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ANUNCI








Bases reguladores d’ajuts a l’habitatge per a famílies monoparentals.
Bases reguladores d’ajuts a l’habitatge per a persones pensionistes, jubilades, en atur i en
ERTO amb pocs recursos econòmics.
Bases reguladores d’ajuts per al foment de la realització d’obres de rehabilitació en els edificis
d’habitatges.
Bases reguladores d’ajuts per al foment de l'activitat econòmica.
Bases reguladores d’ajuts per al foment de la realització d’obres de restauració i conservació
dels elements catalogats pel Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró.
Bases reguladores d’ajuts per a actuacions de millora energètica no exigida per la normativa
vigent en edificis o unitats dels mateixos.

El text íntegre de les bases estarà exposat en el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament (e-TAULER,
consultable en el següent enllaç: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=812130008 i l’expedient complet es podrà
consultar adreçant la seva petició al correu electrònic: serveimunicipalingressos@ajmataro.cat.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’exposició al públic serà de trenta dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) i les persones interessades podran presentar les reclamacions
que considerin escaients. Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions,
els acords adoptats esdevindran definitivament aprovats, sense necessitat d’un altre acord plenari.

Pàg. 1-1

El Ple de l’Ajuntament en la sessió de data 22 d’octubre de 2020 ha aprovat provisionalment les següents bases
reguladores d’ajuts per a l’exercici 2021:

CVE 2020030120

EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DE L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES BASES REGULADORES D´AJUTS
RELATIUS ALS TRIBUTS MUNICIPALS, PER A L’EXERCICI 2021.

Data 28-10-2020

ANUNCI

https://bop.diba.cat
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AJUNTAMENT DE MATARÓ

A Mataró, a la data de signatura electrònica.

B
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CSV (Codi segur de verificació)
Normativa
Signat per
URL de verificació
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IV7GSCY6KH6OUWEYTQQUONPD4M

Data i hora

23/10/2020 10:04:24

Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA (Regidor Delegat D'Administració, Bon Govern I Mobilitat)
https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7GSCY6KH6OUWEYTQQUONPD4M
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