
Dimecres, 19 de març de 2014

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

EDICTE sobre la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la rehabilitació dels elements  
comuns dels edificis inclosos dins de l'àmbit delimitat pel Pla de Barris de Bellavista de les Franqueses del Vallès

La Junta de Govern Local, en sessió que va tenir lloc el dia 24 de febrer de 2014, va adoptar, entre d'altres, els acords 
següents:

"Primer.- Aprovar convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la rehabilitació dels elements 
comuns dels edificis inclosos dins de l'àmbit delimitat pel Pla de Barris de Bellavista de les Franqueses del Vallès, any 
2014 en el marc dels ajuts atorgats en base a la Llei de Barris 2/2004, de 4 de juny.

Segon.- AUTORITZAR la reserva pressupostària per import de 200.000,00 EUR, amb càrrec a la partida pressupostària 
2014.13.9241.78000 anualitat 2014 del pressupost vigent de la Corporació i efectuar la corresponent retenció de crèdit.

Tercer.- SOTMETRE EL DOCUMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA mitjançant  un anunci  que  s'haurà  de  publicar  al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'anuncis de la Corporació."

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de 
reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la publicació del  
present edicte.

En cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel 
transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució- el  
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en  
què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es 
podrà  interposar  recurs  contenciós  administratiu  davant  els  Jutjats  Contenciosos  administratius  de  la  província  de 
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.

Les Franqueses del Vallès, 5 de març de 2014
L'alcalde, Francesc Colomé i Tenas

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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