Segon.- Delegar a favor del regidor i membre de la junta de govern local, senyor Lluís
Sagarra Sesé, les atribucions següents: incoació i resolució dels expedients sancionadors
en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor, seguretat viària, convivència ciutadana
i via pública.
Tercer.- Les delegacions d’atribucions relacionades en els punts anteriors comprenen la
facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers. No obstant, en cap
cas l’òrgan delegat pot resoldre els recursos interposats contra els actes i les resolucions
dictats en exercici de la delegació conferida, tal com estableixen els articles 9.2 c) de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic i del procediment administratiu
comú i 8.3 b) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Quart.- Els regidors destinataris de les delegacions en l'exercici de les seves potestats
delegades hauran d'observar les normes sobre incompatibilitats establertes en l'ordenament
vigent i s'abstindran quan concorri alguna de les causes a què fa referència la legislació
sobre procediment administratiu i contractes de les Administracions Públiques.
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Cinquè.- Les presents delegacions seran efectives des del dia 8 de juliol de 2019 i
mentre no es produeixi la seva modificació, sense perjudici de la potestat d’avocació de
l’alcaldia.
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors delegats,
l’alcaldia assumirà, directament i automàtica, les atribucions delegades, com a titular de la
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[Primer.- Delegar a favor del regidor i membre de la junta de govern local, senyor Albert
Fernández Claramunt, les atribucions següents:
. Incoació i resolució dels expedients sancionadors en matèria de medi ambient, habitatge i
tinença d’animals.
. Incoació i resolució dels expedients per restablir la legalitat urbanística vulnerada.
. Incoació i resolució dels expedients de disciplina urbanística.

Data 2-7-2019

Per decret de l’alcaldia núm. 1105/2019, de 21 de juny, es va dictar la resolució de la qual a
continuació es transcriu la part dispositiva:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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La resolució transcrita posa fi a la via administrativa i pot ser recorreguda potestativament
en reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat. El termini per a interposar el recurs de
reposició serà d’un mes, comptat des del dia següent al de la publicació del present anunci
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament
contra la present resolució, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant els
jutjats del contenciós administratiu de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos
a comptar des del dia següent al de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona.
En el 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.
Martorell, 21 de juny de 2019
L’alcalde

https://bop.diba.cat
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Xavier Fonollosa i Comas
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Vuitè.- Publicar aquest decret al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i al Butlletí
d’Informació Municipal, en compliment d’allò que s’estableix a l’article 44 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, així com als taulers
d’edictes, físic i electrònic, de la Corporació.]

Data 2-7-2019

Setè.- Donar compte al ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la sessió extraordinària
que es convoqui per tal de donar compliment a allò previst a l’article 38 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Sisè.- Notificar aquesta resolució als regidors afectats, entenent-se acceptada tàcitament la
delegació d’atribucions si en el termini d’un dia hàbil comptat des de la notificació d’aquesta
resolució l’òrgan destinatari de la delegació no fa cap manifestació expressa davant de
l’alcaldia de què no accepta la delegació.

A

competència originària, entenent-se a aquests efectes exercida la potestat d’avocació en
base al present decret, sense necessitat d’una nova resolució expressa en aquest sentit.
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