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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

5784 Extracte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 30 de juny de 2020 per a l'aprovació de la
convocatòria de subvencions per a autònoms i microempreses afectats per la situació de l'estat
d'alarma derivat de la crisi sanitària de la covid-19 de l'ajuntament de sant antoni de portmany any
2020

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3b) i 20.8a) 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 Dades Nacional de Subvencions (https://www.
infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/513626).

Còdig identificador BDNS 513626

Primer. Beneficiaris

Seran beneficiaris de les dues línies d'ajudes les persones físiques, jurídiques o agrupació d'aquestes, amb activitat mercantil, situades al
terme municipal de Sant Antoni de Portmany, que a més compleixin amb els requisits de la convocatòria.

Segon. Objecte i finalitat

L'objecte d'aquestes bases és la regulació de les condicions que han de regir la concessió d'ajudes econòmiques dirigides a autònoms i
microempreses afectats per la situació de l'estat d'alarma derivat de la crisi sanitària de la COVID-19.

Tercer. Bases reguladores: Convocatòria

La convocatòria de les subvencions per a les ajudes Covid-19 al lloguer d'habitatges en el terme municipal de Sant Antoni de Portmany.
Publicades al tauló d'anuncis de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany (https://santantoni.sedelectronica.es/board)

Quart. Quantia de l'ajuda

El crèdit total destinat a aquesta convocatòria fa un total de 500.000,00 euros que s'imputaran amb càrrec a l'aplicació pressupostària 009-
4310-489003, a nivell de vinculació jurídica, del pressupost 2020.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals des de el dia següent a la seva publicació en el BOIB.

  

Sant Antoni de Portmany, 2 de juliol de 2020

L'alcalde
Marcos Serra Colomar
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