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Departament: Serveis a la Ciutadania / Promoció econòmica / Intervenció / Secretaria
Procediment núm: 684/2020 – 758/2020 – 759/2020 – 760/2020
Nom: LÍNIES 1, 2, 3 I 4 DE SUBVENCIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ
ECONÒMICA DELS EFECTES DEL COVID-19
DECRET
Competència orgànica en l’atorgament de les subvencions de les línies 1, 2, 3 i 4
del pla de recuperació econòmica dels efectes del COVID-19 de l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages.
Atès allò que disposa l’art. 21.1.d de la Llei 7/1985.

TERCER. Declarar que:
-

L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

Participació de qui signa, a la data de la signatura electrònica:
Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, disposa.
Josep González Ballesterors, secretari, dona fe transcrivint-lo al llibre de resolucions de
l’alcalde.
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SEGON. Publicar aquest acord a la seu electrònica municipal i juntament amb la resta
de publicacions relativa a les línies de subvencions indicades a l’apartat precedent, així
com comunicar-ho als equips instructors.
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PRIMER. Establir que als efectes d’atorgament de les subvencions incloses a les 4 línies
del Pla de recuperació econòmica dels efectes del COVID-19 de Sant Fruitós de Bages,
aprovades, la línia 1, per mitjà del decret 546/2020, del dia 20 d’Abril de 2020, i les línies
2, 3 i 4, per acord de la junta de govern local extraordinària de 14 de maig de 2020, no
s’aplicarà la delegació de l’alcalde en la junta de govern local establerta per aquesta
competència orgànica al cartipàs municipal vigent, sinó que les realitzarà l’alcalde als
efectes d’atendre la urgència que és inherent a aquests ajuts.
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