
Divendres, 7 d'agost de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Tordera

EDICTE de l'Ajuntament de Tordera, sobre ampliació del termini de presentació de sol·licituds a la convocatòria de  
subvencions en règim de concurrència competitiva, per a projectes i activitats d'utilitat pública o d'interès social dutes a  
terme per entitats sense ànim de lucre durant l'any 2015, durant un mes més

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Tordera, en sessió de data 12 de març de 2015, va aprovar inicialment les 
Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per 
l'Ajuntament de Tordera a projectes i activitats d'utilitat pública o d'interès social dutes a terme per entitats sense ànim 
de lucre durant l'any 2015.

L'expedient s'ha sotmès a informació pública, per un termini de 20 dies hàbils, mitjançant publicació d'edictes al Butlletí  
Oficial de la Província de Barcelona de data 30 de març de 2015, al Tauler d'Anuncis i a la web municipal, termini durant 
el  qual  no  van  formular-se  al·legacions,  suggeriments  o  reclamacions,  amb  la  qual  cosa  les  Bases  van  quedar 
definitivament aprovades.

L'anunci sobre aprovació definitiva de les Bases i el text íntegre de les mateixes va publicar-se al Butlletí Oficial de la  
Província de data 11 de maig de 2015, tot obrint-se un termini de dos mesos per a la presentació de sol·licituds, a 
comptar de l'endemà de la publicació de l'edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, amb la qual cosa aquest 
termini finalitzarà en data 13 de juliol (atès que el 12 de juliol s'escau en diumenge).

L'Ajuntament considera convenient ampliar el termini de presentació de sol·licituds, durant 1 mes més, atès que certes 
entitats estan tenint especials dificultats per reunir la documentació requerida.

Mitjançant  Decret  d'Alcaldia  núm. 571/2015,  de data 18 de juny,  l'Ajuntament  amplia  el  termini  de presentació  de 
sol·licituds durant un mes més, finalitzant aquest, per tant, de forma inexcusable i improrrogable en data 13 d'agost de 
2013.

La Junta de 23 de juliol de 2015 aprova la ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 571/2014, de 18 de juny.

La qual cosa es fa pública d'acord amb el previst a l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova 
el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. 

Tordera, 28 de juliol de 2015
Ho disposa, el 1r tinent d'alcalde per delegació (DA 580/2015), Josep Llorens Muñoz
Davant meu, la secretària, Marta Portella Nogué

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