REGIDORA DE SERVEIS
SOCIALS
DÍAZ ARANDA, ANA MARÍA
11/06/2018

ANUNCI

Per Decret d’alcaldia, s’ha aprovat la convocatòria de concessió de subvencions en matèria
de serveis socials per al 2018, en els termes següents:






Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions en matèria de serveis
socials per al 2018, la qual es regirà per les Bases publicades en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona de 28 de maig de 2018.
La dotació màxima de les subvencions previstes per aquesta resolució és de 7.000
€, amb càrrec a la partida F4 489 00 2310.
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 en la seu electrònica i el 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.
Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[Firma01-01

[Firma02-01]

[Firma03-01]

Codi segur de verificació: 1735aa89-2896-491e-b2ba-8933e9550b1a

Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva
signatura electrònica. En aplicació de l’article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de
còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv).
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