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ANUNCI
En el BOPB de data 12 de gener de 2012, es va fer públic el text íntegre del Reglament
Orgànic de Govern i Administració de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, aprovat
definitivament.
Per acord del Ple de l’Ajuntament, de 9 d’octubre de 2020, es va aprovar la modificació
d’aquest Reglament.
Durant el termini d’exposició pública no es van presentar al·legacions ni reclamacions a
l’aprovació inicial de la modificació del Reglament, per la qual cosa, es va declarar aprovada
definitivament amb efectes de data 9 d’octubre de 2020.
Amb la modificació aprovada es dóna nova redacció i s’afegeixen els preceptes que s’indiquen
a continuació, la transcripció literal de les modificacions aprovades és la següent:
1) Modificar l’apartat primer de l’article 30 del Reglament, que queda amb la següent
redacció:
“1. Són òrgans de gestió econòmic financera de l’Ajuntament: l’Òrgan de Programació i
Pressupostos, la Tresoreria Municipal i l’Òrgan de Gestió Tributària quan així ho acordi
el Ple municipal de conformitat amb l’article 135 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local”.
2) Afegir una Disposició Addicional 3 amb el següent contingut:
“Cas que l’organització municipal no compti amb l’Òrgan de Gestió Tributària, no seran
d’aplicació les previsions dels articles 32 i 33 d’aquest Reglament, resultant d’aplicació
les previsions següents:
a.

b.

c.

La Tresoreria Municipal restarà directament adscrita a l’Àrea competent per raó de
la matèria segons es determini a la corresponent resolució organitzativa de les
Àrees municipals.
La Tresoreria Municipal portarà a terme necessàriament les funcions de recaptació
de conformitat amb el que determina l’article 134 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local. Així mateix li correspondran la resta de les
funcions que li atribueix l’article 196 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, que aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i
l’article 5 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.
La funcions de naturalesa tributària, distintes a la gestió d’ingressos,
correspondran a la Tresoreria Municipal, si no s’atribueixen organitzativament a
altre òrgan o servei.”

El que es fa públic, als efectes de l’inici de la vigència de la modificació reglamentària, fent
constar que contra el present reglament no procedeix interposar recurs de reposició en atenció
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a les determinacions previstes a l’art. 112.3, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques; essent impugnable per mitjà de la
interposició directa de recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya de conformitat amb el que preveu l’article 25, la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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L’Hospitalet de Llobregat, 24 desembre de 2020.
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Secretaria general del Ple
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