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NOTIFICÀCIó

La Junta de Govern LocaÌ, en sessió ordinària de 14 de maig de 2014, per
unanimitat dels membres assistents, adoptà, entre altres, €1 següent
acord:

5.1. Vist 1'escrit de 1'Oficina Antifrau de Catalunya, amb registre
d'entrada número 2983 de 9 de maig de 2014, en què ens sol-'liciten que
els hi informem sobre quina ha estat l-a valoració de l-es al'legacions
que ens van enviar contra 1'aprovació inicial de1 Reglament Orgànic
Municì-pal, i els hi fem particips de quin és 1'estat de tramitació de la
disposició normatíva de referència.

La Junta de Govern Local per unanimitat del-s membres assistents, acordà:

Primer.- Informar a 1'Oficina Antifrau de Catalunya que lìo hem procedit
a resoldre l-es.al.Iegacions contra 1'aprovació inicial del Reglament
Orgànic Municipal i- tampoc 1'hem aprovat definitivament,(atès que fils
qgg no es desenvõiupi amb caràcter econòmic i estatal- la Llei de
Racionalització i Sostenibilitat de 1'Administració Local que va entrar
en vigència eI 31 de desembre de 20L3, i es limitin les competències
d'aquest ajuntament (articl-es 25 i 26), rro es procedirà, si s'escau, a
1' elaboració dl.yl- -,n9u ROM; tenint en comþte, també, ' 1' avantpro j ecte de
la l,léit' de'Govèrns Loôals de Catalunya.\

)
Segon i fi car aquest acord a l'Oficina Antifrau de Catalunya, per aJ-

efectes.nti

tras I l-ado I seu coneixement i efectes.

osich i Palet

ve Sesrovires, 2I de maig de 2014
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Âssumpte: informació tramitació ROM
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