ACCEPTACIÓ O RENÚNCIA A LA SUBVENCIÓ PROPOSADA
Convocatòria de subvencions per a l'organització d'activitats
d’educació en el temps lliure infantil i juvenil que duguin a terme
entitats locals de les Illes Balears per facilitar la conciliació de la vida
familiar i laboral durant les vacances escolars, en el marc del Plan
Corresponsables
CODI SIA: 2710216
DESTINACIÓ: SERVEI DE JOVENTUT. DIRECCIÓ GENERAL D'INFÀNCIA, JOVENTUT I FAMÍLIES
CODI DIR3: A04026935

Nom i llinatges

DNI/NIE

en representació de l'entitat
amb NIF

,

EXPÒS:
Que, segons l’article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de subvencions; l’article 12.8 de l’Ordre de la consellera d’Afers Socials i
Esports de 5 de març de 2021 per la qual s’estableixen les bases reguladores de les
subvencions en matèria de serveis socials i de joventut; i el punt 10.2 de la Resolució de la
consellera d'Afers Socials i Esports per la qual s'aprova, pel procediment d'urgència i pel
procediment d'anticipat de despesa, la convocatòria de subvencions per a l'organització
d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que duguin a terme entitats locals de
les Illes Balears per facilitar la conciliació de la vida de familiar i laboral durant les vacances
escolars, en el marc del Plan Corresponsables aprovat pel Consell de Ministres de dia 9 de
març de 2021,
DECLAR, en relació amb l'expedient núm.

:

Que accept la subvenció en els termes de la proposta de resolució provisional de la
directora general d’Infància, Joventut i Famílies de concessió i denegació d’ajuts de dia 7 de
març de 2022, de concessió de
€.
Que renuncii a la subvenció en els termes de la proposta de resolució provisional de la
directora general d’Infància, Joventut i Famílies de concessió i denegació d’ajuts de dia 7 de
març de 2022, de concessió de
€.
,
[Signatura]

Servei de Joventut
C/ de l’Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears)
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