Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia

Orgànic Grup de Capítol Subconcepte
Programa
043

4320

4

48904

Denominació
FUNDACIÓ MAS ALBORNA
CALENDARI SOCIAL

Consignació

Procediment

500,00 € Concessió directa

S'adverteix que l'esmentat expedient es considerarà aprovat definitivament si durant el termini d'exposició al públic no
s'han presentat reclamacions, ja que en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les, abans de la
seva aprovació definitiva, si s'escau.

Data 5-12-2017

L'alcalde-president,

https://bop.diba.cat

Vist que el Pla Estratègic de Subvencions pel període pressupostàri del 2017 va ser aprovat el 25 d'abril de 2017 per
mitjà del present anunci també es fa públic el detall de la subvenció incorporada a l'esmentat Pla a favor de la Fundació
Mas Alborna com a conseqüència de la modificació de crèdit inicialment aprovada.

Pàg. 1-1

En compliment del que disposa l'article 177.2, en relació a l'article 169.1, ambdós, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquestes modificacions
s'exposen al públic per un termini de quinze dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions que
creguin convenients, així com examinar personalment l'expedient administratiu davant de la Intervenció Municipal, tots
els dies feiners de 09:00 h a 14:00 h.

CVE 2017045410

El Ple Municipal de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de novembre de 2017,
i amb el quorum legalment establert, va aprovar la modificació de crèdit 45/2017 i en conseqüència la modificació del
Pla Estratègic de Subvencions corresponent al vigent exercici 2017.

A

ANUNCI

Josep Maria Ribas i Ferrer

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Sant Sadurní d'Anoia, 30 de novembre de 2017
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