
Dilluns, 6 d'agost de 2012

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI

La Comissió de Govern, en data 6 de juny de 2012, va acordar: “APROVAR inicialment les bases reguladores d’una 
subvenció sobre la quota líquida de l’Impost sobre Béns Immobles,  corresponent al  domicili  habitual, per persones 
vídues  majors  de  65  anys  amb  renda  inferior  a  1,5  vegades  el  Salari  Mínim  Interprofessional,  SOTMETRE  les 
esmentades bases a informació pública, d’acord amb els articles 124.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels 
Ens Locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny i 48.1 de la Llei 30/1992, durant un termini de 20 dies 
hàbils, a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i TENIR-LES per 
aprovades definitivament, sempre que no s’hagin formulat al·legacions durant el període d’informació pública.”

La Comissió de Govern, en data 20 de juny de 2012, va acordar: “MODIFICAR, segons informes inclosos en l’expedient, 
les bases reguladores d’una subvenció sobre la quota líquida de l’Impost sobre Béns Immobles, corresponent al domicili 
habitual, per persones vídues majors de 65 anys amb una renda inferior a 1,5 vegades el Salari Mínim Interprofessional, 
aprovades inicialment per la Comissió de Govern de 6 de juny de 2012.”

Les esmentades bases han estat publicades i sotmeses a informació pública durant el termini de 20 dies hàbils segons 
anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 2 de juliol de 2012.

Atès que durant el termini establert no s’han presentat al·legacions es tenen per definitivament aprovades.

Barcelona, 27 de juliol de 2012
El secretari general, Jordi Cases i Pallarès

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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