
 

Unitat: Secretaria General

Assumpte: Creació de Coordinacions Generals d’Economia i  Hisenda,  i  d’Urbanisme, 
Habitatge i Recursos Humans.

DECRET DE L'ALCALDIA

Una vegada constituïda la nova Corporació Municipal en la sessió plenària que 
va tindre lloc el dia 13 de juny del 2015, es van dictar els actes i adoptats els  
acords per  part dels distints òrgans de govern de l’Ajuntament de Gandia per a 
dur a terme la configuració de l'organització municipal, tot tenint en compte la 
potestat d’autoorganització de les entitats locals establerta a l’article 4.1 a) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), i 
de conformitat  amb les regles que ha de respondre l’organització municipal  
establertes a l’article 20 de la  LRBRL.  

 

En relació al que precedeix, cal recordar que 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, LRBRL, la qual cosa suposa, entre altres qüestions, una 
nova regulació dels òrgans de govern o superiors, i l’administració municipal, al  
front de la qual estan els òrgans directius. 

 

En el marc del procés d’adaptació de la seua organització al règim especial 
d’organització de gran ciutat  al  que obliga la mateixa Llei  5/2010, de 28 de 
maig, el Ple de l’Ajuntament de Gandia, en la sessió que va tindre lloc el dia 14 
de juliol de 2011, va aprovar el Reglament Orgànic del Govern i l’Administració 
de l’Ajuntament de Gandia (ROGA), norma municipal de caràcter reglamentari 
que va entrar en vigor, una vegada complits els tràmits legalment establerts, el  
dia 23 de setembre de 2011. 

 

En  el  ROGA de  l’Ajuntament  de  Gandia  aprovat  es  determinen  els  nivells 
essencials de l’organització municipal,  com ara,  els òrgans superiors de les 
àrees  de  govern  i  els  òrgans  centrals  directius,  com són  els  coordinadors 
generals,  els  secretaris  tècnics  i  les  direccions  generals,  per  tal  completar 
l’organització administrativa, sense perjudici de les atribucions de l’Alcalde per 
a  determinar  el  nombre  de  cadascun  dels  òrgans  i  establir  nivells 
complementaris inferiors.   

Atés que l’article 8è del ROGA, que regula la creació, modificació i supressió 
d'òrgans i unitats administratives, estableix que els òrgans directius, previstos 
en  el  títol  X  de  la  LRBRL  que  no  tinguen  caràcter  necessari,  es  creen, 
modifiquen o suprimeixen per  Decret  de  l'Alcaldia,  a  proposta  del  titular  de 
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l'àrea de govern corresponent i amb un informe previ de l'àrea competent en 
matèria  d'organització  administrativa,  atés  el  seu  caràcter  orgànic-directiu 
diferenciat de l'estructura administrativa. Els càrrecs de coordinadors generals, 
directors generals i òrgans semblants, tenen la consideració, com a personal 
directiu, d'òrgans de col·laboració i suport del Govern, i seran previstos en la 
plantilla  de  personal  i  les  seues  retribucions  objecte  de  la  preceptiva 
consignació pressupostària.

Considerant que l'article 130.1 B.a) de la LRBRL estableix que els coordinadors 
generals són òrgans directius municipals. Així mateix,  l'article 46 del ROGA, 
disposa  que  aquests  òrgans  depenen  directament  del  Titular  de  l'Àrea  de 
Govern i els corresponen les funcions de coordinació de les distintes Direccions 
Generals  u  òrgans  semblants  que  integren  l'Àrea  de  Govern,  els  serveis 
comuns i les altres funcions que els deleguen l'Alcalde o la Junta de Govern. 

Considerant que amb la finalitat d' aconseguir una gestió eficaç i eficient de les 
Àrees de Govern que actualment ostenta aquesta Alcaldia, per una banda la 
d’Economia i  Hisenda,  i  per  una altra la d'Urbanisme, Habitatge i  Recursos 
Humans, resulta necessari la creació de dos coordinacions generals a l'empara 
de  l'article  130.1.B  a)  de  la  LRBRL i  8  del  ROGA,  les  quals  exerciran  les 
funcions previstes a l'article 46 d'aquesta norma reglamentària.

Considerant que mitjançant  la creació d’aquests òrgans directius centrals de 
l’administració  municipal,  es  pretén  aconseguir  els  objectius  principals 
d’eficàcia, eficiència en la gestió municipal  i servei al ciutadà.

