
 

José Manuel Prieto Part, Regidor Secretari de la Junta de Govern de la Ciutat de 
Gandia (Decret 3604, de 17/06/2015).

 
CERTIFIQUE: Que la Junta de Govern Ciutat de Gandia, en sessió ordinària celebrada 
el dia 30 de juliol de 2015, va adoptar entre altres, l’acord del tenor literal següent:
 

«2.- SERVEIS.

2.9.- Delegació d'atribucions de la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia a favor 
del titular de la Coordinació General d'Urbanisme, Habitatge i Recursos Humans.

Es dóna compte de la proposta presentada per l’Alcaldia Presidència de data 29 de 
juliol de 2015, en relació a l’assumpte de referència i del tenor literal següent:

“Constituïda la nova Corporació Municipal en la sessió plenària celebrada el dia 13 de 
juny de 2015, per decret de l'Alcaldia núm. 3604 de 17 de juny, modificat per decret 
núm. 3842 de data 1 de juliol, es van nomenar els membres de la Junta de Govern de 
la Ciutat de Gandia. La sessió de constitució d'aquest òrgan va tindre lloc el dia 17 de 
juny.

Atès que, de conformitat amb el que disposa l'article 126 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora  de les Bases del  Règim Local  (LRBRL),  i  l'article  16.1 del  Reglament 
Orgànic del Govern i de l'Administració Municipal (ROGA), la Junta de Govern Local és 
l'òrgan que,  sota  la  presidència  de l'Alcaldia,  col·labora  de forma col·legiada en la 
funció de direcció política que a aquesta correspon i  exerceix les funcions executives i  
administratives que s'assenyalen en l'article 127 de la LRBRL.

Atès que l'article 127 de la LRBRL, en relació amb l'article 18 del ROGA,  regula  les 
atribucions de la Junta de Govern Local, anomenada en aquest Ajuntament Junta de 
Govern de la Ciutat de Gandia, segons el que estableix l'article 16.2 del ROGA.

El paràgraf 1 de l'article 127 de la LRBRL disposa que corresponen a aquest òrgan 
les atribucions següents:

a)  L'aprovació  dels  projectes  d'ordenances  i  dels  reglaments,  inclosos  els 
orgànics,  amb  excepció  de  les  normes  reguladores  del  Ple  i  les  seues 
comissions.
b) L'aprovació del projecte de pressupost.
c) L'aprovació dels projectes d'instruments d'ordenació urbanística, de la qual la 
seua aprovació definitiva o provisional corresponga al Ple.
d) Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del 
planejament  general  no  atribuïdes  expressament  al  Ple,  així  com  dels 
instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.
e) La concessió de qualsevol tipus de llicència, tret que la legislació sectorial 
l'atribuïsca expressament a un altre òrgan.
f) Totes les competències en matèria de contractació, i en matèria de patrimoni 
les competències no atribuïdes al Ple per la legislació de Règim Local (segons 
la disposició addicional segona apartat 3 del Text Refós de la Llei de Contractes 
del  Sector  Públic,  aprovat  per  Reial  Decret  Legislatiu  3/2011,  de  14  de 
novembre)
g) El desenvolupament de la gestió econòmica, autoritzar i disposar despeses 

 



 

en matèria de la seua competència, disposar despeses prèviament autoritzades 
pel Ple, i la gestió del personal. 
h) Aprovar la relació de llocs de treball, les retribucions del personal d'acord 
amb el pressupost aprovat pel Ple, l'oferta d'ocupació pública, les bases de les 
convocatòries de selecció i provisió de llocs de treball, el nombre i règim del 
personal  eventual,  la  separació  del  servei  dels  funcionaris  de  l'Ajuntament, 
sense perjudici del que es disposa en l'article 99 de la LRBRL, l'acomiadament 
del personal laboral, el règim disciplinari i  les altres decisions en matèria de 
personal que no estiguen expressament atribuïdes a un altre òrgan.
i)  El  nomenament  i  el  cessament  dels  titulars  dels  òrgans  directius  de 
l'Administració municipal, sense perjudici del que es disposa en la disposició 
addicional octava per als funcionaris d'Administració local amb habilitació de 
caràcter nacional.
j)  L'exercici  de  les accions judicials  i  administratives en matèria de la  seua 
competència.
k) Les facultats de revisió d'ofici dels seus propis actes.
l) Exercir la potestat sancionadora llevat que per llei estiga atribuïda a un altre 
òrgan.
m) Les altres que li corresponguen, d'acord amb les disposicions legals vigents. 

En el paràgraf 2 de l'article 127 de la LRBRL s'assenyalen les atribucions següents 
que aquest òrgan pot delegar en els tinents i tinentes d'alcaldia, en els altres membres 
de la Junta de Govern, en els altres regidors i en els coordinadors generals, directors 
generals u òrgans semblants:
Les enumerades en els paràgrafs e,  f, g, h (amb excepció de l'aprovació de la relació 
de llocs de treball, de les retribucions del personal, de l'oferta d'ocupació pública, de la 
determinació del nombre i del règim del personal eventual i de la separació del servei 
dels funcionaris), i l  del paràgraf anterior. 

Atesa la  conveniència de delegar les competències que la  Junta de Govern de la 
Ciutat de Gandia té atribuïdes com a pròpies en l'article 127 de la LRBRL i 18 del 
ROGA, a fi de facilitar el funcionament del Govern Municipal i aconseguir una major 
agilitat i eficàcia en la gestió administrativa.

Es formula a la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia la següent

PROPOSTA D'ACORD

PRIMER.  Delegar en el titular de la Coordinació General d'Urbanisme, Habitatge i 
Recursos  Humans,  Sr.  VICENT  MASCARELL  TARRAZONA,  les  atribucions 
següents en matèria de:
 
URBANISME I HABITATGE:
1.  Les  atribucions que l'article  127.1.e)  de la  LRBRL confereix  a  la  Junta  de 
Govern i concretament les següents: 

a)Emissió  d'Informes  en  les  activitats  sotmeses  a  autorització  ambiental 
integrada (Article 34 Llei 6/2014 Prevenció, Qualitat Ambiental d´Activitats)
b) Concessió,  extinció,  revocació,  anul·lació  i  suspensió  de  llicències 
ambientals. (art. 51 i ss Llei 6/2014 Prevenció, Qualitat Ambiental d´Activitats) i 
Informes  de  Conformitat  previs  a  l'inici  de  l'activitat.  (art.  61.4  Llei  6/2014 
Prevenció, Qualitat Ambiental d´Activitats)
c) Tramitació  de  les  Declaracions  Responsables  Ambientals  i  si  escau, 
expedició de certificats de conformitat. (art. 69.4 Llei 6/2014 Prevenció, Qualitat 

 



 

Ambiental d'Activitats)
d)  Tramitació de les Comunicacions Ambientals Innòcues i si escau expedició 
de certificats de conformitat (art. 73 Llei 6/2014 Prevenció, Qualitat Ambiental 
d'Activitats)
e)  Autoritzacions i llicències municipals d’obres en qualsevol tipus de sòl, llevat 
que la legislació sectorial l’atribuïsca a altres òrgans. (art. 213 Llei 5/2014 de 25 
de juliol, de la Generalitat, Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la 
Comunitat Valenciana)
f)  Llicències d´usos provisionals. (art.  216 Llei  5/2014 Llei  5/2014 de 25 de 
juliol,  de la  Generalitat,  Ordenació del  Territori,  Urbanisme i  Paisatge,  de la 
Comunitat Valenciana)
g)  Atorgament  de Llicències d’ Intervenció o Actes equivalents,  una vegada 
obtesa l’autorització de la Conselleria competent en matèria de Cultura. (art. 36 
Llei 4/1998 de Patrimoni de la Generalitat Valenciana)
h)Atorgament  de  llicències  ambientals  o  títols  equivalents  que  suposen  un 
canvi  de  titularitat  que  afecten  a  un  bé  immoble  d´interés  cultural  prèvia 
concessió d’informe per part de Conselleria competent en matèria de Cultura.
i) Comunicació  a  la  Conselleria  competent  en  matèria  de  cultura,  de  les 
llicències i permisos urbanístics i  d’activitats que afecten a bens subjectes a 
tutela patrimonial.
j)Declaracions Responsables en matèria d’obres (art. 214 LOTUP Llei 5/2014 
de 25 de juliol, de la Generalitat, Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, 
de la Comunitat Valenciana).
k)Tramitació  de  Declaracions  Responsables  en  Activitats  de  Pública 
Concurrència i atorgament, en el seu cas, de les llicències d’obertura activitats, 
espectacles  públics,  activitats  recreatives  i  establiments  públics.  (art.  9  Llei 
14/2010 d´Activitats de Pública Concurrència de la Generalitat Valenciana)
l) Llicències  d’ocupació  o  en  el  seu  cas  Declaracions  Responsables  de 
Primeres i posteriors ocupacions. (Art. 214 Llei 5/2014 de 25 de juliol, de la 
Generalitat,  Ordenació  del  Territori,  Urbanisme  i  Paisatge,  de  la  Comunitat 
Valenciana)
m)   Canvis de titularitat i transmissions d´expedients administratius.
n) L’atorgament, control i seguiment de la totalitat de llicències, comunicacions, 
declaracions responsables i la resta de títols habilitants previstos a l’Ordenança 
Reguladora  de  les  declaracions  responsables,  comunicacions  ambientals, 
llicències urbanístiques i llicències ambientals (BOP 14-1-2013)

