E D I C T E
Identificació de l’expedient: Beques per estudis 2016-2017
PG B 2016 /231 General 2016/384
Per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 7 de març de 2016, es va
adoptar el següent acord:

Convocatòria beques per estudis 2016-2017. Exp. 2016/231
Proposta de la Regidoria de Joventut, serveis socials, polítiques d'igualtat i salut.
Identificació Expedient: Beques per estudis 2016-2017.
PG B 2016 /231 General 2016/384
Fets:
El Ple del 5 de març de 2015 va aprovar inicialment la modificació de les bases de les beques
per estudis, que van ser publicades íntegrament al BOP núm. 53 del 18 de març, i referència al
DOGC núm. 6833 del 18 de març.
Per Resolució de l’Alcaldia de data 17 d’abril de 2015 es va elevar amb caràcter definitiu la
modificació de les bases de les beques per estudis.
En el pressupost aprovat en data 17 de desembre de 2015 figura consignació pressupostària per
import de //17.600// euros per atendre aquests ajuts.
Fonaments de dret:
Article 53.3 del decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, Text refós de la Llei Municipal i Règim
Local de Catalunya
Decret de l’Alcaldia del 17 de juny de 2015, de Delegació d’atribucions de l’Alcaldia en la
Junta de Govern Local, publicat al BOP núm. 127 de l’03-07-2015.
Bases de les beques per estudis aprovades pel Ple del 5 de març del 2015.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres presents, adopta el següent
ACORD:
Primer.- Aprovar la Convocatòria per concórrer als ajuts de beques per estudis pel curs 20162017. Termini de presentació de les sol·licituds: del 15 de juliol al 15 de setembre.
Segon.- Publicar aquesta resolució a la web municipal i en el tauler d’anuncis de la corporació.
L’alcalde president,

Martí Nogué Selva.
Sils, 22 de març de 2016.
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