
Dilluns, 26 de març de 2012

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Alella

EDICTE de publicació

De conformitat amb el que disposen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/92, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, es fa públic que mitjançant els Decrets que s’indiquen s’ha resolt incoar expedients sancionadors per infraccions administratives, alhora que l’instructor del procediment 
proposa imposar les corresponents sancions als procediments sancionadors que en el llistat annex figuren.

Els antecedents de fet i fonaments jurídics de les esmentades resolucions resten a disposició dels interessats en les dependències de L’Ajuntament d'Alella; Plaça Ajuntament 1, 
08328 d’Alella.

N. Ref. Decret Nom DNI Infracció Imp. Prop. Sanc
004/12 1373/2011 Jose Antonio Naranjo 52161394Q De l'Ordenança Municipal de l'Ajuntament d'Alella sobre tinença de gats i gossos 301 EUR
005/12 CHIMENET-AIR Ordenança Municipal reguladora de la gestió de la recollida de residus a Alella 60 EUR

ADVERTIMENTS:

1.- Els interessats podran formular recusació contra la persona de l'instructor/a i/o el/la Secretari/a,  pels motius establerts a la Llei 30/92, de 26 de novembre, de RJAP-PAC.

2.- Que de reconèixer la infracció comesa el procediment es resoldrà amb imposició de la sanció que sigui procedent.

3.- Que el present procediment, d'acord amb que disposa l'art. 37 de la Llei 30/92, de RJAP-PAC, es desenvolupa sota el principi d'accés permanent, raó per la qual es podrà en 
qualsevol moment accedir a les seves actuacions personant-se en les dependències de l'Ajuntament d'Alella; Plaça Ajuntament 1, 08328 d’Alella.

4.- El procediment que resulta d’aplicació és el recollit al RD 278/93 de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de 
Catalunya, pel que l’expedient haurà de ser resolt i notificat en un termini de 6 mesos, i d’acord amb l’article 10.3, en el cas de procediment general, i l’article 18.3, en el cas de 
procediment abreujat, es disposa d’un termini de 10 dies des de l’endemà de la publicació de la present per formular les al·legacions i proposar les proves de les quals intenti valer-se 
per a la defensa dels seus drets o interessos.

Alella, 17 de febrer de 2012
El secretari general, Félix-José Valdés Conde

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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