AJUNTAMENT DE GARRIGÀS

Extracte en la BDNS de la convocatòria pública per la concessió d'ajuts socials per les despeses
de defunció i naixements en el municipi de Garrigàs pel període comprès des de l'1 de gener de
2020 fins el 31 de desembre de 2020.
De convocatòria pública per la concessió d'ajuts socials per les despeses de defunció i
naixements en el municipi de Garrigàs pel període comprès des de l'1 de gener de 2020 fins el 31
de desembre de 2020.
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3 b) i 20.8 a) de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la
qual es pot consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans
Primer. Objecte
L'Ajuntament de Garrigàs té com a prioritat en les seves polítiques els serveis a les persones. Es
convoca la concessió d'ajuts socials per les despeses per a naixements i defuncions que s'hagin
produït en el municipi de Garrigàs des de l'1 de gener de 2020 fins el 31 de desembre de 2020.
Segon. Beneficiaris
Podran ser concedits els ajuts de la present convocatòria als veïns de Garrigàs empadronats al
municipi amb una antiguitat d'almenys un any des de la sol·licitud.
Tercer. Bases reguladores
Publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 56 de 20 de març de 2018 amb
número d'edicte 2429.
Quart. Import
Els crèdits pressupostaris als que es vincula la subvenció seran els establerts a l'aplicació
pressupostària 920/48901 "Subvencions per naixements i enterraments", del Pressupost de
despeses de l'exercici 2020, dotada pressupostàriament amb 4.500 euros.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia següent de la publicació d'aquesta
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 15 de gener de 2021.
Garrigàs, 2 d'abril de 2020
Pilar Bosch Bech
Alcaldessa
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