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Administració Local

2015-07807
Ajuntament de Calafell

ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA

Mitjançant aquest anunci es fa públic que l’alcalde, senyor Ramon Ferré Solé, en data 22 de juny de 2015, ha dictat 
la Resolució núm. 2669 amb la següent part resolutiva:

1. Delegar en els següents tinents d’alcalde, les atribucions que s’indiquen, tenint la delegació el caràcter de 
genèriques d’acord amb el que disposa l’art. 43.3 ROF:
a) A favor del tinent d’alcalde Sr. Josep Parera Ribell:

a) Medi Ambient
b) Serveis funeraris
c) Tinença d’animals
d) Serveis Contractats
e) Activitats

b) A favor de la tinenta d’alcalde Sra. Teresa Gonzàlez Santiago:
a) Turisme
 Aquesta delegació comporta també la de direcció o Presidència del Patronat Municipal de Turisme.
b) Promoció Esportiva
c) Joventut
d) Autoritzacions d’espectacles públics extraordinaris

c) A favor de la tinenta d’alcalde Sra. Maria Elena Rubio Pérez:
a) Qualitat de vida
b) Ocupació

d) A favor del tinent d’alcalde Sr. Adrià Seras Viola:
a) Serveis Interns
b) Hisenda
 Aquesta delegació també incorpora la d’ordenar la publicació i l’execució dels acords municipals i fer-los 

complir (articles 21.1.r LRBRL i 53.1.e TRLMC) i les següents matèries:
a) Gestió pressupostària:
- La incoació dels expedients de modifi cació de crèdits pressupostaris.
- L’aprovació de les transferències de crèdits entre partides del mateix grup de funció, i dels capítols II, IV, VII 

i VIII de l’estat de despeses de l’Ajuntament.
- L’aprovació dels expedients de generació de crèdit en l’estat de despeses dels ingressos de naturalesa no 

tributària en el pressupost de l’Ajuntament següents:
- Aportacions o compromisos ferms d’aportació (en forma de subvencions o altres) de persones físiques 

o jurídiques per fi nançar, juntament amb l’Ajuntament o amb alguns dels seus organismes autònoms, 
despeses de competència local.

- Alienació de béns municipals, sempre que s’hagi procedit al reconeixement del dret.
- Preus públics i altres ingressos no tributaris liquidats per la prestació de serveis, en una quantia superior 

als ingressos pressupostats.
- Reintegrament de pagaments indeguts del pressupost corrent, el cobrament dels quals podrà reposar crèdit 

en la quantia corresponent.
- L’aprovació de qualsevol document relacionat amb les fases d’execució, així com les ordenacions formals 

de pagaments del Pressupost Municipal.
b) Hisenda municipal:
- La resolució dels procediments que derivin de les actuacions d’Inspecció Tributària dels impostos, taxes 

i preus públics, tant en la fase d’investigació com en les actuacions de comprovació i resolució, així com 
també la resolució de les reclamacions que és suscitin en contra, en aplicació de la Llei General Tributària 
i altres disposicions complementàries.

- La resolució dels procediments de gestió tributària dels impostos, taxes i preus públics, tant en la fase de 
liquidació com en la fase de resolució de les reclamacions que contra els actes administratius de gestió 
tributària es plantegin en els termes i les condicions previstos en l’article 90 de la Llei General Tributària 
i altres disposicions concordants. Liquidacions, autoliquidacions, exempcions i bonifi cacions, ingressos 
indeguts, etc.
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- L’aprovació dels Padrons Fiscals dels diferents tributs de venciment periòdic, de conformitat amb les 
Ordenances Fiscals, la Llei reguladora de les Hisendes Locals i la Llei General Tributària.

- L’aprovació de tota classe d’ingrés, així com les anul·lacions, i si s’escau les devolucions d’ingrés.
c) Tresoreria i recaptació:
- La resolució dels actes de gestió recaptatòria que es generin en l’exercici de la funció administrativa de 

realització de crèdits i drets de la Hisenda Municipal, en la fase voluntària, de conformitat amb la Llei 
General Tributària, el Reglament General de Recaptació i altres normes concordants.

- La resolució de les reclamacions contra actes de gestió recaptatòria de conformitat amb el Reglament 
General de Recaptació i altres normes concordants.

