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AJUNTAMENT DE TORDERA
DEPARTAMENT DE CULTURA
PLAÇA DE L'ESGLESIA, 2
08490 TORDERA

D’acord amb l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, us comuniquem que, en data 15 de juliol de 2020 , es va celebrar la
Junta de Govern Local núm. JGL2020/14 on es va prendre, entre d’altres, el següent acord, el
contingut literal del qual és:
4. (PRP2020/223) - Modificació del termini de presentació dels treballs del Concurs Literari Sant
Jordi i Punts de llibre 2020
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Termini de presentació dels treballs del concurs literari Sant Jordi i punts de
llibre 2020
Serveis Personals - Cultura
2020 / 3714
Proposta d'acord JGL de modificació del termini de presentació dels treballs
del concurs literari Sant Jordi i punts de llibre 2020

Antecedents i Fonaments de Dret:

2.- La Regidoria de Cultura, va proposar ampliar aquest termini fins al 20 de març en base a diverses
peticions formulades per alguns centres escolars, la qual cosa va quedar aprovada per la Junta de Govern
Local de data 12 de març de 2020.
3.- Les Disposicions Addicionals 2a, 3a i 4a del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial
Decret 465/2020, de 17 de març, van establir la suspensió de terminis processals, la suspensió de terminis
administratius i la suspensió de terminis de prescripció i caducitat, respectivament.

Marta Portella Nogué
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16/07/2020 Secretària

1.- La Junta de Govern local, en sessió de data 13 de febrer de 2020, va aprovar inicialment les bases
reguladores del Concurs Literari “Premis Sant Jordi” i de Punts de Llibre i l’obertura de la convocatòria per a
l’any 2020 que finalitzava el dia 13 de març, la seva publicació al BOPB va tenir lloc el 24 de febrer de 2020 i
en no produir-se al·legacions, suggeriments o reclamacions, les Bases van esdevenir definitives.
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4.- Amb efectes des del 4 de juny de 2020, es va alçar la suspensió dels terminis processals.
5.- El termini de presentació dels treballs literaris va coincidir amb la suspensió dels terminis processals i
amb el tancament dels centres escolars que col·laboren cada any amb el concurs literari, que propicien la
participació dels seus alumnes i efectuen així mateix els corresponents tràmits de presentació de
sol·licituds.
L’adopció d’aquests acords és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les delegacions
acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària que va tenir lloc el dia 29 d'agost de 2019.
Per això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Obrir una nova convocatòria de presentació dels treballs del concurs literari i punts de llibre fins el
31 de juliol de 2020 a les 14:00 h.
Segon.- Fer constar que contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, poden interposar-se
els recursos següents:


Recurs contenciós administratiu davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, en el termini
de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb els
articles 8, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.



Alternativament, i de forma potestativa, recurs de reposició, previ al contenciós administratiu,
davant del mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.

16/07/2020 Secretària

El recurs de reposició s’entendrà desestimat per silenci si en el transcurs d’un mes a comptar de
l’endemà de la seva presentació no s’ha notificat la seva resolució.


Sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre mitjà d’impugnació que es consideri oportú.

Tercer.- Notificar la resolució presa a la persona interessada, en el termini màxim de 10 dies hàbils a
comptar a partir de l’endemà de la seva adopció, als efectes oportuns.

La qual cosa se us comunica als efectes oportuns.

Marta Portella Nogué
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Tordera, a data de signatura electrònica
La secretària, Marta Portella Nogué
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