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Aquest Decret ha estat registrat a Secretaria amb les següents dades:
Número:1877

Data: 26-JULIOL-2018

Exemplar per a:

Llibre de Resolucions

l’expedient

El/La funcionari/a encarregat/da,

Decret
Eduard Rovira Gual, alcalde de l’Ajuntament de Torredembarra, dicto aquesta resolució que
es fonamenta en els fets i consideracions que a continuació s’exposen:
Antecedents de fet
1. En data 17 de juny de 2015 es va expedir el Decret d’aquesta Alcaldia amb núm. 1063, de
delegació d’atribucions de l’Alcalde en la Junta de Govern Local.
2. Entre aquestes atribucions delegades en la Junta de Govern Local, en matèria econòmica
aquesta Alcaldia va delegar “el reconeixement de les obligacions i l’ordenació dels
pagaments corresponents a qualsevol tipus de despesa”, si bé amb una sèrie d’excepcions,
recollides en el decret citat i en altres dos decrets posteriors (1210 i 2208, de 10 de juliol i 1
de desembre de 2015, respectivament):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les despeses de la nòmina mensual del personal.
les despeses de les publicacions als diaris oficials (BOP, DOGC, BOE i DOUE).
els interessos de préstecs.
les comissions bancàries.
les despeses dels convenis de delegacions amb Base Gestió d’Ingressos.
les despeses del servei telefònic i d’electricitat.
les prestacions d’urgència social d’acord amb les bases que aprovi el Ple.
les despeses referents als rèntings de vehicles de la Policia Local.
les despeses de subministrament de gas dels edificis municipals.

3. El reconeixement de les obligacions i l’ordenació dels pagaments corresponents a
aquestes despeses excepcionades de la delegació en la Junta, va ser exercit per aquesta
Alcaldia, mitjançant decret, fins a la data de 31 de maig de 2017 en què per Decret 1294 es
va delegar en el regidor Josep María Guasch Gibert les atribucions pròpies en matèria
d’Hisenda.
4. Transcorregut aquest temps, i atès l’elevat nombre de reclamacions per ingressos
indeguts per autoliquidacions de l’impost sobre l'increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana, arran dels darrers pronunciaments judicials, per raons operatives, i per
evitar que l’aprovació de la devolució de l’ingrés indegut i, si s’escau, la dels interessos de
demora, siguin resoltes per un òrgan diferent, resulta adient excepcionar també d’allò
delegat a la Junta de Govern Local, les despeses per aquest concepte, amb la qual cosa
s’agilitzaran els tràmits corresponents.
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Fonaments de dret
1. Els articles 21.3 de la llei reguladora de les Bases de Règim Local i 53.3 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
2. Els articles 33 al 36 del Reglament Orgànic Municipal.
3. L’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Per la qual cosa, i en ús de les atribucions esmentades, RESOLC:
Primer.- Introduir el següent canvi en la delegació d’atribucions en la Junta de Govern Local
feta pel Decret 1063, de 15 de juny de 2015:
En l’apartat 6, atribucions delegades a la Junta de Govern Local en matèria econòmica,
s’afegeix com a excepció a l’atribució de “reconeixement de les obligacions i l’ordenació dels
pagaments corresponents a qualsevol tipus de despesa”, el punt següent:
• els interessos de demora relatius a la devolució d’ingressos indeguts respecte l’impost
sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
En conseqüència, i havent estat delegades en el regidor Josep María Guasch Gibert,
mitjançant Decret 1294 de 31 de maig de 2017, les atribucions pròpies de l’Alcalde en
matèria d’Hisenda, serà aquest regidor qui ostentarà les atribucions necessàries per al
reconeixement de les obligacions i l’ordenació dels pagaments corresponents a aquest tipus
de despesa.
Segon.- Notificar la present resolució al regidor d’Hisenda i a la Intervenció municipal, i
traslladar-la als caps i resta de personal de les diferents àrees, serveis i dependències
municipals.
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern i al Ple, i publicar-la per a
general coneixement en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis, pàgina web
municipal i Portal de Transparència, de conformitat amb l’article 33 del Reglament Orgànic
Municipal i 9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Quart.- El present Decret tindrà efectes des de la data del mateix.
Així ho disposo mitjançant aquesta resolució que signo en la data que consta a
l’encapçalament i que s’incorporarà al Llibre de Resolucions de l’Alcaldia.

L’Alcalde,

Davant meu,
El Secretari,
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Eduard Rovira Gual

Rafael Orihuel Iranzo
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