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Codi 2021/33
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
ANUNCI

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 6 de maig de 2021 adoptà,
entre d'altres els següents acords, la part dispositiva dels quals diuen:
Primer.- Aprovar la convocatòria en règim de concurrència competitiva per a
l’atorgament de les subvencions específiques de l’Àrea de Serveis Personals
corresponents a l’any 2021, en les següents matèries :
- Acció Social i Ciutadania
- Educació
- Esports
- Cultura
- Salut Comunitària
Segon.- Les sol·licituds es presentaran al Registre General de l’Ajuntament de Malgrat
de Mar, segons model normalitzat, a disposició dels interessats/ades a la web municipal
www.ajmalgrat.cat, a l’efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva
aplicació.
La formulació de la sol·licitud de subvenció es realitzarà mitjançant la presentació de la
instància electrònica i vindrà acompanyada de la documentació a que es fa referència
el punt 10 de les Bases reguladores aprovades pel Ple en data 18 de febrer de 2021, la
documentació requerida per les Bases reguladores específiques de l’Àrea de Serveis
personals.

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original.

Els terminis de presentació són :
-

Educació : del 14 de juny al 9 de juliol
Esports: del 15 de setembre al 30 d’octubre
Cultura : del 14 de juny al 9 de juliol
Benestar i Família : del 14 de juny al 9 de juliol
Sanitat : del 14 de juny al 9 de juliol

Tercer.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions amb càrrec a les
aplicacions del pressupost de l’exercici en la forma següent:
70.2310.48900 .....despesa màxima 5.000 €.
40.3410.48900 .....despesa màxima 45.000 €.
76.3260.48900 .....despesa màxima 8.500 €.
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30.3340.48900 .....despesa màxima 19.275 €.
96.3210.48900 .....despesa màxima

Quart.- D’acord amb el que determina l’article 14 en relació amb els articles 43 i 45 de
la Llei 39/2015. D’1 d’octubre (LPAAP), els tràmits relacionats amb aquesta sol·licitud
es faran electrònicament.
Cinquè.- Publicar el present Acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
Tauler d’Edictes de la Seu Electrònica Municipal i donar compliment als tràmits
procedimentals que en dret procedeixin en ordre al bon fi i execució dels precedents
acords.

Malgrat de Mar, 10 de maig de 2021
Joan Mercader Carbó
Alcalde
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900 €.

