EDICTE
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona, en data 25 de maig de 2021,
va aprovar la concessi d’ajudes en règim de concurrència competitiva en matèria d’habitatge
d’emergència social de l’exercici 2021.
Els llistats es podran consultar al tauler d’edictes de l’Ajuntament, a l'Oficina Ajunta't i a la
pàgina web municipal.
De conformitat amb el que es disposa a l’article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els actes administratius
seran objecte de publicació, assortint aquesta els efectes de la notificació, quan es tracte
d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva de qualsevol tipus.
A través d'aquest anunci es d na publicitat d’aquest acord, que posa fi a la via administrativa.
Contra aquest acord i de conformitat amb el que disposa en els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, i 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, es podrà interposar un dels
següents recursos:
a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposici davant el mateix rgan que va dictar l’acte
recorregut (excepte que es tracte d’un acte dictat per delegaci

en aquest cas

correspondrà la resoluci a l’ rgan delegant), en el termini d’un mes, comptador des de
l’endemà al de la recepci d’aquesta publicaci .
La interposició del recurs, excepte en els casos en què una disposició establisca el
contrari, no suspendrà l’execuci de l’acte impugnat, de conformitat amb el que disposa
l’article 117 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
Si transcorreguera un mes des de l’endemà al de la interposici del recurs de reposici
sense que aquest haja sigut resolt, podrà entendre’s que ha sigut desestimat i es podrà
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interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
València, en el termini de sis mesos, comptador des de l’endemà al de la presumpta
desestimació.
b) Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de
València, dins del termini de dos mesos comptadors des de l’endemà al de la recepci
d’aquesta publicaci .
Cas d’optar pel recurs potestatiu de reposici , no es podrà interposar el recurs
contenciós administratiu fins que aquest es resolga expressament o s’haja produït la
desestimació per silenci administratiu.
Tot açò sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es considere convenient.

A la Pobla de Vallbona; en la data de la signatura

JOSEP VICENT GARCIA TAMARIT
Fecha firma: 31/05/2021 15:09:01 CEST
Ciudadanos
ACCVCA-120

Identificador rqb1 +vYN zY44 u09p plKk NNH9 Ozs=
Documento firmado electrónicamente. Validar en https://www.lapobladevallbona.es/PortalCiudadano

2

