Moció presentada per ....Josep Forasté Casas.... en qualitat de portaveu del Grup Municipal
....Decidim Vila-seca.... d’aquest Ajuntament perquè sigui debatuda i votada en el proper pe
ordinari a celebrar el dia ....10.... de ....juliol.... de 2015

MOCIÓ EN RELACIÓ AL DECRET D’ALCALDIA DEL DIA 30 DE JUNY EN RELACIÓ A LES
ATRIBUCIONS DELEGADES A L’ALCALDE

Atès que al Decret d’Alcaldia aprovat el dia 30 de juny de 2015 establia una sèrie delegacions
de competències que considerava que ostentava l’Alcalde d’aquest consistori cap a la Junta de
Govern.
Atès que en el punt primer subapartat a) s’establia com a competència delegada per part de
l’Alcalde cap a la Junta de Govern l’aprovació de les liquidacions tributàries, resolució dels
recursos de reposició interposats contra les mateixes i aprovació dels ajornaments i
fraccionament de pagaments. Aprovació de les devolucions i taxes de preus públics.
Atès que considerem que aquesta no és una competència de l’alcalde doncs l’incardinem com
una competència del Ple doncs s’estableix en les Bases del Règim Local en l’article 22.2 lletra e)
“la determinació dels recursos propis de caràcter tributari”, aquesta competència és
indelegable per part del Ple. També la trobem recollida en la Llei Municipal i de Règim local de
Catalunya en el seu article 52.2 lletra f) altre vegada establerta com a competència indelegable
per part del Ple.
Atès doncs que l’atribució de l’alcalde mitjançant decret d’alcaldia no és correcte doncs vol
atribuir una competència que correspon al ple i que a mes a mes aquesta és indelegable.

Davant d’aquesta situació, el grup municipal ....Decidim Vila-seca.... proposa al ple l’adopció
dels següents acords
PRIMER.- Acordar la vulneració de les competències atribuïdes al Ple, en tant que el decret
d’alcaldia no compleix amb l’ordenament vigent.
SEGON.- Deixar buit de contingut el decret d’alcaldia degut a la vulneració dels articles 22.2 de
la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local i de l’article 52.2 de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya.

