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EDICTE

La Junta de Govern Local ha aprovat en sessió del dia 23 de setembre de 2019, l’acord que seguidament es
transcriu:

Vist l’acord de la Junta de Govern Local núm 246, de 29 de juliol de 2019, pel qual es convoquen en règim
de concurrència les beques d’Esports del curs 2019-2020, en el període comprès entre el 02.09.2019 i el
20.09.2019.
Vist l’informe tècnic favorable del Coordinador d’Esports a data 17 de setembre de 2019 , relatiu a
l’ampliació del termini de presentació de les beques d’Esports del curs 2019-2020, amb la finalitat
d’afavorir i facilitar la presentació de sol·licituds a l’empara de la convocatòria esmentada per part dels
interessats.
Vist l’informe jurídic favorable emès per els Serveis Jurídics de l’Àrea de Qualitat de Vida de data 18 de
setembre de 2019.
Vista la documentació de l’expedient, la Junta de Govern Local adopta l’acord següent:
Primer. AMPLIAR el termini màxim de presentació de les sol·licituds de beques d’Esports del curs 20192020, inicialment previst a l’apartat Segon de la convocatòria efectuada pe l’Acord de la Junta de Govern
Local núm. 246, de 29 de juliol de 2019, fins al dia 27 de setembre de 2019.
Segon. Publicar el present Acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Tauler d’Edictes de la
Seu Electrònica de l’Ajuntament de Pineda de Mar i donar compliment als tràmits procedimentals que en
dret procedeixin en ordre al bon fi i execució dels precedents acords.

El que es fa públic, amb efectes de notificació d’acord amb l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la província de
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació, d’acord amb el
que estableixen els articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
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contenciosa administrativa.
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De forma potestativa, i previ a la interposició del recurs contenciós administratiu, podeu interposar recurs de reposició
davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb
el que estableix l’article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques, sense perjudici que pugueu fer ús de qualsevol altre recurs que considereu oportú.
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