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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

10700 Nomenament dels membres i atribucions de la Junta de Govern

Pel present edicte es fa pública la següent Resolució de Batlia, núm. 175/2015, de 15 de juny,

“En virtut del que disposen els articles 23 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les bases del règim local, 23 de la Llei 20/2006, de 15
de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i 43, 52 i 53 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

RESOLC:

 Nomenar membres de la Junta de Govern els regidors següents:Primer.

Sra. Antònia Bauzà Lliteras, primera tinent de batle (GISCa).
Sr. Pep Jaume Umbert, segon tinent de batle (PSIB-PSOE).
Sra. Dolors Sánchez Márquez, tercera tinent de batle (Més per Sant LLorenç).
Sr. Mateu Frau Barceló, quart tinent de batle (GISCa).

 La Junta de Govern tindrà les següents atribucions:Segon.

1. L'assistència permanent al batle en l'exercici de les seves funcions.

2. Les que li delegui el Ple de la corporació.

3. Les que li delega expressament aquesta Batlia en la present resolució:

a) La concessió de llicències d'obres, de títols habilitants en matèria d´activitats, d'ocupació de vies públiques i les
relacionades amb serveis de transport.
b) L'autorització, la disposició i l'ordenació de despeses ordinàries, no urgents, i de subvencions.
c) L'adquisició, l'alienació i la concessió de béns que siguin competència de la Batlia.
d) Les contractacions i les concessions que siguin competència de la Batlia.
e) Els expedients d'expropiació de béns que siguin competència de la Batlia.
f) L´aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al
Ple per la normativa vigent, aprovació d´instruments de gestió urbanística, aprovació de projectes d´urbanització i resolució
d´expedients de disciplina urbanística.

4. Les atribucions que li atorguin les lleis.

Puntualment es poden sotmetre a l'aprovació de la Junta de Govern assumptes no relacionats amb l'apartat 3 i, per raons d'urgència, el batle
pot resoldre sobre assumptes delegats i donar-ne compte a la primera sessió que es celebri.

 La Junta de Govern celebrarà la sessió constitutiva el proper dia 18 de juny de 2015 a les 14:00 hores.Tercer.

 Si el Ple de la corporació així ho acorda, la Junta de Govern es reunirà en sessions ordinàries el primer i tercer dijous de cada mes, aQuart.
les 12,30 hores, excepte durant el mes d’agost. Si un dijous fos inhàbil, la Junta de Govern es reunirà el primer dia hàbil següent. 

 Aquesta resolució es notificarà als interessats, es publicarà al BOIB, intranet i pàgina web municipal, i se’n donarà compte al Ple deCinquè.
la corporació en la primera sessió que aquest celebri.”

Sant Llorenç des Cardassar, 19 de juny de 2015

El batle, 
Mateu Puigròs Sureda
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