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AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ
Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per a alumnes
d’educació infantil i primària (des del curs de P4 i fins a 6è) dels centres
educatius del municipi per minorar el cost de participació en activitats
extraescolars organitzades per les AMPAS, curs 2019-2020
Administració Pública: AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ
Codi Administració Pública: L01170221
Òrgan: AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ
Codi Òrgan: L01170221
Id Anunci: 48953
Codi convocatòria: 461797
Ref convocatòria: pcremoto
Des convocatòria: CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ÀREA ACCIÓ SOCIAL 2019
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b) i 20.8.a) de
la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es
pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions
(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/es/index).

1.- Beneficiaris
Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els pares/mares
dels infants que cursin infantil i primària (des del curs de P4 fins a
6è) del curs escolar 2019-2020 que hagin de realitzar l’activitat que
fonamenta el seu atorgament i constin empadronats (els infants) a
l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, sempre que no estiguin afectats per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei
estatal 38/2003, de 17 de novembre, o que hagin rebut subvenció
en l’anterior convocatòria i que no hagin complert la seva obligació
d’assistència o pagament de la part que els pertocava.
2.- Objecte de la convocatòria
L’objecte de la convocatòria és l’atorgament de subvencions, per
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Extracte del Decret d’alcaldia de data 7 de juny de 2019, pel qual
es convoquen subvencions per a alumnes d’infantil i primària (des
del curs de P4 fins a 6è) del curs escolar 2019-2020 per a activitats
escolars d’aquest curs 2019-2020, pel procediment de concurrència
competitiva.
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procediment de concurrència competitiva, per a alumnes curs escolar 2019-2020 d’educació infantil i primària (des del curs de P4 fins a
6è) dels centres educatius del municipi de la Bisbal d’Empordà que
es destinarà íntegrament a minorar el cost de les quotes de participació en activitats extraescolars organitzades per les AMPAS durant
aquest curs.
3.- Bases reguladores
Les corresponents Bases reguladores de la concessió de subvencions
en règim de concurrència competitiva per a activitats extraescolars,
aprovades inicialment per acord de Plenari de data 28 de febrer de
2019, publicades en el BOP de Girona núm. 56 de data 20 de març
de 2019, i aprovades definitivament sense necessitat d’acord exprés,
per no haver-se presentat al·legacions durant el termini d’informació pública, i publicades íntegrament en el BOP núm. 86 de data 6
de maig de 2019.
4.- Import
L’import destinat per a la concessió de subvencions determinades
en aquesta convocatòria de 2019 és de 10.000,00 euros. La consignació pressupostària corresponent es recull a l’aplicació pressupostària núm. 03.2310.480006 del Pressupost de 2019.
5.- Terminis i presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds per a l’obtenció d’aquestes
subvencions començarà l’endemà de la publicació de l’extracte de
la convocatòria en el BOP de Girona i finalitzarà al cap de 15 dies
hàbils.
La Bisbal d’Empordà, 11 de juny de 2019
Lluís Sais Puigdemont
Alcalde
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