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000   PROPOSICIONS D'ALCALDIA 

 
Títol / identificació de l'expedient 
 
Relatiu a  Aprovació definitiva per manca d'al·legacions de la "Ordenança municipal reguladora del 
procediment i l'aplicació informàtica per a la producció de còpies electròniques autèntiques 
mitjançant procediments de digitalització i autenticació segurs". 
 
Número d'expedient:   N640/U353/2008/001 
 
Relació de fets i fonaments jurídics 
 
Atès que el Ple municipal, en la sessió que tingué lloc el dia 20 d'octubre de 2008, va aprovar 
inicialment la "Ordenança municipal reguladora del procediment i l'aplicació informàtica per a la 
producció de còpies electròniques autèntiques mitjançant procediments de digitalització i 
autenticació segurs";  
 
Atès que l'anunci d'exposició pública de l'acord va ser publicat durant el termini de 30 dies al tauler 
d'anuncis municipal, al Butlletí Oficial de la Província núm. 267 de data 06/11/2008  i al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya núm. 5253 de data 07/11/2008;   
 
Atès que, segons consta a l'expedient administratiu, finalitzat el període d'exposició pública i 
segons diligència de data 18/12/2008 emesa per la cap del departament d'Arxiu i Documentació, 
no s'han presentat al·legacions contra l'esmentat acord; 
 
Atès que en el contingut de l'acord es feia constar que, en el cas que no s'hi presentessin 
al·legacions, s'havia de considerar aprovada definitivament; 
 
D'acord amb les facultats i les competències conferides a l'alcalde per l'article 21 de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya;           
 
Acord 
 
PRIMER: Considerar aprovada de forma definitiva per manca d'al·legacions durant el tràmit 
d'informació pública la " Ordenança municipal reguladora del procediment i l'aplicació informàtica 
per a la producció de còpies electròniques autèntiques mitjançant procediments de digitalització i 
autenticació segurs"  que va ser aprovada de forma inicial mitjançant acord de Ple de data 20 
d'octubre de 2008. 
 
SEGON: Publicar l'acord d'aprovació definitiva així com el text íntegre de l'esmentada Ordenança 
al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, així com inserir al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya la referència de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Peus de recurs 
 
Contra l'aprovació de la disposició general es podrà interposar recurs contenciós administratiu 
davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des 
del dia següent al de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.     
Sant Boi de Llobregat, 19/02/2009 

 


