Exp. X2019003381

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 al 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
Secretària.

L'Alcaldessa
Imma Ferret Raventós

Santa Margarida i els Monjos, a 5 de novembre de 2019.
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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.

Data 14-11-2019

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.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

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 Secretària.

B

PRIMER.- Delegar a 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.

https://bop.diba.cat
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El Ple de l’Ajuntament en sessió de 4 de novembre de 2019 va adoptar els següents
acords:

