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AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

Edicte

L’edicte sobre l’aprovació inicial de la constitució del Patronat Fira de les Garrigues va estar publicada al
BOP núm. 196 de 14 d’octubre de 2014, al DOGC núm. 6722, de data 7 d’octubre de 2014, així com al diari
La Mañana en data 2 d’octubre, i al tauler d’edictes de l’Ajuntament durant un termini de 30 dies hàbils, és a
dir, del 15 d’octubre al 19 de novembre de 2014, ambdós inclosos, sense que s’hagi presentat cap
reclamació o al·legació al respecte durant aquest període de temps

En data 29 de gener de 2015, el Ple de l’Ajuntament va acordar, amb el vot favorable de tots els regidors
assistents, l’aprovació definitiva de la constitució del patronat Fira de les Garrigues com a organització
especial sense personalitat jurídica, i va decretar la publicació del text íntegre de les normes reguladores al
BOP

Contra aquest acord els interessats poden interposar recurs contenciós-administratiu durant el període de
dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província
de Lleida.

Text Íntegre de les normes reguladores:

ORGANITZACIÓ ESPECIAL PATRONAT FIRA DE LES GARRIGUES
NORMES REGULADORES

CAPÍTOL I. NATURALESA I FINALITATS

Article 1
L’Ajuntament de les Borges Blanques constitueix el Patronat fira de les Garrigues com a organització
especial sense personalitat jurídica pròpia, per al compliment de les finalitats i funcions que se li atribueixen
en aquestes normes reguladores.

Article 2
1. El Patronat estarà regulat per aquestes normes i per les disposicions aplicables de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, de bases de Règim local, la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, el RDL
2/2004 que aprova la refosa de la Llei d’hisendes locals, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, el RDL 3/2011 que aprova la
refosa de la llei de contractes , a més de la resta de disposicions legals i reglamentàries aplicables i sens
perjudici de les facultats de direcció que corresponguin als òrgans competents de l’Ajuntament de les
Borges Blanques en virtut de les presents normes.

Article 3
La finalitat del patronat serà la gestió del servei de promoció econòmica, industrial i comercial de la comarca
de les Garrigues i de la ciutat de les Borges Blanques.

Article 4
Per a la consecució de les seves finalitats, el patronat desenvoluparà les activitats següents:
certàmens i activitats de promoció econòmica, industrial, comercial, turística o de serveis.
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CAPÍTOL II. ÒRGANS DE GOVERN

Article 5
Els òrgans de govern del Patronat seran el Consell d’Administració, el president, el vicepresident i el gerent,
amb les atribucions que per a cadascun d’ells s’indiquen.

Secció 1. El Consell d’Administració

Article 6
El Consell d’Administració és el màxim òrgan de govern i administració del Patronat.

El Consell estarà format per:

a ) el president, que serà l’alcalde de l’ajuntament
b ) un regidor de cadascun dels grups polítics amb representació al Consistori, que actuaran amb vot
ponderat, a un d’ells li correspondrà el càrrec de vicepresident
c) els vocals, en nombre mínim de 3.
d) Patró honorífic, que recaurà en el president del consell comarcal de les Garrigues

Article 7
1. Els vocals seran nomenats pel Ple de l’Ajuntament entre persones professionalment qualificades, i que
representin entitats de caràcter oficial o privat, l’activitat de les quals estidui directament relacionada amb
l’activitat firal.

2. El Consell d’Administració es renovarà coincidint amb el canvi de l’Ajuntament, així com en els supòsits
de vacant o cessament.

Article 8
1. Actuarà com a secretari del Consell d’Administració el secretari de l’Ajuntament, que assistirà a les
sessions amb veu i sense vot; li correspondran l’aixecament de les actes, l’expedició de certificacions dels
acords i la prestació d’assessorament jurídic.

2. També podran assistir a les sessions del Consell d’Administració, amb veu però sense vot, el gerent del
Patronat i l’interventor de l’Ajuntament.

Article 9
El Consell d’Administració tindrà les atribucions següents, sempre referides a les seves finalitats:
1) Aprovar els programes d’actuació i les seves revisions.
2) Aprovar inicialment el projecte de dotacions pressupostàries del Patronat, les modificacions
pressupostàries i la liquidació de comptes, per elevar-los posteriorment a l’Ajuntament per a la seva
incorporació als documents municipals generals respectius i llur tramitació posterior.
3) Aprovar instruccions i ordres de servei.
4) Aprovar la memòria anual i el compte de gestió del servei, per a la seva elevació al Ple de l’Ajuntament.
5) Dirigir la gestió del servei, complint les directrius establertes pels òrgans competents de l’Ajuntament.
6) Contractar obres i serveis dins dels límits del pressupost.
7) Autoritzar i disposar despeses dins dels límits del pressupost.
8) Proposar als òrgans competents de l’Ajuntament l’adopció de tot tipus d’acords relatius al servei que té
encomanat que siguin competència de l’Ajuntament.
9) Proposar a l’Ajuntament l’aprovació de la plantilla del Patronat i la relació o el catàleg de llocs de treball.
10) La resta de funcions que no siguin atribuïdes de manera expressa a un altre òrgan, i totes aquelles que,
inherents a les competències del Patronat, la llei no reservi amb caràcter indelegable a l’alcalde o al Ple.
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