
 

Secretaria General
Exp: JG 2016/31 de data 2016 07 25 

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 de la Ciutat de Gandia, en sessió ordinària 
celebrada el dia 25 de juliol de 2016, va aprovar l’acord del tenor literal següent:
 

 «3.- SERVEIS

 3.4.-  Avocació temporal, durant període estival, d'atribucions delegades per la 
Junta  de  Govern  de  la  Ciutat  de  Gandia  en  membres  corporatius  i  òrgans 
directius.  Delegació  d'atribucions  en  l'Alcaldia  i  el  Coordinador  General 
d'Assumptes d'Alcaldia.

Es dóna compte de la proposta presentada per l'Alcaldia de data 21 de juliol de 2016, 
en relació a l'assumpte de referència i del tenor literal següent:

'A l’empara de l’article 127.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local (LRBRL), i 19 del Reglament Orgànic del Govern i de l’Administració 
Municipal (ROGA), la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia va adoptar els acords 
següents  sobre  delegació  d’atribucions  d’aquest  òrgan  en  determinats  membres 
corporatius i òrgans directius:
 
1.-Acord JGCG 27/07/2015 (punt 3.8 de l’ordre del dia):
  
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 
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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:

Ø  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 
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certificacions d'obra.
  
2.-Acord JGCG de 30/07/2015 (punt 2.9 de l’ordre del dia)
 
 PRIMER.  Delegar en el titular de la Coordinació General d'Urbanisme, Habitatge i 
Recursos  Humans,  Sr.  VICENT  MASCARELL  TARRAZONA,  les  atribucions 
següents en matèria de:
 
URBANISME I HABITATGE:
1.  Les  atribucions que l'article  127.1.e)  de la  LRBRL confereix  a  la  Junta  de 
Govern i concretament les següents: 

a)Emissió  d'Informes  en  les  activitats  sotmeses  a  autorització  ambiental 
integrada (Article 34 Llei 6/2014 Prevenció, Qualitat Ambiental d´Activitats)
b) Concessió,  extinció,  revocació,  anul·lació  i  suspensió  de  llicències 
ambientals. (art. 51 i ss Llei 6/2014 Prevenció, Qualitat Ambiental d´Activitats) i 
Informes  de  Conformitat  previs  a  l'inici  de  l'activitat.  (art.  61.4  Llei  6/2014 
Prevenció, Qualitat Ambiental d´Activitats)
c) Tramitació  de  les  Declaracions  Responsables  Ambientals  i  si  escau, 
expedició de certificats de conformitat. (art. 69.4 Llei 6/2014 Prevenció, Qualitat 
Ambiental d'Activitats)
d)  Tramitació de les Comunicacions Ambientals Innòcues i si escau expedició 
de certificats de conformitat (art. 73 Llei 6/2014 Prevenció, Qualitat Ambiental 
d'Activitats)
e)  Autoritzacions i llicències municipals d’obres en qualsevol tipus de sòl, llevat 
que la legislació sectorial l’atribuïsca a altres òrgans. (art. 213 Llei 5/2014 de 25 
de juliol, de la Generalitat, Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la 
Comunitat Valenciana)
f)  Llicències d´usos provisionals. (art.  216 Llei  5/2014 de 25 de juliol, de la 
Generalitat,  Ordenació  del  Territori,  Urbanisme  i  Paisatge,  de  la  Comunitat 
Valenciana)
g)  Atorgament  de Llicències d’ Intervenció o Actes equivalents,  una vegada 
obtesa l’autorització de la Conselleria competent en matèria de Cultura. (art. 36 
Llei 4/1998 de Patrimoni de la Generalitat Valenciana)
h)Atorgament  de  llicències  ambientals  o  títols  equivalents  que  suposen  un 
canvi  de  titularitat  que  afecten  a  un  bé  immoble  d´interés  cultural  prèvia 
concessió d’informe per part de Conselleria competent en matèria de Cultura.
i) Comunicació  a  la  Conselleria  competent  en  matèria  de  cultura,  de  les 
llicències i permisos urbanístics i  d’activitats que afecten a bens subjectes a 
tutela patrimonial.
j)Declaracions Responsables en matèria d’obres (art. 214 LOTUP Llei 5/2014 
de 25 de juliol, de la Generalitat, Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, 
de la Comunitat Valenciana).
k)Tramitació  de  Declaracions  Responsables  en  Activitats  de  Pública 
Concurrència i atorgament, en el seu cas, de les llicències d’obertura activitats, 
espectacles  públics,  activitats  recreatives  i  establiments  públics.  (art.  9  Llei 
14/2010 d´Activitats de Pública Concurrència de la Generalitat Valenciana)
l) Llicències  d’ocupació  o  en  el  seu  cas  Declaracions  Responsables  de 
Primeres i posteriors ocupacions. (Art. 214 Llei 5/2014 de 25 de juliol, de la 
Generalitat,  Ordenació  del  Territori,  Urbanisme  i  Paisatge,  de  la  Comunitat 
Valenciana)
m)   Canvis de titularitat i transmissions d´expedients administratius.
n) L’atorgament, control i seguiment de la totalitat de llicències, comunicacions, 
declaracions responsables i la resta de títols habilitants previstos a l’Ordenança 
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Reguladora  de  les  declaracions  responsables,  comunicacions  ambientals, 
llicències urbanístiques i llicències ambientals (BOP 14-1-2013)

 
2  Les  atribucions  que  l'article  127.1.l)  de  la  LRBRL confereix  a  la  Junta  de 
Govern i concretament les següents: 

a) Exercici  de  la  potestat  sancionadora  en  matèria  d’Obres,  Disciplina 
Urbanística, Activitats, Controls Ambientals, Sorolls i Habitatge. 
 

