
Divendres, 13 de maig de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

EDICTE sobre designació de vicepresidenta del Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut

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  el  Ple  de 
l'ajuntament, en sessió de 28 d'abril de 2016, va donar-se per assabentat del Decret de l'alcalde núm. 1134/2016, de 
data 18 d'abril, la part dispositiva del qual es transcriu íntegrament a continuació:

"Primer.- DESIGNAR, amb efectes del dia 18 d'abril de 2016, la regidora senyora Marina Ginestí Crusells com a Vice-
Presidenta del Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut.

Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a la regidora senyora Marina Ginestí Crusells, al regidor senyor Jordi Ganduxé 
Pascual, al Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut, a l'àrea d'Hisenda i Règim Intern i a Recursos 
Humans d'aquest ajuntament.

Tercer.- PUBLICAR la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'anuncis municipal i en la seu 
electrònica 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.

Quart.- 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 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 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, 3 de maig de 2016
L'alcalde, Francesc Colomé i Tenas

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