DECRET DE DELEGACIÓ DE LES ÀREES I SERVEIS D’HISENDA, OCUPACIÓ, PERSONAL, ACTIVITATS
ECONÒMIQUES, INDUSTRIA, COMERÇ, GOVERN OBERT, MODERNITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ,
AGERMANAMENTS, I FIRA GASTRONÒMICA.
Per decret d’alcaldia nº 2.091/2019 de data 29 d’octubre de 2019, es va resoldre atorgar a Rubén Grau
Navarro, la delegació especial de les àrees d’activitat municipal i/o serveis concrets d’Hisenda, ocupació,
personal, activitats econòmiques, industria, comerç, govern obert, modernització de l’administració,
agermanaments, i Fira Gastronòmica.
Es considera convenient modificar la delegació que es va fer en els termes esmentats per raons de càrrega de
treball d’aquesta alcaldia i a efectes de donar major agilitat a la tramitació dels expedients de les àrees i
serveis que corresponen al regidor Rubén Grau Navarro, atenent a que la seua dedicació exclusiva li permet
assumir la delegació genèrica de les àrees que li pertoquen.
Per decret d’alcaldia nº 1212/2019 de 21 de juny de 2019 es va nomenar membre de la JGL i segon tinent
d’Alcalde de l’Ajuntament de l’Alcúdia, a RUBÉN GRAU NAVARRO.
En matèria de delegacions, el ROM de l’Alcúdia no estableix cap peculiaritat en relació amb allò previst al
ROF i fa una remissió als articles 43 i següents d’aquest.
La possibilitat de delegar competències d'Alcaldia està contemplada expressament en l'art. 23.4 de la LRBRL,
podent aquesta efectuar-se a favor dels seus membres de la Junta de Govern Local, i, on aquesta no
existisca, en els Tinents d’Alcalde, sense perjudici de les delegacions especials que, per a comeses
específiques, puga realitzar en favor de qualssevol regidor, encara que no pertangueren a aquella.
Són susceptibles de delegació en els membres de la JGL totes les competències que l'art. 21.1 LRBRL
enumera, excepció feta de les previstes en els paràgrafs a), e), j), k), l) y m), convocar i presidir les sessions
del Ple i de la Junta de Govern Local, decidir els empats amb vot de qualitat, la concertació d’operacions de
crèdit, la prefectura superior de tot el personal, la separació del servei dels funcionaris i el acomiadament

En virtut de l’article 43.3 del ROF les delegacions genèriques es referiran a una o diverses àrees o matèries
determinades, i podran abastar tant la facultat de dirigir els serveis corresponents com la de gestionar-los en
general, inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten tercers.
D’acord amb l’article 23.4 de la LRBRL, correspon a l'Alcaldia la competència per a l'adopció d'aquesta
Resolució de delegació de competències, per ser l'òrgan titular de la mateixa.
En relació amb aquesta qüestió l’article 44 del ROF disposa que aquestes delegacions seran realitzades
mitjançant decret d’Alcaldia que contindrà l’àmbit dels assumptes a que es refereix la delegació, les
facultats que es deleguen, així com les condicions especifiques d’exercici d’aquestes, en la mesura en que es
concreten o aparten del règim general previst en el ROF.
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del personal laboral.

Aquest article també estableix que la delegació d’atribucions de l’Alcalde sortirà efecte des del dia següent
al de la data del decret, excepció feta que en aquella es dispose altra cosa, sense perjuí de la seua
publicació preceptiva en el BOP i en el municipal.
L’article de referència finalitza la seua regulació establint que de totes les delegacions i de les seues
modificacions es donarà compte al ple en la primera sessió que es celebre.
Atés informe emés per la secretaria de l’Ajuntament.
Atesos els preceptes esmentats i la resta d'aplicació general, continguts en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic (article 9), 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, en el Reglament Orgànic Municipal de l’Alcúdia i en el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (arts. 43 a 45 i 114 a 118).
Atés que, segons l’article 21.3) de la Llei 7/1.985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i
l’article 44 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per
R.D. 2.568/1.986, de 28 de novembre, és l’Alcaldia l’òrgan competent per a delegar les seues competències
en els regidors de la Corporació, per la present RESOLC:
PRIMER.- Delegar en el membre de la Junta de Govern Local, el Sr. Rúben Grau Navarro, titular de l’àrea
D’HISENDA, OCUPACIÓ, PERSONAL, ACTIVITATS, ECONÒMIQUES, INDUSTRIA, COMERÇ, GOVERN OBERT,
MODERNITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ, AGERMANAMENTS, I FIRA GASTRONÒMICA les atribucions següents:
- En l’àrea d’HISENDA:
•

