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AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI
EDICTE
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, relatiu a l’expedient número G1215-2015-000009 – 541/2015 de
Serveis Generals, d’organització del cartipàs municipal 2015-2019. Òrgans col·legiats de les entitats
supramunicipals, per la modificació del representant municipal a l’Assemblea General de la Xarxa Local de
Consum de la Diputació de Barcelona.

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària del dia 29 de novembre de 2018, per majoria absoluta dels
presents, [15 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de SOM CALDES (2); de CiU
(1); del PSC (2); d’UP CALDES (1) i una abstenció del PPC (1)], va aprovar l’acord, del qual es transcriu el
contingut literal de la seva part resolutiva següent:
«Primer. Nomenar la senyora Núria Carné Navarro, regidora de Desenvolupament Econòmic de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en substitució del senyor Josep Ramon Marañés Vidal, representant
municipal a l’Assemblea General de la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona.
Segon. Notificar aquest acord a la regidora senyora Núria Carné Navarro i a l’Assemblea General de la
Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona.
Tercer. Fer públic aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al tauler municipal de la corporació, en compliment del que disposen els articles
44.2 i 46.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Quart. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest acord, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.
Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article 77 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest acord, i contra la
seva resolució i en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius. En el supòsit que no es dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita
la via contenciosa durant sis mesos.»
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