3.- Acord JGCG de 11/01/2016 (punt 3.5 de l’ordre del dia):
 
 SEGON. Delegar  en  el  regidor  de  govern  titular  de  l’Àrea  d’Administració, 
Modernització i Govern Obert, Sr. JOSE MANUEL PRIETO PART,  a l’empara de 
l’article 127.2 de la LRBRL i 19 del ROGA, les següents atribucions 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 siguen delegables i que no 

estiguen expressament conferides a cap altre òrgan.
  
4.- Acord JGCG de 09/05/2016 (punt 3.6 de l’ordre del dia):
 
SEGON.- Delegar en el Coordinador General d’Urbanisme i Habitatge, Sr. VICENT 
MASCARELL TARRAZONA, a l’empara de l’article 127.2 de la LRBRL i 19 del ROGA, 
les  atribucions  corresponents  a  la  concessió  de  qualsevol  tipus  de  llicència  o 
autorització (regulada en la lletra e) de l’art. 127.1 de la LRBRL) i a l’exercici de la 
potestat sancionadora (regulada en la lletra l) de l’art. 127.1 de la LRBRL), relatives a 
la  «intervenció  i  control  en  matèria  de  contaminació  acústica,  atmosfèrica  i 
qualsevol altra en matèria ambiental»
 
Amb motiu del període de vacances estivals,  els membres corporatius i els òrgans 
directius han d’absentar-se del terme municipal, per la qual cosa resulta convenient 
l’avocació temporal de les atribucions delegades per la Junta de Govern, anteriorment 
relacionades,  i  així  mateix procedir a la seua delegació en favor de l’Alcaldia i  del 
Coordinador General d'Assumptes d', durant els períodes que seguidament s’indiquen 
en  la  part  dispositiva  de  la  proposta,  per  tal  d’evitar  la  paralització  de  la  gestió 
municipal. 
 
Atès  que  l’òrgan  delegant  podrà  avocar  en  qualsevol  moment  les  competències 
delegades,  tal  com  determinen  els  articles  116  del  Reglament  d’Organització, 
Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  aprovat  per  Reial  Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, i l’article 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
 
Es formula a la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia la següent
 

PROPOSTA D’ACORD
 
PRIMER.-Avocar temporalment les atribucions delegades per la Junta de Govern de la 
Ciutat  de Gandia,  anteriorment  relacionades,  en els  membres corporatius i  òrgans 

4



 

directius indicats durant els períodes següents de l’any 2016:
 

 José Manuel Prieto Part (Área d'Administració, Modernització i Govern Obert): 
del 16 al 31 d’agost.

 Miguel  Àngel  Picornell  Canut  (Àrea de Serveis  Bàsics al  Ciutadà  i  Qualitat 
Urbana): del 8 al 15 d’agost.

 Xavier Josep Ródenas Mayor (Àrea de Gestió Responsable del Territori):  del 
18 al 31 de juliol i del 16 al 31 d’agost.

 Alícia Izquierdo Sesé (Àrea de Polítiques Econòmiques i d'Innovació): del 18 al 
24 de juliol, de l'1 al 15 d'agost i del 22 al 28 d'agost.

 Àngels Pérez Alarte (Àrea de Seguretat, Trànsit, Mediació i Convivència):  del 
18 al 24 de juliol i del l’1 al 15 d’agost.

 Juan Salvador Gregori Escrivà (Àrea d'Economia i Hisenda):  del 25 al 31 de 
juliol i del 22 d’agost al 4 de setembre.

 Vicent Mascarell Tarrazona (Àrea d'urbanisme i Habitatge): del 8 al 28 d’agost.
 
SEGON.-  Delegar en  l’Alcaldia, a l’empara de l’article 127.2 de la LRBRL i 19 del 
ROGA, i durant els períodes indicats en l’apartat primer, les atribucions anteriorment 
relacionades, que son competència pròpia de la Junta de Govern, corresponents a les 
àrees  d’Administració,  Modernització  i  Govern  Obert,  Serveis  Bàsics  al  Ciutadà  i 
Qualitat  Urbana,  Gestió  Responsable  del  Territori,  Polítiques  Econòmiques  i 
d’Innovació, Seguretat, Trànsit, Mediació i Convivència i d’Urbanisme i Habitatge.
 
TERCER.-  Delegar  en  el  Coordinador  General  d’Assumptes  d’Alcaldia,  Sr. 
Antonio Vicente Enguix Morant, a l’empara de l’article 127.2 de la LRBRL i 19 del 
ROGA, durant el períodes compresos entre els dies 25 a 31 de juliol i 22 d’agost a 4 
de setembre, 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.
 
QUART. 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. 
 
CINQUÈ. L’acord  de  delegació  produirà  efectes  en  cadascun  dels  períodes 
anteriorment indicats en l’apartat primer, sense perjudici de la seua publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província, quedant ratificats tots els decrets i resolucions dictats 
del 18 al 25 de juliol de 2016.
 
SISÈ. 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.
 
SETÈ.  En els decrets i 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. 
 
HUITÈ. 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 
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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. 
 
NOVÈ.  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.
 
DESÈ.  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  dels  6  membres 
assistents, aprova la proposta transcrita en tots 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'organ de Suport a la Junta 
de Govern (Decret 274 de 13/09/2010), a Gandia, 25 de juliol de 2016. 
 
                   Vist i plau
EL TITULAR DE L'ÒRGAN DE 
     SUPORT A LA JGCG
(Resolució de 5/11/2012 del DGAL GV)

 

Lorenzo Pérez Sarrión  
(Signat electrònicament segons codificació al marge)  
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