
- 1 -PROVINCIA DE CASTELLÓN

AJUNTAMENTS / AYUNTAMIENTOS

01872-2020-U
VILA-REAL

Modificació de la base quarta de la convocatòria per a l’any 2020 dels premis maig – memorial Pasqual Batalla de narrativa breu

MODIFICACIÓ DE LA BASE QUARTA DE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ANY 2020 DELS PREMIS MAIG – MEMORIAL PASQUAL BATA-
LLA DE NARRATIVA BREU

Resolució d’Alcaldia 2961/2020 de modificació de la base quarta de la convocatòria  per a l’any 2020 dels Premis Maig– Memorial 
Pasqual Batalla de narrativa breu.

Tenint en compte les bases dels Premis Maig – Memorial Pasqual Batalla de narrativa breu per a l’any 2020, aprovades per Resolució 
d’Alcaldia número 1207/2020, el 10 de març de 2020, i publicades en el BOP número 32, de 14 de març de 2020.

Tenint en compte que el Reial decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es declara 
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, de 14 de març, va suspendre els terminis admi-
nistratius.

Atés que l’article 9 i la disposició derogatòria única, apartat 2, del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, indiquen que els terminis 
abans esmentats passen a computar-se a partir de l’1 de juny de 2020.

Atés l’informe de la tècnica mitjana de la Regidoria de Normalització Lingüística, de 3 de juny de 2020, en el qual es valora la conve-
niència d’ampliar el termini d’admissió d’obres aspirants regulat en el punt 1 de la base quarta, que diu literalment el següent:

4. TERMINI I ENVIAMENT DELS CONTES
4.1. Termini
El termini d’admissió d’obres aspirants finalitzarà el 19 d’abril de 2020.
I s’indica la conveniència de recordar que es reprén el termini de quinze dies hàbils perquè les persones interessades puguen inter-

posar o formular les al·legacions que consideren pertinents, regulat en la desena (Publicació) de les bases aprovades per Resolució 
d’Alcaldia número 1207/2020, el 10 de març de 2020, que diu literalment el següent:

10. PUBLICACIÓ
Les bases es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) i en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament durant un termini de quinze 

(15) dies hàbils als efectes previstos en la base 28 de les d’execució del pressupost municipal vigent, punt tercer, a l’efecte que les perso-
nes interessades puguen interposar o formular les al·legacions que consideren pertinents. Transcorregut aquest període sense que 
s’hagueren formulat al·legacions, s’entendran definitivament aprovades aquestes bases.

Quan raons d’interés públic ho aconsellen, es pot acordar, d’ofici o a petició de la persona interessada, l’aplicació al procediment de 
la tramitació d’urgència, segons l’article 33 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu, pel qual es redueix el termini de la publica-
ció en set dies hàbils.

Durant el període d’al·legacions, es podrà obrir el termini d’admissió d’originals, entenent que si s’interposen al·legacions es consi-
derarà interromput aquest procés fins que se solucionen aquestes.

Aquest Alcaldia resol:
Primer. Modificar el punt 1 de la base quarta (Termini i enviament dels contes) de les bases aprovades per Resolució d’Alcaldia 

número 1207/2020, el 10 de març de 2020, en el sentit d’establir un nou termini d’admissió d’obres aspirants que finalitzarà el dia 10 
d’agost de 2020.

Segon. Reprendre el termini de quinze dies hàbils perquè les persones interessades puguen interposar o formular les al·legacions 
que consideren pertinents, regulat en la desena (Publicació) de les bases aprovades per Resolució d’Alcaldia número 1207/2020, el 10 de 
març de 2020.

Tercer. Comunicar a les persones interessades que contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar 
en el termini d’un mes recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que el va dictar o bé, en el termini de dos mesos, recurs 
contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu, amb l’advertiment que aquest últim no es podrà interposar fins a la 
resolució expressa o la desestimació presumpta del de reposició, tot això sense perjudici que es puga interposar qualsevol altre recurs, 
si escau, que es considere procedent, en virtut del que disposen els articles 40.2, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procedi-
ment administratiu comú de les administracions públiques i l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

L’alcalde, JOSÉ BENLLOCH FERNÁNDEZ
Vila-real, 4 de juny de 2020
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