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Es fa públic l’acord adoptat pel Ple de l’ajuntament, en sessió ordinària del dia 29 de
juliol de 2021, la part resolutiva del qual es transcriu íntegrament a continuació:
“Primer.- Modificar l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària
del dia 11 de juliol de 2019, en el sentit de fixar l’hora d’inici de les sessions ordinàries
del Ple a les 19.00 hores, el darrer dijous de cada mes.

Pàg. 1-1

Segon.- Establir que en cas que el dia preestablert sigui festiu, la sessió es realitzi un
màxim de quatre dies hàbils abans o després del dia establert.
Tercer.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
en el tauler d’anuncis de la Corporació.
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Quart.- Donar difusió del present acord mitjançant els diferents canals de comunicació
de l’Ajuntament, per coneixement general de la ciutadania.
Cinquè.- Comunicar el present acord a les diferents àrees de l’Ajuntament i dels
patronats municipals, per coneixement dels diferents empleats públics.”

També es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú,
en defensa dels seus interessos.
Document signat electrònicament al marge, per l’alcalde senyor Francesc Colomé
Tenas.
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

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.

Codi Validació: 4TG9W75HRCGQCCQJYGFN96N4N | Verificació: https://lesfranqueses.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1

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 notificació. 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.

Data 6-8-2021

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.
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