
 

Unitat: Secretaria General
Expte: Organització Municipal 2015-2019/Decrets nova legislatura

Assumpte:  Delimitació  de  l’àmbit  competencial  del  titular  de  la  Coordinació  General 
d’Assumptes d’Alcaldia: assignació de funcions i delegació d’atribucions.

DECRET DE L’ALCALDIA

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, en sessió celebrada el dia 17 de juny de 
2015  (punt  4  de  l’ordre  del  dia),  va  nomenar  Coordinador  General  d’Assumptes 
d’Alcaldia (òrgan central  directiu  de l’Administració Municipal  creat  per decret  núm. 
3077 de 17 de maig de 2013, publicat al BOP núm. 138 de 12/06/2013), el Sr. Antonio 
Vicente Enguix Morant funcionari de carrera de l’Ajuntament de Gandia.

Mitjançant decret d’aquesta Alcaldia núm. 3620 de 19 de juny de 2015, publicat al BOP 
núm.  130  de  09/07/2015)  es  van  assignar  al  titular  de  Coordinació  General 
d’Assumptes d’Alcaldia determinades funcions i atribucions que la normativa de Règim 
Local confereix a l’Alcaldia.

A la vista dels decrets dictats per aquesta Alcaldia en data 3 de juliol de 2015, sobre 
delegació  d’atribucions  a  favor  de  membres  corporatius,  sobre  creació  de  les 
Coordinacions Generals  d’Economia i Hisenda i d’Urbanisme, Habitatge i Recursos 
Humans, i assignació de funcions i delegacions d’atribucions a favor d’aquests òrgans 
directius, resulta convenient delimitar l'àmbit competencial de la Coordinació General 
d'Assumptes  d'Alcaldia,  per  tal  de  facilitar  la  tasca  del  Govern  Municipal  i  de  les 
diferents unitats administratives.

Amb aquesta finalitat i en l'exercici de les atribucions que a l'Alcaldia confereix l'article 
124  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,  Reguladora  de  les  Bases  del  Règimen  Local 
(LRBRL), i 9,10 i 11 del Reglament Orgànic del Govern i de l'Administració Municipal 
(ROGA).

RESOLC

PRIMER. Assignar al titular de la Coordinació General d'Assumptes d'Alcaldia, sota la 
dependència directa de l'Alcaldia, les funcions que l'article 46 del ROGA atribueix als 
coordinadors generals com a òrgans centrals directius de l'Administració Municipal, 
així com les funcions pròpies del lloc de treball de cap del Servei Econòmic-Financer.

SEGON.  Delegar en el  titular  de la  Coordinació General  d'Assumptes d'Alcaldia, a 
l'empara  dels  articles  124.5  de  la  LRBRL i  11  del  ROGA,  excepte  les  que  són 
indelegables  per  llei,  les  següents  atribucions  amb  facultats  de  direcció,  gestió  i 
resolució mitjançant actes administratius amb eficàcia respecte de tercers:

1.1. Turisme:

-Promoció i foment del turisme.
-Relació amb entitats d’iniciatives turístiques.
-Pla d’instal·lacions temporals en les platges.
-Oficina d’informació turística.
-Promoció i desenvolupament de les festes d’interés turístic.
-Fires comercials.
-Controls de servicis en zones turístiques.
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-Creixement econòmic.
   

 1.2. Altres:

-L'exercici d'accions judicials i administratives en matèria competència de l'Alcaldia 
i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del Ple, en el supòsit del qual 
s'haurà de donar compte al mateix en la primera sessió que se celebre per a la 
seua ratificació.
 
-Prèvia  consulta  amb el  titular  de  l'Assessoria  Jurídica,  encomanar  la  defensa 
processal de l'Ajuntament a un advocat col·legiat, en els termes que preveu l'art. 
551.3 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial.
 
- Firma  de  qualsevol  tipus  d'oficis  de  remissió  i  comunicacions  d'actes 
administratius municipals, a més del visat dels certificats dels acords adoptats pel 
Ple de la corporació i de qualsevol altre tipus que hagen de comptar legalment, 
amb el vistiplau de l'Alcaldia, a excepció dels certificats dels acords adoptats per la 
Junta de Govern de la ciutat de GandiaLocal i els derivats del Padró Municipal 
d'Habitants.
 
-Resoldre  els  procediments  de  responsabilitat  patrimonial  iniciats  d'ofici  o  per 
reclamació dels interessats, quan no excedisquen de 6.000,00 euros.
 
-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.- La delegació conferida produirà efectes des del dia 16 de juliol de 2015, 
sense perjudici de la publicació preceptiva en el BOP.

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.-  Les  resolucions  que  s’adopten  per  delegació  s’entendran  dictades  per 
aquesta  Alcaldia  com  a  titular  de  la  competència  originària,  sent  els  actes 
administratius executius i gaudint de presumpció de legitimitat.

 

SISÈ.-  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, d’acord amb allò previst per la normativa 
d’aplicació.

SETÈ.- El titular de la Coordinació General ve obligat a informar a l’Alcaldia, de forma 
periòdica i detallada, de la gestió de les atribucions que se li delegue, així com de les 
resolucions dictades;  així  mateix,  informarà prèviament  a  l’Alcaldia de l’adopció  de 
qualsevol decisió d’importància o transcendència.
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HUITÈ.- En tant en quant no es determinen les retribucions del càrrec, el titular de la 
Coordinació  General  d’Assumptes  d’Alcaldia  percebrà  les  retribucions  que  li 
corresponen com a funcionari propi de l’Ajuntament, sense perjudici de portar a cap 
l’oportuna regularització retributiva amb efectes des de la presa de possessió. Tot això 
atesa la seua situació administrativa de serveis especials.

 

NOVÈ.-  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,  i inserir en els tauler d'anuncis, en la intranet i en la web de l’Ajuntament.

Gandia, a 15 de Juliol de 2015

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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