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AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI
EDICTE
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, sobre APROVACIÓ DE LES BASES MARC PER LA BECA DE
RECERCA HISTÒRICA LOCAL
Es fa públic que en data 20 de juliol de 2017 el Ple Municipal va acordar l'aprovació inicial de les bases marc
per la beca de recerca històrica local. Les bases van ser publicades al tauler municipal 8 d’agost de 2017, al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 150 de 8 d’agost de 2017 i al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya núm. 7460 de 22 de setembre de 2017.

Un cop exhaurit el termini establert per formular les al·legacions, observacions, suggeriments i/o
reclamacions, no s’ha rebut cap al·legació a les bases i, d'acord com s'estableix a l'apartat "Tercer"de la part
resolutiva de l'esmentat acord plenari, les dites bases queden aprovades definitivament.

Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest acord, recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.
Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article 77 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest acord, i contra la
seva resolució i en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius. En el supòsit que no es dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita
la via contenciosa durant sis mesos.
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