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ANUNCI

Per resolució de l’Alcaldia Presidència de data 19 de juliol de 2019 es va adoptar entre
altres la següent resolució:
Primer- Aprovar la llista definitiva d'admesos que a continuació s'indica, de la
convocatòria per a la concessió de dues beques per a la creació artística - Bòlit
Residència Girona Creativa en l'intercanvi amb La Chambre Blanche (Québec) i
Rad'Art Project de l'Associazione Artéco (Itàlia), d'acord amb el punt 9 de les Bases
reguladores d'aquesta convocatòria i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment
administratiu comú.
Llista que s'indica:
Registre d'entrada núm. 2019049035
Data: 10/06/2019
Daniel Amorós Pulido
NIF: ....100P
Registre d'entrada núm. 20190490044
Data: 11/06/2019
Albert Gironès López
NIF: ...955K
Segon.- Publicar aquesta resolució que és definitiva i posa fi a la via administrativa en
el Tauler d'Anuncis municipal i en el web de la convocatòria, assortint els mateixos
efectes que la notificació individual.
Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant
del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent al de la seva publicació en el Tauler d'Anuncis Municipal, o bé
recurs de reposició potestatiu davant d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes,
sens perjudici que si es considera convenient, s'interposin altres recursos que es
creguin més oportuns.
Girona, a la data de la signatura electrònica
El regidor de Cultura, Dinamització del Territori i Joventut
Carles Ribas i Gironès
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