Ajuntament de l’Escala
vila marinera

AJUNTAMENT DE L'ESCALA
PINTOR JOAN MASSANET 34
17130 L'ESCALA
GIRONA
SUBVENCIONS
CI/im/mb
Exp. 2018/256 – Prop. PRP2018/1173
RE 2018/1479
NOTIFICACIÓ D’ACORD
La Junta de Govern d'aquest Ajuntament, en sessió celebrada en data 6 de juny de 2018, va
adoptar entre d’altres, el següent acord:
12.4.- Atès que l’Ajuntament de l’Escala en sessió plenària de data 18 de desembre de
2017 va aprovar les Bases específiques reguladores per a la concessió d’ajuts en
forma de beques individuals al transport per als joves estudiants de l’Escala per a
l’exercici 2018; les quals es van publicar al BOP de Girona núm. 194, de data 10
d’octubre de 2017.
Atès que en Junta de Govern Local de data 31 de gener de 2018 es va aprovar la
convocatòria de la línia de subvenció dalt esmentada per a l’any 2018 al pressupost
municipal per a l’any 2018, la qual va ser publicada al BOP de Girona núm. 34, de
data 16 de febrer de 2018 i establia un termini de presentació de sol·licituds fins el 30
d’abril de 2018.
Vistes les peticions de subvencions i documentació presentades que figuren a
l’expedient.
Atès que a la partida núm. 2018.30.231.48100.01 hi ha consignació pressupostària
suficient. 12.000€
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Primer.- Atorgar els ajuts en forma de beques individuals al transport per als joves estudiants
de l’Escala per import de 200,00 € als estudiants que es relacionen seguidament:
RE
INTERESSAT
DNI/NIF/NIE
Estudis
2018/1479
ECN
41xxxxx6X
CFGM
sistemes
microinformàtics i xarxes
2018/1541
VLG
47xxxxx7B
Batxillerat, modalitat d’Arts
2018/1640
SBC
41xxxxx9Q
CFGM
Instal·lacions
elèctriques i automàtiques
2018/1658
DMI
41xxxxx5N
CFGM
Perruqueria
i
cosmètica capil·lar
2018/1715
IVG
41xxxxx1V
CFGM
Perruqueria
i
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2018/1874
2018/2347

NBD
EEF

41xxxxx3K
41xxxxx1P

2018/2645
2018/2703
2018/2729

RAM
ALG
PCM

X8xxxxx0C
41xxxxx8W
41xxxxx1T

2018/2776
2018/2800
2018/3260

YCM
MCL
MCR

41xxxxx9X
41xxxxx0G
41xxxxx5N

2018/3397

SLC

41xxxxx4T

cosmètica capil·lar
CFAM Terrisseria
CFGM
Perruqueria
i
cosmètica capil·lar
Batxillerat, modalitat d’Arts
Batxillerat, modalitat d’Arts
CFGM
Gestió
administrativa
CFGM Estètica i bellesa
Batxillerat, modalitat d’Arts
CFPM
Activitats
comercials
Batxillerat, modalitat d’Arts

Segon.- Publicar els acords de l’apartat primer a la Base de Dades Nacional de
Subvencions.
Tercer.- Notificar els precedents acords als interessats i als departaments de Serveis
Socials, Intervenció per a què es facin efectius.
Contra la present resolució es podrà interposar recurs de reposició davant d’aquesta
Corporació en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció del present
escrit o bé, directament recurs davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el
termini de dos mesos comptats des del dia de recepció d’aquesta notificació.
L’Escala, a data de signatura electrònica

Agustí Garcia Andrés
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EL SECRETARI, Sr. Agustí Garcia Andrés
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