AJUNTAMENT DE CALAFELL

ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA

El Ple de L’Ajuntament de Calafell, en sessió de caràcter ordinària celebrada el dia 9 d’abril de
2018, aprovà inicialment la modificació de les bases específiques i la convocatòria per a
l’atorgament de subvencions per a les Entitats Culturals, Centres Educatiu i Ampas dels Centres
Educatius de Calafell per a l’any 2018, així com sotmetre a informació publica el text íntegre,
per termini de vint dies hàbils. Tanmateix va aprovar obrir simultàniament la convocatòria
pública per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva per a
l’atorgament de subvencions per a les entitats culturals, centres educatiu i Ampas de Calafell per
a l'any 2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS:
El termini de presentació de les sol·licituds de les subvencions ordinàries serà d’un mes, des del
dia següent al de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona

09/05/2018

Quan no s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments, aquest acord d’aprovació
provisional esdevindrà d’aprovació definitiva. I donat que les Bases específiques reguladores
de les subvencions per les Entitats Culturals, Centres Educatius i Ampas dels Centres
Educatius de Calafell per l’any 2018 estan aprovades inicialment, en cas que es produeixi
alguna reclamació, quedarà interromput el termini de la presentació de sol·licituds, i resolta
aquesta, tornarà a obrir-se el termini de presentació de sol·licituds de participació en la
convocatòria de subvencions pel temps que encara resti.

Enllaç
web:
http://calafell.cat/ajuntament/subvencions-i-ajuts/entitats-culturals-centreseducatius-i-ampas

Alexandre Pallarès Cervilla
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AYUNTAMIENTO DE CALAFELL

ANUNCIO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA

El Pleno del Ayuntamiento de Calafell, en sesión de carácter ordinaria celebrada el día 9 de abril
de 2018, aprobó inicialmente la modificación de las bases específicas y la convocatoria para la
concesión de subvenciones para las Entidades Culturales, Centros Educativos y Ampas de los
Centros Educativos de Calafell para el año 2018, así como someter a información pública el
texto íntegro, por un plazo de veinte días hábiles. Así mismo aprobó abrir simultáneamente la
convocatoria pública para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva para la concesión de subvenciones para las Entidades Culturales, Centros Educativos
y Ampas de los Centros Educativos de Calafell para el año 2018.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
El plazo para la presentación de las solicitudes de las subvenciones ordinarias será de un mes, a
partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia
de Tarragona

09/05/2018

Cuando no se hayan presentado reclamaciones ni sugerencias, este acuerdo de aprobación
provisional devendrá de aprobación definitiva. Y dado que la Bases específicas reguladoras de
las subvenciones destinadas a las Entidades Culturales, Centro Educativos y Ampas de los
Centres Educativos de Calafell para el año 2018 están aprobadas inicialmente, en caso de
que se produzca alguna reclamación, quedará interrumpido el plazo de presentación de
solicitudes, y resuelta esta, volverá a abrirse el plazo de presentación de solicitudes de
participación en la convocatoria de subvenciones por el tiempo que todavía quede.

Enlace
web:
http://calafell.cat/ajuntament/subvencions-i-ajuts/entitats-culturals-centreseducatius-i-ampas

Alexandre Pallarès Cervilla
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Calafell, 9 de mayo de 2018
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