AJUNTAMENT DE CALAFELL
ANUNCI

Francisco Javier Estepa Ocaña, Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis Interns de
l’Ajuntament de Calafell, per a coneixement general i als efectes oportuns faig públic el
que segueix:
Per Decret núm. 4465 de data 22 de juliol de 2020, ha estat aprovat un Catàleg d’Actes
del Servei d’Atenció al Ciutadà, amb indicació de les dades següents:
PRIMER.- APROVAR la relació de dades que integren els Catàlegs que són les següents:
- Descripció del tràmit.
- Classificació temàtica.
- Qui pot sol·licitar-ho?
- Quan es pot sol·licitar?
- Documentació que s’ha d’aportar.
- Legislació aplicable.
- Preu.
- Com es liquida?
- Resolució i termini de resolució.

- Recursos que es poden interposar
- Silenci administratiu.
- Altres informacions d’interès.
- Dades internes de la IT
- Passos a seguir.
- Canal de sol·licitud: seu electrònica.

Francisco Javier Estepa Ocaña

Signatura 1 de 1

23/07/2020 TINENT SERVEIS INTERNS

- Documentació que lliurarà l’Ajuntament.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

95a1bc22ed6846c48992f52eedd39cb1001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

- Com fer el tràmit per Internet amb Certificat Digital.

SEGON.- APROVAR el Catàleg d’Actes de Tràmit del Servei d’Atenció Ciutadana de
l’Ajuntament de Calafell següents:
1. Sol·licitud de Subvenció per a persones treballadores autònomes, empreses i
microempreses de Calafell afectades per la COVID-19.
TERCER.- ORDENAR la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis
de la Corporació i a la pàgina web municipal.

El tinent d’alcalde de l’àrea de serveis interns,
Francisco Javier Estepa Ocaña
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Calafell, a data de la signatura electrònica
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