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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT DE BÚGER
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Delegacions d'atribucions del Ple en la Junta de Govern i en Batlia

El Ple de l’Ajuntament de Búger, en sessió de data 26 de gener de 2017, va adoptar la proposta d’acord que transcrita literalment diu:
“Raons d’eficàcia i major celeritat en la resolució de determinats assumptes d’interès públic fan aconsellable que el Ple d’aquesta Corporació
delegui en la Junta de Govern diverses atribucions que té legalment assignades amb l’exprés caràcter de delegables, d’acord amb el que
disposa la normativa d’aplicació que seguidament se cita.
Les mateixes disposicions normatives que permeten tal delegació s’estableixen les vies i procediments per al seu control i fiscalització i per a
la participació dels diferents grups polítics, fonamentalment a través de la submissió de les corresponents propostes de resolució a dictamen
previ i preceptiu de les comissions informatives que resultin competents per raó de la matèria, d'acord amb el que disposa l'art. 123.1 del
Reglament d’organització i Funcionament de les Entitats Locals.
Vist el que disposen els articles 22.4 i 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en la redacció donada per la
Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del govern local art. 51 i 114 a 118 del Reial Decret 2568/1986, de 26
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i normes concordants i
generals d’aplicació.
Es proposa que el Ple
Acordi

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/13/970524

1. El Ple de l’ajuntament delega en la Junta de Govern l’exercici de les següents atribucions:
La delegació de l’adjudicació del contracte d’obres de millora del poliesportiu municipal amb ampliació i substitució de la gespa del
camp de Futbol 7 i Skate Park.
La delegació de l’adjudicació del contracte del projecte de renovació, sectorització i telegestió de la xarxa municipal d’aigua potable
de Búger.
Delegar a la Sra. Batlessa el nomenament dels membres de la Mesa de Contractació.
2. D’acord amb l’art. 123.1 del Reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, tots els acords adoptats per la Junta de Govern en exercici de facultats delegades pel Ple de la
Corporació, seran sotmesos prèviament a dictamen de la Comissió Informativa corresponent, llevat que es tracti d’acords declarats urgents.
3. Els actes dictats per la Junta de Govern en l’exercici de les atribucions delegades s’entenen dictats per l’òrgan delegant, el Ple,
corresponent en conseqüència a aquest la resolució dels recursos de reposició que puguin interposar-se.
4. El present acord tindrà efectes des del dia següent al de la seva adopció, sense perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial
d’aquesta Província, conforme a l’apartat 2 de l'art. 51 del Reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
5. Notificar el present acord a la Junta de Govern en la propera sessió que celebri.”
El que es fa públic per a general coneixement.

Búger, 27 de gener de 2017
La Batlessa
Catalina Siquier Capó
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