Excm. Ajuntament de Sagunt
SECRETARIA GENERAL

TÍTOL ANUNCI: Delegació en regidors-delegats d’Àrea, capacitat de dictar actes
administratius per autoritzar els contractes i aprovar les despeses de xicoteta
quantia en l’àmbit de supervisió de la seua àrea.
L’ Alcalde-President, amb data trenta d’abril del dos mil dihuit, ha dictat
Resolució núm. 251, del següent tenor literal:
“Mitjançant resolució d’ Alcaldia de hui mateix s’ ha aprovat instrucció 1/2018
sobre tramitació dels contractes menors, rere l’ entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es traslladen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer del 2014 (LCSP), que ha introduït canvis substancials en la
tramitació dels contractes menors.
Vist què, a l’ apartat sisè de l’ esmentada instrucció es determina que, sense
perjuí de l'aplicació del sistema de Bestretes de Caixa previstos en les Bases d' Execució
del Pressupost, amb despeses de xicoteta quantia –aquells que no sobrepassen els
10.000 euros en obres o 4.000 euros en la resta de contractes- es delegarà en els
Regidors Delegats d'Àrea l’ autorització dels contractes i l’ aprovació de les despeses
corresponents sempre que es complisquen els requisits següents:
1.
Justificació de la necessitat portar a terme la prestació, indicació del
contractista que ha de portar-la a efecte i quantia, i acreditació que amb la mateixa no
s'està alterant l'objecte del contracte per a evitar l'aplicació de les regles generals de
contractació. Tal justificació haurà de vindre subscrita pel Cap del Departament i el
Regidor Delegat.
2.
Document AD que acredite no sobrepassar els límits quantitatius que
permeten el contracte menor.
3.
Realització de la prestació i aprovació de l'expedient junt amb la factura
pel Regidor Delegat.
4.
Mensualment es donarà compte a la Junta de Govern Local dels
contractes subscrits per aquest sistema i de les despeses realitzades.
Considerant que l’apartat 2n de l’article 67 del Reglament Orgànic Municipal
(ROM), estableix que les delegacions genèriques “podran comprendre tant la facultat
de direcció dels serveis corresponents com la de la seua gestió, inclosa la facultat de
resoldre mitjançant actes administratius assumptes que afecten tercers”.
Tenint en compte el que disposa l’article 66 del ROM, sobre les delegacions de
l’Alcaldia a favor de regidors, en el sentit que es regiran pel que estableix l’art. 28 de
tal reglament i les normes generals que s’apliquen en matèria de delegació d’atribucions
a favor de membres corporatius; havent de concretar-se en el Decret de Delegació
l’amplitud de les dites delegacions.
Considerant que, de conformitat amb el que establix l'article 9.6 de la Llei 40/15,
d’ 1 d’ octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, la delegació de competències serà
revocable en qualsevol moment per l' òrgan que l'haguera conferit.
Per tot això, i en virtut de les atribucions que em confereix la legislació vigent,
RESOLC:
PRIMER: Delegar en els diferents Regidors i Regidores delegats/des d’ Àrea de
Govern l’ autorització dels contractes i l’ aprovació de les despeses de xicoteta quantia

Excm. Ajuntament de Sagunt
SECRETARIA GENERAL

–que no sobrepasen els 10.000 euros en obres o 4.000 euros en la resta de contractesacomplint els requisits establerts en l’ apartat sisé de l’ instrucció 1/2018 d’ aquesta
Alcaldia, que així mateix s’ han fet constar en la part dispositiva de la present resolució
de delegació.
SEGON: als efectes d’ allò previst en l’apartat anterior, es recorda que en virtut
de resolucions anteriors d’ aquesta Alcaldia les Regidores i Regidors d’ Àrea de Govern
comprenen els següents àmbis de direcció i supervisió:
Àrea d’Administració Local i Transparència:
- Regidor delegat Àrea de Govern: Sr. Sergio Moreno Montáñez.
- Àmbits de direcció i supervisió:
- Personal i Règim Interior.
- Policia Local i Protecció Civil.
- Contractació i Patrimoni Municipal.
- Noves Tecnologies.
- Gabinet Comunicació.
- SAIC i Serveis Generals.
Àrea d’Economia i Hisenda:
- Regidor delegat Àrea de Govern: Sr. Josep Mª Gil Alcamí.
- Àmbits de direcció i supervisió:
- Hisenda:
* Intervenció.
* Gestió Tributària.
* Tresoreria.
* Recaptació.
- AFIC/OMIC:
* Mercats i Comerç.
* Sanitat i Consum.
- Promoció Econòmica:
* Formació per a l’ocupació.
* Assessorament emprenedoria.
* Promoció Ciutat.
* Assessorament Empreses.
* Empresa i Indústria.
Presidència i Grans Projectes:
COORDINACIÓ GRANS PROJECTES
ROMEU-PINYAL.
EDUSI.
PACTE TERRITORIAL OCUPACIÓ.
REINDUSTRIALITZACIÓ. Oficina de Captació d’Inversions. ERICAM
o
Acompanyament projectes d’ inversió.
o
Ordenança Grans Projectes.
o
Coordinació diferents administracions en materia d’indústria.
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o
Àrees industrials: Actualització normativa Polígons industrials,
Autoritzacions ambientals integrades. Mesures fiscals per a la gestió de polígons
industrials.
o
Fons de Reindustrialització: Incentius i subvencions altres
administracions, FEAG’s.
Àrea de Territori i Sostenibilitat:
Regidor Delegat Àrea de Govern: Sr. Pablo Enrique Abelleira Barreiro:
- Àmbits de direcció i supervisió:
- Urbanisme.
- Activitats.
- Medi Ambient.
- Mobilitat Urbana.
- Manteniment i Cementeris.
Àrea de Benestar Social:
- Regidora delegada Àrea de Govern: Sra. Roser Maestro Moliner.
- Àmbits de direcció i supervisió:
- Serveis Socials.
- Cooperació.
- Igualtat.
- Participació Ciutadana.
- Majors.
Àrea d’Oci i Temps Lliure:
- Regidora Delegada Àrea de Govern: Sra. Remei Torrent Ortizà.
- Àmbits de direcció i supervisió:
- Joventut.
- Esports.
- Festes.
- Cultura Popular.
- Universitat Popular.
Àrea de Cultura:
- Regidora Delegada Àrea de Govern: Sra. Natalia Antonino Soria.
- Àmbits de direcció i supervisió:
- Cultura.
- Educació.
- Patrimoni Cultural.
- Turisme.
- Arxiu i Biblioteques.
- Promoció del Valencià.
- Agermanament.
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TERCER: La present delegació requerirà per a ser eficaç l’acceptació per part
dels Regidors i Regidores delegades i s’entendrà acceptada tàcitament si en el terme de
tres dies hàbils a comptar de l’endemà de la notificació no hi presenta davant de
l’Alcalde renúncia expressa.
QUART: En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels
Regidors i Regidores d’ Àrea, aquesta Alcaldia assumirà directament i automàticament
les competències delegades mitjançant aquesta resolució, com a titular de la
competència originària. Aquests efectes, s’entendrà exercitada la potestat d’ avocació
basant-se en la present resolució, sense necessitat d’ una nova expressa en aquest sentit.
CINQUÉ: Notificar la present resolució personalment als interessats i
interessades.
SISÉ: Donar compte de la present resolució al Ple corporatiu en la propera sessió
que celebre i trametre-la a tots els Departaments Municipals.
SETÉ: Publicar-la en el Butlletí Oficial de la Província, així com en el Butlletí
d’Informació Municipal.”
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Sagunt, dia 3 de maig del 2018.
L'ALCALDE-PRESIDENT,

Sgt.: J. Francesc Fernàndez i Carrasco.

-- BUTLLETÍ INFORMATIU MUNICIPAL (BIM).

