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ANUNCI

Vist que ha transcorregut el període d’exposició pública de l’aprovació inicial de les bases
reguladores per a la concessió d’ajuts en forma de subvencions en règim de concurrència
competitiva pel desenvolupament d’activitats esportives 2020,
Vist que a la base cinquena d’aquestes bases es fixava que el termini de presentació de sol·licituds es
determinarà mitjançant resolució de l’Alcaldia, que serà publicada al tauler d’anuncis i al web de
l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló (santacolomadecervello.cat)

Primera.- Aprovar la convocatòria per la concessió d’ajuts en forma de beques individuals en
règim de concurrència competitiva per activitats esportives 2020, d’acord amb les Bases
Reguladores Per A La Concessió De Subvencions En Règim De Concurrència Competitiva De La
Regidoria D’esports Per Desenvolupament D’activitats Esportives 2020, publicades en el BOPB en
data 22 de juny de 2020.
Segona.- Aprovar el termini per la presentació de sol·licituds d’ajuts en forma de beques
individuals per activitats esportives serà des del 1 de setembre al 20 de setembre de 2020,
ambdós inclosos.
Tercer.- Aprovar els models normalitzats que s’adjunten a aquest document.
Quart.- Aprovar la quantia màxima destinada als d’ajuts en forma de beques individuals en
règim de concurrència competitiva per activitats esportives 2020 serà de 6.400 € amb càrrec a
la partida “Aportació entitats esportives” amb número 32. 341. 48000.
Cinquè.- Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes i al web municipal.
Sisè.- Comunicar aquesta resolució als Departaments d’Intervenció–Tresoreria i Esports.
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Mitjançant decret núm. 753 de 24 de juliol, s’ha resolt:

