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La Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en sessió de caràcter Ordinari, celebrada el dia 30/03/2021, i sense
perjudici de l'aprovació de l'acta de la corresponent sessió, adoptà, entre altres, el següent acord número
PCG210248:

ASSUMPTE
Aprovar inicialment les bases reguladores i la convocatòria del concurs literari dels centres d'ensenyament secundari i
postobligatori a Sant Boi de Llobregat per al curs 2020-2021.
Número d'expedient N627/2021/000012

RELACIÓ DE FETS I FONAMENTS JURÍDICS
Atesa la voluntat de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat de convocar el concurs literari dels centres d'ensenyament
Secundari i Postobligatori a Sant Boi de Llobregat per al curs 2020-2021.
Atès que s'han elaborat unes bases reguladores que tenen per objecte establir les condicions de participació, i al
mateix temps, de concessió de premis del concurs literari.
Vist l'informe tècnic emès per la Tècnica d'Educació, de data 10 de març de 2021, que informa favorablement les
bases de participació en el concurs literari dels centres d'ensenyament secundari i postobligatori a Sant Boi de
Llobregat per al curs 2020-2021 i on s'indica que, finalitzada la celebració del concurs literari, la unitat corresponent i
impulsora del concurs emetrà un informe tècnic on figuraran els guanyadors i guanyadores, indicant l'import total que
s'haurà d'aportar a cada centre, en concepte de premis.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 25/03/2021

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de
Ple, que tingué lloc el dia 01/07/2019 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de
l'Ajuntament,

ACORD
PRIMER.- Aprovar inicialment les bases reguladores del concurs literari dels centres d'ensenyament secundari i
postobligatori a Sant Boi de Llobregat per al curs 2020-2021.
SEGON.- Aprovar la convocatòria, d'acord amb el que preveuen les bases aprovades, per a la presentació de treballs
literaris per participar en l'esmentat concurs.

Aquest document pot ser comprovat amb l'original emès per l'Ajuntament a la següent direcció https://seu.santboi.cat/validacion, amb el codi CSV 14154575524514671701

1/2

A aquesta edició el funcionament i realització dels Jocs Florals es realitzarà a través d'una plataforma digital amb el
domini https://premisjocsflorals.sbciutateducadora.cat. Els centres pujaran els treballs del 6 al 9 d'abril de 2021 i les
votacions i els resultats d'aquestes es publicaran a aquesta plataforma d'acord amb el que preveu les bases."
TERCER.- Aprovar l'autorització de la despesa per import de DOS MIL euros (2.000€) amb càrrec a l'aplicació
pressupostària:
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963 32600 22609 Educació Artística
QUART.- Sotmetre a informació pública les esmentades bases, durant el termini de vint (20) dies hàbils, als efectes
de presentació d'al·legacions i reclamacions, mitjançant la publicació del corresponent anunci en el BOP, al tauler de
la corporació i al DOGC.

CINQUÈ.- Determinar que el jurat estarà integrat pel professorat de llengua i literatura i llengua estrangera de
cadascun dels centres participants i un/a representant del Departament d'Educació de l'Ajuntament que actuarà com
a secretari/ària del jurat, amb veu i sense vot.
El veredicte del jurat es farà públic en l'acte de lliurament de premis, que tindrà lloc el dia 22 d'abril de 2021 a les
11.30 h a l'equipament municipal de Can Massallera només amb l'assistència dels premiats i els i les professores
acompanyats. L'acte es farà en streaming i retransmetrà en directe per https://premisjocsflorals.sbciutateducadora.cat
La modificació de la forma o data de celebració de l'acte final, si procedeix, motivada per la situació de Pandèmia
causada pel Coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19) i de les mesures de restriccions de la Seguretat Pública vigents,
es publicarà a la Plataforma digital esmentada.
L'import esmentat 2000,0 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de l'aplicació
pressupostària 963 32600 22609, ,Educació Artística

PEU DE RECURS
Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es pot interposar recurs de reposició davant
l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a
comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma
expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'hagi
d'entendre desestimat de forma presumpta.
Així mateix, s'hi pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció d'aquesta notificació.
Així mateix, s'hi pot interposar qualsevol altre si es considera oportú.

Signat electrònicament:
Secretaria general
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Data: 30/03/2021
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