Benvolgut senyor,
Benvolguda senyora,

Adjunte la Circular Informativa 29/2021 relativa a la publicació de les
subvencions extraordinàries en matèria de comerç i artesania per pal·liar els
efectes de la Covid-19.
Els beneficiaris són els ajuntaments, mancomunitats i entitats locals menors
de la Comunitat Valencian.
Com és habitual, reitere la conveniència d'atendre a les especificitats de la
resolució de referència, atés que la Circular que adjuntem té un caràcter
recordatori i informatiu.
Per a més informació no dubteu a posar-vos en contacte amb Eugeni-J. De
Manuel Rozalén, coordinador general coordinacio@fvmp.org i Juan Carlos
Niembro Cerdá, subcoordinador jniembro@fvmp.org.
Confie en la utilitat d'aquesta informació per a la vostra Entitat Local i, sense
que calga afegir res més, rebeu una salutació ben cordial.

Vicent Gil Olmedo
Secretari general
València, 26 de maig de 2021
VGO/EDMR
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Sr./Sra. Alcalde/ssa President/a de l'Ajuntament
Sr./Sra. President/a Mancomunitat

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

Estimado/a amigo/a:
Adjunto la Circular Informativa 29/2021 relativa a la publicación de las
subvenciones extraordinarias en materia de comercio y artesanía para paliar
efectos de la Covind-19.
Los beneficiarios son los ayuntamientos, mancomunidades y entidades
locales menores de la de la Comunitat Valenciana.
Como es habitual, reitero la conveniencia de atender a las especificidades de
la resolución de referencia, toda vez que la Circular que adjuntamos tiene un
carácter recordatorio e informativo.
Para más información no dudes en ponerte en contacto con Eugeni-J. De
Manuel Rozalén, coordinador general coordinacio@fvmp.org y Juan Carlos
Niembro Cerdá, subcoordinador jniembro@fvmp.org.

Vicent Gil Olmedo
Secretario General

València, 26 de mayo de 2021
VGO/EDMR
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Confiando en la utilidad de esta información para tu Entidad Local, recibe un
cordial saludo,

