Ajuntament de La Fatarella

DECRET

Atès que donades les limitacions i/o restriccions d'activitats establertes, es considera
convenient per raons de salut pública i per una millor operativitat, que eviti en la mesura del
possible perjudicis als ciutadans, empreses i autònoms, realitzar una revocació temporal de
la delegació de l’exercici d’atribucions efectuada per l’Alcaldia, en favor de la Junta de
Govern Local, mitjançant el Decret número 2019-0177, de 2 de juliol de 2019;
Atès el que disposen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local; 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic; 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern; 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya; 44 i 114
del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre;

HE RESOLT:
1. Revocar la delegació d’atribucions que s’indica, efectuada en favor de la Junta de
Govern Local mitjançant Decret de l’Alcaldia número 2019-0177, de 2 de juliol de
2019:
Gestió Econòmica:
a)

Autoritzar i disposar despeses dins dels límits de la seva competència.

b)

Reconèixer i liquidar obligacions derivades de compromisos de despeses.

c)

Aprovar les factures que corresponguin al desenvolupament normal del
Pressupost i que haguessin estat rebudes pels Serveis d’Intervenció.
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Atès que l’esmentada limitació fa que, en alguns casos, es produeixi una acumulació
d'assumptes, la resolució dels quals, és important per a la correcta gestió dels legítims
interessos i drets dels ciutadans;
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Atesa la necessitat de donar compliment a les normes, resolucions i instruccions dictades
per l'Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya per contenir l'expansió del
virus SARS-CoV-2 (Covid-19), i d’adoptar mesures amb la finalitat de reduir el risc
d’exposició i transmissió del virus, entre les quals es troba la limitació de la convocatòria
de sessions dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament, efectuada mitjançant Decret de
l’Alcaldia número 2020-0073, de 17 de març de 2020;

DECRET

Francisco Blanch Batiste (1 de 1)
Alcalde President
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2. El present Decret tindrà efectes des de l’endemà de la data de signatura del mateix.
3. Publicar el present Decret al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Tauler
d’Edictes Electrònic de l’Ajuntament de la Fatarella (e-TAULER) i al Tauler
d’Anuncis de la Casa Consistorial (Plaça Major, 7). Difondre’l, en compliment del
principi de transparència, mitjançant la seva publicació a la Web i a la Seu
Electrònica de l’Ajuntament de la Fatarella.
4. Donar compte del present Decret al Ple de l’Ajuntament, en la primera sessió
ordinària que celebri.
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DECRET

Ho mana i signa l’Il·lm. Sr. Alcalde, Francisco Blanch Batiste.
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5. Comunicar, mitjançant correu electrònic, el present Decret a tots els regidors de
l’Ajuntament de la Fatarella.

