
 
  

EDICTE 
 
 
Per Junta de Govern Local de en sessió de 31 de maig de 2021 s’ha aprovat la disponibilitat del 
crèdit addicional per a la convocatòria pública de les beques per a l’adquisició de llibres de text i 
material escolar per al curs 2021-2022, que es va aprovar a la Junta de Govern Local de 12 
d’abril de 2021, en els termes i acords que es transcriuen a continuació: 
 
 

PRIMER.- Declarar la disponibilitat del crèdit addicional per import màxim de 159.944,00€ amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 215-3262-48100 per a la convocatòria pública de les beques 
per a l’adquisició de llibres de text i material escolar per al curs 2021-2022 que va ser aprovada 
a la Junta de Govern Local de data 12 d’abril de 2021. 
 

SEGON.- Aprovar l’autorització de despesa corresponent a l’esmentada quantitat i finalitat 
d’acord amb el següent:  

 

Fase N. Operació Referència Aplicació Import Concepte 

A 920210004857 22021006130 2021 215 3262 48100 
 159.944,00 

   

Crèdit adicional - Convocatòria de beques per 
a l'adquisició de llibre i material escolar curs 

2021-22 

 
 
TERCER.- Acordar la publicació de la declaració dels crèdits disponibles amb caràcter previ a la 
resolució de la concessió en els mateixos mitjans que la convocatòria, sense que tal publicitat 
impliqui l’obertura d’un nou termini per presentar sol·licituds ni l’inici del còmput d’un nou termini 
per resoldre. 
 
Ordenar per tant la inscripció i publicació de la declaració dels crèdits disponibles a la Base de 
dades nacional de subvencions (BDNS), conforme l’establert a l’art. 20 de la Llei 38/2003, 
general de subvencions, i a la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció general 
de l’administració de l’Estat, sobre el registre i publicació de convocatòries de subvencions i 
ajuts en el sistema nacional de Publicitat de subvencions, així com la seva publicació al web 
municipal i al tauler d’edictes de la Seu Electrònica de la corporació.  
 

QUART.- Facultar el tinent d’alcalde de l’Àrea de Presidència i drets socials per tal que 
subscrigui tots els documents necessaris per a l’efectivitat dels anteriors acords, així com la 
rectificació dels errors materials que es puguin produir. 
 
La qual cosa es fa pública pel general coneixement. 
 
 
Pol Gibert Horcas  
Tinent d’Alcaldessa de l’Àrea de Presidència i Drets Socials  
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