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h4untòrrleryt de POICifò1íS
DECRET 787/2017

De conformitat amb l'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
de Règim Locali99, 1 Q3 ill2 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, en relació'amb els articles 112 i 113 del Reglament d'Orgànització,
Funcionament i Règim JuÏfdic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/ 1986, de 28 de novembre, així com l'article 8 del Reglament Orgànic Municipal.
Atès que en data 26 de setembre de 2013 el Tribunal Constitucional va dictar sentència
en relació al recurs d'inconstitucionalitat núm. 1741-2004 interposat pel Govern
d'Aragó de conforÏnitat amb la qual declara la constitucionalitat de l'article 70-1,
paràgraf segon, de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, en la
redacció donada per l'article primer de la Llei 57/2003, de mesures per la modernització
del govern local, sempre que s'interpreti en el sentit de què no es refereix a les decisions
relatives a les atribucions delegades pel Ple, és a dir, ve a declarar que les sessions de les
Juntes de Govern Local que entenguin d'assumptes delegats pel Ple hauran de ser
públiques.
En virtut de la delegació efectuada pel Secretari d'aquesta Corporació a favor de la Sra.
Montserrat Borràs Reverter, autoritzada mitjançant Decret d'alcaldia núm. 749/20 17, de
15 de juny, i publicada en el Butlletí Oficiat de la Província de Baraelona, en data
l6/06/20 17.
HE RESOLT:

Primer.- Convocar sessió ordinària de la Junta de Govern Local a dur a terme el dia 26

de juny de 2017, a les 13:00 hores, a la fi de resoldre sobre l'aprovació, si s'escau, dels
punts inclosos en el següent ordre del dia:
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LÀ SESSIÓ ÀNTERIOR.
2. RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT DE L'EXPEDIENT SÀNCIONÀDOR

ORDINARI 2016/5 EN MATÈRIA DE TINENÇÀ D'ANIMALS.
3. RESOLUCIÓ DE LA RECLAM.=CIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAI, EXPEDIENT 2015/7.
4. PRECSI PREGUNTES.

Segon.- Que per la Secretaria es posi a disposició dels Regidors de l'equip de govern la
documentació dels assumptes inclosos a l'Ordre del dia, acompanyant a la convocatòria
còpies de les actes de les sessions anteriors que es sotmetran a la seva aprovació, en el
seu cas.

Tercer.- Comunicar als membres d'aquesta CoÏporació que no formen part de l'equip de
govern la celebració d'aquesta sessió ordinària de la Junta de Govern Local, el proper
dia 26 de juny de 2017, a les 13:00 hores, informant-los d'acord amb la sentència
anteriorínent mencionada del Tribunal Constitucional, que la sessió de la Junta de
GoverrÏ local serà pública en la part en què es discuteixin els assumptes mencjonats, de
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mode que, si així ho desitgen, podran assistir en la qual es traótarà, entre d'altres, el punt
que ha estat delegat pel Ple de l'Ajuntament:

2. RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT DE L'EXPEDIENT SANCIONADOR

ORDINARI 2016/5 EN MATÈRIA DE TINENÇA D'ANIMALS.
Quart- Notificar la present Resolució als Srs. Regidors.
En l'anterior forÏna ho mana i signa el senyor Alcalde.
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Davan'rm4u,
Montserroít Borràs Reverter
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SECRETARIA-ACCTAL.
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Palafolls, 22 de juny de 2017
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