Alcalde/sa President/a de
l’Ajuntament

Benvolgut senyor,
Benvolguda senyora,
Adjunte la Circular Informativa de l’FVMP núm. 14/21, relativa a la convocatòria per a
2021, de subvencions destinades a finançar la reforma i modernització d'instal·lacions i
equipament d'espais escènics existents en 2021.
Els beneficiaris són entitats locals i ens i organismes públics amb personalitat jurídica
pròpia, creats per entitats locals, si els correspon la gestió dels espais escènics i han
sigut autoritzats per aquestes per a prendre part en aquesta convocatòria.
El termini de sol·licituds és de 15 dies comptat a partir de l'endemà al de la publicació
de la resolució en el DOGV.
Reitere que, donades les especificitats, és convenient la consulta directa de la resolució i
de les bases reguladores en el Diari Oficial relacionat. Per a més informació no dubteu a
posar-vos en contacte amb Eugeni-J. De Manuel Rozalén, coordinador general
coordinacio@fvmp.org, i Manuel Alcaide Olmos, subcoordinador malcaide@fvmp.org.
Rebeu una cordial salutació,

Vicent Gil Olmedo
Secretari General FVMP
València, 7 d'abril de 2021
VGO/MAO
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Sr./Sra.

Sr./Sra.
Alcalde/sa Presidente/a del
Ayuntamiento

Estimado / a amigo /a:
Adjunto la Circular Informativa de la FVMP núm. 14/21, relativa a la convocatoria para
2021, de subvenciones destinadas a financiar la reforma y modernización de
instalaciones y equipamiento de espacios escénicos existentes en 2021.
Los Beneficiarios son entidades locales y entes y organismos públicos con
personalidad jurídica propia, creados por entidades locales, si les corresponde la gestión
de los espacios escénicos y han sido autorizados por estas para tomar parte en esta
convocatoria.
El plazo de solicitudes es de 15 días contado a partir del día siguiente al de la
publicación de la resolución en el DOGV.
Reitero que, dadas las especificidades, es conveniente la consulta directa de la resolución
y de las bases reguladoras en el Diario Oficial relacionado. Para más información no dudes
coordinacio@fvmp.org, y Manuel Alcaide Olmos, subcoordinador malcaide@fvmp.org.
Recibe un cordial saludo,

Vicent Gil Olmedo
Secretario General FVMP
València, 7 de abril de 2021
VGO/MAO
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en ponerte en contacto con Eugeni-J. De Manuel Rozalén, coordinador general

