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Núm. 2582
AJUntAment de riPOLL

Anunci sobre creació del Consell Municipal de l’Esport i aprovació inicial 
dels estatuts

En data 28 de febrer de 2012, el Ple de l’ajuntament de Ripoll 
va adoptar, entre d’altres, la resolució que es transcriu a conti-
nuació:

“...”
7.1.1. Crear el Consell Municipal de l’Esport com a òrgan sectorial 
de participació, informació i proposta de la gestió municipal, de ca-
ràcter consultiu i deliberatiu no decisori, d’assessorament i d’infor-
me a l’ajuntament de Ripoll  en l’àmbit de l’esport.

7.1.2. aprovar inicialment els estatuts reguladors del Consell Muni-
cipal de l’Esport. 

7.1.3. sotmetre a informació pública l’expedient de la creació i 
l’aprovació inicial dels estatuts reguladors del Consell Municipal 
de l’Esport de Ripoll mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província de Girona i en el tauler d’edictes de la Corporació, 
durant el termini de trenta dies hàbils als efectes que es presentin 
les al·legacions, suggeriments, reclamacions i/o objeccions que es 
considerin convenients.

7.1.4. Disposar que si transcorregut el termini d’informació públi-
ca no s’han presentat al·legacions, suggeriments, reclamacions i/o 
objeccions, l’expedient de creació i l’aprovació inicial dels estatuts 
reguladors del Consell Municipal de l’Esport de Ripoll esdevindrà 
aprovat definitivament, sense necessitat d’adoptar nou acord i sen-
se perjudici de la resolució que s’hagi de dictar per a la publicació 
del text íntegre dels estatuts.

7.1.5. Comunicar aquesta resolució a les entitats esportives registra-
des al municipi de Ripoll.

7.1.6. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l’alcal-
de president, il·lustríssim senyor Jordi Munell i Garcia, a signar tots 
i cada un dels documents que siguin necessaris per a dur a terme els 
anteriors acords.
“...”
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Es sotmet a informació pública durant el termini de trenta dies hà-
bils als efectes de presentar les al·legacions, suggeriments i/o recla-
macions que es considerin convenients.

Recursos procedents contra l’acte administratiu
La qual cosa us comunico, tot indicant-vos que aquest és un acte de 
tràmit, no definitiu en via administrativa, i per tant no és susceptible 
de recurs, i això sense perjudici que pugueu exercitar el que esti-
meu procedent, de conformitat amb el que disposa l’article 58.2 de 
la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú.

Ripoll, 29 de febrer de 2012

Gerard soldevila i Freixa
secretari


