Secretaria General

ANUNCI

Primer – Avocar temporalment les competències delegades a la Junta de Govern Local pel
Decret d’alcaldia número 7304/2019, de 12 de juliol, en les matèries següents: subvencions,
convenis, personal i contractació.
Segon.- Assignar simultàniament aquestes facultats a les tinències d’alcaldia dels àmbits
competencials corresponents, tot ratificant totes les resolucions que els i les tinents i tinentes
d’alcaldessa hagin pogut efectuar fins al moment en les matèries atribuïdes a la JGL.
Tercer.- Aquesta resolució tindrà efectes des del moment de la seva signatura. Es notificarà a
tots els membres de la Corporació; es publicarà al BOP, al tauler d’edictes electrònic i al portal
web municipal. I es donarà compte al Ple de l’ajuntament. Les resolucions que es prenguin en
la seva execució seran notificades expressament als portaveus dels grups municipals.”
Santa Coloma de Gramenet, 9 d’abril de 2020
El secretari general

https://bop.diba.cat
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Per això, RESOLC:

Data 21-4-2020

La modificació afectaria als aspectes de gestió atribuïts a la Junta de Govern Local més
imprescindibles en la situació actual: subvencions, convenis, personal i contractació. Per a
garantir l’eficàcia en el seu desenvolupament, l’alcaldia deixaria temporalment sense efectes
les delegacions a la Junta de Govern Local en aquests àmbits, avocaria per tant les
competències delegades i simultàniament les assignaria a les tinències d’alcaldia promotores.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

“Per Decret d’alcaldia núm. 2976/2020, de 14 de març, amb motiu de la situació d’emergència
ocasionada pel COVID-19, es va suspendre la convocatòria de les Juntes de Govern Local. El
manteniment en l’actualitat de les circumstàncies que van originar aquesta decisió, així com la
seva previsible prolongació, recomanen modificar el Decret d’alcaldia número 7304/2019, de
12 de juliol, pel qual es nomenen les tinències d’alcaldia, es forma la Junta de Govern Local i
s’efectuen delegacions.
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L’alcaldessa, mitjançant decret número 3517/2020, de data 9 d’abril, ha dictat la resolució
següent:
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