
Dijous, 20 d'abril de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

EDICTE

Es fa públic que el Ple de l'ajuntament, en sessió de 30 de març de 2017, va adoptar l'acord següent:

"Primer.- DELEGAR en la Junta de Govern Local la competència sancionadora per la comissió d'infraccions de caràcter 
greu  i  molt  greu,  atribuïda  al  Ple  de  l'ajuntament  en  la  Llei  10/1999,  de  30  de juliol,  sobre  la  tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos.

Segon.- La delegació a què es refereix  l'apartat  anterior  comprèn les fases d'iniciació  i  resolució,  corresponent  la 
d'instrucció dels expedients sancionadors a l'àrea de Seguretat Ciutadana.

Tercer.- ESTABLIR que en els acords adoptats en l'exercici de la competència delegada en aquest acord es farà constar 
expressament que s'actua per delegació del Ple.

Aquests acords exhauriran la via administrativa, d'acord amb l'article 52 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local. Contra els acords adoptats per la Junta de Govern Local es podrà interposar, potestativament, 
recurs de reposició davant de la Junta de Govern Local, en els casos i les formes previstes reglamentàriament, i de 
conformitat amb l'article 115.c) del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Quart.- DETERMINAR que la delegació de la competència sancionadora en aquest acord serà efectiva a partir del dia 
següent al de l'adopció del present acord.

Cinquè.- PUBLICAR aquest acord de delegació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler d'edictes 
municipal i a la pàgina web de l'ajuntament.

Sisè.- TRASLLADAR aquest acord als membres de la Junta de Govern Local i a l'àrea de Seguretat Ciutadana."

Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent  
al de la seva publicació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el 
termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva publicació. El termini màxim per a dictar i notificar la  
resolució  d'aquest  recurs  serà  d'un  mes  de  conformitat  amb  l'article  124  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a comptar des de la data de presentació del recurs 
en el registre electrònic o Òrgan competent per a la seva tramitació.

Contra  la  resolució  del  recurs  de  reposició  o  la  desestimació  presumpta  del  mateix,  es  podrà  interposar  recurs 
contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, de conformitat amb l'article 8.1 i 46.1 
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini màxim de dos 
mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació o en el termini màxim de sis mesos a comptar des de l'endemà 
de la desestimació presumpta del recurs interposat.

També es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.

Les Franqueses del Vallès, 6 d'abril de 2017
L'alcalde, Francesc Colomé Tenas

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

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

70
06

73
6


		2017-04-19T13:23:38+0200
	


19/04/2017
13:23:38




