Secretaria General
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ANUNCI: Delegació competència aprobació contractes menors.
L’ Alcalde-President, amb data 2 de enero de dos mil 2019, ha dictat Resolució de
l’Alcaldia núm. 1, la part dispositiva de la qual és del següent tenor literal:
“Resultant què aquest Ajuntament amb data 1 de gener del 2019 s’ ha integrat en
la plataforma SEDIPUALBA de tramitació electrònica, a fi d’ atendre les noves
obligacions imposades en aquesta matèria tant per la Llei 39/2015 del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, com per la Llei 40/2015 de
Règim Jurídic del Sector Públic; per la qual cosa es fa necessari realitzar diverses
adaptacions als procediments fixats en l’ esmentada plataforma.
Resultant què, en aquests moments la competència per a l’ adjudicació dels
contractes menors es troba delegada en la Junta de Govern Local i en els Regidors
delegats d’ Àrea de Govern, en funció de la seua quantia.
Vist què en aquest mandat corporatiu mitjançant diverses resolucions anteriors
es delegà la capacitat de dictar determinats actes administratius que afecten a tercers en
els diferents Regidors i Regidores d’ Àrea, en virtut d’ allò 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”.
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: Revocar les delegacions conferides per a l’ adjudicació dels contractes
menors tant en Junta de Govern Local com en els diferents Regidors i Regidores
delegades d’ Àrea de Govern.
SEGON: Delegar la competència d’ aprovar l’ adjudicació dels contractes
menors en els següents Regidors i Regidores d’Àrea de Govern, en relació a les matèries
compreses en els seus ámbits de direcció i supervisió:
Àrea d’Economia i Hisenda:
- Regidor Delegat Àrea de Govern: Sr. Josep Maria Gil Alcamí.
Àrea de Territori i Sostenibilitat:
- Regidor Delegat Àrea de Govern: Sr. Pablo Enrique Abelleira Barreiro.
Àrea d’Administració Local i Transparència:
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- Regidor Delegat Àrea de Govern: Sr. Sergio Moreno Montañez.
Àrea de Benestar Social:
- Regidora Delegada Àrea de Govern: Sra. Roser Maestro Moliner
Àrea d’Oci i Temps Lliure.
- Regidora Delegada Àrea de Govern: Sra. Asunción Moll Castelló.
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Àrea de Cultura.
- Regidora Delegada Àrea de Govern: Sra. Natalia Antonino Soria.
TERCER: En consideració a què el contracte menor ha de ser l’ excepció en la
contractació pública i que ha d’ operar per raons també excepcionals i que la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP) assenyala un procediment singular per a la seua
adjudicació on, amb independència d’ allò ressenyat en d’ altres preceptes, l’ informe d’
adequació a la legalitat ve implícit en la proposta del cap de la dependència que ho
tramita i l’ òrgan de contractació que ho adjudica, no serà preceptiva l’ emissió d’
informe de Secretaria General en els procediments d’ adjudicació dels contractes
menors; sent responsable el Cap del Departament corresponent de la seua correcta
tramitació i de l’estricte compliment de l’ article 110 de la LCSP i preceptes
concordants.
No obstant l’ anterior, amb periodicitat trimestral pels departaments proponents
es trametrà a Secretaria General relació dels contractes menors adjudicats amb indicació
de la matèria, quantia i adjudicatari.
QUART: En els procediments d’ adjudicació de contractes menors ja iniciats, la
documentació ja elaborada s’ incorporarà a la plataforma SEDIPUALBA com a
document annex a la memòria justificativa que inicia el procediment electrònic.
CINQUÉ: La delegació requerirà per a ser eficaç l’acceptació per part del
Regidor o Regidora delegat/da 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.
SISÉ: La delegació d’ atribucions conferida ho és sense perjudici de la facultat
de l’ Alcalde de resoldre, en qualsevol moment, assumptes concrets de la matèria
objecte de delegació.
SETÉ: 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.
VUITÉ: Notificar la present resolució personalment als interessats i interessades.
NOVÉ: Donar compte de la present resolució al Ple corporatiu en la propera
sessió que celebre i trametre-la als corresponents departaments municipals.
DESÉ: Publicar-la en el Butlletí Oficial de la Província, així com en el Butlletí
d’Informació Municipa.”

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
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