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Resolució d’Alcaldia 

 
Títol: Ampliació de la delegació de competències en matèria de promoció econòmica i 
desenvolupament local. 
 
Atès que l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys és, juntament amb la Diputació de 
Girona, un dels quinze municipis integrants del Consorci Salines Bassegoda. 
 
Atès que, tal com estableix l’article 5 dels Estatus del Consorci Salines Bassegoda, 
aquest té com a objecte la preservació i la revalorització del patrimoni paisatgístic, 
cultural i mediambiental de l’espai delimitat pels municipis integrants del Consorci i la 
promoció del desenvolupament sostenible de les activitats econòmiques que siguin 
compatibles amb les funcions que compleix dins dels termes municipals dels municipis 
integrants. 
 
Vist que per tal de poder realitzar actuacions conjuntes de promoció del 
desenvolupament sostenible i de promoció econòmica entre l’Ajuntament de Maçanet 
de Cabrenys i el Consorci Salines Bassegoda, és convenient disposar d’una regidoria 
de promoció econòmica i/o desenvolupament local. 
 
Vist que actualment l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys no disposa de l’esmentada 
regidoria 
 
Per tot això, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, RESOLC: 
 
Primer.- Delegar les competències en matèria de promoció econòmica i 
desenvolupament local de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys en favor de la 
regidora Anna Estrada Faig. 
 
Segon.-  Notificar aquesta Resolució als interessats 
 
Tercer.- La delegació serà eficaç des de l’endemà de la data d’aquesta Resolució. 
 
Quart.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 
que s’efectuï, i fer-la pública mitjançant la inserció en el Butlletí Oficial de la Província 
del corresponent edicte, d’acord amb el que estableix l’article 44.2 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre. 
 
 
Mercè Bosch Romans 
Alcaldessa 
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