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“Atès que l’adopció del present acord és competència d’aquesta Junta de
Govern Local en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en
sessió Plenària de data..............”
Tercer.- Aquestes delegacions, de conformitat amb el que disposa l’article 51.2
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, tindrà efecte el dia
següent sense perjudici de la seva publicació en el BOPB, i tindrà caràcter
indefinit, sense perjudici de la possibilitat d’avocació per part del Ple.
Quart.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el etauler (tauler electrònic).”

https://bop.diba.cat
Pàg. 1-2

Segon.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercitar per la Junta de Govern
Local d’acord i amb els termes i límits d ‘aquesta delegació. En el text dels
acords adoptats per la Junta de Govern Local en virtut d’aquesta delegació,
s’haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la part
expositiva, del text següent:

CVE 2020021728

“Primer.- Delegar a la Junta de Govern Local la competència per efectuar el
sorteig públic per a la designació de membres de les meses electorals. La
sessió en què s’efectuï l’esmentat sorteig tindrà caràcter públic.

Data 10-8-2020

Es fa públic l’acord adoptat pel Ple en sessió ordinària de 27.7.2020 quina part
dispositiva és com segueix:

A

Delegació de competències del Ple en favor de la Junta de Govern Local

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé
directament contra aquest acte, es podrà interposar recurs contenciós administratiu
davant els Jutjats Contenciosos Administratius de la província de Barcelona, en el
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la recepció de la seva
notificació o, si escau, publicació, d’acord amb el que preveu l’article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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 o, si escau, publicat 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.

B

Contra aquest acte, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar, amb
caràcter potestatiu, recurs de reposició davant de l’òrgan que l’ha dictat, en el termini
d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació o, si escau,
publicació.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Règim de recursos

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 10-8-2020
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Nil-Òscar López Crespo
Alcalde

https://bop.diba.cat

Matadepera, 30 de juliol de 2020

A

Tanmateix, podeu interposar qualsevol recurs previst a la legislació vigent que
considereu procedent, d’acord amb el que disposa l’article 40.2 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
(LPAC).
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