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Dimecres, 23 de desembre de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

EDICTE de revocació i delegació de competències als regidors

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 ha dictat, en 
data 1 de desembre de 2015, els decrets que s'indiquen a continuació:

Decret de l'alcalde núm. 1604/2015:

"Primer.-  REVOCAR, amb efectes del dia 1 de desembre de 2015, la delegació d'atribucions efectuada a favor de la 
regidora Marina Ginestí Crusells mitjançant Decret de l'alcalde número 657/2015, de data 19 de juny, que s'ha transcrit 
en la part expositiva d'aquesta resolució.

Segon.- DELEGAR, amb efectes del dia 1 de desembre de 2015, en el senyor FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ, regidor  
responsable de la direcció política de l'àrea de Polítiques Socials, les atribucions següents:

1. Concessió i denegació dels ajuts sol·licitats a l'emparament del Reglament de prestacions econòmiques de caràcter 
social de l'Ajuntament de les Franqueses.

2. Concessió, denegació i rescissió de qualsevol dels serveis previstos en el Reglament per regular la prestació del 
servei d'atenció domiciliària de les Franqueses del Vallès, que inclouen el servei d'atenció personal, servei d'àpats a 
domicili, servei de neteja, servei de telealarma i teleassistència.

3. Concessió,  denegació  i  rescissió  de  targetes  d'aparcament  per  a  persones  amb  disminució  i  altres  mesures 
adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.

Tercer.- LA DELEGACIÓ a que es refereix l'apartat anterior, comprèn les bases i els procediments d'iniciació, instrucció i 
resolució dels expedients incoats a l'efecte.

Quart.- CONTRA les resolucions que es dictin pel regidor de Polítiques Socials, es podrà interposar, potestativament, 
recurs de reposició davant de l'Alcalde, en els casos i les formes previstes reglamentàriament.

Cinquè.- PUBLICAR, de conformitat amb 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, la present resolució en el Butlletí 
Oficial de la Província.

Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució als regidors/es delegats i a les àrees municipals.

Setè.- DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple en la propera sessió que celebri."

Decret de l'Alcalde núm. 1605/2015:

"Primer.-  REVOCAR, amb efectes del dia 1 de desembre de 2015, la delegació d'atribucions efectuada a favor del 
regidor senyor Ferran Jiménez Muñoz mitjançant Decret de l'alcalde número  638/2015, de data 17 de juny, que s'ha 
transcrit  en la  part expositiva d'aquesta resolució, i  ESTABLIR que seran assumides per l'alcalde, senyor Francesc 
Colomé Tenas.

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

Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució als regidors/es delegats i a les àrees municipals.

Quart.- DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple en la propera sessió que celebri." C
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Contra aquestes resolucions, que són definitives 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.

Les Franqueses del Vallès, 4 de desembre de 2015
L'alcalde, Francesc Colomé i Tenas

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