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

5785 Extracte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 30 de juny de 2020 per a l'aprovació de la
convocatòria de les ajudes Covid-19 al lloguer d’habitatges en el terme municipal de Sant Antoni de
Portmany

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/513527).

Còdig identificador BDNS 513527

 Beneficiaris:Primer.

Podran beneficiar-se de les ajudes les persones físiques que, en la seva condició d'arrendatàries d'habitatge habitual, acreditin estar en
situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència de la COVID-19 per concórrer-hi les circumstàncies de la
convocatòria.

 Objecte i finalitatSegon.

L'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, convoca la concessió d'ajudes al lloguer d'habitatges a persones arrendatàries d'habitatge
habitual, situats en el terme de Sant Antoni de Portmany, que a conseqüència de l'impacte econòmic i social de la COVID-19 tinguin
problemes per fer front al pagament del lloguer i sempre que la persona es trobi en una de les circumstàncies definides en l'apartat de la
convocatòria.

 Bases reguladores: ConvocatòriaTercer.

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)

 Quantia de l'ajuda:Quart.

L'import màxim de l'ajuda serà de 1.500 euros.

Només es proporcionarà una ajuda per habitatge o per contracte de lloguer.

En cas que les sol·licituds siguin superiors a la quantitat disponible, les quanties de les subvencions es repartiran en proporció al nombre de
les mateixes.

 Presentació de sol·licitudsCinquè.

Les sol·licituds poden presentar-se a partir de l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el BOIB, i fins els 20 dies naturals
posteriors.

 

Sant Antoni de Portmany, 2 de juliol de 2020

L'Alcalde
Marcos Serra Colomar
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