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Notificació de Decret
MARIA GLORIA GOU CLAVERA, SECRETARIA GENERAL
com a secretària del Consorci DINAMIG
NOTIFICO: Que en data d’avui, el President del Consorci Dinàmig ha dictat la següent
resolució:

Núm. decret: 2017LDIG000015
Núm. expedient: DG012017000014
Núm. referència: X2017004434
En data 2 de novembre es va constituir el Consorci Dinàmig – Agència d’Innovació i
desenvolupament de la Garrotxa.
Atès que segons l’article 40.1 dels estatuts del Consorci Dinàmig una de les atribucions de
la Presidència és la creació del càrrec de Tresorer/a i que segons l’article 16.25 de la
mateixa normativa correspon també a la Presidència la designació de la persona que ha
d’ocupar el càrrec de Tresorer/a que ha de recaure en les persones que exerceixen
aquestes mateixes funcions en alguna de les administracions consorciades
Atès que la Sra. Gemma Soy Juanola exerceix les funcions de Tresorera en l’Ajuntament
d’Olot, administració que forma part del consorci Dinàmig
RESOLC
Primer.- Crear el càrrec de Tresoreria del Consorci Dinàmig per tal de que exerceixi les
funcions definides en l’article 40.2 dels Estatuts, l’administració i custòdia de fons, valors i
efectes de Dinàmig i la direcció de serveis de recaptació voluntària
Segon.- Nomenar a la Sra. Gemma Soy Juanola tresorera del Consorci, en tant que
Tresorera de l’Ajuntament d’Olot, i mentrestant exerceixi aquest darrer càrrec
Tercer.- Les funcions s’exerciran dins l’horari laboral i no comportaran cap dret econòmic
per la nomenada
Olot, 25 de febrer de 2017
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17800 OLOT
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RECURSOS:
Contra la resolució transcrita, es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant aquest mateix òrgan o ser
impugnat directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
El termini per la interposició del recurs serà d’un mes pel de reposició i de dos mesos pel contenciós administratiu, a partir del
dia següent al de la notificació d’aquesta resolució.
El termini per resoldre el recurs de reposició és d’un mes. En cas de desestimació per silenci administratiu del recurs de
reposició, el termini per impugnar davant la jurisdicció contenciosa administrativa és de sis mesos.
Es podrà interposar també qualsevol altre recurs o procediment d’impugnació o reclamació previst en la legislació vigent.
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