RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DE LES RESIDÈNCIES ARTÍSTIQUES DEL PROGRAMA “ESPAIS C,
ESPAIS DE CREACIÓ ARTÍSTICA A LES ESCOLES DE PRIMÀRIA” DEL CURS 2018‐2019
D’acord amb la resolució del 29 de juny de 2018 de selecció de centres participants al
programa “Espais C, espais de creació artística a les escoles de primària” i un cop realitzades
les entrevistes als artistes, a proposta de la Comissió de selecció de data 23 d’octubre de 2018.
RESOLC
Adjudicar les residències artístiques en els “Espais C” relacionant els artistes amb els centres
seleccionats.
MODALITAT
A

CENTRE
Escola Miralletes
Escola dels Encants

MODALITAT
B
Escola Pau Vila
Escola Miquel Bleach
Escola Fructuós Gelabert
Escola Josep Maria de Sagarra
SUPLENT

ARTISTA
47959344C
47443690A
47278367G
ARTISTA
39947072M
43214012W
48093904F
21781854A
39912541C
46419307V
Y4227246K

PARTICIPACIÓ
Individual
Col.lectiu
PARTICIPACIÓ
Individual
Col.lectiu
Col.lectiu
Individual
Individual

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden
interposar recurs contenciós administratiu, davant la jurisdicció contenciosa administrativa
competent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació, de
conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, es pot interposar recurs de reposició, davant el mateix òrgan que dictà l’acte, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació, tal i com disposen els articles
123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015), i l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
(DOGC núm. 5686, de 5.8.2010), o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.
Barcelona, 8 de novembre de 2018
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