2  Les  atribucions  que  l'article  127.1.l)  de  la  LRBRL confereix  a  la  Junta  de 
Govern i concretament les següents: 

a) Exercici  de  la  potestat  sancionadora  en  matèria  d’Obres,  Disciplina 
Urbanística, Activitats, Controls Ambientals, Sorolls i Habitatge. 

SEGON. Aquestes delegacions comprendran les facultats de direcció i de gestió en el 
seu  àmbit,  així  com  la  de  resoldre  mitjançant  actes  administratius  amb  eficàcia 
respecte  de  tercers,  quedant  ratificats  tots  els  decrets  i  resolucions  dictats  amb 
anterioritat per l’òrgan directiu en aquestes matèries. 

TERCER. L’acord de delegació produirà efectes des de l’endemà de la seua adopció, 
sense perjudici de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
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.

 



 

CINQUÈ. En les resolucions que s’adopten per delegació d’atribucions de la Junta de 
Govern, s’indicarà expressament aquesta circumstància i  s’entendran dictats per la 
Junta de Govern com titular de la competència originària, sent els actes administratius 
executius i gaudint de presumpció de legitimitat. 

SISÈ.  La  delegació  d’atribucions  té  caràcter  indefinit,  i  podrà  ser  revocada  en 
qualsevol moment, en tot o en part, i no serà obstacle  perquè puga avocar-se per a sí 
el  despatx  o  coneixement  de  qualsevol  assumpte  comprés  en  la  mateixa,  quan 
circumstàncies  d’índole  tècnica,  econòmica,  social,  jurídica  o  territorial  ho  facen 
convenient.  En tot cas, l’avocació es realitzarà mitjançant un acord motivat que haurà 
de ser notificat als interessats en el procediment, si els haguera, amb anterioritat a la  
resolució final que es dicte. 

SETÈ. Comunicar aquest  acord a l'òrgan directiu  delegat,  així  com al departament 
d'Urbanisme i Habitatge, per al seu coneixement i a l’efecte de la necessària adaptació 
dels procediments administratius.

HUITÉ.  Donar compte de l'acord que s'adopte al Ple de la Corporació, publicar en el 
Butlletí Oficial de la Província, per a general coneixement i  en compliment del que 
disposa  l’article 19.2, en relació a l’11.3, del ROGA, i inserir així mateix en el tauler  
d’anuncis de l’Ajuntament, en la intranet i en la web municipal”. 

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres, 
acorda aprovar la proposta transcrita en tots els seus termes.»

I  perquè  així  conste  i  produïsca  els  efectes  oportuns,  a  reserva  dels  termes  que 
resulten de l’aprovació de l’acta corresponent, d’acord amb l’article 206 del Reglament 
d’Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  expedisc  la 
present certificació, d’ordre i amb el vistiplau del Titular de l’Òrgan de Suport a la Junta 
de Govern (Decret 274 de 13/09/2010), a Gandia, 31 de juliol de 2015. 

                      Vistiplau
EL TITULAR DE L’ÒRGAN DE SUPORT
         A LA JUNTA DE GOVERN
     (Resolució de 5/11/2012 del DGAL GV) 
           Lorenzo Pérez Sarrión
Signat electrònicament segons codificació al marge
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