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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

10052 Extracte de la convocatòria per a la concessió de subvencions per al Foment del Teatre Escolar.
Alcúdia 2019

BDNS (Identif.): 476627. De conformitat amb el previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, se publica l'extracte de la convocatòria el text complet del qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer. Beneficiaris: 

Poden ser entitats beneficiàries d'aquestes subvencions les Associacions de Pares i Mares i/o els centres educatius d'Alcúdia, que estiguin
legalment constituïts i que compleixin amb els requisits d'aquestes mateixes bases.  

Segon. Finalitat: 

L'objecte d'aquesta convocatòria és subvencionar els centres educatius i/o les Associacions de Pares i Mares del municipi d'Alcúdia per al
foment de les arts escèniques entre la població escolar.  

Tercer. Bases reguladores:

Bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Foment del Teatre Escolar adreçades als Centres Escolars d'Alcúdia i a les
Associacions de Pares i Mares, exercici 2019. Publicades al BOIB núm. 137 de 8 d'octubre de 2019. 

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/11059/627147/aprovacio-de-las-bases-reguladores-de-les-subvenci 

Quart. Import: 

La dotació d'aquesta convocatòria de subvencions serà de 5.400,00 euros.   

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir del dia següent a la data de la publicació d'aquest extracte al BOIB.

 

Alcúdia, 9 d'octubre de 2019 

La Batlessa
Bàrbara Rebassa Bisbal 
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Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 9b2b2e4151ca44d4a7d02903f7dd84d9001

Url de validació https://sac.alcudia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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