Les que li corresponen a l’Alcaldia en relació a:
▪ Modificacions de crèdits
▪ Tresoreria, incloent la gestió inspecció i recaptació de tributs, preus públics, prestacions

▪ Autorització, disposició i reconeixement d’obligacions.
▪ Aprovació de la liquidació de pressupostos.
•

Resoldre els procediments de responsabilitat patrimonial iniciats d’ofici o per reclamació del
interessats, quan no excedisquen de 6.000,00 euros.

- En l’àrea d’OCUPACIÓ:
•

Les que li corresponen a l’Alcaldia en relació a aquesta.
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patrimonial públiques no tributàries i altres ingressos públics i privats.

- En l’àrea de PERSONAL:

•

L’aprovació de les bases de les convocatòries de provisió de llocs de treball del personal al servei de
l’Ajuntament i de les bases de les convocatòries de selecció per a contractacions laborals temporals i
tots els actes que se’n deriven d’aquests procediments de selecció i/o provisió.

•

Les altres atribucions en matèria de personal que no estiguen expressament conferides a cap altre
òrgan ni delegades en la JGL.

- En l’àrea d’ACTIVITATS ECONÒMIQUES, INDUSTRIA I COMERÇ.
1.- Aquesta delegació comprèn les competències que li corresponen a l’Alcaldia en relació a:
•

Promoció econòmica.

•

Innovació.

•

Noves tecnologies de la comunicació (TIC).

•

Innovació empresarial.

•

Industria i polígons industrials.

•

Terrasses: autorització de l’ocupació i l’activitat, gestió i inspecció.

•

Venda no sedentària.

•

Promoció i foment del comerç i l’activitat comercial.

2- En matèria d’atorgament de llicències: Les atribucions que la LRBRL confereix a l’Alcalde en l’article 21.1
n) relativa a la concessió de qualsevol tipus de llicència, en aquelles matèries incloses en l’àmbit
competencial d’aquesta Àrea.

•

Coordinació administrativa municipal.

•

Informàtica

•

Transparència i govern obert

•

Arxiu administratiu

•

Contractació: Les competències com òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de
subministrament, de servicis, de concessió d’obres, de concessió de serveis, els contractes
administratius especials, i els contractes privats, la quantia dels quals siga igual o inferior a 10.000
euros (IVA inclòs), inclosos els de caràcter plurianual quan la seua duració no siga superior a quatre
anys.

- En matèria de AGERMANAMENTS, I FIRA GASTRONÒMICA:
•

Les que li corresponen a l’Alcaldia en relació a aquesta.
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- En l’àrea de GOVERN OBERT I MODERNITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ:

SEGON.- Aquesta delegació comportarà les facultats de dirigir els serveis corresponents així com la de
gestionar-los en general, inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a
tercers.
TERCER.- 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.
QUART.- 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 legalitat.
CINQUÉ.- La delegació conferida produirà efectes des del dia següent al de la signatura d’aquest decret,
sense perjudici de la seua publicació preceptiva en el BOP.
SISÉ.- 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.
SETÉ.- 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.
HUITÉ.- Publicar el present decret en el Butlletí Oficial de la Província, i donar-ne compte al Ple de la
Corporació en la primera sessió que celebren.
NOVÉ.- Comunicar al regidor afectat per a l’acceptació d’aquestes delegacions, si es el cas i a la resta de
membres corporatius i als caps 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, per a coneixement
general.
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Document signat electrònicament al marge.

