Extracte de la resolució de 22 d'octubre de 2020 de l'Ajuntament de Pals, de convocatòria de
subvencions a famílies i persones en situació o en risc d'exclusió social del municipi pels perjudicis
causats per la pandèmia de la COVID-19

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 Dades Nacional de Subvencions
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/529513)
Primer. Beneficiaris
Poden concórrer a la convocatòria objecte d'aquestes bases aquelles persones empadronades al
municipi de Pals, que es trobin en situació de vulnerabilitat d'acord amb l'establert en el Reial
Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte
econòmic i social del Covid-19, publicat al BOE del 18 de març de 2020
Segon. Objecte
L'objecte d'aquestes bases és regular i fixar el conjunt de criteris i condicions, així com el
procediment de concessió de subvencions a famílies i persones físiques del municipi de Pals que,
en el marc de l'estat d'alarma decretat per fer front a la COVID-19, han vist reduïts o eliminats el
seus ingressos, el que els ha provocat una situació o el risc d'exclusió social.
L'atorgament d'aquestes subvencions pretén assolir un objectiu d'interès social o utilitat pública,
que no és un altre que ajudar a les economies familiars del municipi de Pals, que han vist afectada
la seva economia familiar com a conseqüència de la crisi sanitària i econòmica de la COVID-19.
Tercer. Bases reguladores
Acord de Junta de Govern Local de data 26 d'agost de 2020, publicades al BOP núm. 181 de data
18 de setembre de 2020.
Quart. Import
L'import màxim de les subvencions convocades és de 25.000€, a càrrec de l'aplicació
pressupostària 20 01 231 48000.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària finalitza 10 dies hàbils
després de la seva publicació en el BOP.
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Pals, 22 d'octubre de 2020.- L'alcalde, Carles Pi Renart
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