CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE DUES BEQUES PER REALITZAR ESTADES SOLIDÀRIES
1.- Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria, regulada per les Bases Reguladores per a la Concessió de Dues
Beques per Realitzar Estades Solidàries publicades el 12 de març de 2018 al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, és atorgar dues beques per realitzar estades solidàries en països que són
víctimes de relacions econòmiques injustes o viuen en situacions de vulneració de Drets Humans
per tal d’estimular, a través d’aquesta experiència, la cultura de la solidaritat entre la ciutadania
d’Alella.
2.- Terminis i presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds per aquesta convocatòria serà del 15 d’abril al 15 de
maig de 2019 (ambdós inclosos).
Les sol·licituds es podran presentar presencialment a l’Oficina d’Atenció de la Ciutadania de
l’Ajuntament d’Alella, telemàticament mitjançant la oficina virtual de tràmits
(www.alella.cat/tramits) o per qualsevol altre mitjà establert legalment.
3.- Requisits
Els previstos a les Bases Reguladores per a la Concessió de Dues Beques per Realitzar Estades
Solidàries publicades el 12 de març de 2018 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
4.- Dotació pressupostària
La dotació pressupostària per aquestes beques és de 3.600€ (import individual de cada beca
1.800€), que aniran a càrrec de l’aplicació 16 924 48100 del pressupost de 2019, per tal de
cobrir les despeses de formació obligatòria, bitllet d’avió i assegurança de les dues persones
becades.
5.- Resolució
El termini per aprovar la concessió de les beques serà, com a màxim, d’un mes a comptar des de
la data de realització de les entrevistes. L’acord de Junta de Govern Local es notificarà a totes
les persones sol·licitants. La manca de resolució en el termini esmentat tindrà efecte
desestimatori.
6.- Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el
butlletí informatiu municipal, a la pàgina web i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Alella.

