
 

Unitat: Secretaria General
Expte: organització municipal /avocacions d'atribucions 88/2015
Assumpte: Avocació temporal d’atribucions delegades per l’Alcaldia en el Coordinador General 
d’Economia  i  Hisenda  i  delegació  d’atribucions  en  el  titular  de  la  Coordinació  General  
d’Assumptes d’Alcaldia.

DECRET DE L’ALCALDIA 

Mitjançant Decret d’aquesta Alcaldia, núm. 3879 de data 3 de juliol de 2015 (publicat al 
BOP núm.  143  de  28/07/2015),  es  va  crear  la  Coordinació  General  d’Economia  i 
Hisenda,  òrgan  central  directiu  de  l’Administració  Municipal,  sota  la  dependència 
directa  d’aquesta  Alcaldia,  assignant  en  el  titular  d’aquesta  Coordinació  General, 
nomenat per la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia en sessió celebrada el dia 10 
de juliol de 2015, les funcions assignades en l’article 46 del Reglament Orgànic del 
Govern i de l’Administració Municipal (ROGA), i delegant-li les atribucions en matèria 
d’Economia i Hisenda, amb facultats de direcció, gestió i resolutòries.

Atés que el titular de la Coordinació General d’Economia i Hisenda, Sr. Juan Salvador 
Gregori Escrivà, ha d’absentar-se del terme municipal durant el període comprés des 
del dia 25 a 31, ambdós inclosos, de juliol, i de 22 d’agost a 4 de setembre, ambós 
inclosos, de 2016, i de  procedeix l’assumpció per aquesta Alcaldia de les atribucions 
delegades, així com la seua delegació a un altre òrgan de l’Administració Municipal, a 
fi d’evitar la paralització de la gestió municipal en aquells assumptes que comprenen 
l’àmbit de la delegació.

Atés  que  l’òrgan  delegant  podrà  avocar  en  qualsevol  moment  les  competències 
delegades,  tal  com  determinen  els  articles  116  del  Reglament  d’Organització, 
Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  aprovat  per  Reial  Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, i l’article 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

I en exercici de les atribucions que aquesta Alcaldia confereix l’article 124 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim del Local, i 9, 10 i 11 del 
Reglament Orgànic del Govern i de l’Administració Municipal (ROGA), 

                                                          
RESOLC

PRIMER.-  Avocar  temporalment  durant  el  període  comprés des del  dia   25  a  31, 
ambdós inclosos, de juliol, i de 22 d’agost a 4 de setembre, ambós inclosos, de 
2016, les  atribucions  que  seguidament  es  relacionen,  delegades  per  l’Alcaldia 
mitjançant decret núm. 3879 de data 3 de juliol de 2015 (publicat al BOP núm. 143 de 
28/07/2015), en el  titular de la Coordinació General  d’Economia i  Hisenda, Sr. 
Juan Salvador Gregori Escrivà:  

 



 

 La direcció de l’Àrea d’Economia i Hisenda.
 Pressupost general i bases d’execució.
 Modificacions de crèdits.
 Autorització, disposició I reconeixement d’obligacions, tant de l’Ajuntament com 

dels seus organismes autònoms.
 Ordenació  de  pagament,  tant  de  l’Ajuntament  com  dels  seus  organismes 

autònoms.
 Imposició i ordenació de tributs i preus públics.
 Comptes municipals i liquidació de pressupostos, tant de l’Ajuntament com dels 

seus organismes autònoms.
 Comissió Especial de Comptes.
 Atorgament  de  subvencions,  de  conformitat  amb  les  bases  d’execució  del 

pressupost.
 La resta d’atribucions conferides en aquestes matèries a l’Alcaldia en l’article 

124.4 de la LRBRL i 10 del ROGA, o en qualsevol altra normativa, i que siguen 
objecte de delegació.

SEGON.- Delegar les atribucions anteriorment ressenyades, durant el mateix període 
de temps,  25 a 31, ambdós inclosos, de juliol, i de 22 d’agost a 4 de setembre, 
ambós inclosos, de 2016,  en  el titular de la Coordinació General d’Assumptes 
d’Alcaldia, Sr. Antonio Vicente Enguix Morant, amb facultats de direcció i gestió en 
el  seu àmbit,  així  com la  de resoldre  mitjançant  actes administratius amb eficàcia 
respecte de tercers.

TERCER.- L’abast  d’aquesta  delegació  comprendrà  totes  les facultats  atribuïdes a 
l’Alcaldia en els articles 124 de la LRBRL i 9 i 10 del ROGA, així com en la resta de 
normativa de Règim Local o de caràcter sectorial, comprenent, quant al seu àmbit es 
refereix, tots els assumptes que legalment li corresponga conéixer a l’Alcaldia, sense 
perjudici de les delegacions actualment concedides. 
  
QUART.- La delegació conferida sortirà efectes a partir del dia 25 de juliol de 2016 (pel 
que fa al període comprés entre els dies 25 a 31, ambdós inclosos, de juliol) i del dia 
22 d’agost (pel que fa al període comprés entre el dies 22 d’agost a 4 de setembre, 
ambós  inclosos,  de  2016),  sense  perjudici  de  la  seua  publicació  preceptiva  en  el 
BOPV, i  es farà constar en cada document que es signe durant el  període indicat, 
referència expressa al present decret de delegació.
 
CINQUÈ.- Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i dins dels límits 
d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pel seu titular en un altre 
òrgan o regidor.
     
SISÈ.- Les resolucions que s’adopten per delegació s’entendran dictades per aquesta 
Alcaldia  com  a  titular  de  la  competència  originària,  sent  els  actes  administratius 
executius i gaudint de presumpció de legitimitat.

SETÈ.- La  delegació  d’atribucions  té  caràcter  indefinit,  és  revocable  en  qualsevol 
moment, en tot o en part, i no serà obstacle perquè puga advocar-se el despatx de 
qualsevol  assumpte comprés  en  la  mateixa,  de  conformitat  amb el  que  preveu  la 
normativa d’aplicació.

HUITÈ.- L’òrgan  delegat  ve  obligat  a  informar  a  l’Alcaldia,  de  forma  periòdica  i 

 



 

detallada,  de  la  gestió  de  les  atribucions  delegades,  així  com  de  les  resolucions 
dictades;  així  mateix,  informarà  prèviament  a  l’Alcaldia  de  l’adopció  de  decisions 
d’importància o transcendència.

NOVÈ.- Amb efectes del dia 1 d’agost de 2016 (pel que fa al període comprés entre 
els dies 25 a 31, ambdós inclosos, de juliol),  i del dia 5 de setembre (pel que fa al 
període comprés entre el dies 22 d’agost a 4 de setembre, ambós inclosos, de 2016) , 
recuperarà la seua vigència el decret núm. 3879 de 3 de juliol de 2015, pel que fa 
a la Coordinació General d’Economia i Hisenda.

DESÈ.- Notificar el següent decret als òrgans direcitus afectats i a l’Àrea d’Economia i 
Hisenda, publicar-ne en el Butlletí Oficial de la Província, donar-ne compte a la Junta 
de Govern i al Ple de la Corporació, en la primera sessió que celebren, i inserir en el  
tauler d’anuncis, en la intranet i en la web de l’Ajuntament.

Gandia, a 15 de juliol de 2015

L'ALCALDESSA EL SECRETARI GENERAL ACTAL. DEL PLE 

(Decret núm. 3397 de 07/07/2011)

Diana Morant Ripoll Francisco Rius Mestre

(Signat electrònicament, segons codificació al marge)
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