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Aquest Decret ha estat registrat a Secretaria amb les següents
dades:
Número: _______1635__________ Data: __10-JULIOL-2019__
Exemplar per a:

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 fonamenta en els fets i consideracions que a continuació s’exposen:

Antecedents de fet
1. En data 20 de juny de 2019, s’ha expedit el Decret d’aquesta Alcaldia amb núm.
1496, de delegació d’atribucions de l’Alcaldia a diversos regidors i regidores,
completant-se així l’anomenat Cartipàs Municipal.
2. Atès que s’ha considerat la possibilitat d’introduir atribucions addicionals en matèria
d’Hisenda, resulta adient rectificar el Cartipàs, en la forma que a continuació es
detallaran.
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, del règim jurídic del sector públic.
Per la qual cosa, i en ús de les atribucions esmentades, RESOLC:
Primer. Incloure entre les atribucions en matèria d’Hisenda, delegades pel Decret
1496 al regidor Sr. Josep Maria Guasch Gibert, les següents, que s’incorporen al
llistat a continuació de la lletra c):

d) El reconeixement de les obligacions i l’ordenació dels pagaments corresponents a
les següents despeses:
•

nòmina i pagues extraordinàries del personal.

•

publicacions als diaris oficials (BOPT, DOGC, BOE,i DOUE).
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•

interessos i amortitzacions de préstecs.

•

comissions bancàries.

•

despeses dels convenis de delegacions amb Base Gestió d'Ingressos.

•

despeses dels serveis telefònics, d'electricitat i gas.

•

assistències dels membres de la Corporació a les sessions dels òrgans
col·legiats.

•

despeses referents als rèntings de vehicles de la Policia Local.

•

interessos de demora relatius a la devolució d'ingressos indeguts respecte a
l'impost sobre el increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

e)

L’aprovació de les modificacions de crèdit que són competència de l'Alcalde.

Segon. Notificar la present resolució al regidor delegat d’Hisenda i als departaments
de Tresoreria i Intervenció.
Tercer. Donar compte d’aquesta resolució al Ple i publicar-la per a general
coneixement, al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis i pàgina web
municipal, de conformitat amb l’article 33 del Reglament Orgànic Municipal i i 9.3 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del 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,

Eduard Rovira Gual

Davant meu,
El Secretari,

Rafael Orihuel Iranzo
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