ANUNCI
Per Decret d’alcaldia, s’ha aprovat la convocatòria concessió de subvencions en matèria
d’activitats culturals, per a l’any 2018 en els termes següents:
•

Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions en matèria d’activitats culturals
per al 2018, la qual es regirà per les Bases publicades en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, del 28 de maig de 2018.

•

La dotació màxima de les subvencions previstes per aquesta resolució és de 84.000 €,
amb càrrec a la partida F5 489 00 3345.

•

El termini per presentar les sol·licituds és de 20 dies naturals, des de la publicació
d’aquest anunci.

•

Substituir en aquest procediment la notificació individual per la publicació que es farà a
la seu electrònica al tauler d’anuncis de la corporació.

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en la via administrativa, podeu recórrer
potestativament en reposició, davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d’un
mes, a comptar de l’endemà de la seva publicació, o impugnar-lo directament davant els
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona mitjançant la interposició
de recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà
de rebre aquesta notificació.
Si opteu per recórrer en reposició, el recurs contenciós administratiu no es podrà interposar
fins que el recurs de reposició es resolgui expressament o es desestimi de manera
presumpta. El recurs de reposició s'entendrà desestimat de manera presumpta si en el
termini d'un mes des de la seva interposició no se us ha notificat la seva resolució.
Contra la desestimació presumpta del recurs de reposició podreu interposar recurs
contenciós administratiu, davant els jutjats contenciosos administratius de la província de
Barcelona.
La qual cosa es posa en el vostre coneixement als efectes oportuns.
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