ACTA0005/AGARCIA

AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Exp. Núm : 14132016000003
Carles Ros i Arpa, el secretari de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, comarca del Baix
Empordà,

Pot verificar la integritat del document a l’adreça següent : https://ciutada.guixols.cat:9083/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi de Verificació electrònic: c357451f-c087-46de-82a8-6eb9ae04b974

CERTIFICO: Que el Ple Municipal, en la sessió del dia 8 de juliol de 2016
(PLE2016000009 ), adoptà entre d’altres l’acord següent :
2. - NOMENAMENT DEL SR. JOSEP RIUS I GRANERS COM A NOU SÍNDIC
MUNICIPAL DE GREUGES (X2016009255)
«Vist que el Reglament Orgànic Municipal, en el seu article 124 i següents, contempla que
el municipi de Sant Feliu de Guíxols disposi de Síndic Municipal de Greuges.
Atès que aquesta institució té per missió vetllar pels drets i les llibertats públiques dels
ciutadans en relació am l’Administració municipal i dels organismes administratius que en
depenen, així com de les empreses de servei públic amb capital que pertany total o
parcialment a l’Ajuntament, I dels concessionaris dels serveis públics municipals. Amb
aquesta finalitat, estudia les queixes que se li presentin, sense perjudici de les accions que
puguin promoure per la seva pròpia iniciativa.
Atès que el Sr. José Luís Mayo Gutiérrez ha exercit el càrrec de Síndic Municipal de
Greuges des que fou nomenat pel Ple municipal de 30 de juliol de 2005, exhaurint el
termini màxim de permanència en el càrrec, que és de cinc anys prorrogables cinc anys més,
segons l’apartat primer de l’article 152.3 del Reglament Orgànic Municipal.
Vist que Sr. Josep Rius i Graners reuneix les condicions adients per assumir i exercir les
funcions assignades a la Institució Síndic Municipal de Greuges de Sant Feliu de Guíxols un
cop revisats el currículum i trajectòria professionals.
El Ple municipal acorda:
Primer.- Nomenar el Sr. Josep Rius i Graners, en substitució del Sr. José Luís Mayo
Gutiérrez, com a Síndic Municipal de Greuges de Sant Feliu de Guíxols per tal que, a partir
del dia 1 de juliol de 2016, assumeixi i exerceixi les funcions que el Reglament Orgànic
Municipal assigna a aquesta institució.
Segon.- Establir el següent règim de dedicació i mitjans, de conformitat amb el que disposa
l’article 125.3 del Reglament Orgànic Municipal:
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*
a) Les seves funcions les desenvoluparà amb la flexibilitat de dies i horaris que calgui
per atendre els ciutadans amb adequació a la seva disponibilitat horària, i amb
difusió pública dels dies i hores d’atenció directa als ciutadans
b) Al Síndic Municipal de Greuges se li assignaran els mitjans suficients per al
desenvolupament de la seva tasca.
Tercer.- Expressar el màxim reconeixement de tot el consistori a la tasca desenvolupada
fins ara pel Sr. José Luís Mayo Gutiérrez al capdavant de la institució de Síndic Municipal
de Greuges.»

El present certificat s’expedeix a reserva de l’aprovació de l’acta de la sessió de Ple d’acord amb el previst a
l’art. 206 del Reglament d’Organització i Funcionament.

I perquè així consti i tingui els efectes corresponents, lliuro aquest certificat amb el vistiplau
de l’alcalde.
Sant Feliu de Guíxols, 12 de juliol de 2016
Vist i plau
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