
 

Unitat: Secretaria General
Expte: organització municipal /Decrets nova legistalura/ Delegació Alcaldia a favor de membres 
corporatius/ avocacions d'atribucions 88/2015
Assumpte: Avocació temporal d’atribucions delegades per l’Alcaldia en el Coordinador General 
d’Urbanisme i Habitatge.

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’Urbanisme i 
Habitatge,  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’urbanisme i habitatge, amb facultats de direcció, gestió i resolutòries.

Atés  que  el  titular  de  la  Coordinació  General  d’Urbanisme  i  Habitatge,  Sr.  Vicent 
Mascarell  Tarrazona,  ha d’absentar-se del  terme municipal  durant  els dies 8 a 28, 
ambós inclosos, d’agost de 2016, procedeix l’assumpció per aquesta Alcaldia de les 
atribucions delegades, 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 a 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 els dies 8 a 28, ambdós inclosos, d’agost 
de 2016, les atribucions delegades per l’Alcaldia mitjançant el decret núm, 3879 de 
data 3 de juliol  de 2015,  a favor del  Coordinador General  Sr.  Vicent Mascarell 
Tarrazona, en matèria d’urbanisme i habitatge,  ressenyades en l’esmentat decret i 
publicades al BOP número 143, del 28 de juliol de 2015, les quals seran assumides 
per aquesta Alcaldia com a titular de la competència originària.
 

SEGON.-  Amb efectes del dia  29 d’agost 2016 recuperarà la vigència el  decret  de 
delegació  anteriorment  esmentat  a  favor  del  Coordinador  General  d’Urbanisme  i 
Habitatge. 

 



 

TERCER.- Notificar el present decret als departaments afectats, donar-ne compte a la 
Junta de Govern  de la Ciutat de Gandia i al Ple de l’Ajuntament, en la primera sessió 
que celebren, publicar-ne en el BOP i inserir en el Tauler d’anuncis, en la intranet i en 
la web municipal, en compliment del que estableix l’article 11.3 del ROGA.

                                                          

Gandia, a 27 de juliol de 2016

L'ALCALDESSA EL SECRETARI GENERAL DEL PLE 

(R. Conselleria Presidència 13/12/12, DOCV 
26/12/12)

Diana Morant Ripoll Lorenzo Pérez Sarrión

(Signat electrònicament, segons codificació al marge)
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