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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

234 Extracte de la resolució de 29 de desembre de 2022 per la qual se convoca la concessió de bons
Gaudeix del Terme de Santanyí per la promoció i reactivació del comerç local del municipi de
Santanyí

Referència BDNS: 670257

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b y 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica
l'extracte de la convocatòria i el seu text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions:

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer. Beneficiaris:

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques i jurídiques
privades i les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tinguin personalitat
jurídica, puguin dur a terme les accions que es pretenen fomentar.

Així mateix, s'entenen com a beneficiàries indirectes les persones físiques, a partir de 16 anys, amb residència a la comunitat autònoma de les
Illes Balears, que accedeixin als bons segons els mitjans i les vies establertes en aquesta Resolució, per emprar-lo als establiments adherits al
programa.

Segon. Finalitat:

Promoció i reactivació del comerç local del municipi de Santanyí.

Tercer. Bases Reguladores:

Decret  de Batlia de 29 de desembre de 2022.

Quart. Import:

La dotació d'aquesta convocatòria és de 200.00 euros.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

Vint dies naturals a partir de dia 18 (inclòs) de gener de 2023.

 

Santanyí, a la data de la signatura electrònica (12 de gener de 2023)

La batlessa
Maria C. Pons Monserrat
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Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació b09680baf947457cb144e6f9be3faddc001

Url de validació https://simplifica-santanyi.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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