EDICTE
D’acord amb el que disposa l’article 44 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i l’article
25 del Reglament Orgànic Municipal, es fan públics els següents Decrets de l’Alcaldia amb data
15 de juny de 2015:
DECRET DE L’ALCALDIA SOBRE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES GENERALS A FAVOR
DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
Després de l e s eleccions locals del dia 24 de maig de 2015 i constituïda la Corporació en
sessió extraordinària el dia 13 de juny de 2015.
D’acord amb el que disposen els articles 20.1 b) i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local; i 35.2, 46, 47 i concordants del Reial Decret 2568/86, de 28 de
novembre,
RESOLC
Primer.- Efectuar les delegacions següents, pel que fa a les àrees municipals que s’especifiquen, a
favor dels regidors que s’indiquen a continuació:
I.- Delegacions de caràcter general de l’Alcalde, comuns als regidors delegats:


Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis corresponents a les àrees respectives.



Dictar Decrets i Resolucions corresponents a la gestió ordinària de l’àrea, fins i tot la
resolució de recursos de reposició contra actes dictats per ell.



Dictar Decrets i Resolucions corresponents a la gestió ordinària dels regidors amb
delegació especial en matèries de l’àrea.



La delegació comprén la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a
tercers, si aquesta no està atribuïda a un altre Òrgan de l’Ajuntament.



Disposició de despeses pròpies dels respectius serveis que no superen la quantia de
1.200,02 €, ni la 1/12 part de la corresponent consignació pressupostària. Es proposarà a
l’Òrgan competent l’aprovació de despeses en els altres casos.



Promoció de campanyes pròpies de l’àrea i/o serveis.



Formular propostes per a la contractació d’obres, serveis, subministres i personal per al
millor funcionament dels serveis.

En cas de vacant, absència o malaltia del titular de la delegació, exercirà les seues funcions
l’Alcaldia.
Les atribucions dels titulars de les delegacions inclouen la facultat de gestionar els serveis
corresponents, sense perjuí de la superior direcció de l’Alcaldia i de la Junta de Govern Local.
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Els regidors i la Junta de Govern Local, quan actuen per delegació, expressaran aquesta
circumstància en les resolucions i altres actes administratius que dicten, i s’entendran dictats
per l’òrgan delegant.
L’assignació de regidories i les delegacions especificades, tindran efecte des de la data del decret
de delegació, sense perjuí de la seua publicació en el BOPA.
L’Alcaldia es reserva les atribucions següents:


Premsa



Protocol



Cooperació i relacions internacionals



Participació ciutadana i agenda local 21



Gabinet alcaldia



Turisme:
o Campanyes de qualitat del desenvolupament turístic.
o Oficina de turisme. Promoció, atenció i informació.
o Relacions amb centre/s de turisme per a la qualificació professional.

II.- Delegacions generals de l’Alcalde en cada un dels regidors delegats:
1. EN MATÈRIA D’HISENDA, PRESSUPOSTOS I PERSONAL: FRANCESC ROSELLÓ
SIREROL
▪ Hisenda:
o

Formació del Pressupost Municipal i Bases de la seua execució per a cada exercici
econòmic.

o

Desenvolupament de la Gestió econòmica d’acord al pressupost aprovat i les bases
d’execució vigents.

o

Desenvolupament de la Gestió Tributària i de preus públics municipals d’acord al
pressupost aprovat per a cada exercici econòmic i a les Ordenances Fiscals vigents.
Incloses les facultats de: resoldre, per mitjà d’actes administratius, les reclamacions que
efectuen els contribuents. Inspeccionar la gestió de tributs. Resoldre sobre les liquidacions
definitives d’aquests. Ordenar la pràctica de les valoracions que procedisquen. (Valoració
definitiva de les obres realment executades: oficina tècnica de valoració).

o

Aprovació de compromisos d’ingressos i reconeixement de despeses.
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o

Tramitació d’expedients de modificació de crèdits. Incorporació de romanents de
crèdit, baixes per anul·lació, ampliacions de crèdits i generació de crèdits per ingressos.

o

Aprovació d’ajustament de crèdits per pròrroga automàtica dels pressupostos.

o

Proposar els comptes justificatius dels pagaments a justificar i de les indemnitzacions per
raó del servei, concessió de bestretes de caixa fixa i de bestretes al personal.

o

Ordenació de pagaments amb caràcter general.

o

Aprovació de comptes de gestió recaptatòria.

o

Proposar l’aprovació dels plans de disposició de fons elaborats per la tresoreria.

o

Tramitació amb proposta de resolució d’expedients de quotes d’urbanització, cànon
d’urbanització i contribucions especials.

