Dijous, 5 de maig de 2011
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Gisclareny
ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament de Gisclareny, en sessió ordinària celebrada en data 26 de febrer de 2011, va adoptar els acords
següents, la part dispositiva dels quals es transcriu a continuació:
“Primer.- Crear el Registre d’Interessos de l’Ajuntament de Gisclareny, dividit en dues seccions: Secció 1ª d’Activitats i
Secció 2ª de Béns Patrimonials, i adherir-se al model aprovat per la Diputació de Barcelona en la sessió plenària de
data 1 de juliol de 2010, i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 10 de març de 2011.
Segon.- Aprovar els models de declaració, i adherir-se als models aprovats per la Diputació de Barcelona en la sessió
plenària de data 1 de juliol de 2010, i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 10 de març de
2011.
Tercer.- Aprovar el nou sistema de gestió del Registre d’Interessos i del Registre Especial de Béns Patrimonials, així
com aprovar les seves Instruccions específiques de funcionament, tal i com consta en l’expedient de referència.
Quart.- Disposar que la Secretaria General de la Corporació serà l’encarregada de la direcció, custòdia i gestió del
Registre d’Interessos dels membres electes, personal directiu i funcionaris amb habilitació estatal.
Cinquè.- Aprovar la creació de les bases de dades que amb la funció de suport dels Registres, serveixin per a la gestió i
control de les declaracions presentades pels tres grups de persones obligades: Electes, Directius i Funcionaris amb
Habilitació estatal, i per a aquelles persones que, fent ús del dret que la llei els atorga, demanin presentar les
declaracions en el Registre especial.
Sisè.- Determinar que el sistema de gestió i els nous Registres entri en vigor, juntament amb els nous models aprovats,
amb l’inici del proper mandat.
Setè.- Fer públic el present acord i les instruccions de funcionament dels registres d'interessos, junt amb la resta de
documentació de suport que pugui ser d'utilitat, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, i la inserció en la pàgina web de l’Ajuntament de Gisclareny (www.gisclareny.cat).
Vuitè. Deixar sense efecte qualsevol acord que contradigui o s’oposi als anteriors.
Novè.- Facultar tan àmpliament com sigui necessari a l’Alcalde per a l’adopció de qualsevol resolució per al
desenvolupament dels acords adoptats.”
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La qual cosa es fa pública, per tal que, durant un període de trenta dies hàbils es puguin presentar les reclamacions,
al·legacions o suggeriments que hom consideri pertinents. L’expedient de referència podrà ser examinat i consultat per
qualsevol interessat a les oficines municipals els dimecres de 9:00 a 13:00 hores. Si no s’hi presenta cap reclamació,
al·legació o suggeriment en temps i forma, aquests acords esdevindran definitius de forma automàtica, sense cap tràmit
ulterior, sens perjudici de la seva publicació oficial.
Gisclareny, 20 d’abril de 2011
L’alcalde, Joan Tor i Tomàs
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