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núm. 8199
AJUntAment de sAntA cristinA d’ArO 

Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per a la concessió 
de beques en matèria esportiva per a famílies amb necessitats econòmiques 
i nens a càrrec seu, temporada 2019-2020 

Administració Pública: AJunTAMenT de SAnTA criSTinA 
d’Aro 
codi Administració Pública: l01171812 
Òrgan: AJunTAMenT de SAnTA criSTinA d’Aro 
codi Òrgan: l01171812 
id Anunci: 53134 
codi convocatòria: 477669
des convocatòria: convocatòria per a la concessió de beques en ma-
tèria d’esportiva a famílies amb necessitats econòmiques i nens a 
càrrec seu, temporada 2018-2019 

de conformitat amb el previst en els articles 17.3b y 20.8a de la llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica 
l’extracte de la convocatòria de la qual el text complert es pot con-
sultar en la Base de dades nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)

Primer. Beneficiaris 
nens i nenes, noies i nois empadronats/des a Santa cristina d’Aro 
que realitzin activitats esportives al mateix municipi.

Segon. objecte 
l’objecte d’aquesta convocatòria és la regulació del procediment de 
concessió de beques en matèria d’esports per a famílies amb neces-
sitats econòmiques i fills/es al seu càrrec nascuts entre el 2014 i el 
2002.
 
Tercer. Bases reguladores
Aquesta convocatòria es regirà per les bases específiques aprovades 
per la Junta de Govern local en data 20 de maig de 2019, publicades 
al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 122 de data 26 
de juny de 2019 i al tauler d’edictes de l’Ajuntament.

Quart. Quantia
es donaran 20 beques de 150€ cadascuna i aquestes no podran su-
perar el 75% del cost de la inscripció a una de les entitats esportives 
municipals.
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l’ajut serà personal i intransferible i es farà efectiu a l’entitat espor-
tiva.

cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
el termini per a la presentació de les sol·licituds és de 20 dies natu-
rals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la 
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província. Les sol·licituds s’hau-
ran de presentar amb la instància corresponent a l’Oficina d’Atenció 
a la ciutadania. les sol·licituds que es presentin fora de termini no 
seran admeses o seran desestimades.

Santa cristina d’Aro, 10 d’octubre de 2019 

Maria lourdes Fuentes i Faig 
Alcaldessa 


