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AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER
Extracte en la BDNS de la convocatòria d’ajuts a les famílies per al foment
de la participació o realització d’activitats extraescolars durant el curs
2018-2019
Administració Pública: AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER
Codi Administració Pública: L01171899
Òrgan: AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER
Codi Òrgan: L01171899
Id Anunci: 36699
Codi convocatòria: 417802
Ref convocatòria: X2018000487
Des convocatòria: Convocatòria d’ajuts a les famílies per a activitats
extraescolars curs 2018-2019
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet del qual es pot
consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS)
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/ca/index)
Primer. Beneficiaris
Les famílies que estiguin empadronades a la Cellera de Ter i que els
seus fills realitzin activitats extraescolars durant el curs 2018-2019
organitzades per l’AFA, clubs esportius, escola de música, arts escèniques, idiomes o d’altres similars i vinculades amb la cultura,
l’educació i l’esport que es realitzin en el municipi de la Cellera de
Ter.

Tercer. Bases reguladores
Les bases reguladores específiques d’aquesta convocatòria van ser
aprovades per la Junta de Govern Local de data 4 de setembre de
2018 i publicades al BOP de Girona núm. 187 de 27 de setembre de
2018 on poden ser consultades.
Quart. Import
La quantitat màxima destinada a aquesta línia d’ajuts és de 1.800,00€
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Segon. Finalitat
La finalitat d’aquesta subvenció consisteix en garantir la igualtat de
condicions per tal que els nens puguin realitzar activitats complementàries alienes a l’ensenyament obligatori.
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amb càrrec a l’aplicació pressupostària 231 48030. A les persones beneficiàries que se’ls concedeixi l’ajut, gaudiran d’una beca pels imports màxims que es detallen a continuació:
serà subvencionable el 80% de l’activitat extraescolar i per un import màxim de 100€
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils
des de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona.
La Cellera de Ter, 3 d’octubre de 2018
David Sarsanedas i Serrat
Alcalde
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