DECRET
Núm. Expedient: 189/2018
Assumpte: Expedient sancionador per infracció de la normativa reguladora del Servei de
subministrament d’aigües potables.
Amadeu Benach i Miquel, alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, dicta el present
DECRET:

Atès que en la Junta de Govern Local de data 12 d’abril de 2018 es va incoar l’expedient
sancionador per infracció de la normativa reguladora del servei de subministrament d’aigües
potables.

Atès que en l’acord es va donar deu dies perquè els presumptes responsables aportessin
al·legacions, documents i informacions que consideressin oportunes.
Atès que la presumpta responsable va demanar visita amb l’alcalde, per tractar aquest assumpte,
abans que finalitzés el termini de deu dies.
Atès que per agenda de l’alcalde la visita no serà fins passat el termini de deu dies perquè la
presumpte responsable pugui presentar les corresponents al·legacions.
Atès que en l’acord de la Junta de Govern Local abans esmentat, es va nomenar com a instructor
del procediment sancionador al Sr. José Félix Velasco Martínez però donat que actualment es troba
en situació de baixa laboral no pot continuar tramitant l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
A) Vist el que estableix l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic:
“Article 10. Avocació.
1. Els òrgans superiors poden avocar per a sí mateixos el coneixement d’un o diversos afers
la resolució dels quals correspongui ordinàriament o per delegació als seus òrgans
administratius dependents, quan circumstàncies d’índole tècnica, econòmica, social, jurídica
o territorial ho facin convenient.
En els supòsits de delegació de competències en òrgans no dependents jeràrquicament, el
coneixement d’un afer pot ser avocat únicament per l’òrgan delegant.
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Atès que es va notificar l’acord als presumptes responsables i consta que van rebre dita notificació
en data 7 de maig de 2018.
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2. En tot cas, l’avocació s’ha d’efectuar mitjançant un acord motivat que s’ha de notificar als
interessats en el procediment, si n’hi ha, amb anterioritat o simultàniament a la resolució
final que es dicti.
Contra l’acord d’avocació no es pot interposar cap recurs, tot i que es pot impugnar en el
que, si s’escau, s’interposi contra la resolució del procediment.”
B) Atès que l’article 32 de la Llei 39/2015, d’1 octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques diu:

C) Atès l’article 13 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic:
“Article 13. Suplència
1. Tal com disposi cada Administració Pública, els titulars dels òrgans administratius poden
ser suplerts temporalment en els supòsits de vacant, absència o malaltia, així com en els
casos en què s’hagi declarat la seva abstenció o recusació.
Si no es designa cap suplent, la competència de l’òrgan administratiu l’ha d’exercir qui
designi l’òrgan administratiu immediat superior de qui depengui”.
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el Capítol VI, article 84 regula les competències
pròpies locals i en ús de les facultats que m’atorga la legislació vigent,

RESOLC
PRIMER.- Avocar la competència delegada per aquesta Alcaldia a favor de la Junta de Govern
Local en relació a aquest expedient, referenciat a la part expositiva.
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3. Tant la petició dels interessats com la decisió sobre l’ampliació s’han de produir, en tot cas,
abans del venciment del termini de què es tracti. En cap cas pot ser objecte d’ampliació un
termini ja vençut. Els acords sobre ampliació de terminis o sobre la seva denegació no són
susceptibles de recurs, sense perjudici del procedent contra la resolució que posi fi al
procediment...”.

DECRET

1. L’Administració, excepte precepte en contra, pot concedir d’ofici o a petició dels interessats
una ampliació dels terminis establerts que no excedeixi la meitat d’aquests, si les circumstàncies
ho aconsellen i amb això no es perjudiquen drets de tercer. L’acord d’ampliació s’ha de notificar
als interessats.
...
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SEGON.- Ampliar el termini en cinc dies perquè la presumpte responsable pugui aportar les
al·legacions, documents i informacions que consideri oportunes.

CINQUÈ.- Notificar el present Decret als interessats.

L’alcalde

En dono fe,
La secretària interventora tresorera
accidental
Banyeres del Penedès,
document signat electrònicament al marge.
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SISÈ.- Donar compte d’aquest decret a la propera Junta de Govern Local ordinària i al proper Ple
ordinari que se celebri.
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QUART.- Nomenar a la Sra. Immaculada Rocío Santos Cuellas com a instructora del procediment
sancionador, temporalment fins a la incorporació del Sr. José Félix Velasco Martínez, que ostenta el
càrrec de secretària interventora tresorera accidental de l’Ajuntament i donar-li trasllat de tota la
documentació que consta en l’expedient, així com també comunicar als interessats i interessades
el seu nomenament, temporal, indicant que s’haurà d’estar a l’establert sobre abstenció i recusació
en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i es dóna
un termini de 15 dies per recusar, si s’escau, a la instructora.
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TERCER.- Deixar sense efecte, temporalment, el nomenament del Sr. José Félix Velasco Martínez
com a instructor de l’expedient, aprovat en la Junta de Govern Local de data 12 d’abril de 2018 fins
a la seva incorporació.

