
Unitat: Secretaria General.

Exp.: 88/2015 Organització Municipal/Decrets nova legislatura/Delegació Alcaldia a favor de 
membres corporatius/Modificació delegacions.

Assumpte:  Modificació  delegació  d’atribucions  de  la  Coordinació  General  d’Economia  i 
Hisenda. Delegació  d’atribucions/funcions d’impuls, coordinació i seguiment dels aparcaments 
públics municipals.

DECRET DE L’ALCALDIA

Mitjançant decret d’aquesta Alcaldia núm. 3879 de data 3 de juliol de 2015 (publicat en 
el BOP núm. 143 de 28/07/2015), i a l’empara del que disposa l’article 130-1.B).a) de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), i 8 del 
Reglament Orgànic del Govern i de l’Administració Municipal (ROGA), es va crear la 
Coordinació  General   d’Economia i  Hisenda,  determinant-se  que el  titular  d’aquest 
òrgan directiu central de l’Administració Municipal exerciria les funcions assignades en 
l’article  46 del  ROGA, així  com les atribucions delegades per l’Alcaldia en matèria 
d’economia i hisenda, amb facultats de direcció, gestió i  resolutòries.

Posteriorment i complits els tràmits previstos en l’article 130.3 de la LRBRL, la Junta 
de Govern de la Ciutat de Gandia, en sessió celebrada el dia 10 de juliol de 2015, va  
nomenar com a titular d’aquest òrgan el Sr. Juan Salvador Gregori Escrivà

Per tal de millorar la gestió dels aparcaments públics municipals resulta convenient 
modificar l’àmbit competencial d’aquest òrgan directiu, addicionant aquesta matèria.

Amb aquests efectes i vistos els preceptes esmentats i la resta d'aplicació general, 
continguts en la LRBRL, en el Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual 
s'aprova  el  Text  Refós  de  Règim  Local,  en  la  Llei  8/2010,  de  23  de  juny,  de  la 
Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, i en el ROGA (articles 9, 10 i 
11). 

RESOLC

PRIMER.- Modificar el decret d’aquesta Alcaldia núm. 3879 de data 3 de juliol de 2015 
(publicat en el BOP núm. 143 de 28/07/2015), pel qual es va crear la  Coordinació 
General d’Economia i Hisenda, de la que és titular el  Sr. Juan Salvador Gregori 
Escrivà,  addicionant al seu àmbit competencial i amb facultats de direcció, gestió i 
resolutòries,  les  atribucions/funcions  d’impuls,  coordinació  i  seguiment  de  tot  allò 
relacionat  amb  els  aparcaments  públics  municipals,  amb  independència  de  la 
respectiva forma jurídica de prestació del servei.
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Per tal d’exercir aquestes atribucions/funcions, el Sr. Gregori Escrivà comptarà amb el 
suport que resulte necessari dels diferents departaments municipals, sense perjudici 
de  què  per  cadascun  d’ells  s’executen  les  competències  delegades  en  els  seus 
responsables, de forma integrada amb el que es disposa en el present decret.
 
 SEGON. 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.

TERCER.- 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.

QUART.- La delegació conferida produirà efectes des del dia 24 de maig de 2017, 
sense perjudici de la publicació preceptiva en el BOP.

CINQUÉ.- 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 allò previst  per la 
normativa d’aplicació.

SISÉ.- L’òrgan delegat ve obligat a informar a l’Alcaldia, de forma periòdica i detallada, 
de la gestió de les atribucions que se li deleguen, així com dels decrets dictats; així 
mateix,  informarà prèviament  a l’Alcaldia de l’adopció de decisions d’importància o 
transcendència.

SETÉ.- Publicar  el  present  decret  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, comunicar als regidors i òrgans directius  afectats, a la resta de membres 
corporatius  i  a  les  direccions  dels  departaments  municipals,  perquè  en  prenguen 
coneixement i als efectes procedents; i inserir en el tauler d’anuncis, en la intranet i en 
la web de l’Ajuntament.

Gandia, 23 de  maig de 2017

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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