
Dilluns, 24 de desembre de 2012

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Districte de Sant Martí

ANUNCI

En data 14 de novembre de 2012 la Comissió de Govern, en ús de les atribucions delegades per l’Alcaldia per Decret de 
data 11 de juny de 2012, va acordar aprovar inicialment les bases particulars de la cinquena edició del certamen literari  
"Paraules  a  Icària",  sotmetre-les  a  informació  pública  per  un  termini  de  vint  dies  hàbils,  tenir-les  per  aprovades 
definitivament en cas que dins del termini d’informació pública no es presentessin al·legacions i, en aquest darrer cas, 
convocar el certamen literari mitjançant la publicació d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Les bases particulars  van ser  publicades íntegrament  el  dia  27 de novembre  de 2012 en el  Butlletí  Oficial  de la  
Província de Barcelona i en el Tauler d’edictes electrònic municipal entre els dies 27 de novembre a 22 de desembre de 
2012. Així mateix, en el Diari Oficial de la Generalitat  de Catalunya del  dia 7 de desembre de 2012 i a la Gaseta  
Municipal del dia 10 de desembre de 2012 va ser publicat un anunci en el que es donava a conèixer la publicació 
íntegra de les esmentades bases particulars en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 27 de novembre 
de 2012.

Atès  que  dins  del  termini  d’informació  pública  de  les  indicades  bases  particulars  no  s’han  presentat  al·legacions, 
aquestes bases han quedat aprovades definitivament. Per tant, en compliment de l’acord de la Comissió de Govern 
adoptat en sessió de data 14 de novembre de 2012, es publica el present anunci de convocatòria de la cinquena edició 
del certamen literari "Paraules a Icària".

Els originals s’hauran de lliurar a Edicions Saragossa, apartat de correus 21110, de Barcelona amb les condicions 
establertes a les bases particulars. El termini per a la presentació de les sol·licituds de participació s’iniciarà l’endemà de 
la publicació d’aquest anunci en el  Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà  dues setmanes després. 
S’admetran els sobres que portin segell de correus amb data compresa dins del termini indicat per presentar els treballs.

Contra l’acord de la Comissió de Govern de data 14 de novembre de 2012 d’aprovació definitiva de les bases es pot 
interposar recurs potestatiu de reposició davant de la mateixa Comissió de Govern en el termini d’un mes, comptat des 
de  l’endemà  de  la  publicació  d’aquest  anunci,  o  recurs  contenciós  administratiu  davant  del  Jutjat  Contenciós 
Administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos.

Contra la desestimació tàcita del recurs de reposició, que s’entendrà produïda quan hagi transcorregut un mes des de 
l’endemà de la seva interposició sense que s’hagi notificat cap resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós 
administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona en el termini de sis mesos a comptar des del dia 
següent al que s’hagi produït l’acte presumpte.

També es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient.

Barcelona, 12 de desembre de 2012
La cap del Departament de Serveis Jurídics – Secretaria del Districte de Sant Martí, Rocío Benito i Arranz

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

20
28

77
4


		2012-12-21T13:40:02+0100
	


21/12/2012
13:40:01




