AJUNTAMENT D'AIGUAVIVA

Primer. Beneficiaris
Esportistes d'esports individuals, menors de 18 anys i no professionals, empadronats a Aiguaviva,
en els termes previstos en les Bases Reguladores de les subvencions objete de la present
convocatòria.
Segon. Objecte
Subvencions per a esportistes d'Aiguaviva, d'acord amb les bases publicades en el BOPG núm.
122, de 26 de juny de 2020, i vinculades a les bases de concessió de subvencions pel suport
a accions de promoció i foment de l'activitat física i l'esport a les comarques Gironines, de la
Diputació de Girona.
Tercer. Bases Reguladores
El text íntegre de les bases reguladores de les subvencions per als esportistes d'Aiguaviva i les
bases a les que estan vinculades es poden consultar a:
https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2020/122/202012204173.pdf
https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2020/41/20204101519.pdf
Quart. Imports
La despesa de la convocatòria de l'any 2020 és de 2.000,00€, amb càrrec a l'aplicació
presupustària 341.48007 del presupost municipal de 2020, la qual quedarà sesnes efecte si no es
concedeix la subvenció per part de la Diputació de Girona. En qualsevol cas, l'impor mínim de la
subvención per cada esportistes ha de ser de 200,00€ i el máxim de 1.000,00€.
Cinquè. Termini de presentació de sol.licituds
El termini per la presentació de sol.licituds va des de l'endemà de la publicació de la convocatòria
al BOPG i fins el 20 de julilo de 2020. El termini de justificació de les subvencions concedides
finalitzarà el 30 de setembre de 2020.
Aiguaviva, 28 de juny de 2020
Josep Pinsach Riera
Alcalde
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