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DECRET PER ESMENAR L'ERROR MATERIAL APRECIAT AL DECRET NÚM. 5701/2019,
DE 19 DE JUNY, DE DESIGNACIÓ DE MEMBRES I REGIM DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL

ATÈS que per Decret de l’Alcaldia núm. 5701/2019, de 17 de juny, es van designar
els/les regidors i regidores membres de la Junta de Govern Local, es van delegar
competències de l’alcaldia en aquest òrgan i es va establir la periodicitat de les seves
sessions ordinàries.
ATÈS que al referit Decret s’ha apreciat un error material, a l’acord novè, en relació a
la determinació del dia que han de tenir lloc les sessions ordinàries de la Junta de
Govern Local, durant el període de Setmana Santa, Nadal i el mes d’agost.
VIST que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, faculta a aquestes entitats per a rectificar en
qualsevol moment els errors materials, de fet o aritmètics, existents en els seus actes.
ATÈS que s’aprecia el compliment dels requisits per considerar aquest error, com a
error material, tal i com ha precisat la jurisprudència, per totes, la sentència del
Tribunal Suprem, 3 d’octubre de 2014:
ATÈS que l’article 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic de les
administracions públiques de Catalunya, ha establert que la competència per rectificar
errors materials, de fet o aritmètics, en els actes i les disposicions reglamentàries
correspon a l’òrgan que els ha dictat.
Fent ús de les facultats que em confereixen l’art. 124.4.m) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local,
HE RESOLT:
PRIMER.- ESMENAR l’error material existent a l’acord novè de la part dispositiva del
Decret 5701/2019, de 17 de juny, en el sentit següent:
On diu :
NOVÈ.-ESTABLIR “.......... No tindran lloc sessions ordinàries de la Junta de
Govern Local, els dimarts compresos dins de la Setmana Santa, la setmana de
Nadal i el mes d’agost.
Ha de dir:
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NOVÈ.-ESTABLIR “.............. No tindran lloc sessions ordinàries de la Junta de
Govern Local, els dimecres compresos dins de la Setmana Santa, la setmana de
Nadal i el mes d’agost.
SEGON.- DONAR COMPTE a la Junta de Govern Local i al Ple, en la propera sessió
que tingui lloc per al seu coneixement.
TERCER.- PUBLICAR aquesta rectificació d’errada per mitjà de l’esmena al text del
Decret objecte de rectificació, en el moment de la seva publicació.
QUART.- COMUNICAR aquest Decret al Gabinet de l’alcaldia, a la Secretària general
del Ple, a la Vicesecretaria-Secretaria Tècnica de la Junta de Govern Local, a
l’Assessoria jurídica, a la Gerència, a la Intervenció General Municipal i a la Tresoreria,
i fer difusió a totes les àrees de l'Ajuntament, mitjançant la publicació a la Intranet.

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de manera
optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini màxim
d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva notificació. El termini màxim per a
la resolució d’aquest recurs és d’un més des de la seva interposició, transcorregut el qual
sense que s’hagi rebut notificació de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat
per silenci administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el
termini de 6 mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en la
forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció contenciós administrativa.


Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà a la seva
notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici de qualsevol
acció que es considerin adients.
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