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La partida del pressupost de l’any 2019 a la qual s’imputen les subvencions i la quantitat
màxima prevista són les que es detallen a continuació:
Partida 26 3421 487013: 4.500 euros, per ajuts a la promoció i formació d'esportistes per les
escoles.
Les bases que regeixen la convocatòria, van ser publicades al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de Barcelona, de 07 d’octubre de 2016.
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 9 de juliol de 2019.
Les sol·licituds hauran de presentar-se per mitjans telemàtics a través del Catàleg de tràmits
de la seu electrònica de l'Ajuntament de Vic acompanyades de la documentació següent:
- Instància individualitzada, signada pel president de l’entitat o per aquella persona que
tingui conferida la delegació degudament acreditada, en la qual s’haurà de fer constar
l’activitat per la qual es sol·licita la subvenció i les dades necessàries per la seva valoració.
- Annex del contracte programa corresponent, signat pel president de l’entitat o per aquella
persona que tingui conferida la delegació degudament acreditada.
- Fitxes o llistats degudament segellats per l’entitat emissora, acreditant les assegurances
dels esportistes.
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La Junta de Govern Local, en la sessió de data 25 de març de 2019, ha aprovat obrir
convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a ajuts a la promoció i
formació d'esportistes per les escoles, durant l’any 2019.
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Assumpte: Edicte obrir convocatòria pública per la concessió de subvencions per la promoció a les
escoles.
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Unitat tramitadora: Unitat Administració
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