
DECRET DE L’ALCALDE

VIST el Decret de l’Alcalde dictat el dia 7 de maig de 2015, amb número 458/2015, el  
qual resol el següent:

“Primer.- Deixar sense efecte d’ofici les denúncies que s’hagin produït en el període  
comprés entre el 21 de febrer de 2015 i el 18 de març de 2015, corresponents al  
grup semafòric ubicat en el carrer Catalunya de Llerona.

Segon.-  Deixar sense efecte d’ofici la segona i successives denúncies comeses des  
de  la  entrada  de  funcionament  del  sistema  i  fins  la  data  d’avui,  en  el  cas  
d’infraccions  reiterades  que  haguessin  estat  comeses  en  el  mateix  indret  i  pel  
mateix concepte, i  que s’haguessin produït amb anterioritat a la recepció de la  
primera notificació, i que per tant no n’hagués tingut coneixement previ l’infractor.

Tercer.-  Reforçar la senyalització informativa i preventiva dels grups semafòrics, i  
especialment en el cas del carrer Catalunya de Llerona.

Quart.-  Notificar  el  present  acord  a  l’Organisme  de  Gestió  Tributària  de  la  
Diputació de Barcelona, i donar difusió del mateix a la pàgina web de la corporació  
i al taulell d’edictes.”

ATÈS que l’ordinal segon anteriorment transcrit estableix de forma indubtable que es 
deixen “sense efecte d’ofici la segona i successives denúncies comeses des de la entrada  
de funcionament del sistema i fins la data d’avui”, és a dir, les denúncies comeses des 
de la entrada en funcionament i fins el dia 7 de maig de 2015.

ATÈS que, tot i la limitació temporal del Decret de l’Alcalde núm. 458/2015 fins el dia 7 
de maig de 2015, aquest Decret s’ha vingut aplicant fins el dia d’avui, amb la finalitat de 
donar una interpretació pro ciutadana.

ATÈS  que  cal  donar  seguretat  jurídica  en  el  procediment  administratiu  i  que  es 
considera convenient aclarir els requisits i ampliar temporalment els efectes del Decret  
de l’Alcalde núm. 458/2015, en el sentit que es podran deixar sense efecte, tant d’ofici  
com a instància de part, sempre que sigui dins del termini d’al·legacions o durant el  
termini per interposar recurs de reposició, la segona i successives denúncies comeses 
des  de  la  entrada  en  funcionament  del  sistema  anomenat  fotovermell,  en  el  cas 
d’infraccions reiterades que haguessin estat comeses en el mateix indret i pel mateix 
concepte,  i  que  s’haguessin  produït  amb  anterioritat  al  a  recepció  de  la  primera 
notificació, i que per tant no hagués tingut coneixement previ l’infractor, però sense 
establir cap limitació temporal en l’aplicació del Decret de l’Alcalde núm. 458/2015, a 
diferència del seu redactat inicial que quedava limitada la seva aplicació fins el dia 7 de 
maig de 2015.
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En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent

RESOLC:

Primer.-  Modificar l’ordinal  segon de la part  resolutiva del  Decret de l’alcalde núm.  
458/2015, de 7 de maig, quedant redactat de la següent manera:

“Deixar sense efecte la segona i successives denúncies comeses des de la entrada  
en funcionament del sistema, en el cas d’infraccions reiterades que haguessin estat  
comeses en el mateix indret i pel mateix concepte, i que s’haguessin produït amb  
anterioritat a la recepció  de la primera notificació, i  que per tant no n’hagués  
tingut  coneixement  previ  l’infractor.  Serà  requisit  indispensable  que  la  persona  
interessada  faci  la  corresponent  petició  en  el  període  d’al·legacions  i/o  en  el  
període d’interposició de recurs potestatiu de reposició.”

Segon.-  Revisar  d’ofici  les  al·legacions  i/o  recursos  de  reposició  presentats  amb  
anterioritat al dia d’avui, que es trobin en els supòsits previstos en el nou redactat de  
l’ordinal primer d’aquest Decret.

Tercer.-  Notificar aquesta resolució a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació  
de Barcelona, a l’Àrea de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament, i donar difusió de la  
mateixa en el web municipal de la corporació i al taulell d’edictes. 

AIXÍ  ho  mana  i  signa  L’ALCALDE senyor  FRANCESC COLOMÉ TENAS,  davant  meu  el 
secretari accidental, que en dono fe.

Document signat electrònicament al marge, a les Franqueses del Vallès.
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