
 

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 extraordinària i 
urgent celebrada el dia  10 de juliol de 2015,  i  prèvia ratificació de la urgencia, va 
adoptar entre altres, l’acord del tenor literal següent:
 

«3.-  NOMENAMENT  DEL  TITULAR  DE  LA  COORDINACIÓ  GENERAL 
D’URBANISME, HABITATGE I RECURSOS HUMANS.

Es dóna compte de la proposta presentada per l’Alcaldia de data 9 de juliol de 2015, 
en relació a l’assumpte de referencia i del tenor literal següent:

“En l’exercici de les atribucions que a l’Alcaldia confereix l’article 124.4.k) de la Llei 
7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), i la disposició 
addicional segona del Reglament Orgànic del Govern i de l’Administració Municipal 
(ROGA), per decret  de l’Alcaldia núm. 3879 de 3 de juliol  de 2015, es va crear la 
Coordinació General d'Urbanisme, Habitatge i Recusos Humans, com a òrgan central 
directiu de l’Administració Municipal.
 
Posteriorment, el Ple de la Corporació, en sessió celebrada  el dia 6 de juliol de 2015, 
va adoptar el següents acords en relació a aquesta Coordinació General: 
 
1.     Autoritzar el nomenament d’una persona que no tinga la condició de funcionari en 
els termes i requisits establerts a l’article 130.3 de la LBRL i article 49.2 del ROGA, per 
a ocupar el càrrec de Coordinador General d'Urbanisme, Habitatge i Recusos Humans, 
per considerar que aquestes matèries són distintes i diferenciades de la resta, en les 
quals  es  fa  necessari  comptar  amb  una  persona  idònia  i  amb  una  acreditada 
experiència  en  aquests  camps,  sense  que  necessàriament  ostente  la  condició  de 
funcionari de carrera.
 
2.      Determinar, de conformitat amb el que disposa l’article 123.1.n) de la LRBRL el  
règim de dedicació i retributiu del titular de la Coordinació General.
 
Atés que l’article 127.1.i) de la LRBRL i 49.1 del ROGA atribueix a la Junta de Govern 
Local, a proposta de l’Alcalde, la competència per a nomenar i cessar els titulars dels 
òrgans directius de l’Administració Municipal. 
 
Considerant que el Sr. Vicent Mascarell Tarrazona compleix els requisits exigits pel Ple 
de la Corporació en sessió celebrada el 6 de juliol de 2015 i és persona idònia per a 
exercir el càrrec de Coordinador General d'Urbanisme, Habitatge i Recusos Humans, 
pels seus mèrits i  capacitats i  la seua experiència en aquestes matèries acreditats 
durant la seua trajectória professional.
 
 Es formula a la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia la següent
 

PROPOSTA D’ACORD
 
PRIMER. Nomenar Coordinador General d'Urbanisme, Habitatge i Recusos Humans, 
al Sr. Vicent Mascarell Tarrazona, amb efectes des de la seua presa de possessió. 

 



 

 
SEGON. Determinar  que el  titular  d’aquesta  Coordinació  General  exercirà,  sota  la 
dependència directa de l’Alcaldessa, les funcions i atribucions següents assenyalades 
en el decret de l’Alcaldia núm. 3879 de data 3 de juliol de 2015 (apartat segon de la 
part dispositiva): 
 

2.1. URBANISME I HABITATGE

2.1.1. EN MATÈRIA D'ORGANITZACIÓ.

 La direcció de l'Àrea d’Urbanisme i Habitatge.
 El  dictat  d'instruccions  per  a  dirigir  l'activitat  dels  òrgans i  organismes  que 

integren l'Àrea d´Urbanisme i Habitatge. 

2.1.2 EN MATÈRIA DE PROJECTES

 Coordinar  i  impulsar  els  informes  i  la  supervisió  dels  projectes  d'obres 
públiques municipals promogudes i  gestionades per l'Ajuntament de Gandia, 
així com la referent a les contractacions de serveis, avantprojectes o projectes 
externalitzats per part d'aquest.

 Coordinar  i  impulsar  l'elaboració  dels  projectes  d’urbanització  d’obres  ordinàries  i 
d’infraestructures d’iniciativa municipal.

 Coordinar  i  impulsar  l'elaboració  dels  projectes  d’expropiació  forçosa  i  ocupació 
directa.

 Patrimoni Municipal del Sòl.
 Coordinació interdepartamental d’inversions i projectes de ciutat.
 Coordinar la supervisió de projectes.
 Estudi  i  anàlisi  dels  projectes  i  infraestructures  que  al  terme  municipal  de 

Gandia realitzen altres administracions.
 Impulsar  la  gestió  i  tramitació  d'altres  projectes,  actuacions  i  intervencions 

relacionades amb Habitatge i Urbanisme no reservats exclusivament a la Junta 
de Govern Local.

 Impulsar la gestió relacionada amb les sol·licituds de subvencions i ajudes a 
altres administracions públiques. 

