AJUNTAMENT DE CALAFELL
ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA

La Junta de Govern Local de la corporació en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia
31 d’agost de 2020 acordà l’aprovació de l’acord a signar entre l’Ajuntament de Calafell i
l’Entitat Creu Roja Calafell per a l’atorgament d’una aportació econòmica per a
l’adquisició de productes de primera necessitat que es destinin al servei municipal de
distribució gratuïta d’aliments de Calafell, adreçats a persones i famílies del municipi que
per la seva situació de precarietat econòmica, es trobin amb dificultats per a cobrir les
seves necessitats bàsiques a nivell alimentari i d’higiene personal i de la llar amb la següent
part resolutiva:
“PRIMER. Aprovar el conveni a signar entre l’Ajuntament de Calafell i Creu Roja Calafell.
SEGON.- Facultar a la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Igualtat i Drets Socials per la signatura
d’aquest conveni.
TERCER.- Aprovar la reserva de crèdit núm. 920200003476 per import total de 60.000
euros
QUART.- El beneficiari haurà de justificar la subvenció atorgada en els termes establerts en
les bases d’execució del pressupost vigent i el l’Ordenança General de subvencions
aprovades per l’Ajuntament i allò especificat en el conveni signat.
CINQUÈ.- Publicar aquest acord a la web de l’Ajuntament de Calafell.
SISÈ- Publicar aquesta acord al Butlletí Oficial de la província de Tarragona indicació que
l’acord es podrà consultar a la pàgina web municipal
SETÈ.-. Notificar a la Base de Dades Nacional de Subvencions, a Creu Roja i al
Departaments de la corporació afectats.”
El que es publica als efectes escaients i per a coneixement general
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AJUNTAMENT DE CALAFELL
ANUNCIO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA

La Junta de Gobierno Local de la corporación en sesión de carácter ordinario celebrada el
día 31 de agosto de 2020 acordó la aprobación del acuerdo a firmar entre el
Ayuntamiento de Calafell y la Entidad Cruz Roja Calafell para el otorgamiento de una
aportación económica para la adquisición de productos de primera necesidad que se
destinen al servicio municipal de distribución gratuita de alimentos de Calafell, dirigidos a
personas y familias del municipio que por su situación de precariedad económica, se
encuentren con dificultades para cubrir sus necesidades básicas a nivel alimentario y de
higiene personal y del hogar con la siguiente parte resolutiva:

"PRIMERO. Aprobar el convenio a firmar entre el Ayuntamiento de Calafell y Cruz Roja
Calafell.
SEGUNDO.- Facultar a la Teniente de Alcalde del Área de Igualdad y Derechos Sociales por
la firma de este convenio.
TERCERO.- Aprobar la reserva de crédito núm. 920200003476 por importe total de
60.000 euros.
CUARTO.- El beneficiario deberá justificar la subvención otorgada en los términos
establecidos en las bases de ejecución del presupuesto vigente y el la Ordenanza General
de subvenciones aprobadas por el Ayuntamiento y lo especificado en el convenio firmado.
QUINTO.- Publicar este acuerdo en la web del Ayuntamiento de Calafell.
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SEXTO.- Publicar esta acuerdo en el Boletín Oficial de la provincia de Tarragona indicación
que el acuerdo se podrá consultar en la página web municipal SÉPTIMO.-. Notificar a la
Base de Datos Nacional de Subvenciones, a Cruz Roja y al Departamentos de la
corporación afectados. "

Lo que se publica a los efectos oportunos y para conocimiento general.
El secretario,

Alexandre Pallarès Cervilla
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