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Edicte de nomenament d’alcalde accidental
El 9 de juny de 2017 es dicta el Decret núm.75/2017, en virtut del qual es nomena alcalde accidental
de l’Ajuntament d’Osor per al període comprès entre el 10 i 17 de juny de 2017, ambdós inclosos, la
Sra. Carme Fauchs Moriscot, primera tinent d’alcalde. No obstant això, en el supòsit que la SRa.
Carme Fauchs Moriscot estigués absent del terme municipal d’Osor durant el període assenyalat, es
nomena alcalde accidental el senyor Pau Trias Bertrana, segon tinent d’alcalde. Simultàniament,
s’ordena publicar aquests nomenaments en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al web
municipal i al tauler d’anuncis de la Corporació, de conformitat amb l’article 44.2 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.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix, alternativament, la
interposició, davant d’aquest Ajuntament, d’un recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes
a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació, i fins al mateix dia hàbil del mes
següent al que s’ha produït la notificació, de conformitat amb l’article 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé un recurs
contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, o del corresponent a
la circumscripció del vostre domicili, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent
al de la seva notificació, de conformitat amb els articles 8.1, 25 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si s’opta per la interposició del recurs potestatiu
de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu fins que el de reposició no
sigui resolt expressament per aquest Ajuntament, o es produeixi la seva desestimació per silenci
administratiu negatiu. No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que
consideri oportú en defensa dels seus interessos.
Osor, 9 de juny de 2017.
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