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Segon.- ACCEPTAR els seus Estatus amb el redactat aprovat per la Junta General Ordinària
del Consorci en sessions de dates 3.4.2009 i 8.7.2009 i publicats al DOGC núm. 5551 de
22.1.2010, amb els drets i obligacions esmentats en els mateixos.
Tercer.- SOTMETRE l’expedient a informació pública, per un període de 30 dies, mitjançant
anuncis a publicar al tauler d’anuncis municipal, al BOPB i al DOGC.
Quart.- DISPOSAR que, si no es presenten al·legacions, l’acord inicial esdevindrà
automàticament definitiu.
Cinquè.- PUBLICAR al BOPB, DOGC i tauler d’anuncis municipal l’acord d’aprovació definitiva
de l’adhesió.
Sisè.- APROVAR la despesa i el pagament de 675,16 € en concepte de quota anual
corresponent a l’any 2020 amb càrrec a l’aplicació pressupostària 11102017 61100 23100
2269907 11102 Despeses diverses socials.
Setè.- FACULTAR a l’alcaldessa, per tal que pugui signar qualsevol document necessari per
l’efectivitat dels presents acords.
Vuitè.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord al Consoci de Salut i d’Atenció Social de
Catalunya, a la Intervenció i Tresoreria municipal.”
Contra aquest acte, que és de tràmit i no definitiu en via administrativa, no escau cap recurs, ja
que no decideix el fons de l’assumpte, no determina la impossibilitat de continuar el
procediment ni produeix indefensió, ni perjudici irreparable a drets o interessos legítims, tenint
en compte el que disposen els articles 112.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), i 25.1 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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“Primer.- APROVAR INICIALMENT l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès al
Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya com a membre de ple dret de l’esmentat ens,
amb efectivitat a partir de l’endemà de l’aprovació definitiva del present acord.

Data 1-10-2020

El Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en la sessió de data 27-07-2020, va
adoptar l’acord d’aprovar inicialment, l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès al Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya com a membre de ple dret
de l’esmentat ens. La part dispositiva de l’acord és la següent:
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No obstant això durant el termini de 30 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la darrera
publicació, es podran presentar les al·legacions que considereu oportunes.
La qual cosa es fa pública per al general coneixement.

https://bop.diba.cat
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Signat digitalment per:
L'Alcaldia
Mireia Ingla Mas
22-09-2020 14:00
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