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NOTIFICACIÓ

La Junta de Govem Local, en sessió ordinaria celebrada el dia 28 de juliol de 2016, va
adoptar l'acord transcrit a continuació, a reserva dels termes que resulten de l'aprovació de
l'acta corresponent, com s'establix en l'artic1e 206 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Regim Jurídic
deIs Entitats Locals:

«

ACORDAR LA RESOLUCIÓ DEL CONVENI DEL CAIXER DE LA PLATJA
DE BELLREGUARD PER MmU ACORD.

Considerant que en la Junta de Govem Local celebrada el passat 15 de juny de 2016 es va
acordar l'adjudicació del caixer de la platja al banc popular, arran d'un import de 500,00€ i
per un termini d'un any.
Considerant que el propi Banc a al°legat que el caixer esta en males condicions i que la seua
posada en marxa comportaría un cost de reposició molt superior al que preveu.
Atenent en les dates en que ens trobem i en el mutu acord de les parts en la conveniencia
d'ambdós parts de finalitzar el conveni sense majors costos deIs establits, i atenent a la
normativa aplicable, en concret l'articule 88 de la llei 30/1992 26 de novembre pel qua!
s'establix la terminació convencional deIs procediments:
Les Administracions Públiques podran celebrar acords, pactes, convenis o contractes amb persones tant de
dret públic com a privat, sempre que no siguen contraris a l'Ordenament Jurídic ni versen sobre matenes
no susceptibles de transacció i tinguen per objecte satisfer l'interés públic que tenen encomanat, amb
l'abast, efectes i regimjuridic específic que en cada cas preveja la disposició que ho regule, podent tals
actes tindre la considera ció de finalitzadors deIs procediments administratius o inserir-se en eIs mateixos
amb caracter previ, vincuIant o no, a la resolució que eIs pose fi.

La Junta de Govem Local, en virtut de les facultats conferides per Resolució de l'Alcaldia,
de data 15 dejunyde2015,ACORDA:

PRIMER.
Acordar la resolució per mutu acord del convenl de prestació del caixer
automatic de la platja amb el Banc Popular
SEGON.
Fixar com a indemnització del mencionat conveni la quantia de 500 € a favor
de l'Ajuntament.
TERCER.

Notificar-ho a l'interessat als efectes legals oportuns. «

RECURSOS:
La qua! cosa li comunique per al seu coneixement i als efectes escaienís. Contra aquest acord
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que posa fi a la via administrativa, i amb caracter potestatiu, es podra interposar RECURS
DE REPOSICIÓ davant el mateix organ que ha adoptat l'acte administratiu, en el termini
d'un mes comptador des del següent al de la notificació o bé interposar directament
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant l'organ de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa competent, de conformitat amb alIo establert en els artieles 2 i següents de la
Llei 29/1998 de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa administrativa en el
termini de dos mesos comptadors des del següent al de la recepció de la notificació, sense
perjudici d'exercir qualsevol altre recurs que crega convenient.
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