 

Per tot el que precedeix,  i  fent ús de les atribucions conferides per l’article 
124.4. k) de  la LRBRL i l'article 8è i la disposició addicional segona del ROGA,

 RESOLC

PRIMER: Aprovar la creació de les següents Coordinacions Generals, com a 
òrgans  centrals  directius  de  l’administració  municipal,  sota  la  dependència 
directa d'aquesta Alcaldia:
 

1. COORDINACIÓ GENERAL D’ECONOMIA I HISENDA.

2. COORDINACIÓ GENERAL D'URBANISME, HABITATGE I RECURSOS 
HUMANS.

SEGON: Determinar que els titulars de les Coordinacions Generals creades 
tindran  les  funcions  assignades  en  l’article  46  del  ROGA,  així  com  les 
atribucions  delegades  per  l'Alcaldia  en  aquelles  matèries  que  siguen 
competència  d’aquesta,  i  que  seguidament  es  relacionen,  amb facultats  de 
direcció, gestió i, en el seu cas, resolució mitjançant actes administratius amb 



 

eficàcia respecte de tercers:

1. COORDINACIÓ GENERAL D’ECONOMIA I HISENDA.

 La direcció de l’Àrea d’Economia i Hisenda.

 Pressupost General i Bases d’Execució.

 Modificacions de crèdits.

 Autorització,  disposició  i  reconeixement  d’obligacions,  tant  de 
l’Ajuntament com dels seus organismes autònoms.

 Ordenació  del  pagament,  tant  de  l’Ajuntament  com  dels  seus 
organismes autònoms.

 Imposició i ordenació de tributs i preus públics.

 Comptes municipals i  liquidació de  pressupostos, tant de l’Ajuntament 
com dels seus organismes autònoms.

 Comissió Especial de Comptes.

 Atorgament de subvencions, de conformitat amb les bases d’execució 
del pressupost.

 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. COORDINACIÓ  GENERAL  D'URBANISME,  HABITATGE  I 
RECURSOS HUMANS.

2.1. URBANISME I HABITATGE

2.1.1. EN MATÈRIA D'ORGANITZACIÓ.

a) La direcció de l'Àrea d’Urbanisme i Habitatge.

b) El dictat d'instruccions per a dirigir  l'activitat dels òrgans i organismes 
que integren l'Àrea d´Urbanisme i Habitatge. 
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2.1.2 EN MATÈRIA DE PROJECTES

a) 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.

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

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

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

Gandia realitzen altres administracions.
h) 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.

i) 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

a) La direcció de l’Àrea de Recursos Humans.

b) Plantilles de personal. 

c) Relació de llocs de treball.

d) 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.

e) Retribucions del personal al servei de l'Ajuntament.

f) Formació del personal al servei de l'Ajuntament.

g) Disciplina laboral i règim disciplinari.

h) Convenis col·lectius laborals i acords funcionarials.

i) Contractació i nomenament del personal al servei de la corporació.

j) Meses de negociació del personal al servei de l’Ajuntament.

k) 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:  Donar  compte  del  present  decret  al  Ple  de  la  Corporació,  en  la 
pròxima sessió que tinga lloc, per al seu coneixement i als efectes que adopte 
acord  en  relació  a  la  modificació  de  la  plantilla  de  personal  i  consignació 
pressupostària, a més de la determinació del règim de retribucions dels titulars 
de les coordinacions generals, com a òrgans directius centrals municipals. Així 
mateix,  en  el  seu  cas,  haurà  d’autoritzar  el  posterior  nomenament  per  als 
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càrrecs,  quan  es  donen  circumstàncies  específiques,  de  persones  que  no 
reuneixen  la  condició  de  funcionari  en  els  termes  de  l’article  130.3  de  la 
LRBRL.  

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, de conformitat amb 
el que preveu la normativa d’aplicació.

 

SETÈ.- Els titulars de les coordinacions generals  vénen obligats a informar a 
l’Alcaldia, de forma periòdica i detallada, de la gestió de les atribucions que 
se’ls deleguen, així com de les resolucions dictades; així mateix, informaran 
prèviament  a  l’Alcaldia  de  l’adopció  de  decisions  d’importància  o 
transcendència.

 

VUITÈ.- 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,  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. C. Presidència 13/12/12, DOCV 26/12/12)

   Diana Morant Ripoll                                  Lorenzo Pérez Sarrión

 (Signat electrònicament, segons codificació al marge)
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