
 

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 Local, en sessió ordinària celebrada el dia 27 
de juliol de 2015, va adoptar d’entre altres, l’acord del tenor literal següent:
 

«3. SERVEIS.

3.8.-  Delegació  d'atribucions  de  la  Junta  de  Govern  a  favor  de  membres 
corporatius i d'òrgans directius.

Es dóna compte de la proposta presentada per l’Alcaldia Presidència, de data 24 de 
juliol de 2015, en relació a l’assumpte de referencia 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  membre  de  la  Junta  de  Govern  de  la  Ciutat  de  Gandia 
(Regidor  de Govern)  i  titular  de l'Àrea  d'Administració,  Modernització i  Govern 
Obert, SR. JOSE MANUEL PRIETO PART, les atribucions pròpies de la  Junta de 
Govern  que  la  legislació  en  matèria  de  règim  local,  o  de  caràcter  sectorial  li  
confereixen i que seguidament es detallen

A) EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ:
-Totes les atribucions que la Disposició Addicional Segona, paràgraf 3 del Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, confereix a la Junta de Govern Local com a òrgan de contractació, 
incloses  les  relatives  als  contractes  del  Pla  Especial  d'Inversió  Productiva  per  a 
Municipis  de  la  Comunitat  Valenciana  (Pla  Confiança),  a  excepció  dels  contractes 
subjectes a regulació harmonitzada (SARA).

B) EN MATÈRIA DE PATRIMONI:
-Totes les atribucions que la LRBRL, el  Reglament de Béns de les Entitats locals, 
aprovat per Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, i  demès normativa de caràcter 
sectorial, confereixen a la Junta de Govern Local, a excepció de les autoritzacions, 
concessions,  compravendes  i  qualssevol  altres  contractes  amb  un  cànon,  preu  o 

 



 

contraprestació superior a un milió d'euros (1.000.000€) exclòs l'IVA, en el seu cas.

C) EN MATÈRIA DE RÈGIM SANCIONADOR:
Totes les atribucions inherents a l'exercici de la potestat sancionadora respecte de les 
matèries delegades.

SEGON. Delegar en el membre de la junta de Govern de la Ciutat de Gandia (Regidor 
de Govern) i titular de l'Àrea de Serveis Bàsics al Ciutadà i  Qualitat Urbana, SR. 
MIGUEL ANGEL PICORNELL CANUT, les atribucions següents:

Les que la LRBRL  confereix a la Junta de Govern Local en l'article 127.1 lletra e), 
relativa a la concessió de qualsevol tipus de llicència o autorització, i la lletra l), 
relativa a l'exercici de la potestat sancionadora, en aquelles matèries incloses 
en  l'àmbit  competencial  de  l'Àrea  de  Serveis  Bàsics  al  Ciutadà  i  Qualitat 
Urbana  (rasses  en  domini  públic  per  part  d'empreses  subministradores  de 
serveis  públics:  energia  elèctrica,  telecomunicacions,  gas,  aigua  potable  i 
clavegueram; guals i la resta de matèries).

TERCER.  Delegar  en  el  membre  de  la  Junta  de  Govern  de  la  Ciutat  de  Gandia 
(Regidor de Govern) i titular de  l'Àrea de Gestió Responsable del  Territori, SR. 
XAVIER JOSEP RÓDENAS MAYOR, les atribucions següents:

 Les que la LRBRL confereix a la Junta de Govern Local en l'article 127.1 lletra 
e), relativa a la concessió de qualsevol tipus de llicència o autorització, i  la 
lletra l), relativa a l'exercici de la potestat sancionadora, en aquelles matèries 
incloses en l'àmbit competencial de l'Àrea de Gestió (mobilitat, transport públic i 
bici pública i la resta de matèries).

QUART.  Delegar  en  la  membre  de  la  Junta  de  Govern  de  la  Ciutat  de  Gandia 
(Regidora de Govern) i titular de  l'Àrea de Polítiques Econòmiques i d'Innovació, 
SRA. ALICIA IZQUIERDO SESÉ, les atribucions següents:

 Les que la LRBRL confereix a la Junta de Govern Local en l'article 127.1 lletra 
e), relativa a la concessió de qualsevol tipus de llicència o autorització, i la lletra 
l), relativa l'exercici de la potestat sancionadora, en aquelles matèries incloses 
en  l'àmbit  competencial  de  l'Àrea  de  Polítiques  Econòmiques  i  d'Innovació 
(ocupació  de  via  pública  derivada  de  l'aplicació  de  l'Ordenança  Municipal 
Reguladora de l'Ocupació de la Via Pública i la resta de matèries).

CINQUÈ.  Delegar  en  la  Regidora  Delegada  de  l'Àrea  de  Seguretat,  Trànsit, 
Mediació i Convivència, SRA. ÀNGELS PÉREZ ALARTE, les atribucions que l'article 
127.1 i lletra l) de la LRBRL confereix a la Junta de Govern Local, relatives a l'exercici  
de la potestat sancionadora en aquelles matèries incloses en l'àmbit competencial de 
l'esmentada  Àrea  (seguretat  ciutadana,  trànsit,  circulació  de  vehicles  a  motor  i 
seguretat vial, i la resta de matèries)

SISÈ. Delegar en el titular de la Coordinació General d'Assumptes d'Alcaldia, SR. 
ANTONIO VICENTE ENGUIX MORANT, les atribucions que l'article 127.1 lletra l) de 
la LRBRL confereix a la Junta de Govern Local, relatives a l'exercici de la potestat 
sancionadora  en  matèria  de  turisme i  la  derivada  de  l'Ordenança  Municipal  per  a 

 



 

fomentar i garantir la convivència ciutadana en l'espai públic de Gandia.

SETÈ. Delegar en el titular de la  Coordinació General d'Economia i Hisenda, SR. 
JUAN SALVADOR GREGORI ESCRIVÀ, les atribucions que l'article 127.1 lletra g) de 
la LRBRL confereix a la Junta de Govern Local, relatives al desenvolupament de la 
gestió econòmica, autoritzar i disposar despeses en matèria de la seua competència, 
disposar  despeses  prèviament  autoritzades  pel  Ple  de  la  Corporació  i  aprovar 
certificacions d'obra.

HUITÉ.  Delegar en el  titular de la  Coordinació General d'Urbanisme, Habitatge i 
Recursos  Humans,  Sr.  VICENT  MASCARELL  TARRAZONA,  les  atribucions 
següents en matèria de 

RECURSOS HUMANS:
 L'elaboració de la Relació de Llocs de Treball i de l'oferta d'ocupació pública.
 Bases  de  les  convocatòries  de  selecció  i  provisió  de  llocs  de  treball  del 

personal  al  servei  de  l'Ajuntament  i  tots  els  actes  que  se'n  deriven  dels 
procediments de selecció i/o provisió.

 Acomiadament del personal laboral.
 Règim disciplinari.
 Les altres atribucions en matèria de personal que no estiguen expressament 

conferides a cap altre òrgan.

NOVÉ. 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. 
 
DESÉ. L’acord de delegació produirà efectes des de la seua adopció, sense perjudici 
de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
ONZÉ. 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.
 
DOTZÉ.  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. 
 
TRETZÉ. 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. 
 
CATORZÈ.  Comunicar  aquest  acord  als  membres  corporatius  i  òrgans  directius 

 



 

afectats, així com als diferents departaments municipals, per al seu coneixement i a 
l’efecte de la necessària adaptació dels procediments administratius.
 
QUINZÈ.  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, acorda aprovar la 
proposta transcrita en 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, 27 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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