Divendres, 17 de juliol de 2015
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de les Franqueses del Vallès
EDICTE de delegació d'atribucions a la regidora de Sanitat, Salut Pública i Gent Gran
De conformitat amb l'establert per l'apartat 2 de l'article 44 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, es fa públic que l'Alcalde, mitjançant
el Decret núm. 695/2015 de data 19 de juny ha resolt:
"Primer.- DELEGAR en la senyora ROSA MARIA PRUNA ESTEVE, regidora de l'àrea de Sanitat, Salut Pública i Gent
Gran, les competències sancionadores atribuïdes a l'Alcalde en la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de Salut Pública.
Segon.- LA DELEGACIÓ a que es refereix l'apartat anterior comprèn les fases i els procediments d'iniciació i resolució,
corresponent la d'instrucció dels expedients sancionadors.
Tercer.- CONTRA les resolucions que es dictin per la regidora de Sanitat, Salut Pública i Gent Gran, es pot interposar,
potestativament, recurs de reposició davant de l'Alcalde, en els casos i formes previstes reglamentàriament.
Quart.- PUBLICAR la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler d'anuncis municipal i a la pàgina
web de l'Ajuntament, en compliment de l'apartat 2 de l'article 44 del Reial decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a les persones interessades.
Sisè.- DONAR COMPTE d'aquesta resolució en la propera sessió que celebri el Ple de l'Ajuntament."
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de
reposició davant l'òrgan que les ha dictat, 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 aquests acords, 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.
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