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José Manuel Prieto Part, regidor secretari de la Junta de Govern de la Ciutat de
Gandia (Decret 4189, de 18/06/2019).
CERTIFIQUE: Que la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, en sessió ordinària
celebrada el dia 8 d’agost de 2019, va adoptar l’acord del tenor literal següent:
9.- Nomenament titular de la Direcció General del Medi Natural (exp. 16132/2019)
Es dóna compte de la proposta formulada per l’Alcaldessa, de data 7 d’agost de 2019,
en relació a l’assumpte de referencia i del tenor literal següent:
“En l’exercici de les atribucions que a l’Alcaldia confereix l’article 124.4.k) de la Llei
7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), i l’article 8é i
la disposició addicional segona del Reglament Orgànic del Govern i de l’Administració
Municipal (ROGA), per decret de l’Alcaldia núm. 4540 de 8 de juliol de 2019 es va
crear la Direcció General de Medi Natural, com a òrgan central directiu de
l’Administració Municipal.

1. Autoritzar el nomenament d’una persona que no tinga la condició de
funcionari/ària en els termes i requisits establerts a l’article 130.3 de la LBRL i article
49.2 del ROGA, per a ocupar el càrrec de Direcció General de Medi Natural, motivada
aquesta excepcionalitat en els termes següents:
Les capacitats per al desenvolupament de les funcions d’aquesta direcció general, que
requereixen el coneixement del territori així com experiència en gestió de projectes i
programes relacionats amb la protecció del medi i del seu desenvolupament i amb una
necessitat de reorientar la política mediambiental del municipi en relació amb la resta
del territori posen de manifest la conveniència de que el titular d’aquesta direcció
general no tinga un perfil funcionarial.
2.
Determinar, de conformitat amb el que disposa l’article 123.1.n) de la LRBRL, el
règim de dedicació i retributiu del titular de la Direcció General.
Atés que l’article 127.1.i) de la LRBRL i 49.1 del ROGA atribueix a la Junta de Govern
Local, a proposta de l’Alcaldessa, la competència per a nomenar i cessar els titulars
dels òrgans directius de l’Administració Municipal.
Considerant que el Sr. Daniel Muñoz Martínez compleix els requisits exigits pel Ple de
la Corporació en sessió celebrada el dia 11 de juliol de 2019 i és persona idònia per a
exercir el càrrec de Director General del Medi Natural, pels seus mèrits i capacitats i la
seua experiència en aquestes matèries acreditats durant la seua trajectòria
professional.
Es formula a la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia la següent
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Posteriorment, el Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 11 de juliol de 2019,
va adoptar, entre altres, els següents acords en relació a aquesta Direcció General:

PROPOSTA D’ACORD
PRIMER. Nomenar Director General de Medi Natural, el Sr. Daniel Muñoz
Martínez, DNI 20037220-B, amb efectes des del dia de l'adopció de l'acord per la
Junta de Govern.
SEGON. Determinar que el titular d’aquesta Direcció General exercirà, sota la
dependència directa de la Regidoria de Gestió del Territori i Patrimoni Cultural,
Agricultura i Medi Ambient, les funcions següents assenyalades en el decret de
l’Alcaldia núm. 4540 de 8 de juliol de 2019 (apartat primer de la part dispositiva),
publicat en el BOPV núm. 138 de data 19/07/2019:
a) Gestionar la redacció i elaboració d’estudis i estimacions d’impacte ambiental
de projectes de caràcter municipal.
b) Gestió d’expedients d’avaluació ambiental en el que consten com a promotors

d)
e)
f)
g)
h)
i)

Urbana.
Direcció i Gestió de la Xarxa de Centres d’Interpretació ESPAIS NATURALS.
Direcció i Gestió Xarxa de Miradors.
Gestió del Pla de cremes.
Direcció i Gestió en matèria de prevenció i extinció d’incendis forestals.
Gestió d’actuacions en matèria de reforestació.
Plans i accions d’educació ambiental en matèria de prevenció d’incendis, gestió

j)

de residus, canvi climàtic i respecte pel medi natural.
Catalogació i conservació del patrimoni natural.

TERCER. De conformitat amb el que disposa l'article 130.4 i la Disposició Addicional
15a de la LRBRL aquest òrgan directiu queda sotmès al règim d'incompatibilitats
establert en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del personal al
Servei de les Administracions Públiques o en qualsevol altra norma que resulte
d'aplicació.
Així mateix, li serà aplicable el règim previst en l'article 75.7 de la LRBRL, en relació
amb l'article 131 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de
la Comunitat Valenciana, i en conseqüència el titular de la Direcció General haurà de
formular declaració sobre causes d’incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els
proporcione o li puga proporcionar ingressos econòmics. Haurà de formular, a més a
més, declaració dels seus béns patrimonials i de la participació en societats de
qualsevol tipus, amb informació de les societats per elles participades i de les
liquidacions dels Impostos sobre la Renda, el Patrimoni i, si és el cas, de Societats.
Les esmentades declaracions hauran d’efectuar-se en els models aprovats pel Ple,
per als membres corporatius, amb les necessàries adaptacions formals, abans de la
presa de possessió, amb ocasió del cessament, així com també quan es modifiquen
les circumstàncies de fet.
QUART. Publicar l'acord que s'adopte en el Butlletí Oficial de la Província, per a
general coneixement i inserir així mateix en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, en la
intranet i en la web municipal.
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altres administracions públiques.
c) Direcció i Gestió de Polítiques Territorials Mediambientals i de Sostenibilitat

CINQUÉ: Donar compte al Ple de la Corporació de l'acord adoptat, perquè se’n prenga
coneixement i als efectes escaients. Així mateix que es comunique l'acord a l'òrgan
directiu i als distints Serveis administratius, perquè en prenguen coneixement i a
l'efecte de la necessària adaptació dels procediments”.
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat del seus membres,
aprova la proposta transcrita sobre l’assumpte de referència.»
I perquè així conste i produïsca els efectes oportuns, a reserva dels termes que
resulten de l’aprovació de l’acta corresponent, d’acord amb l’article 206 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedisc la
present certificació, d’ordre i amb el vistiplau del Sra. Alcaldessa Presidenta de la
Junta de Govern de la Ciutat de Gandia.
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A Gandia, amb la signatura digital i la data consignades al marge.

