04/03/2021

(IM) Oberta la convocatòria de subvencions per entitats locals
de l'any 2021

Benvolguts/des,
Us informem que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha obert una convocatòria pública de subvencions
a entitats del municipi per aquest any 2021. L’import total destinat a aquesta convocatòria és de
131.250 €.
Per tant, aquelles entitats del municipi que vulguin obtenir finançament municipal, ho poden fer
mitjançant aquesta convocatòria pública que garanteix la màxima transparència en el tractament dels
diners públics.
El passat 28 de gener de 2021, la Junta de Govern Local va aprovar la convocatòria de subvencions a
entitats i el 4 de març de 2021, el BOP ha publicat oficialment la convocatòria.
• Consulta la convocatòria pública de subvencions a entitats de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí any 2021
• Consulta les bases de convocatòria de subvencions a entitats de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
- any 2021
• Descarrega't el model de sol.licitud de subvencions a entitats, que s'ha d'adjuntar a la tramitació
online.
• Consulta el manual per la presentació online de les subvencions a entitats locals a l'Ajuntament de
Torroella de Montgrí.
• Consulta el manual de rebuda de notificacions online de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
Us recordem que la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques
obliga a les associacions a presentar electrònicament totes les seves sol·licituds a les administracions
públiques.
La presentació online de la sol·licitud de subvenció s’haurà d’acompanyar del model de sol·licitud de

subvencions de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, on s’ha de desglossar el pressupost, el programa
d’activitats, així com tota la documentació requerida.
El termini de presentació de sol.licitiuds comença el 5 de març i finalitza al 5 d’abril de 2021. És molt
important que es respecti aquest termini per tal que les sol·licituds siguin acceptades correctament.
Els responsables de les àrees municipals estan a la vostra total disposició per resoldre tots aquells
dubtes que tingueu respecte a la convocatòria.
Cordialment,
Jordi Colomí i Massanas
Alcalde
Torroella de Montgrí, 4 de març de 2021
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