
Dilluns, 27 de juliol de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

EDICTE de correcció  d'errada material  en el  Decret  de  l'alcalde  núm. 634/2015,  de  17 de juny,  de  delegació  de  
competències sancionadores en el regidor responsable de l'Àrea d'Obres i Serveis

Es posa en coneixement general que l'alcalde, en el dia de la data, ha dictat el Decret següent que en la part dispositiva  
resol:

"Primer.- PROCEDIR, de conformitat amb el què disposa l'article 105.2 de la Llei de Règim jurídic de les administracions 
públiques i del Procediment administratiu comú, a la correcció d'errada material en el Decret de l'Alcalde núm. 634/2015, 
de data 17 de juny, en què es resol delegar en el regidor responsable de l'àrea d'Obres i Serveis, diverses competències 
sancionadores, en el sentit que on diu:

"senyor Moisés Torres Muñoz"

ha de dir:

"senyor Moisés Torres Enrique".

Segon.- PUBLICAR la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província.

Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a les persones interessades."

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de 
reposició davant l'òrgan que l'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.

Les Franqueses del Vallès, 13 de juliol de 2015
L'alcalde, Francesc Colomé i Tenas

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