ANUNCI

Tercer: Aprovar la convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions en concepte de beques del Programa de
Voluntariat internacional per a joves per a l'exercici 2020-2021
El termini de presentació de sol·licituds per participar-hi serà de quinze dies a comptar de l'endemà la publicació en
el BOP de la convocatòria.
Quart: Ordenar la publicació de la convocatòria pública al BOP mitjançant la Base de Dades Nacional de
Subvencions, i al tauler d'anuncis de la Corporació
Cinquè: Autoritzar la despesa per un import de cinc mil euros ( 5.000 euros), d'acord amb les bases esmentades
Sisè: Acceptar les cinc sol·licituds de beques presentades amb anterioritat a aquesta convocatòria a causa de la
informació feta pública pel propi Ajuntament.

L'import esmentat 5.000 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de l'aplicació pressupostària
503 92008 48911, Beques programa Voluntariat Interncional."
Sant Boi de Llobregat, 11 de novembre de 2020

https://bop.diba.cat
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La tinenta d’alcaldia de l’Àrea d’actuació d’Aliances, Innovació i Govern Intern, Salut González Martín
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A efectes de la comunicació de les presents bases a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, es traduiran i
publicaran en llengua castellana. En cas de dubte o discrepància entre les dues versions, l'original i vàlida serà
l'aprovada en llengua catalana.

CVE 2020033765

Les bases esmentades s'entendran aprovades definitivament si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el
període d'informació pública.

Data 25-11-2020

Segon: Sotmetre a informació pública les esmentades bases, durant un termini de 20 dies, mitjançant la publicació al
BOP i al tauler d'anuncis de la Corporació.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

“Primer: Aprovar inicialment les bases reguladores de subvencions en concepte de Beques programa Voluntariat
internacional per a joves per a l'exercici 2020-2021.
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N666/2020/000008
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en la sessió ordinària de data 11 de novembre
de 2020 ha adoptat l'acord següent:

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

