Excm. Ajuntament de Sagunt
SECRETARIA GENERAL

ANUNCI: Delegació genérica per a l’Àrea de govern d’Economia i Hisenda en
favor del Sr. Gil Alcamí i delegació dictar actes administratius.
L’ Alcalde-President, amb data díhuit d’octubre de dos mil désset, ha dictat Resolució
de l’Alcaldia núm. 687, la part dispositiva de la qual és del següent tenor literal:
“Mitjançant resolució d’ aquesta Alcaldia núm. 651 de data 27 de setembre de l’
actual es nomenà el Regidor Sr. Josep Maria Gil Alcamí membre de la Junta de
Govern Local i Primer Tinent d’ Alcalde, rere la renúncia de la Regidora Mª Teresa
Garcia Muñoz a la seua condició de Regidora d’ aquest Ajuntament qui, entre d’ altres
càrrecs, ostentava delegació genèrica de l’ Àrea de Govern d’ Economia i Hisenda, en
virtut d’ allò que disposa l’art. 23.4 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.
Considerant allò previst en l’apartat 2n de l’article 67 del Reglament Orgànic
Municipal (ROM), segons el qual 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”.
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.
Atés el que preveuen els articles 28, 66, 67 i 68 del vigent Reglament Orgànic
Municipal (ROM) en relació a les Delegacions de l’Alcaldia i, en concret, als regidorsdelegats.
Per tot això, fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,
RESOLC:
PRIMER: Conferir delegació genèrica per a l’ Àrea de Govern d’ Economia i
Hisenda en favor del Regidor membre de la Junta de Govern Local Sr. Josep Maria Gil
Alcamí, amb el següent àmbit de direcció i supervisió:
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.
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* 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’ inversión.
o Ordenança Grans Projectes.
o Coordinació diferents administracions en materia d’indústria.
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.
SEGÓN: La Delegació d’Àrea de Govern que es confereix mitjançant la present
resolució comprén la direcció i gestió dels assumptes inclosos en la dita àrea i la
supervisió de l’actuació dels Regidors amb delegacions especials compreses en la
mateixa;
així com la facultat de dictar els actes administratius que afecten tercers
competència de l’ àrea que s’ expliciten en l’ apartat següent d’ aquesta resolució.
TERCER: Delegar en el Regidor de l’Àrea de Govern d’Economia i Hisenda, Sr.
Josep Maria Gil Alcamí, la incoació, tramitació i facultat de resoldre i dictar tots els
actes administratius que afecten tercers en els assumptes següents:
1. Expedients en matèria d’animals potencialment perillosos.
2. Expedients de comerç i mercats, inclosa la venda ambulant.
3. Expedients de sanitat. Ordres d’execució de neteja de solars.
4. Actes resolutoris i de tràmit que es dicten en els procediments de liquidació de
tributs, així com en els procediments d’aprovació de padrons tributaris.
5. Contestacions a consultes tributàries escrites.
6. Actes resolutoris i de tràmit dictats en els procediments següents:
- Concessió o denegació de beneficis fiscals.
- Prorratejos de quotes.
- Canvis de titularitat.
- Petició de dades protegides.
- Verificació de dades.
- Comprovació limitada.
- Inspecció tributària.
- Rectificació d’autoliquidacions.
- Devolució d’ingressos indeguts.
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- Devolució per pagament duplicat o excessiu.
- Rectificació d’errors.
- Revocació d’actes d’aplicació de tributs i d’imposició de sancions.
- Genèric de gestió tributària, excepte els actes no delegables per
disposició legal o reglamentària.
7. Resolucions que es dicten en el procediment sancionador tributari.
QUART: el Regidor delegat respondrà de la seua gestió directament davant
l’Alcalde.
CINQUÉ: La delegació requerirà per a ser eficaç l’acceptació per part del
Regidor delegat, que 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.
SISÉ: En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels
regidors delegats, aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàticament les
competències delegades, com a titular de la competència originària. S’entendrà a
aquests efectes exercitada la potestat d’ avocació basant-se en la present resolució, sense
necessitat una nova resolució expressa en aquest sentit.
SETÉ: Notificar la present resolució als interessats i interessades.
VUITÉ: Publicar-la en el Butlletí Oficial de la Província, així com en el
Butlletí d’Informació Municipal.
NOVÉ: Donar compte d’aquesta resolució al Ple en la pròxima sessió que tinga
lloc, per a complir a allò que s’ha previst per l’article 38 del RD 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Corporacions Locals.”
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Sagunt, dia 18 d’octubre del 2017.
L'ALCALDE-PRESIDENT,

Sgt.: Francesc Fernàndez i Carrasco.
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