Ajuntament
Sant Pere de Ribes

ANUNCI
Aprovació Bases reguladores i convocatòria per l’atorgament d’ajuts per a la
matrícula d’estudis universitaris i per a despeses de transport dels joves que
cursaran ensenyaments d’educació post obligatòria per al curs 2019-2020
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha aprovat per Junta de Govern Local de data 27
de desembre de 2019, les Bases i la Convocatòria per l’atorgament d’ajuts per a la
matrícula d’estudis universitaris i per a despeses de transport dels joves que cursaran
ensenyaments d’educació post obligatòria per al curs 2019-2020.
La presentació de sol·licituds de subvenció tindrà com a terminis els següents:
-

Període ordinari: quinze dies hàbils a partir de l’endemà de la data de publicació de
la convocatòria al BOPB, per a tots els alumnes matriculats.

-

Període extraordinari: fins al final del curs escolar (30/06/2020) s’obrirà el termini
extraordinari per als alumnes aquells que no s’hagin pogut acollir a la convocatòria
ordinària per motius degudament justificats i valorats pels serveis tècnics d’Educació
i/o Serveis Socials.

Aquest anunci es publicarà a la Base de dades Nacional de Subvencions (art. 20 LGS), al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d’anuncis i al web municipal.
Les Bases es podran consultar a les Oficines d’Atenció Ciutadana de Ribes i les Roquetes,
així com al web municipal: www.santperederibes.cat
La presentació de sol·licituds es farà a través dels models normalitzats a les OAC del
municipi.
Sant Pere de Ribes, 28 de gener de 2020
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