En el Butlletí Oficial de la Província núm. 235, d'11 de desembre de 2107 s'ha publicat
el Decret de la Presidència de la Diputació de concessió de subvencions de la
Convocatòria d'ajudes per a la restauració d'immobles de la província de València que
posseïsquen valors hitóricos, artístics o d'interrés local exercicis 2016/2017, entre les que
figura com a beneficiària, la sol·licitud presentada per la seua entitat:
______________________________________________________________________
En l'apartat Tretzé de l'esmentat Decret es disposa que “Els beneficiaris hauran de
presentar l'acceptació de la subvenció concedida en el termini de deu dies a partir de la
publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província.”
A tals efectes haurà d'expressar, segons allò que s'ha disposat, l'ACCEPTACIÓ de la
subvenció concedida per mitjà de la firma del document adjunt.
En els apartats Quint i en l'Onzé de la Convocatòria s'especifica que l'avís de les
notificacions electròniques serà enviat al correu electrònic especificat. Segons l'art.
43.1.1 LPACAP: “Les notificacions per mitjans electrònics es practicaran per mitjà de
compareixença en la seu electrònica de l'Administració o Organisme actuant, a través de
l'adreça electrònica habilitada única, segons dispose cada Administració o Organisme”.
Per als beneficiaris que siguen entitats jurídiques, d'acord amb el que disposa l'art.
14.2.a) LPACAP hauran d'identificar en el següent quadro el correu electrònic per a
rebre els avisos de les notificacions electròniques:

Correu electrònic als
efectes de rebre l'avís de
les notificacions:
(només un correu electrònic)

Este document correctament omplit haurà de remetre's firmat en el Registre General de
la Diputació de València en El Carrer Serrà número 2 durant el termini estipulat.
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SUBVENCIÓ PROPOSADA:
De conformitat amb

l'apartat Tretzé del Decret de concessió d'ajudes econòmiques amb

destinació a la realització d'obres de restauració per a la conservació de béns immobles de la
província de València que posseïsquen valors històrics, artístics o d'interés local per als exercicis
2016 i 2017, publicat en el BOP núm. 235 d'11 de desembre de 2017, per mitjà del present
document manifest l'ACCEPTACIÓ de la subvenció concedida en el mateix que es concreta en
les condicions i compromisos següents:
Cost total de Projecte:
Subvenció a càrrec de la Diputació:
Import no subvencionat assumit pel beneficiari:
El que comunique a Ud. per al seu coneixement i efectes oportuns.
En

a,

de

de 2017.

Fdo. ………………………………..

SR. PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL
COOPERACIÓ MUNICIPAL
SECCIÓ DE RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS PID I PIC

