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NOTIFICACIÓ ACTE ADMINISTRATIU

Per mitjà de la present se li notifica resolució de l’Alcaldia núm. 2017/0164 de data 2 
de febrer de 2017, relativa al nomenament dels membres del Consell Local Agrari, del 
tenor literal següent:

«RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Vist l’informe – proposta de la secretari de la Regidoria de Medi Ambient, Sostenibilitat, 
Agricultura i Pesca i del Consell Local Agrai l’expedient d’aprovació definitiva del nou 
Reglament  del  Consell  Local  Agrari  de  l’Ajuntament  de  Vinaròs,  on  es  regula  la 
composició del mateix i, pel qual es van nomenar als seus membres, segon el Decret 
núm. 0164, de data 2 de febrer de 2017.

Sent que s'ha comprovat que existeix un error de transcripció en l'apartat primer de la 
part dispositiva d'aquest Decret.

De  conformitat  amb  l'art.  109.2  de  la  Lley  39/2015  de  Règim  Jurídic  de  les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que determina:

«Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de 
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos 
existentes en sus actos»

RESOLC:

Primer: Rectificar l'error existent en el Decret núm. 0164 de data 02/02/2017, en els 
següents termes:

On diu:

Primer.-  Nomenar  a les següents persones com a membres del  Consell  Local  de 
Festes:

 President: Jordi Moliner Calventós

 Els partits polítics integrants de la corporació local:

- Pedro Cervera Drago (TSV)

- José Fort Milian (PSPV)

- Jordi Moliner Calventos (Compromís)

- Juan Bautista Juan Roig (PP)

- Lluís Batalla Callau (AC)

- Rafael Baila Miralles (PVI)

 



 

• Les organitzacions professionals agràries:

- Juan Puig (AVASA)

Ha de dir:

Primer.- Nomenar a les següents persones com a membres del Consell Local Agrari:

 President: Jordi Moliner Calventós

 Els partits polítics integrants de la corporació local:

- Pedro Cervera Drago (TSV)

- José Fort Milian (PSPV)

- Jordi Moliner Calventos (Compromís)

- Juan Bautista Juan Roig (PP)

- Lluís Batalla Callau (AC)

- Rafael Pedro Baila Ferreres (PVI)

• Les organitzacions professionals agràries:

- Juan Luis Puig Safont (AVASA)

Segon: Notificar a les persones interessades.

Ho mana i firma Alcalde-President, en Vinaròs, a 15 / de febrer / 2017; del que, com a 
Secretari, done fe”.

Contra  l'acte  administratiu  transcrit,  que  és  definitiu  en  via  administrativa,  i  de 
conformitat amb el que disposen els art. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques podeu interposar un 
dels següents recursos: 

a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del mateix òrgan que va dictar 
l'acte  recorregut,  en  el  termini  d'un  mes,  a  comptar  des  del  dia  següent  al  de  la 
recepció d'aquesta notificació. 

La interposició del recurs, excepte en els casos en què una disposició establisca el 
contrari, no suspendrà l'execució de l'acte impugnat, de conformitat amb l'art. 117 de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre. 

Si  transcorreguera un mes des del  dia següent  al  de la  interposició del  recurs de 
reposició sense que aquest haja estat resolt, podreu entendre que ha estat desestimat 
i interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu 
de  Castelló  en  el  termini  de  sis  mesos,  a  comptar  des  del  dia  següent  al  de  la 
desestimació presumpta. 

b)  Recurs  contenciós  administratiu,  davant  del  Jutjat  Contenciós  Administratiu  de 

 



 

Castelló dins del termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció 
d'aquesta notificació.  

Tot  això  sense perjudici  que pugueu  interposar  qualsevol  altre  recurs o  acció  que 
considereu procedent. 

El secretari
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