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Exp:  organització  municipal  /Decrets  nova  legislatura/  Delegació  Alcaldia  en  membres 
corporatius/Delegació atribucions Alcaldia/ exp 87/2015
ASSUMPTE: Delegació d’atribucions de l’Alcaldia en la 1a Tinenta d’Alcaldia durant els dies 1 a 
15 d’agost, ambdós inclosos, de 2016
 

DECRET DE L’ALCALDIA
 
La Llei 5/2010 de 28 de maig, de la Generalitat (publicada al DOCV núm. 6281 de 
3.06.2010), estableix l’aplicació al municipi de Gandia del Règim d’Organització dels 
Municipis  de  Gran  Població,  regulat  en  el  Títol  X  de  la  Llei  7/1985  de  2  d’abril,  
Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL).
 
Mitjançant decret d’aquesta Alcaldia núm. 3846 de data 2 de juliol de 2015, (BOP núm. 
143  de  28/07/2015),  es  van  nomenar  els  tinents  i  tinentes  d’Alcaldia,  òrgans 
necessaris de la Corporació de conformitat amb el que disposen els articles 20.a) i 125 
de la LRBRL.
 
Els  articles  125  de  la  LRBRL  i  34  del  Reglament  Orgànic  del  Govern  i  de 
l’Administració  Municipal  (ROGA),  atribueixen  els  tinents  d’alcaldia,  amb 
independència de la seua condició de membres de la Junta de Govern Local i del Ple 
de la Corporació, les funcions de substituir accidentalment l’Alcaldia en la totalitat de 
les seues funcions, per l’ordre del seu nomenament, en casos de vacant, absència o 
malaltia. 
 
Atès que l’Alcaldessa ha d’absentar-se del terme municipal, els dies 1 a 15 d’agost, 
ambdós inclosos, de 2016, procedeix delegar les atribucions pròpies d’aquest òrgan en 
la 1a Tinenta d’Alcaldia.
 
A aquest efecte, vistos els articles 114 a 118 del ROFRJ i en exercici de les atribucions 
que a l’Alcaldia confereixen els articles 124.4.e) i 125 de la LRBRL i l’article 34 del 
ROGA

RESOLC
 
PRIMER.- Delegar en la 1a Tinenta d’Alcaldia, Sra. Lorena Milvaques Faus, l’exercici 
de  totes  les  atribucions  reservades  a  l’Alcaldia, durant  els  dies 1  a  15  d’agost, 
ambdós inclosos, de 2016, a  l’empara del  que disposen els articles anteriorment 
esmentats. 
 
SEGON.- 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 conèixer a l’Alcaldia, sense 
perjudici de les delegacions actualment concedides. 
  
TERCER.- La delegació conferida sortirà efectes a partir del dia 1 d’agost de 2016, i es 
farà  constar  en  cada document  que es signe durant  el  període indicat,  referència 
expressa al present decret de delegació.
 

 



 

QUART.  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.
     
CINQUÉ.  Els decrets  que s'adopten per delegació  s'entendran dictats  per  aquesta 
Alcaldia  com  a  titular  de  la  competència  originària,  sent  els  actes  administratius 
executius i gaudint de presumpció de legitimitat. 
 
SISÉ. L’òrgan delegat ve obligat a informar l'Alcaldia, de forma periòdica i detallada, de 
la gestió de les atribucions que se li deleguen, així com de les resolucions dictades; 
així mateix, informarà prèviament l'Alcaldia de l'adopció de decisions d'importància o 
transcendència. 
 
SETÉ.  Notificar  el  present  decret  a  la  1a  Tinenta  d’Alcaldia  i  als  departaments 
municipals,  publicar-ne en el  Butlletí  Oficial  de la Província i  donar-ne compte a la 
Junta de Govern de la Ciutat de Gandia i al Ple de la Corporació en la primera sessió  
que celebren, així com inserir en el tauler d’anuncis,  en  la intranet  i  en  la web 
municipal.
 

Gandia, 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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