Ajuntament de Santa Oliva

ANUNCI
Expedient: 1505/2020
Assumpte: Aprovació convocatòria que ha de regir els Ajuts a l’Escolarització
de 0 a 3 anys Escola Bressol Les Orenetes per al curs 2020/2021
La Junta de Govern de l’Ajuntament de Santa Oliva, celebrada el dia 1
d’octubre de 2020, ha acordat:
Primer.- Aprovar la convocatòria per l’atorgament d’ajuts l’escolarització de 0 a
3 anys de l'Escola Bressol Les Orenetes de Santa Oliva per al curs 2020/2021
amb les següents condicions:
- L’objecte de la convocatòria serà l’escolarització de nens de 0 a 3 anys
per a famílies residents a Santa Oliva que els seus fills/es estiguin cursant
a l’Escola Bressol Les Orenetes el curs 2020/2021.
- Els criteris que regulen les subvencions i la seva concessió es regulen a
l’Ordenança reguladora dels ajuts aprovada de manera definitiva pel Ple
municipal de data 31/08/2020 i publicades mitjançant anunci d’aprovació
definitiva al BOP de Tarragona núm. 6407 de data 18.09.20.
- L’import màxim de subvenció per beneficiari i curs serà de 770€ (a raó de
70€ mensuals).
- Per ser beneficiari caldrà complir els requisits establerts a la base tercera
de l’ordenança reguladora dels ajuts.
- El termini de presentació de sol·licituds serà des de l’endemà de la
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i fins al dia de
finalització del curs escolar objecte de convocatòria.
- Únicament s’acceptarà una sol·licitud de subvenció per cada família i per
cada curs escolar.
Segon.- Publicar l’extracte d’aquesta convocatòria de subvencions al BOP de
Tarragona per mitjà de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, al tauler
d’anuncis electrònic i a la pàgina web de l’Ajuntament.
A Santa Oliva, a la data de la signatura electrònica al marge.
Josep Carreras i Benach,
Alcalde.
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