GABINET DE PRESIDÈNCIA I PLANIFICACIÓ
Comunicació

Subvencions per a publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal

- Règim específic de la convocatòria: Bases específiques que han de regir la
convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a les
publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, bases publicades al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona núm. 25, de 5 de febrer de 2018.
- Crèdit pressupostari al qual s’imputen les subvencions: Aplicació
pressupostària 5020-4912-48900 del pressupost de l’exercici de 2018.
- Quantia total màxima de les subvencions convocades: 40.000,00 euros. Aquest
import màxim podrà ser ampliat d’acord amb les sol·licituds rebudes i les
disponibilitats pressupostàries.
- L’objecte, les condicions i la finalitat de la concessió de les subvencions
convocades, els requisits per sol·licitar-les, els documents i informacions que
s’han d’adjuntar a la sol·licitud, així com els criteris de repartiment consten a les
bases específiques reguladores de la convocatòria.
- Règim de la concessió: concurrència competitiva.
- Òrgan competent per a la instrucció del procediment: Unitat de Comunicació.
- Òrgan competent per a la resolució del procediment: Junta de Govern.
- Període de presentació de sol·licituds: del 15 de març al 15 de maig de 2018.
- Forma de presentació de sol·licituds: per escrit, en suport paper.
- Termini de resolució i notificació: 6 mesos des de la data de la publicació de
l’anunci d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial corresponent.
- Mitjà de notificació de la resolució: publicació a la seu electrònica de la
Diputació de Tarragona. https://seuelectronica.dipta.cat.

- Règim d’acceptació: tàcita, si no es manifesta el contrari en el termini d’un mes
des de la publicació de la resolució de la concessió.
- Règim general aplicable: Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;
Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona; Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals; Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya.

- Les resolucions dictades en execució de la convocatòria exhaureixen la via
administrativa.
- Règim de recursos contra els actes administratius dictats en execució de la
convocatòria:
•
•

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos mesos des
de l’endemà de la notificació, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini
màxim d’un mes des de l’endemà de la notificació, davant el president de
la Diputació.

