Expedient: 113/2021 Conveni i encomana de gestió dels Serveis Socials a la Mancomunitat La Plana
Assumpte: Edicte
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Pel Ple de l´Ajuntament de Taradell en sessió de data 11/02/2021, ha adoptat l´acord
següent:
Primer. Aprovar l’encàrrec a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana de
la gestió dels serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les
polítiques d’igualtat, immigració, joventut i habitatge.
L’encàrrec també comprendrà qualsevol altra facultat relativa a la prestació de
l’esmentat servei excepte els d’exercici de la potestat sancionadora, inspectora,
reglamentària i qualsevol altra que impliqui exercici d’autoritat, les quals queden
reservades a l’Ajuntament. La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana
portarà a terme les funcions assumides a través dels seus mitjans propis.
Aquest encàrrec no comporta la cessió de titularitat de la competència ni dels elements
substantius del seu exercici.
Segon. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració regulador de l’encàrrec de
gestió dels serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les polítiques
d’igualtat, immigració, joventut i habitatge de l’Ajuntament de Taradell, el text literal del
qual es troba a l’expedient 113/2021.
Tercer. Publicar aquests acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament als efectes del seu general coneixement.
Quart. Facultar la Sra. alcaldessa per a la signatura del conveni de col·laboració i
regulador de l’encàrrec de gestió i qualsevol altre document que sigui necessari per a
l’efectivitat dels acords.
Cinquè. Notificar aquests acords a la Mancomunitat La Plana.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
contenció administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent
al de la seva notificació.
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No obstant això es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri
oportú, en defensa dels seus interessos.
Taradell, 9 de març de 2021
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