
Dijous, 10 de març de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Granollers

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament de Granollers, en sessió celebrada el 23 de febrer de 2016, va aprovar inicialment la modificació 
del Reglament de funcionament del Consell Assessor de Can Jonch, Centre de Cultura per la Pau de l'Ajuntament de 
Granollers, en el sentit de suprimir el redactat de l'article dos, renumerar ordinalment la totalitat dels articles, i adicionar 
l'apartat quart dins de l'article quatre.

Atès que no s'han presentat al·legacions en els terminis d'informació pública endegats mitjançant anuncis publicats en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 15 de gener de 2016, amb codi d'anunci numero 022016000072, 
així  com en el  tauler d'anuncis  d'aquest Ajuntament,  l'esmentat  Reglament,  en virtut  de l'acord plenari  anterior,  es 
considera aprovat definitivament.

Contra l'acord anterior, que es definitiu en la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant 
la sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar 
des de l'endemà de la publicació de l'acord anterior, o qualsevol altre que es consideri convenient.

El que es fa públic per a general coneixement als efectes de la seva entrada en vigor a partir de la data de la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i als efectes previstos en l'article 70.2 en relació amb l'art. 65.2 de la Llei  
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, per la qual cosa es publica íntegrament tot seguit el text 
íntegre de la modificació del Reglament de funcionament del Consell Assessor de Can Jonch, Centre de Cultura per la 
Pau de l'Ajuntament de Granollers, a que s'ha fet esment:

1.- Suprimir l'article número dos, relatiu a l'adscripció del Consell a un servei en concret.

2.- Que amb aquesta modificació es renumera ordinalment la totalitat dels articles del Reglament.

3.-  Addicionar dins l'article  quatre,  l'apartat  quart,  que regula la  indemnització per despeses de desplaçament  dels 
membres del Consell amb motiu d'actes o reunions relacionades amb el propi Consell Assessor de Can Jonch, amb 
següent redactat:

"Els membres del Consell assessor amb residència habitual fora del nostre terme municipal tindran dret a la percepció 
de les indemnitzacions pel quilometratge realitzat segons la normativa vigent o bé l'import del bitllet o passatge utilitzat, 
des del lloc de residència fins a Granollers, en les mateixes condicions i quantia que el personal de la Corporació que es 
desplaça per raó del servei, per la simple assistència a qualsevol sessió del Ple, comissió o grup de treball la qual consti  
a l'acta formal corresponent. En cas que s'hagi utilitzat transport públic, caldrà la presentació dels comprovants originals 
corresponents".

Granollers, 26 de febrer de 2016
El secretari general, Alfred Lacasa i Tribó

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