Excm. Ajuntament de Sagunt
SECRETARIA GENERAL

TÍTOL ANUNCI:
Delegacions en Regidores i Regidors, capacitat de dictar actes administratius que
afecten tercers.
L’ Alcalde-President, amb data dotze de gener de dos mil dèsset, ha dictat
Resolució de l’ Alcaldia núm. 7, la part dispositiva de la qual és del següent tenor
literal:
“PRIMER: Revocar totes les delegacions de la capacitat de dictar actes
administratius que afecten tercers atorgades fins ara mitjançant resolucions anteriors d’
Aquesta Alcaldia en els diferents Regidors i Regidores delegats/des d’ Àrea de Govern.
SEGON: Delegar en el regidor de l’Àrea d’Administració Local i Transparència,
Sr. Sergio Moreno Montañez, la incoació, tramitació i facultat de resoldre i dictar tots
els actes administratius que afecten tercers en els assumptes següents:
1. Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis municipals, propis del seu
àmbit funcional.
2. Oferta d’ocupació públic d’acord amb el Pressupost i la plantilla
aprovats pel Ple de la corporació.
3. Permisos i llicències. Autoritzacions assistència a cursos. Vacances.
4. Triennis i antiguitat. Reconeixement de serveis prestats.
5. Assignació del complement de productivitat d’acord amb els criteris
establits pel Ple de la corporació.
6. Bestretes reintegrables. Diferències retributives. Nòmina. Deducció
d’havers. Retencions.
7. Reduccions de jornada.
8. Designació de tribunals per als procediments de selecció/provisió de
qualsevol tipus de personal propi de la corporació. Llistes provisionals i definitives en
processos de selecció/provisió.
9. Gratificacions extraordinàries.
10. Subvencions sanitàries i gratificacions previstes en les NRRL.
11. Padró d’habitants.
12. Registre municipal de parelles de fet.
13. Registre municipal d’associacions d’interés municipal.
14. Infraccions en matèria de trànsit, en matèria de Seguretat Ciutadana i
en matèria de Convivència Ciutadana.
15. Expedients de cementeris i serveis funeraris.
16. Sol·licitud i tramitació de subvencions en el seu àmbit funcional.
17. Atorgament de les llicències, llevat que les lleis sectorials ho
atribuïsquen expressament al Ple o a la Junta de Govern Local, en el seu àmbit
funcional.
18. Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de
l’Ajuntament, en el seu àmbit funcional.
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TERCER: Delegar en la Regidora de l’Àrea d’Economia i Hisenda, Sra. Mª
Teresa Garcia Muñoz, 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.
- 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: Delegar en la Regidora de l’Àrea de Benestar Social, Sra. Roser
Maestro Moliner, la incoació, tramitació i facultat de resoldre i dictar tots els actes
administratius que afecten tercers en els assumptes següents:
1. Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i municipals, propis del seu
àmbit funcional.
2. Prestacions econòmiques reglades.
3. Sol·licitud i tramitació de subvencions en el seu àmbit funcional.
4. Atorgament, en el seu àmbit funcional, de les llicències, llevat que les
lleis sectorials ho atribuïsquen expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.
5. Sancions en el seu àmbit funcional, fins i tot la incoació de l’expedient
i el nomenament de secretari i instructor.
6. Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de
l’Ajuntament, en el seu àmbit funcional.
CINQUÉ: Delegar en el Regidor de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Pablo
Enrique Abelleira Barreiro, la incoació, tramitació i facultat de resoldre i dictar tots els
actes administratius que afecten tercers en els assumptes següents:
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1. Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals, propis
del seu àmbit funcional.
2. Sancions urbanístiques, fins i tot la incoació de l’expedient i el
nomenament de secretari i instructor.
3. Ordres d’execució i expedients de restauració de la legalitat
urbanística.
4. Declaracions de ruïna.
5. Declaració del deure normal de conservació.
6. Ordres d’edificació.
7. Obres menors.
8. Exigència d’avals garants d’obligacions urbanístiques.
9. Obertura de períodes d’informació pública d’instruments de gestió
urbanística.
10. Comunicacions ambientals.
11. Sancions lleus en matèries de llicències ambientals, comunicacions
ambientals, espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, fins i tot les
activitats desmuntables.
12. Ocupacions de via pública per part d’associacions i la resta d’entitats
en l’àmbit de la participació ciutadana.
1. Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals, propis
del seu àmbit funcional.
13. Sol·licitud i tramitació de subvencions en el seu àmbit funcional.
14. Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de
l’Ajuntament, en el seu àmbit funcional.
SISÉ: Delegar en la Regidora delegada de l’Àrea d’Oci i Temps Lliure, Sra.
Remei Torrent Ortizà, la incoació, tramitació i proposta en els assumptes següents:
1. Expedients tramitats amb ocasió de celebració de festes a la localitat.
2. Sol·licitud i tramitació de subvencions en el seu àmbit funcional.
3. Atorgament de les llicències, llevat que les lleis sectorials ho
atribuïsquen expressament al Ple o a la Junta de Govern Local, en el seu àmbit
funcional.
4. Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de
l’Ajuntament, en el seu àmbit funcional.
5. Autoritzacions de cessions d’escenaris.
SETÉ: Delegar en la Regidora de l’Àrea de Cultura, Sra. Natalia Antonino Soria,
la incoació, tramitació i facultat de resoldre i dictar tots els actes administratius que
afecten tercers en els assumptes següents:
1. Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals, propis del seu
àmbit funcional.
2. Expedients en matèria d’ús d’espais culturals.
3. Contractes privats en matèria artística i cultural.
4. Expedients en matèria d’ensenyament i absentisme escolar.
5. Sol·licitud i tramitació de subvencions en el seu àmbit funcional.
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6. Atorgament, en el seu àmbit funcional, de les llicències, llevat que les
lleis sectorials ho atribuïsquen expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.
7. Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de
l’Ajuntament, en el seu àmbit funcional.
VUITÉ: Delegar en la regidora delegada de l’Àrea d’Oci i Temps Lliure, Sra.
Remei Torrent Ortizà, la incoació, tramitació i proposta en els assumptes següents:
1. Expedients tramitats amb ocasió de celebració de festes a la localitat.
2. Sol·licitud i tramitació de subvencions en el seu àmbit funcional.
3. Atorgament de les llicències, llevat que les lleis sectorials ho
atribuïsquen expressament al Ple o a la Junta de Govern Local, en el seu àmbit
funcional.
4. Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de
l’Ajuntament, en el seu àmbit funcional.
5. Autoritzacions de cessions d’escenaris.
NOVÉ: 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.
DISÉ: Totes les anteriors atribucions delegades ho són sense perjudici de la
facultat de l’ Alcalde de resoldre, en qualsevol moment, assumptes concrets de les
matèries que són objecte de delegació.
ONTZÉ: 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.
DOTZÉ: Notificar la present resolució personalment als interessats i
interessades.
TRETZÉ: Donar compte de la present resolució al Ple corporatiu en la propera
sessió que celebre i trametre-la als corresponents departaments municipals.
CATORZÉ: Publicar-la en el Butlletí Oficial de la Província, així com en el
Butlletí d’Informació Municipal”
El que es fa públic per a general coneixement.
Sagunt, a 13 de gener de 2017.
L'ALCALDE-PRESIDENT,

Francesc Fernández Carrasco

BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ MUNICIPAL (BIM).-

