
Dilluns, 22 de juny de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Districte de Sant Martí

ANUNCI

En data 8 d'abril de 2015 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 del Premi Jove de Còmic Sant Martí, per a la 
prevenció i eradicació de la violència masclista, 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 premi mitjançant la publicació d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Les bases particulars van ser publicades íntegrament el dia 8 de maig de 2015 en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i en el Tauler d'edictes electrònic municipal entre els dies 8 de maig de 2015 i 2 de juny de 2015. Així mateix,  
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 2 de juny de 2015 i a la Gaseta Municipal del dia 30 de maig de 
2015 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 8 de maig de 2015.

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 8 d'abril de 2015, es publica el present anunci de convocatòria del Premi Jove de Còmic Sant 
Martí, per a la prevenció i eradicació de la violència masclista.

Les obres amb la documentació que s'indica a les bases s'hauran de presentar al Registre General de l'Ajuntament (pl. 
Sant Miquel s/n, planta baixa) o als registres municipals ubicats a les Oficines d'Atenció al ciutadà, en sobre tancat, al 
dors del qual s'indicarà "Premi Jove de còmic Sant Martí", el títol de l'obra, el nom de la persona o persones participants 
i la categoria a la qual es presenta, d'acord amb les condicions establertes a les bases particulars. El termini per a la 
presentació de les sol·licituds de participació s'iniciarà el dia 1 de setembre de 2015 i finalitzarà el dia 12 d'octubre de 
2015.

Contra l'acord de la Comissió de Govern de data 8 d'abril de 2015 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, 9 de juny de 2015
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
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