Data de la sessió: 16/01/2019

Tornar
Títol / identificació de l'expedient
Número d'expedient N627/2019/001
Descripció
Aprovació inicial de les bases particulars que regulen el concurs de fotografies a
Instagram '8 de març. Fotografiem la igualtat entre dones i homes' i la convocatòria
pública
Relació de fets i fonaments jurídics
Atès que la Unitat d'Igualtat i Projectes d'Alcaldia de l’Ajuntament de Sant Boi organitza
un concurs de fotografies a Instagram "8 de març. Fotografiem la igualtat entre Dones i
Homes" amb l'objectiu de transmetre, identificar i posar en valor la igualtat entre dones
i homes en accions quotidianes.
Vistes les bases reguladores redactades per a l'organització de l'esmentat concurs, que
s'adjunten a l'expedient .
Vist l'article 222 de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya i l'article 122 del
ROAS. que preveuen que els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts a ens,
organismes, entitats públiques o privades o particulars
les activitats dels quals
supleixen o complementen els serveis atribuits a la competència local o siguin d'interès
local,
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 11/01/2019;

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 26/06/2015 , sobre delegació
de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

Proposta d'acord
Primer:
Aprovar inicialment les
bases reguladores del concurs de fotografies a
Instagram '8 de març. Fotografiem la igualtat entre dones i homes'.
Segon: Sotmetre a informació pública les esmentades bases, durant un termini de 20
dies, mitjançant la publicació al BOP i al tauler d 'anuncis de la Corporació.
Les bases esmentades s'entendran aprovades definitivament si no es formula cap
al·legació ni reclamació durant el període d 'informació pública.
Tercer: Aprovar la convocatòria pública i el calendari i terminis de presentació de les
fotografies per a participar en l'esmentat concurs.
El termini de presentació de sol·licituds per participar-hi s'iniciarà el 6 de febrer
finalitzarà el 6 de març de 2018

i

Peus de recurs
Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu
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 podeu 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, podrà interposar-se 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.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho creieu convenient.
Informació prévia:
Informació a la capçelera:
Informació al peu:
Tornar

