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Títol / identificació de l'expedient
Número d'expedient N627/U224/2019/000008
Descripció
Aprovació inicial de les bases particulars que regulen la participació del Mercat d 'Art Jove
2019 i la convocatòria pública
Relació de fets i fonaments jurídics
Durant els dies 6, 7 i 8 de desembre de 2019, dins del marc de la Fira de la Puríssima,
es celebra el Mercat d’Art Jove de Sant Boi, organitzat per la Regidoria de Joventut de
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Aquesta iniciativa pretén ser un espai de
promoció per als i les joves artistes i una mostra de l’aportació cultural dels i les joves .
L’activitat principal del Mercat és l’espai de venda i exposició per a joves artistes.
Alhora, es realitzaran paral·lelament activitats artístiques destinades a totes les
persones joves, algunes de caràcter puntual (tallers, mostres) i d’altres permanents,
com l’espai d’experimentació i d'exposició.
Constitueix l'objecte d'aquestes bases regular la convocatòria d'artistes per a participar
en l'espai d'exposició i venda del Mercat d'Art Jove dins del marc de la Fira de la
Puríssima de Sant Boi de Llobregat durant els dies 6, 7 i 8 de desembre de 2019.
Poden participar-hi totes les persones de 16 a 35 anys residents a Catalunya tant a títol
individual –un/a sol/a artista- com a nivell col·lectiu –col·lectiu o grup d’artistes -.
Les obres de les persones participants han de ser de pròpia creació. Pel que fa a les
disciplines, el mercat està obert a tot tipus de modalitats d’arts plàstiques: il·lustració,
pintura, fotografia, escultura, disseny, graffiti, aerografia, instal·lacions.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 23/07/2019;
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,

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,

Proposta d'acord
Primer: Aprovació inicial de les bases reguladores de la participació del Mercat d'Art
Jove 2019.
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 per a la participació en l’espai de venda i
exposició del Mercat d'Art Jove dins del marc de la Fira de la Puríssima.
El termini de presentació de sol·licituds per participar-hi s'iniciarà el 20 de setembre i
finalitzarà el 25 d'octubre de 2019.

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.
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