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EDICTE de l’Ajuntament de Tordera sobre l’aprovació inicial de les Bases reguladores per a la concessió
d’ajudes complementàries per als estudiants beneficiaris del programa Erasmus+ per al curs 2016-2017
de Tordera

La Junta de Govern Local, en sessió de data 30 de juny de 2016, va aprovar inicialment les Bases
reguladores per a la concessió d’ajudes complementàries per als estudiants beneficiaris del programa
Erasmus+ per al curs 2016-2017 de Tordera.
L’expedient s’exposa al públic, per un termini de vint dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la
publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Tauler
d’Anuncis de la Corporació, a la web municipal i, en el seu cas, a través d’altres mitjans que en garanteixin
la màxima difusió.
De no produir-se al.legacions, suggeriments o reclamacions, les Bases esdevindran definitives, sense
necessitat d’un nou acte exprés i es procedirà a la publicació del seu text íntegre al BOPB, al Tauler
d’Anuncis de la Corporació, a la web municipal i, en el seu cas, a través d’altres mitjans que en garanteixin
la màxima difusió.
En el cas que es formulin al.legacions, suggeriments o reclamacions, la Junta de Govern Local s’haurà de
pronunciar expressament sobre les mateixes i aprovar definitivament les bases, procedint-se igualment a la
publicació íntegra de les mateixes.
Simultàniament al període d’informació pública, obrir la convocatòria corresponent a l’any 2016 per a la
presentació de sol.licituds, de la qual se’n donarà publicitat mitjançant edictes publicats al Tauler d’Anuncis
de l’Ajuntament i a la web municipal.
La qual cosa es fa pública d’acord amb el previst a l’article 124.2 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals
Tordera, 1 de juliol de 2016
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