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El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes a comptar
des de la data de presentació del recurs en el registre corresponent.
Contra la resolució d’aquest recurs o la desestimació presumpta del mateix, no es pot
interposar cap recurs administratiu, a excepció del recurs extraordinari de revisió en els
casos previstos a l’art. 125.1 de l’esmentada norma.
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10/06/2019 Secretari

Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del
Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, de conformitat amb l’article 8.1 i 46.1 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el
termini màxim de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació o en el termini
màxim de sis mesos a comptar des de l’endemà de la desestimació presumpta del recurs
interposat. No obstant, no es podrà interposar aquest recurs fins que no sigui resolt
expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.

CVE 2019021793

Contra aquest acte que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs potestatiu de
reposició davant del mateix òrgan, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques i en el termini màxim d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació.

Data 17-6-2019

RECUROS

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

PRIMER.- Nomenar els/les membres del Jurat de les Bases de la convocatòria per
seleccionar el cartell guanyador per la Festa Major 2019 del municipi, sent els/les
següents:
- El/La regidor/a de Cultura, que serà el president/a
- Una tècnica municipal adscrita a la Unitat de Cultura – Sra. Eulàlia Costa
- Una tècnica municipal adscrita a la Unitat de Joventut – Sra. Eva Sala
- Un tècnic municipal adscrit a la Unitat de Disseny, Imatge Corporativa i
Publicacions – Jordi Batalla
- Una persona professional externa, relacionada amb la imatge – Sr. Quim Pascual
- Josep Colell, secretari de l’Ajuntament, que podrà delegar aquestes funcions en
un dels membres, tal com preveuen les bases
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Es fa públic que l’alcalde en data 10 de juny de 2019 ha dictat el Decret 2019/679
la part dispositiva del qual es transcriu a continuació:
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