2.1.3 EN MATÈRIA D’ HABITATGE

a) Gestió de sòl i pla municipal d’habitatge: inclou la gestió i desenvolupament del 
Pla Municipal de l’Habitatge pel que fa a subsòls i vols de les diferents promocions 
d’habitatges de protecció pública de nova construcció o procedents de reformes o 
rehabilitacions.
b)  Gestió de les ajudes a la rehabilitació d’habitatges, informació i  col·laboració 
amb la inspecció en tot el que exigisquen les ordenances urbanístiques. Inclou la 
gestió del Pla municipal de Millora a les Condicions de Vida dels Edificis així com el 
seguiment de les bases reguladores de la concessió de subvencions als edificis. 
Així, també s’inclou tota la gestió relacionada amb el lloguer d’habitatges públics i 
privats i els seus respectius convenis signats amb altres administracions per al seu 
desenvolupament.
c) Gestió d’ajudes a la rehabilitació d’habitatges de tipologia tradicional i edificis de 
tipologia  anys  seixanta  i  qualsevol  altra  de  semblant  que  poguera  articular-se: 
Inclou  la  gestió  de  tota  la  normativa  derivada  de  la  construcció  o  rehabilitació 

 



 

d’habitatge públic de promoció privada o pública.

2.1.4 EN MATÈRIA DE PLANEJAMENT I GESTIÓ.

a) Redacció  i  elaboració  dels  instruments  d’ordenació  i  gestió  urbanística  que 
hagen d’aprovar-se bé pel Plenari Municipal bé per la Junta de Govern.

b) Redacció i elaboració de convenis urbanístics que hagen de ser aprovats pel 
Plenari Municipal.

2.1.5 EN MATÈRIA DE CONTROL DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA. 

a) Ordres d’execució que afecten qualsevol bé immoble.
b) Expedients de ruïna d’edificis.
c) Protecció de la legalitat urbanística.
d) Exercici  de  la  potestat  sancionadora  en  matèria  de  disciplina  urbanística  i 

ambiental.

La resta d’atribucions conferides en aquestes matèries a l’Alcaldia en l’article 124.4 de 
la LRBRL i  10 del ROGA, o en qualsevol altra normativa, i  que siguen objecte de 
delegació.

2.2. RECURSOS HUMANS

La direcció de l’Àrea de Recursos Humans.
Plantilles de personal. 
Relació de llocs de treball.
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.

Retribucions del personal al servei de l'Ajuntament.
Formació del personal al servei de l'Ajuntament.
Disciplina laboral i règim disciplinari.
Convenis col·lectius laborals i acords funcionarials.
Contractació i nomenament del personal al servei de la corporació.
Meses de negociació del personal al servei de l’Ajuntament.
La resta d’atribucions conferides en aquestes matèries a l’Alcaldia en l’article 124.4 

de la  LRBRL i  10  del  ROGA, o  en qualsevol  altra  normativa,  i  que siguen 
objecte de delegació.

 

TERCER. De conformitat amb el que disposa l'article 130.4 i la Disposició Addicional 
15a  de  la  LRBRL aquest  òrgan  directiu  queda  sotmés  al  règim d'incompatibilitats 
establert  en la Llei  53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del personal al 
Servei  de  les  Administracions  Públiques  o  en  qualsevol  altra  norma  que  resulte 
d'aplicació.

Així mateix, li serà aplicable el règim previst en l'article 75.7 de la LRBRL, en relació 
amb l'article 131 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de 
la Comunitat Valenciana, i en consequència el titular de la Coordinació General haurà 
de formular declaració sobre causes d’incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que 
els proporcione o li puga proporcionar ingressos econòmics. Haurà de formular, a més 
a més,  declaració  dels  seus béns patrimonials  i  de  la  participació  en societats de 

 



 

qualsevol  tipus,  amb  informació  de  les  societats  per  elles  participades  i  de  les 
liquidacions dels Impostos sobre la Renda, el Patrimoni i, si és el cas, de Societats. 
Les esmentades declaracions hauran d’efectuar-se en els models aprovats pel Ple,  
per als membres corporatius, amb les necessàries adaptacions formals, abans de la 
presa de possessió, amb ocasió del cessament, així com també quan es modifiquen 
les circumstàncies de fet.
 
QUART.  Les  decisions  administratives  que  adopte  el  titular  d'aquesta  Coordinació 
General revestiran la forma de Resolució (art. 50 ROGA)
 
CINQUÉ. Publicar  l'acord  que s'adopte en el  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  per a 
generar coneixement i inserir així mateix en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, en la 
intranet i en la web municipal.
 
SISÉ: Donar compte al Ple de la Corporació de l'acord adoptat, perquè se’n prenga 
coneixement i als efectes escaients. Així mateix que es comunique l'acord a l'òrgan 
directiu  i  als  distints  Serveis  administratius,  perquè  en  prenguen  coneixement  i  a 
l'efecte de la necessària adaptació dels procediments.”

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, 10 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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