SERVEIS DEL TERRITORI
Comissió Permanent de Patrimoni
SUB.BCO2021000003

Que mitjançant Dictamen aprovat pel Ple de la Corporació de 15 d’abril de 2021, es van adoptar els
següents acords:
“1r.- Aprovar la modificació de les “Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions
per a la preservació i millora dels elements d’interès patrimonial de Manresa”, pel que fa solament al
seu apartat 4.2:

2n.- Sotmetre la present modificació a informació pública per termini de 20 dies mitjançant la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler d’anuncis i en la pàgina web
de la Corporació i fent una referència d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
3r.- Informar que l’acord de modificació esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat termini
sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.”
La qual cosa us comunico, tot indicant-vos que aquest acte es de tràmit, no definitiu en via
administrativa, i per tant, no es susceptible de recurs, i així sense perjudici que pugueu exercitar el
que estimeu procedent, de conformitat amb el que disposa els articles 40.2 i 45.1 de la 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions publiques.
El regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat
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“4.2 La quantia de l’ajut no podrà excedir del 50% del total de les despeses subvencionables i, en
cap cas, serà superior a l’import disponible a la partida corresponent.”

Data 30-4-2021

Ha de dir:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

“4.2 La quantia de l’ajut no podrà excedir del 25% del total de les despeses subvencionables i, en
cap cas, serà superior a l’import disponible a la partida corresponent.”
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David Aaron López Martí, regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Manresa, per a
coneixement general i als efectes oportuns, faig públic el següent:

B

Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.ajmanresa.cat/validar
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