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NOTIFICACIÓ

Lluís Muñoz i Lloret, secretari de l’Ajuntament de Ripoll, poso en coneixement la resolució dictada per l’alcalde, en
data 16 de desembre de 2013, que es transcriu a continuació:

“MOTIVACIÓ
D’acord  amb  l’article  40  del  Reglament  Orgànic  Municipal  el  Ple  de  l’Ajuntament  podrà  celebrar  sessions
extraordinàries que podran ser urgents. D’acord amb l’article 78 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, són sessions
extraordinàries  i  urgents  les  convocades  per  l'Alcalde  quan  la  urgència  de  l'assumpte  a  tractar  no  permeti
convocar la sessió extraordinària amb l'antelació mínima de dos dies hàbils exigida per la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora  de les  bases  de règim local.  En  aquest  sentit  el  primer  punt  de  l'ordre  del  dia  haurà  de  ser  el
pronunciament del ple sobre la urgència.

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, en la redacció donada per la llei 57/2003, de 16 de desembre, l’article 53 del DL 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel RD 2568/86, de 28 de novembre,
emeto la següent,

DISPOSICIÓ
L’alcalde resol:

Primer.- Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Ripoll,  de caràcter ordinari,  pel proper dijous , dia 19 de
desembre de 2013,  a les  20:00 hores, a la  sala  "Eudald  Pradell"  de la Casa Consistorial  per  a tractar  els
assumptes següents:

1r APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Acta ordinària de 26-11-2013.
2n CORRESPONDÈNCIA.
3r QÜESTIONS PENDENTS DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS.
4t PROPOSTES DE L’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA.
4.1. Despatx de l’alcaldia.
5è SERVEIS CENTRALS I HISENDA.
DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS I HISENDA.
5.1. Aprovació de la revisió del padró municipal d'habitants a 1 de gener de 2013.
5.2. Aprovació inicial del pressupost i de la plantilla corresponent a l'exercici 2014.
5.3. Resolució al·legacions de les ordenances fiscals per a l'exercici 2014 i aprovació definitiva de les mateixes.
5.4. Expedient de separació del Consorci Localret. 
6è SERVEIS AL TERRITORI I SOSTENIBILITAT.
7è SERVEIS A LES PERSONES.
8è PROJECCIÓ ECONÒMICA.
9è CONTROL I FISCALITZACIÓ DE L’ACCIÓ DE GOVERN.
9.1. Decrets.
9.2. Decrets aprovació projectes.
9.3. Junta de Govern Local.
10è MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.
MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU, ERC, i PSC. 
10.1. Moció de reconeixement a l'entitat ocellaire “La cadernera” de Ripoll.
10.2.  Declaració institucional davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta on el poble de Catalunya podrà
decidir sobre el seu futur col·lectiu. 
10.3. Manifest davant la pròxima aprovació del projecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració
Local.
11è MOCIONS D'URGÈNCIA.
12è PRECS I PREGUNTES.
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Segon.- Notificar la present resolució als membres regidors de la corporació i publicar-la en el tauler d’edictes de
l’Ajuntament de Ripoll.”

Recursos procedents contra l’acte notificat

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i és susceptible d’impugnació separada per mitjà de recurs contenciós
administratiu, davant dels jutjats del contenciós administratiu de Girona, en el termini de dos mesos. Si l’acte vulnerés algun dret
fonamental susceptible d’emparament ordinari  de conformitat amb allò que preveu l’article 53.2 de la Constitució espanyola
(procés  general  aquest  que  es  positiva  a  l’article  114  i  següents  de  la  Llei  reguladora  de  la  jurisdicció  contenciosa
administrativa) serà susceptible també d’impugnació per aquest curs,  en el termini de deu dies, per interposició davant del
mateix òrgan jurisdiccional.  L’acció  per  ambdues  vies  únicament  podrà ser  simultània si  responen a motius d’impugnació
diferenciats. 

L’acte es podrà recórrer facultativament per mitjà de recurs de reposició en el termini d’un mes davant de l’òrgan que va dictar-
lo o en el seu delegant, quan l’acte es dicti per delegació, presentant la interposició d’aquest recurs efecte impeditiu per accedir
a la jurisdicció contenciosa administrativa, mentre no transcorri el seu termini per a resoldre i notificar i que serà d’un mes. Quan
l’únic motiu d’interposició sigui la nul·litat d’una disposició administrativa general, la reposició es podrà interposar directament
davant de l’òrgan que va dictar-la. 

Tanmateix, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri ajustat a dret.

El secretari

Lluís Muñoz i Lloret

Ripoll, 16 de desembre de 2013
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