- La incoació d‘expedients i la resolució d’actes administratius que derivin de la gestió de la Tresoreria 
municipal, excepte l’obertura i la cancel·lació de comptes corrents de l’administració municipal.

- Signatura dels xecs i transferències corresponents.
c) Contractació i Compres
d) Servei d’Atenció Ciutadana
e) Informàtica
f) Serveis jurídics

2. Aquestes delegacions genèriques, comporten, en virtut de l’article 43.3 ROF, les atribucions següents:
a) Facultats de direcció, coordinació i gestió dels serveis de l’àrea. 
b) La discussió i preparació amb els regidors i les regidores de l’àrea dels temes i les qüestions que hauran de ser 

tractats a la Comissió Informativa i/o resolts pels òrgans de govern municipal.
c) La facultat d’elevar propostes d’acord als òrgans de govern municipal.
d) Les facultats de contractació fi ns a un màxim de 30.000 euros (IVA inclòs), disposició pressupostària i atorgament 

de quantitats a justifi car en els termes establerts en les Bases d’Execució del Pressupost.
e) La signatura dels contractes i convenis derivats dels expedients administratius tramitats pels serveis dels quals 

són responsable per delegació de l’Alcaldia.
f) L’aprovació de la liquidació o justifi cació de totes les bestretes o quantitats a justifi car atorgades, corresponents 

als departaments, serveis o activitats de la seva àrea.
g) Facultats de representació de l’Administració municipal en les matèries pròpies de l’àrea.
h) Sol·licitud i acceptació de subvencions a les diverses Administracions Públiques en les matèries delegades de 

quantia no superior a 6.000,00 euros, quan la disposició que aprovi la convocatòria designi l’Alcaldia com a òrgan 
competent per fer-ho, o no en designi cap d’específi c.

i) Aprovació i signatura de convenis de col·laboració amb entitats, administracions, centres i empreses per a 
activitats d’interès comú.

3. Aquesta Alcaldia com a òrgan delegant conservarà, d’acord amb el que disposa l’article 115 ROF, les següents 
facultats en relació amb les competències delegades:
a) Informar a l’Alcaldia de tot el que fa referència a l’exercici de la competència delegada i proposar les mesures, 

les solucions o els acords que consideri pertinents.
b) La de ser informat prèviament a l’adopció de decisions de transcendència.
c) Els actes dictats per l’òrgan delegat en l’exercici de les atribucions delegades s’entenen dictades per l’òrgan 

delegant, corresponent, en conseqüència, a aquest, la resolució dels recursos de reposició que puguin interposar-
se.

d) Vetllar per l’acompliment dels acords dels òrgans de govern municipal.

4. Les delegacions conferides en els punts anteriors comporten l’atribució als tinents d’alcalde de les potestats 
de l’Alcaldia assenyalades als articles 21 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril i 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril, i susceptibles de delegació necessàries per dur a terme aquestes delegacions efectuades en les matèries 
especifi cades.

5. En qualsevol moment aquesta Alcaldia podrà abocar per a si mateix, amb caràcter individualitzat, qualsevol 
assumpte entre els compresos en l’esfera de les competències delegades i resoldre sobre el mateix.

6. En totes les resolucions administratives que es dictin en exercici de les facultats delegades es farà constar 
expressament que els tinents d’alcaldes actuen per delegació expressa de l’alcalde conferida en el present Decret.

7. Remetre anunci de la present Resolució al BOPT, d’acord amb el que disposa l’art. 44.2 ROF, així com al taulell 
d’anuncis de la Corporació i a la seu electrònica, sense perjudici de l’efectivitat de la delegació a partir del dia 
següent al de la signatura de la present Resolució.
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8. Donar compte de la present Resolució al Ple Municipal a la següent sessió ordinària que celebri.

9. Notifi car aquest acord a les persones interessades, amb l’advertiment de que es considerarà que han acceptat la 
delegació tàcitament, si en el termini de tres dies hàbils comptats des de la notifi cació, no fan manifestació expressa 
davant l’òrgan delegant de què no accepten la delegació i que la mateixa pot fi nalitzar, a més de per avocació o 
revocació, per renúncia expressa manifestada per escrit i per pèrdua de la condició de membre de la Junta de 
Govern Local.

El secretari accidental, Carlos Badel Domingo.
Calafell, 21 de juliol de 2015.
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