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l’expedient

Llibre de Resolucions

El/La funcionari/a encarregat/da,

Decret
Eduard Rovira Gual, Alcalde de l’Ajuntament de Torredembarra, dicto aquesta resolució que
es fonamentada en els fets i consideracions que a continuació s’exposen:
Antecedents de fet
1. En data 19 de juny de 2019, s’ha dictat el Decret núm. 1469, de designació de Tinents
d’Alcalde i membres de la Junta de Govern Local i de delegació d’atribucions de l’Alcalde en
aquest òrgan col·legiat.
2. En el Decret que s’ha expedit, i entre les atribucions delegades a la Junta en matèria
econòmica, s’observa la omissió involuntària de dos tipus de despesa de les que integren el
llistat d’excepcions a la delegació que es fa a la Junta del “reconeixement de les obligacions
i l’ordenació dels pagaments corresponents a qualsevol tipus de despesa”, i que en
l’anterior mandat ja s’havien incorporat a dit llistat. Concretament, s’han omès les “despeses
referents als rèntings de vehicles de la Policia Local” i “els interessos de demora relatius a la
devolució d’ingressos indeguts respecte a l’impost sobre el increment de valor dels terrenys
de naturalesa urbana”.
Essent important per raons d’agilitat administrativa, mantenir en aquest nou mandat
aquestes excepcions, de manera que els corresponents reconeixements de les obligacions i
l’ordenació dels pagaments s’acordin directament per l’Alcaldia, cal fer l’oportuna rectificació
d’errors.
Fonaments de Dret
L’article 109.2 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, estableix: “Las Administraciones Públicas podrán, asimismo,
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.”
Per la qual cosa, i en ús de les atribucions esmentades, RESOLC:
Primer. Realitzar la següent rectificació d’errors del Decret 1469, de 19 de juny de 2019, de
designació de Tinents d’Alcalde i membres de la Junta de Govern Local i de delegació
d’atribucions de l’Alcalde en aquest òrgan col·legiat:
En l’apartat Tercer, de la part dispositiva, ON DIU:
6. En matèria econòmica:
El reconeixement de les obligacions i l’ordenació dels pagaments corresponents a qualsevol
tipus de despesa, excepte les següents:
• les despeses de la nòmina i pagues extraordinàries del personal.
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les despeses de les publicacions als diaris oficials (BOPT, DOGC, BOE i DOUE).
els interessos i amortitzacions dels préstecs.
les comissions bancàries.
les despeses dels convenis de delegacions amb Base Gestió d’Ingressos.
les despeses del servei telefònic, d’electricitat i gas.
les prestacions d’urgència social, d’acord amb les bases que aprovi el Ple.
les assistències dels membres de la Corporació a les sessions dels òrgans col·legiats.

HA DE DIR:
6. En matèria econòmica:
El reconeixement de les obligacions i l’ordenació dels pagaments corresponents a qualsevol
tipus de despesa, excepte les següents:
• les despeses de la nòmina i pagues extraordinàries del personal.
• les despeses de les publicacions als diaris oficials (BOPT, DOGC, BOE i DOUE).
• els interessos i amortitzacions dels préstecs.
• les comissions bancàries.
• les despeses dels convenis de delegacions amb Base Gestió d’Ingressos.
• les despeses del servei telefònic, d’electricitat i gas.
• les prestacions d’urgència social, d’acord amb les bases que aprovi el Ple.
• les assistències dels membres de la Corporació a les sessions dels òrgans col·legiats.
• les despeses referents als rèntings de vehicles de la Policia Local.
• els interessos de demora relatius a la devolució d’ingressos indeguts respecte a l’impost
sobre el increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Segon. Notificar el present Decret als i a les Tinents d’Alcalde i a tots els departaments,
serveis i dependències de l’Ajuntament, donant compte del mateix a la Junta de Govern
Local i al Ple a les properes sessions que celebrin.
Tercer. Publicar el Decret rectificat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d’anuncis de la Corporació i a la plana web
de l’ajuntament.
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.
Davant meu,
El Secretari

L’Alcalde

Eduard Rovira Gual

Rafael Orihuel Iranzo
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