En exercici de les atribucions que l'article 52 i següents del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídics de les Entitats Locals (RD 2568/86, de 28 de novembre) conferixen a esta Alcaldia,
RESOLC:
REGIDORIES

Àrea Genèrica

Facultats delegades

María Ángeles Soler Fornés

Serveis Municipals, Patrimoni i Desenvolupament
(Agricultura, Comerç, CREAMA,Indústria)

Teresa Arabí Arabí

Economia, Hisenda i Esports (gestió i organització d'esports, Direcció i gestió
excepte futbol).

Noel Gadea Ronda

Joventut, Festes i Turisme

Vicent Font Leyda

Policia i Seguretat Ciutadana i Esports (gestió i organització Direcció i gestió
de futbol)

María Elena Rodríguez Choque

Cultura, Educació i Residents

Jaume Monfort Signes

Govern Obert (Transparència, Participació Ciutadana i Noves Direcció i gestió
Tecnologies)
i
Desenvolupament
Urbà
Sostenible
(Planejament, Disciplina Urbanística, Medi Ambient i
Habitatge)

Josefa Signes Costa

Desenvolupament Humà (Igualtat, Benestar Socials i Sanitat)

Local Direcció i gestió

Direcció i gestió

Direcció i gestió

Direcció i gestió

En concret per a l'Àrea d'Hisenda, a més de les mencionades amb caràcter general, es deleguen
en la regidora les següents competències que afecten el desenvolupament de la gestió
econòmica d'acord amb els pressupostos aprovats:
A.-: En matèria de Pressupostos.
– L'aprovació dels expedients de modificació per transferències de crèdits de partides
incloses en el Capítol I.
– L'aprovació dels expedients d'incorporació de romanents finançats a càrrec
d'ingressos afectats.
– L'aprovació dels expedients d'ampliació de crèdits ampliables i generacions de crèdit.
– Aprovar la prorroga del Pressupost si a l'iniciar-se l'exercici econòmic no haguera
entrat en vigor el pressupost corresponent, sense perjudici que es considerarà
automàticament prorrogat el de l'anterior.
B.- Gestió del gasto.
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Regidor Delegat

Número : 2015-0328 Data : 03/07/2015

Primer.- Assignar les següents delegacions genèriques, amb facultats de direcció i gestió dels
serveis corresponents:

DECRET

Teresa Roig Mas ( 1 de 2 )
Secretaria
Data Signatura : 03/07/2015
HASH: e39e98e15a89395b284746604819d33b
Magdalena E. Mengual Morata ( 2 de 2 )
Alcaldessa
Data Signatura : 03/07/2015
HASH: 7ccd82986817c726d82d56fcda48de4c

DECRET

– Reconeixement de totes les obligacions per gastos prèviament autoritzats i
compromesos.
– L'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació d'aquells gastos en què es
tramiten les fases amb caràcter de mixtes (ADO).
– L'ordenació de tots els pagaments d'obligacions prèviament reconegudes.
– Expedició i justificació de manaments de pagaments a justificar per un import inferior
al fixat en la Legislació de Contractes de les Administracions Públiques per a la
contractació menor de subministraments.

– L'aprovació de la justificació de les subvencions concedides.
C.- Gestió d'ingressos:

Número : 2015-0328 Data : 03/07/2015

– La constitució, autorització de reposició de fons i cancel•lació de anticipis de caixa
fixa.

– Aprovació de les liquidacions de tots els ingressos que no siguen de cobrament
periòdic i no es liquiden per mitjà de padró.

DECRET

– Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.

– Resolució de recursos administratius contra liquidacions tributàries i d'altres
ingressos de drets públic.
– Resolució d'expedients de compensació de deutes.

L'Alcaldia es reserva les facultats íntegres de Obres Públiques, Recursos Humans i
Normalització lingüística, així com les no esmentades anteriorment.
Segon.- Notificar la present als designats perquè en prengueu coneixement i efectes oportuns,
indicant-los que es requereix la seua acceptació expressa de la delegació atorgada. No obstant
això, la delegació s'entendrà acceptada tàcitament si en el terme de tres dies hàbils comptats
des de la notificació d'esta resolució, el destinatari de la delegació no fa manifestació expressa
davant de l'Alcaldia que no accepta la delegació.
Tercer: Publicar esta resolució en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, sense perjuí de la
seua efectivitat des de l'endemà a la data de la mateixa.
Quart: De la present resolució s'adonarà al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que este
celebre.
Gata de Gorgos, data i signatura digital al marge.
L'Alcaldessa-Presidenta,
Magdalena E. Mengual Morata.
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– Resolució d'expedients de fraccionament i ajornament de deutes inferiors als imports
fixats en la normativa aplicable per a l'exigència al deutor de garantia.

