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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO GATA DE GORGOS 

3264      PLAN RESISTIR AYUDAS PARÉNTESIS GATA DE GORGOS 

 

PLAN RESISTIR AYUDAS PARÉNTESIS GATA DE GORGOS 

BDNS (Identif.):553705 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/553705 ) 

ANUNCI APROVACIÓ AJUDES PARÈNTESI INCLOSES EN EL PLAN RESISTIR 
GATA DE GORGOS 

ANUNCI 

Per acord de Junta de Govern Local de data 15/03/2021 es van aprovar les  Bases 
reguladores que han de regir el procediment de concessió directa de las Ajudes 
Parèntesi incloses en el Pla Resistir. El termini per a la presentació de les sol·licituds 
serà de  30 dies naturals a contar des del dia següent al de la publicació del present 
anunci en el Butlletí Oficial de la província d’Alacant, a través de la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Gata de Gorgos, amb el model normalitzat d’instància, junt als altres 
documents. Les bases reguladores es troben publicades a la seu electrònica i el Tauler 
d’Anuncis de l’Ajuntament. 

Lugar de la Firma: GATA DE GORGOS 

Fecha de la Firma: 2021-03-17 

Firmante: JOSEP FRANCESC SIGNES COSTA. ALCALDE-PRESIDENTE 

 

PLA RESISTIR AJUDES PARÈNTESI GATA DE GORGOS 

BDNS (Identif.):553705 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatoria el 
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text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades nacional de subvencions 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/553705) 

ANUNCI APROVACIÓ AJUDES PARÈNTESI INCLOSES EN EL PLAN RESISTIR 
GATA DE GORGOS 

  

ANUNCI 

Per acord de Junta de Govern Local de data 15/03/2021 es van aprovar les  Bases 
reguladores que han de regir el procediment de concessió directa de las Ajudes 
Parèntesi incloses en el Pla Resistir. El termini per a la presentació de les sol·licituds 
serà de  30 dies naturals a contar des del dia següent al de la publicació del present 
anunci en el Butlletí Oficial de la província d’Alacant, a través de la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Gata de Gorgos, amb el model normalitzat d’instància, junt als altres 
documents. Les bases reguladores es troben publicades a la seu electrònica i el Tauler 
d’Anuncis de l’Ajuntament. 

GATA DE GORGOS 17-03-2021 

Firmante: JOSEP FRANCESC SIGNES COSTA. ALCALDE-PRESIDENT. 
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