Praza de Armas, s/n. - 15402 Ferrol
Tel: 981 944 000

NOTIFICACIÓN
Expediente

2021045337

Subvención

Asunto

CORRECIÓN DE ERROS _Subvención da Axuda 3 de gastos relacionados coas
melloras ás empresas para adaptarse ao novo escenario derivado da crise do COVID19, dentro do Plan de Mantemento e Impulso da Actividade Económica no termo
municipal de Ferrol con motivo da crise económica provocada polo Covid_ 19 (PAME
3) dirixida aos sectores da restauración e hospedaxe, ocio nocturno, comercio local e
cultura.

A concelleira delegada da Área de Economía, Facenda e Patrimonio, Recursos Humanos, Emprego,
Promoción Económica, Turismo, Estatística e Edusi aprobou con data do 18/08/2022 a resolución pola
que se realizou a correción na resolución do 16/08/2022 na aprobación da adxudicación e posterior
aboamento das subvencións resultantes referida ao seguinte adxudicatario:
Onde di:
Nome
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Marcos López Balado
Debe dicir:
Nome
Nos en Esteiro S. Cooperativa Galega

NIF/CIF

Importe subvención concedida

32679176V

1.500,00 €

NIF/CIF

Importe subvención concedida

F70461322

1.500,00 €

O que se comunica para o coñecemento e efectos, facendo saber que a presente resolución pon fin á vía
administrativa e contra ela poderá interpoñer o recurso potestativo de reposición ante o órgano que a
dictou dentro do prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, de
conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento
administrativo común das Administracións Públicas. Todo isto, sen prexuízo da posibilidade de
interpoñer directamente o recurso contencioso administrativo ante o Xulgado do Contencioso
Administrativo, dentro do prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da notificación
desta resolución e na forma prevista no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da
Xurisdicción Contencioso Administrativa (BOE 14.07.1998). Poderá utilizar calquera outro recurso que
estime conveniente.
Ferrol, na data da sinatura electrónica
O secretario xeral
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