Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Àrea de Desenvolupament Social i Sostenibilitat

EDICTE
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per acord de la Junta de Govern Local de 1
d’agost de 2017, ha aprovat les Bases reguladores per a la concessió de subvencions
per a Projectes de Cooperació al Desenvolupament per l’any 2017 i ha obert un
període de presentació de sol·licituds que finalitzarà 15 dies hàbils després de la
darrera publicació.
Les Bases seran publicades al BOPB i al DOGC i al taulell d’anuncis, així com a la
pàgina web municipal.
També es farà difusió de l’acord a les entitats presents al Consell Municipal de
Cooperació.
Dins del termini establert, les entitats interessades podran presentar la corresponent
sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament, ubicat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana
de Ribes (C. Major, 110, Edifici Can Puig) de dilluns a divendres, de les 8:30h a les
14:00h, i dilluns i dimecres de les 16:00h a les 19:00h (excepte durant el mes d’agost i
fins al 15 de setembre), i a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de les Roquetes (Pl. de la
Vinya d’en Petaca, 1, al nucli de les Roquetes) de dilluns a divendres, de les 8:30h a
les 14:00h, i dimarts i dijous de les 16:00h a les 19:00h (excepte durant el mes d’agost
i fins al 15 de setembre).
També podran presentar-se en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei
39/2015,d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
S’obre aquesta convocatòria pública, per a Projectes de Cooperació al
Desenvolupament, d’acord amb les bases esmentades que detallen que només es
podran presentar les entitats amb una antiguitat mínima d’un any al Consell Municipal
de Cooperació, per tal que les entitats i les organitzacions sense ànim de lucre que
treballin per la Cooperació i el Desenvolupament, presentin projectes i propostes per
tal que puguin ésser subvencionades per aquest Ajuntament, amb informació prèvia al
Consell Municipal de Cooperació i d’acord amb els criteris d’avaluació aprovats pel Ple
de la Corporació de 31 de juliol de 1998.
L’alcaldessa,

CPISR-1 C
Abigail Garrido
Tinta

Signat digitalment per
CPISR-1 C Abigail Garrido
Tinta
Data: 2017.08.11 08:25:21
+02'00'

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 10 de d’agost de 2017

Ajuntament Sant Pere de Ribes. Plaça de la Vila, 1 - 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona).
Tel. 93 896 73 00. Fax 93 896 73 01 - A/e: ajuntament@santperederibes.cat
www.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix la Llei 15/1999 de Protecció de Dades.
Per a més informació adreceu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

