
Unitat: Secretaria General.

Assumpte:  Delegació d’atribucions de l’Alcaldia a favor de membre corporatiu. Àrea 
de Responsabilitat Social i Polítiques amb la Ciutadania (Regidor de Govern).

DECRET DE L’ALCALDIA

Constituïda la nova Corporació Municipal en la sessió plenària celebrada el dia 13 de 
juny del 2015 i  elegida l'alcaldessa, procedeix dictar els actes i adoptar els acords 
necessaris  per  a  la  configuració  de  l'organització  municipal,  així  com  efectuar  la 
delegació  de  les  competències  que  esta  Alcaldia  té  atribuïdes  a  fi  de  facilitar  el 
funcionament  del  Govern  Municipal  i  aconseguir  una  major  agilitat,  eficàcia  i 
coordinació en l'exercici de les tasques del Govern.

Per mitjà de la Llei 5/2010, de 28 de maig, de la Generalitat (publicada en el DOCV 
núm. 6281, de data 3/06/2010), s’estableix l'aplicació al municipi de Gandia del Règim 
d'Organització dels Municipis de Gran Població, regulat en el títol X de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL).

Considerant que la possibilitat de delegar competències de l'Alcaldia està contemplada 
expressament en l'art. 124.5 de la LRBRL, podent esta efectuar-se a favor de la Junta 
de  Govern  Local,  dels  seus  membres,  dels  altres  regidors  i,  si  és  el  cas,  dels 
coordinadors generals, directors generals o òrgans semblants.

Considerant que són susceptibles de delegació totes les competències que l'art. 124.4 
LRBRL enumera, a excepció de les previstes en les lletres b), e), h) i j), convocar i  
presidir la Junta de Govern Local, decidir els empats amb vot de qualitat i la de dictar 
bans.  A més, les atribucions previstes en les lletres c) i k) només són delegables en la 
Junta de Govern Local.

Considerant que correspon a l'Alcaldia la competència per a l'adopció d'esta Resolució 
d'acord amb el que preveu l'art. 124.5 de la LRBRL per ser l'òrgan titular de la mateixa.

Vistos  els  preceptes  esmentats  i  la  resta  de  d'aplicació  general,  continguts  en  la 
LRBRL, en el Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que 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  Reglament  Orgànic  del  Govern  i  de 
l’Administració Municipal (ROGA, articles 9, 10 i 11).



Per tot aixó, i  vist  el Decret  núm. 3620 de 19 de juny de 2015, sobre assignació i 
delegació  de  competències  en  el  titular  de  la  Coordinació  General  d'Assumptes 
d'Alcaldia,

RESOLC

PRIMER.-  Revocar  i  deixar  sense  efecte  les  funcions assignades  i  les  atribucions 
delegades en les matèries indicades al punt tercer del present decret, en el titular de la 
Coordinació  General  d'Assumptes  d'Alcaldia,  mitjançant  Decret  d'aquesta  Alcaldia 
núm. 3620 de 19 de juny de 2015.

SEGON.-  Atribuir la  DELEGACIÓ DE RESPONSABILITAT SOCIAL I POLÍTIQUES 
AMB LA CIUTADANIA  (Àrea de Govern), a favor del membre la Junta de Govern 
Local i 3r Tinent d’Alcaldia, SR. NAHUEL GONZÁLEZ LÓPEZ.
El Sr. Nahuel González López tindrà la condició de Regidor de Govern, de conformitat 
amb  el  que  estableix  l’article  35  del  ROGA,  i  exercirà  les  atribucions  i  funcions 
assenyalades en els articles 42 i 44 del ROGA.

TERCER.- Aquesta delegació comportarà les facultats de direcció i gestió en el seu 
àmbit, així com la de resoldre mitjançant actes administratius amb eficàcia respecte de 
tercers. 
Dins  de  l’àmbit  de  la  delegació  es  comprenen  tots  els  assumptes  que  siguen 
competència de l’Alcaldia en les matèries següents:

 Acords  o  convenis  amb  altres  administracions  públiques,  associacions 

particulars o entitats en matèria de política social.

 Subvencions i premis en polítiques socials.

 Assistència social i programa d’actuació.

 Benestar de la família i unitats de la convivència.

 Benestar  de  la  infància  i  adolescència  a  fi  de  contribuir  al  ple 

desenvolupament de la persona.

 Integració  de  les  persones  amb  discapacitats  físiques,  psíquiques  o 

sensorials.

 Prevenció  i  eliminació  de  discriminacions  per  raó  de  raça,  sexe  o  per 

qualsevol altra condició personal o social.

 Prevenció i tractament social de la delinqüència.

 Concessió d’ajudes o prestacions per necessitats socials, especialment per 

emergència  social,  bé  siguen  delegades  o  descentralitzades  per  altres 

administracions públiques o instituïdes per l’Ajuntament.



 Convenis  amb  altres  administracions  públiques  per  a  la  concessió  de 

subvencions i prestacions a l’Ajuntament per als serveis socials generals o 

especialitzats.

 Relacions  de  l’Ajuntament  amb  altres  institucions,  organismes  i 

administracions competents en matèria de benestar social.

 Estudis sobre necessitats socials.

 Relacions amb col·lectius socials.

 Mesures per a la integració dels immigrants.

 Agència AMICS.

 Promoció habitatge/vivenda social.

 Cooperació  municipal  amb  institucions  i  entitats  no  governamentals  de 

caràcter no lucratiu.

 Programes de sensibilització social en matèria de solidaritat.

 Regular  les  formes,  els  mitjans  i  els  procediments  de  la  informació  i 

participació dels veïns i de les entitats ciutadanes en la gestió municipal.

 Carta de Participació Ciutadana.

 Gestió i formació associativa.

 Adoptar  les  mesures  necessàries  per  a  informar  els  veïns  de  la  gestió 

municipal, a través dels mitjans de comunicació social, Oficina d’Informació i 

registre d’iniciatives, queixes i reclamacions.

 Proposar l’atorgament de subvencions econòmiques a les associacions de 

veïns constituïdes per a la defensa d’interessos generals.

 Promoure  la  constitució  i  el  funcionament  del  Consell  de  Participació 

Ciutadana.

 Promoure la constitució i el funcionament de Consells Sectorials.

 Promoure  la  participació  dels  ciutadans  en  el  govern  i  l’administració 

municipals de les Juntes Municipals de Districte.

 Cooperació Internacional.

 Ostentar  la  presidència  dels  òrgans  municipals  i  la  representació  de 

l’Alcaldia en els òrgans i entitats no municipals relacionats amb les matèries 

que comprenen l’àmbit d’aquesta Delegació.



 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.

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.

CINQUÉ.- 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. 

SISÉ.- La delegació conferida produirà efectes des del dia 6 de juliol de 2015, sense 
perjudici de la publicació preceptiva en el BOP.

SETÉ.- 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.

HUITÉ.- El  regidor  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.

NOVÉ.- Publicar el  present  decret  en el  Butlletí  Oficial  de la  Província,  i  donar-ne 
compte a la  Junta  de Govern i  al  Ple  de la  Corporació  en la  primera  sessió  que 
celebren, comunicar als regidors 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, 3 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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