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Núm. 9546
AJUNTAMENT DE L’ESCALA
Anunci de la relació d’ajuts i subvencions de l’Ajuntament de l’Escala i els seus organismes autònoms corresponents al 3r trimestre de
l’exercici 2018
En execució del que estableix l’article 18è. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 30 del
RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, es fa pública la relació d’ajuts i subvencions
atorgades per l’Ajuntament de l’Escala i els seus organismes autònoms, en les modalitats i períodes que s’indiquen en els
annexos que es relacionen.
-	Annex I: Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic de l’Escala (ADET), subvencions nominatives.
-	Annex II: Patronat Municipal de l’Esport de l’Ajuntament de l’Escala, subvencions nominatives.
-	Annex III: Patronat Institut Municipal d’Educació-IME de l’Ajuntament de l’Escala. Subvencions nominatives
-	Annex IV: Ajuntament de l’Escala, convocatòries de serveis socials.
-	Annex V: Ajuntament de l’Escala, convocatòria d’urbanisme.
-	Annex VI: Ajuntament de l’Escala, subvencions discrecionals d’Alcaldia.
L’Escala, 29 d’octubre de 2018
Agustí Garcia i Andrés
Secretari
ANNEX I
Entitat: Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic (ADET) de l’Escala
Període: 3r Trimestre Any 2018
Exp.: 2018/3510
Convocatòria : Subvencions nominatives aprovades al pressupost municipal 2018
Partides pressupostàries: 50.334.48900 de l’ADET.
Relació de concessions:
Beneficiari
NIF
Centre Esportiu Recreatiu de
V17254186
l’Escala - CER

Projecte
Ajut per a l’adquisició d’un vehicle de transport per als
jugadors

Import
14.000 €

ANNEX VI
Entitat: Ajuntament de l’Escala.
Àrea d’Alcaldia
Exp.: 2018/492, 1200, 1999, 2480
Període: 1r Semestre Any 2018
Convocatòria: Concessió de subvencions discrecionals a entitats per l’anualitat 2018. Partides pressupostàries: 60.912.48900
i 42.135.22630

Beneficiari

NIF

Fútbol Club l’Escala

G17249129

Projecte
Ajut per al finançament de despeses arbitrals i de desplaçament de l’equip sènior

Import
3.000,00 €
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