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1.- JOAN MERCADER CARBÓ - (TCAT), 11/06/2021 14:49

Codi 2021/41
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
ANUNCI
La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 10 de juny de 2021
adoptà, entre d’altres els següents acords, la part dispositiva dels quals diuen:
Primer.- Aprovar la convocatòria en règim de concurrència competitiva de les
subvencions a persones joves amb necessitat d’ajuda pel pagament del lloguer.
Segon.- Les sol·licituds hauran de presentar-se prioritàriament de manera telemàtica a
la seu electrònica de l’Ajuntament de Malgrat de Mar. També es podran presentar a
l’oficina d’atenció al ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, Carrer del Carme
30, amb cita prèvia. Les sol·licituds es faran mitjançant el formulari d’instància
normalitzada disponible a la pàgina web de l’Ajuntament i a l’OAC, acompanyades de
tota la documentació requerida en les bases.
Tercer.- El període de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de
la convocatòria en el BOPB, i restarà obert durant trenta dies naturals.
Quart.- Autoritzar una despesa de 15.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària
22.1521.48901 Ajuts accés habitatge de lloguer per a joves, del pressupost de 2021.
Cinquè.- 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, els tràmits relacionats amb aquesta sol·licitud es faran
electrònicament. Així mateix, la publicació de la resolució de la subvenció sol·licitada es
farà en la seu electrònica de l’Ajuntament.

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

Sisè.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Tauler
d’Edictes de la seu electrònica municipal. Donar compliment als tràmits procedimentals
que en dret procedeixen en ordre al bon fi i execució dels presents acords.

Malgrat de Mar, 11 de juny de 2021
Joan Mercader Carbó
Alcalde

