Dijous, 27 d'abril de 2017
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Consell Comarcal del Garraf
ANUNCI de convocatòria per a la concessió d'ajudes de menjador escolar, curs 2017-2018
BDNS(Identif.):343332.
Es fa públic que per decret de presidència núm. 73/2017, de 19 d'abril de 2017, s'aprova les bases reguladores de la
convocatòria per a la concessió d'ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques per
al curs 2017-2018. El termini a efectes de presentar al·legacions o suggeriments, que hauran d'esser resoltes per
aquesta Corporació, és de vint dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest al BOP. En cas que no se'n
presenti cap, les bases referides esdevindran aprovades definitivament amb caràcter automàtic.
Simultàniament, s'obre el període per presentar sol·licituds, d'acord amb l'article 10 de les bases, que quedarà suspès
en el supòsit que es presentessin al·legacions o reclamacions en contra de les esmentades bases.
Aquestes Bases restarà a disposició dels interessats a la seu del Consell Comarcal del Garraf (Pl. Beatriu de Claramunt,
5-7 baixos de Vilanova i la Geltru 08800) i a la plana web de la institució www.ccgarraf.cat.
Vilanova i la Geltrú, 19 d'abril de 2017
La presidenta, Glòria Garcia Prieto
ANUNCIO de convocatoria para la concesión de ayudas de comedor escolar, curso 2017-2018
BDNS(Identif.):343332.
Se hace público que por decreto de presidencia núm. 73/2017, de 19 de abril de 2017, se aprueba las bases
reguladoras de la convocatoria para la concesión de ayudas individuales de comedor por necesidades socioeconómicas
y/o geográficas para el curso 2017-2018. El plazo a efectos de presentar alegaciones o sugerencias, que tendrán que
ser resueltas por esta Corporación, es de veinte días hábiles a contar del día siguiente de la publicación de este al BOP.
En caso de que no se presente ninguno, las bases referidas acontecerán aprobadas definitivamente con carácter
automático.
Simultáneamente, se abre el periodo para presentar solicitudes, de acuerdo con el artículo 10 de las bases, que
quedará suspendido en el supuesto que se presentaran alegaciones o reclamaciones en contra de las mencionadas
bases. Estas Bases restaran a disposición de los interesados a la sede del Consell Comarcal del Garraf (Pl. Beatriu de
Claramunt, 5-7 bajos de Vilanova y la Geltrú 08800) y a la web de la institución www.ccgarraf.cat.
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