
Dimecres, 8 de març de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

ANUNCI d'aprovació de la convocatòria i els preus d'ajuts econòmics per a la realització d'activitats d'estiu 2017

BDNS (Identif.): 334050.

DE CONFORMITAT amb el reglament de concessions d'ajudes econòmiques per a la realització d'activitats d'estiu i/o 
activitats extraescolars d'oci, esportives, culturals o socials, aprovat definitivament pel Ple de l'Ajuntament en data 24 de 
setembre de 2015.

La Junta de Govern Local en sessió del dia 23 de febrer de 2017 ACORDA:

APROVAR la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l'obtenció d'ajuts econòmics per a la realització 
d'activitats d'estiu 2017.

APROVAR l'import màxim d'ajudes econòmiques per activitats d'estiu 2017, de 54.000 EUR.

PUBLICAR aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona mitjançant la Base de dades Nacional de 
Subvencions  de  conformitat  amb el  que  determina  la  Llei  38/2013,  de  17 de  novembre,  general  de subvencions. 
Aquesta publicació  serà prèvia al  període de presentació  de sol·licituds que s'iniciarà el  13/03/2017 i  finalitzarà el 
24/03/2017.

Les Franqueses del Vallès, 28 de febrer de 2017
L'alcalde, Francesc Colomé i Tenas

ANUNCIO de aprobación de la convocatoria y los precios de ayudas económicas para la realización de actividades en  
el verano de 2017

BDNS (Identif.): 334050.

DE CONFORMIDAD con la regulación de concesiones de ayudas económicas para la realización de actividades de 
verano o actividades extraescolares, deportivas, culturales o de entretenimiento social, aprobada definitivamente por el 
Ayuntamiento el 24 de septiembre de 2015.

La Junta de Gobierno Local en sesión del día 23 de febrero de 2017 ACUERDA:

APROBAR la convocatoria de presentación de solicitudes para la obtención de ayudas económicas para la realización 
de actividades de verano de 2017.

APROBAR la cantidad máxima de ayudas económicas para actividades de verano 2017, de 54.000 EUR.

PUBLICAR estos acuerdos en la Gaceta Oficial de la provincia de Barcelona, a través de la base de datos nacional de 
subvenciones conforme a la Ley 38/2013, de 17 de noviembre, general de subvenciones. Esta publicación será antes 
del período de presentación de solicitudes que comenzarán el 13/03/2017 y termina en 24/03/2017.

Les Franqueses del Vallès, 28 de febrero de 2017
El alcalde, Francesc Colomé i Tenas

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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