SEGON.- Remetre anunci de la present Resolució al BOP, d'acord amb el que disposa l'art. 44.2 ROF, així com en el
tauló d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web municipal, sense perjudici de l'efectivitat de la delegació a partir
del dia següent al de la signatura de la present resolució.
TERCER.- Notificar la present resolució als interessats. Per a tal cosa, se'ls comunicarà que contra l'acord de
revocació no cabrà recurs, encara que podrà impugnar-se al recurs que, si escau, s'interposi contra la resolució del
procediment.
QUART.- Donar compte de la present Resolució al Ple Municipal a la següent sessió ordinària que celebri.”
La qual cosa es fa pública per a general coneixement, i per tal de donar compliment a allò que disposa l’article 13.3
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment
administratiu comú.
Sant Mateu de Bages, 30 d’agost de 2019.
L’Alcalde,
JOSEP MARIA
JUNYENT SERRA
- DNI 77736936H
(AUT)
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1.- El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost municipal aprovat que
inclou:
a) Autoritzar, disposar despeses i reconèixer obligacions i aprovar certificacions d’obra, la
quantia de les quals excedeixi de 600 € i amb el límit del 10% dels recursos ordinaris, excepte les
despeses corresponents a despeses per subministrament de serveis d’energia.
b) Aprovació de càrrecs i llistes cobratòries.
c) Concessió i denegació de beneficis fiscals.
2.- Les contractacions d’obres, de subministraments, de serveis, de gestió de serveis públics, els
contractes administratius especials, i els contractes privats quan llur import sigui superior al 2 % dels
recursos ordinaris del pressupost, i fins el 10%, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada
no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi el
10% del pressupost, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici.
3.- L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per la seva contractació o
execució i estiguin previstos al pressupost.
4.-La concessió de llicències municipals d’exercici d’activitats, d’obertura d’establiments de tots tipus,
les llicències i permisos ambientals i les llicències urbanístiques, d’instal·lacions o obres en general,
llevat que les ordenances o les lleis sectorials atribueixin expressament la competència al Ple.
5.- L’aprovació d’ajudes en l’àmbit dels serveis socials.
6.- L’acceptació de subvencions, en tant en quan la quantia dels compromisos o de l’aportació
municipal sigui inferior al 10% del pressupost ordinari.

Data 12-9-2019

“PRIMER.- Assignar de nou a la Junta de Govern Local (JGL), a partir del dia 2/09/2019, les següents atribucions:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Per Decret de l’Alcaldia de data 30/08/2019, s’ha dictat la següent resolució:
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