EDICTE
EXP. NUM: 683/2020
OBJECTE: AMPLIACIÓ TERMINI CONCURS ART URBÀ

JUDITH CAPELLINO VENTURA, Alcaldessa-Presidenta de l'Exc. Ajuntament de Riola, FA
SABER que per Resolució d'Alcaldia num. 829/2020, s'ha adoptat el següent ACORD:
“(...)
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER.- VIST que mitjançant acord de l'Ajuntament Ple, de data 26 d'octubre de 2020, es
van aprovar les Bases i convocatòria del concurs relatiu a “Art Urbà en el municipi de Riola”
SEGON.- Vista la publicació d'extracte de la convocatòria en el BOP de València –BOP num.
219, de data 13 de novembre de 2020-fixant el termini de presentació d'instàncies de 30 dies
naturals ( fins al 13 de desembre de 2020).
TERCER.- CONSIDERANT que els interessats en el procediment han sol·licitat una
ampliació de termini, per a presentar la documentació correctament

I tenint en consideració els següents
FONAMENTS DE DRET
I.- La legislación que resulta d'aplicació es la següent:
— Reglament d'Organització, Funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
— Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
— Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les AAPP.
— Llei 40/2015, de Règim jurídic del sector públic.
I.- Considerant el que es disposa en l'art. 38 de la Llei 39/2015, de Procediment
Administratiu Comú de les AAPP., que a continuació es transcriu,
“1. L'Administració, excepte precepte en contra, podrà concedir d'ofici o a petició dels
interessats, una ampliació dels terminis establits, que no excedisca de la meitat d'aquests, si
les circumstàncies ho aconsellen i amb això no es perjudiquen drets de tercer. L'acord
d'ampliació haurà de ser notificat als interessats.
2. L'ampliació dels terminis pel temps màxim permés s'aplicarà en tot cas als procediments
tramitats per les missions diplomàtiques i oficines consulars, així com a aquells que,
substanciant-se a l'interior, exigisquen emplenar algun tràmit a l'estranger o en els quals
intervinguen interessats residents fora d'Espanya.
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3. Tant la petició dels interessats com la decisió sobre l'ampliació hauran de produir-se, en
tot cas, abans del venciment del termini de què es tracte. En cap cas podrà ser objecte
d'ampliació un termini ja vençut. Els acords sobre
ampliació de terminis o sobre la seua denegació no seran susceptibles de recurs, sense
perjudici del procedent contra la resolució que pose fi al procediment.
4. Quan una incidència tècnica haja impossibilitat el funcionament ordinari del sistema o
aplicació que corresponga, i fins que se solucione el problema, l'Administració podrà
determinar una ampliació dels terminis no vençuts, havent de publicar en la seu electrònica
tant la incidència tècnica esdevinguda com l'ampliació concreta del termini no vençut.”
Considerant l'exposat, i en virtut de les competències que la legislació en matèria de règim
local m'atribueix,
DISPOSE:
PRIMER.- AMPLIAR el termini relatiu a la presentació d'instàncies per un període de 7 dies
naturals (fins al 20 de desembre de 2020).
SEGON.- PUBLICAR el present acord en la seu electrònica de l'Ajuntament, com en la
pàgina web.”
El que es fa públic als efectes oportuns.
Riola, data de signa electrònica.
L' ALCALDESSA-PRESIDENTA:
JUDITH CAPELLINO VENTURA
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