RESOLUCIÓ D’1 DE JUNY DEL 2017, DEL SECRETARI GENERAL DE L'INSTITUT VALENCIÀ
DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE PER LA QUE ES CONCEDIX EL RECONEIXEMENT
PROVISIONAL COM A SERVEI D'INFORMACIÓ JUVENIL AL CENTRE D'INFORMACIÓ
JUVENIL DE L’AJUNTAMENT DE SAN ANTONIO DE BENAGÉBER - SABJOVE
I. L’ajuntament de San Antonio de Benagéber va presentar, en data de 15 de maig de 2017, escrit
de sol·licitud perquè el Centre d'Informació Juvenil de l’ajuntament de San Antonio de Benagéber –
Sabjove - es reconeguera oficialment i s'incloguera en el Cens de la Xarxa de Serveis d'Informació
Juvenil de la Comunitat Valenciana. .
II. Examinada la sol·licitud i la documentació que s'adjunta a la mateixa, es comprova que es
complixen els requisits relatius a la documentació preceptiva que exigix la normativa vigent per a
poder formar part de la Xarxa d'Informació Juvenil de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el
Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual es desplega reglamentàriament la Llei 18/2010,
de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana pel que es regula la
Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenciana i dels serveis que la integren, i en l'Ordre
de la Conselleria de Cultura de 25 d'abril de 1995 per la que es fixen les condicions d'obertura i
funcionament dels serveis d'informació.

RESOLC
Reconéixer de forma provisional el Centre d'Informació Juvenil de l’ajuntament de San Antonio de
Benagéber – Sabjove - com a servei d'informació juvenil, i la inscripció corresponent en el Cens
de la Xarxa de Serveis d'Informació Juvenil de la Comunitat Valenciana.
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se potestativament
recurs de reposició davant del mateix òrgan que la va dictar, en el termini d’un mes comptador a
partir de l’endemà de la seua notificació, o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant
del jutjat contenciós administratiu competent, en el termini de dos mesos comptadors a partir de
l’endemà de la seua notificació. Tot això d’acord amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la
Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracións
Públiques (LPAC), i en els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això sense perjudici que les persones interessades
puguen interposar-hi qualsevol altre recurs que consideren oportú.
València, 1 de juny de 2017
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