▪ Personal:
o

Recursos Humans i Personal.

o

Prevenció i Riscos Laborals.

o

Control i seguiment d’empreses municipals.

▪ Patrimoni
▪ Contractació Administrativa

2. EN MATÈRIA DE MODERNITZACIÓ,
ADMINISTRACIÓ
TRANSPARÈNCIA I FESTES: EVA MARIA RONDA IVARS
▪ Modernització:
o

Societat de la Informació (Informàtica i Teleco).

o

Estadístiques i cens.

o

Junta de Compres.

o

Informàtica

▪ Política d’Ocupació
▪ Creama
▪ Escoles taller, programes de garantia social i mòduls de promoció
▪ Comerç
▪ Emprenedors
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PÚBLICA,

OCUPACIÓ,

▪ Manteniment i empreses PYME
▪ Festes

3. EN MATÈRIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS: RAFAEL F. CARRIÓ COMPANY
▪ Cultura:
o

Programació de campanyes pròpies de l’àrea.

o

Programació cultural.

o

Arxius i biblioteques.

o

Museus i sales d’exposicions

o

Casa de Cultura

o

Patrimoni històric i arqueologia.

▪ Educació:
o

Campanyes d’educació.

o

Gestió d’edificis escolars.

▪ Esports:
o

Promoció i desenvolupament de proves esportives.

o

Propostes de manteniment, conservació i ampliació d’instal·lacions esportives.

o

Promoció i desenvolupament d’esports autòctons i per a minusvàlids.

o

Iniciatives de promoció i desenvolupament de cursos, seminaris i campanyes de caràcter
esportiu.

▪ Normalització

4. EN MATÈRIA DE TERRITORI I QUALITAT URBANA: MARIA JOSEP RIPOLL BERENGUER
▪ Desenvolupament detallat del sòl Urbà:
o

Projectes d’Urbanització.

o

Estudis de detall, plans d’actuació aïllada (PAA) i PAI.

o

Xicotets projectes públics.

▪ Ordenació Territorial:
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o

Ordenació territorial, Vivenda i VPO. Plans Parcials.

o

Grans Projectes Urbans, Grans Obres Públiques.

▪ Disciplina Urbanística
▪ Llicències urbanístiques, inspecció i Policia Urbanística
▪ Vivenda
▪ Obres i Serveis:
o

Infraestructures, edificis i serveis municipals (manteniment i millora).

o

Cementeri.

o

Gestió d’edificis escolars.

5. EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT i CANVI CLIMÀTIC: JOSEP CRESPO FERRER
▪ Medi Ambient:
o

Cicle integral de l’aigua.

o

Educació ambiental.

o

Control i vigilància de la Qualitat ambiental i la contaminació.

o

Planta de compostatge.

o

Indústria.

o

Plantes de Tractament de Residus.

o

Neteja.

o

Eficiència energètica.

o

Planificació i gestió de platges.

o

Camins Rurals.

o

Agricultura.

o

Pesca.

o

Neteja de platges.

o

Salubritat pública.

▪ Parcs i Jardins
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6. EN MATÈRIA DE SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT: JAVIER G. SCOTTO DI TELLA
MANRESA
▪ Seguretat ciutadana.
▪ Seguretat urbana i de l’edificació.
▪ Protecció Civil. Creu Roja. Junta de seguretat, etc.
▪ Transport públic. Llicències.
▪ Gestió de la circulació i Mobilitat urbana.
▪ Senyalització viària.
▪ Regulació d’aparcaments.
▪ Llicències de guals i entrades de vehicles a través de voreres i/o espais per als vianants.
▪ Vigilància i custòdia d’edificis, instal·lacions i persones.
▪ Control de l’Ocupació de la via pública per activitats.
▪ Mercat Municipal.
▪ Mercats ambulants.
▪ Oficina Municipal d’Informació al Ciutadà.

7. EN MATÈRIA DE BENESTAR SOCIAL: CRISTINA MORERA VENGUT
▪ Benestar social:
o

Serveis socials de base: PER, SAD, ajudes, campanyes, activitats i minusvalideses.

o

Cooperació i immigració.

o

Tapis i atenció a la discapacitat i dependència.

o

Drogodependències.

o

Igualtat dones i homes.-pla per a la igualtat.

o

Menors, família i discapacitat (gestió de la intervenció, fins i tot programes d’intervenció
socioeducativa).

o

Infància.

