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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA
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Decret de la Presidència del Consell de Mallorca de delegació de competències de la Presidència en
el Consell Executiu en relació amb l’omissió de la funció interventora

Aquesta Presidència, en data de 30 de juny de 2020, ha dictat el següent decret:
“De conformitat amb el que disposa l'article 28.2 del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern en les entitats del Sector Públic Local, en relació amb els supòsits d'omissió de la funció interventora, correspon a la Presidència de
les entitats locals la competència per «(...) decidir si continua el procediment o no i les altres actuacions que, si s'escau, siguin procedents.»
Atès l'establert a l'article 9 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim del Sector Públic, els òrgans de les diferents administracions
públiques poden delegar l'exercici de les competències que tenguin atribuïdes en altres òrgans de la mateixa Administració, i d'acord amb el
previst a la base 56 de les bases d'execució del pressupost del Consell de Mallorca per a l'any 2020.
Per això, en ús de les atribucions conferides per les disposicions esmentades, dict aquest,
DECRET

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/122/1062822

Primer.- DELEGAR en el Consell Executiu del Consell de Mallorca la competència per aprovar la convalidació de l'omissió de la funció
interventora, així com l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions que, si escau, procedeixin en concepte d'indemnització
per danys i perjudicis derivada de responsabilitat patrimonial, en el marc del que disposa l'article 28 del Reial Decret 424/2017, de 28
d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic i la base 56 de les bases d'execució del
pressupost del Consell de Mallorca per a l'any 2020.
Segon.- PUBLICAR el contingut d'aquest Decret en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i ESTABLIR que entrarà en vigor el mateix dia de
la seva publicació.”

Palma, 6 de juliol de 2020
La presidenta
Catalina Cladera Crespí
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