
Divendres, 15 de febrer de 2013

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

Secretaria General

ANUNCI

Conforme a allò que disposa l’article 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (Règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú) i a fi d’agilitar el procediment administratiu i el funcionament d’aquest 
Ajuntament es fa pública la resolució següent dictada pel senyor Alcalde en data 29 de gener de 2013.

PRIMER.- DELEGAR en la Comissió de Govern l’aprovació de les convocatòries per a l’atorgament de les subvencions 
regulades per les Bases per a la realització de projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat, aprovades per acord 
de la Comissió de Govern en sessió de data 19 de desembre de 2012 i publicades al BOP de data 27/12/2012.

SEGON.- DELEGAR la competència per aprovar les resolucions d’inadmissió de sol·licituds, d’atorgament o denegació 
provisionals i definitives de subvencions, així com les possibles modificacions, en els presidents/es dels Consells de 
Districtes i regidors/es de l’àmbit material objecte de subvenció.

TERCER.- DONAR COMPTE de les resolucions dictades en virtut de la present delegació a la Comissió de Govern de 
l’Ajuntament.

QUART.- DELEGAR la resolució dels recursos que es puguin interposar contra les resolucions indicades en el paràgraf  
anterior en el primer tinent d’Alcalde.

CINQUÈ.- DELEGAR la competència per a l’autorització, disposició i obligació de les corresponents despeses en els 
gerents de Sector i de Districte, mitjançant la tramitació dels corresponents documents comptables.

SISÈ.- DEIXAR SENSE EFECTE el decret de data 7 de febrer de 2012 i amb referència S1/D/2012/298.

SETÈ.- ESTABLIR que en les resolucions adoptades en exercici de les facultats delegades en aquest decret es farà 
constar expressament que s'actua per delegació de l'Alcalde.

VUITÈ.-  DETERMINAR que  les  delegacions  d’atribucions  conferides  en  aquesta  resolució  seran  efectives  des  de 
l’endemà de la seva signatura,  sens perjudici  de la  publicació  en el  Butlletí  Oficial  de la  Província i  en la  Gaseta 
Municipal.

NOVÈ.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió que celebri.

Barcelona, 1 de febrer de 2013
El secretari general, Jordi Cases i Pallarès

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

30
02

89
6


		2013-02-14T13:17:47+0100
	


14/02/2013
13:17:46