▪ Joventut-Llunàtics:
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▪ Dinàmics.
▪ Sanitat.
▪ Artístics.
▪ Major:
o

Residència d’Ancians.

o

Centre de Dia.

o

Centre Social.

o

Aules de l’Experiència.

Segon.- Les delegacions efectuades inclouran les facultats de direcció, organització interna i gestió
en general de les àrees i serveis corresponents, inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes
administratius que afecten a tercers.
Tercer.- Els regidors a qui, mitjançant la present Resolució se’ls atribueixen delegacions
genèriques tindran la facultat de supervisar l’actuació dels regidors amb delegacions especials
nomenats per l’Alcaldia per a comeses específiques incloses en la seua àrea respectiva.
Quart.- Notificació de la present Resolució a les persones designades amb la finalitat que
procedisquen, si és el cas, a l’acceptació d’aquests càrrecs.
Cinqué.- Remetre l’anunci de les referides delegacions per a la inserció en el Butlletí Oficial de la
Província i publicació igualment al Tauler d’Anuncis municipal.
Sisé.- Retre compte de la present Resolució al Ple en la primera sessió que se celebre.
Seté.- Les delegacions conferides seran efectives des de la mateixa data de la present
resolució.
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DECRET DE L’ALCALDIA SOBRE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES ESPECIALS A FAVOR DE
MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
Després de les eleccions locals del dia 24 de maig de 2015, i constituïda la Corporació en
sessió extraordinària el dia 13 de juny de 2015.
D’acord amb el que disposen els articles 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local; i 43, 44 i 45 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre,
RESOLC
Primer:- Efectuar les següents delegacions especials, pel que fa a les àrees municipals que
s’especifiquen, a favor dels regidors següents:
1.- DELEGACIONS ESPECIALS A FAVOR DE LA REGIDORA MARIA ÁNGELES TAMARIT
MENGUAL
En l’àrea de CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS:
Delegació especial Esports
Delegació especial Normalització

2.- DELEGACIONS ESPECIALS A FAVOR DEL REGIDOR ANTONIO LOSADA ANDREU
En l’àrea de MODERNITZACIÓ, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, OCUPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I
FESTES
Delegació especial Política d’Ocupació

3.- DELEGACIONS ESPECIALS A FAVOR DEL REGIDOR OSCAR MENGUAL GOMIS
En l’àrea d’ALCALDIA
Delegació especial Participació Ciutadana i Agenda Local 21
Delegació especial Relacions Internacionals
En

l’àrea

d’ORDENACIÓ

TERRITORIAL

Delegació especial Vivenda

4.- DELEGACIONS ESPECIALS A FAVOR DE LA REGIDORA MARIA ELISABET CARDONA
ALMIÑANA
En l’àrea de BENESTAR SOCIAL
Delegació especial Igualtat.
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Delegació especial Major:
- Residència d’Ancians
- Centre de Dia
- Centre Social
- Aules de l’Experiència

5.- DELEGACIONS
RODENKIRCHEN

ESPECIALS

A

FAVOR

DEL

REGIDOR

ALEXANDER

STEFAN

En l’àrea de BENESTAR SOCIAL
Delegació especial Tapis
En l’àrea de SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT
Delegació especial Oficina Municipal d’Informació al Ciutadà.
Segon.- Les delegacions efectuades inclouran les facultats de direcció, organització interna i
gestió dels serveis corresponents, així com la de proposta motivada d’aprovació de despeses en
l’àmbit respectiu de competències. Excloent expressament les facultats d’organització interna i de
resolució mitjançant actes administratius que afecten a tercers.
Tercer.- Els regidors designats es subjectaran a la facultat de supervisió legal que correspon als
regidors amb delegacions generals nomenats per l’Alcaldia pel que fa a comeses específiques
incloses en l’àrea general respectiva.
Quart.- Notificació de la present Resolució a les persones designades amb la finalitat que
procedisquen, si és el cas, a l’acceptació d’aquests càrrecs.
Cinqué.- Remetre l’anunci de les referides delegacions per a la inserció en el Butlletí Oficial de la
Província i publicació igualment al Tauler d’Anuncis municipal.
Sisé.- Retre compte de la present Resolució al Ple en la primera sessió que se celebre.
Seté.- Les delegacions conferides seran efectives des de la mateixa data de la present
resolució.
Dénia, 30 de juny de 2015
L’Alcalde
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