Firmado digitalmente por bop.dival.es
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia
Razón: Se certifica la precisión e integridad de este documento
Ubicación: C/Juan de Garay,23-46017 Valencia

14

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

Ayuntamiento de Burjassot
Anuncio del Ayuntamiento de Burjassot sobre Premis a l’Ús
del Valencià en el Comerç. BDNS identificador 615179.
ANUNCIO
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/615179)
Primer. Beneficiaris
Poden ser beneficiaris d’aquests premis les persones físiques o
jurídiques legalment constituïdes del municipi de Burjassot que
hagen dut a terme les activitats de foment del valencià previstes en
la convocatòria a la qual fa referència este extracte i que reunisquen
els requisits establits legalment en data 1 de juliol de 2022.
Segon. Objecte
L’objecte de la convocatòria és la concessió de premis als comerços,
serveis i empreses de Burjassot que hagen fet ús del valencià en les
activitats pròpies d’aquests, per al foment de l’ús normal i normatiu
estàndard del valencià en el municipi, a través de la retolació i del
material imprés i de les noves tecnologies.
Tercer. Ordenança General Reguladora de Subvencions
L’Ordenança General Reguladora de Subvencions està publicada
en el Butlletí Oficial de la Província de València número 132, d’11
de juliol de 2017, l’última modificació de la qual està publicada en
el Butlletí Oficial de la Província de València número 5, de l’11 de
gener de 2021.
URL: http://www.burjassot.org/wp-content/uploads/2015/06/
Ordenan%C3%A7a-general-reguladora-de-subvencions_val.pdf
Quart. Bases reguladores
Les bases per a la concessió de subvencions en matèria de promoció
del valencià per part del municipi de Burjassot estan publicades en
l’Ordenança General Reguladora de Subvencions a la qual es refereix
el punt anterior.
Cinqué. Convocatòria
La convocatòria dels premis està aprovada per la Junta de Govern
Local de 15 de febrer de 2022.
URL: http://transparencia.burjassot.org/
Sisé. Finançament
L’import d’aquestes subvencions es farà efectiu amb càrrec al crèdit
del pressupost vigent de la partida municipal 326/48903 - Subvencions en matèria de promoció del valencià. L’import màxim destinat
a aquestes subvencions és de 4.000,00 euros.
Seté. Termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals
comptadors entre l’1 de juliol de 2022 i el 20 de juliol de 2022, tots
dos inclusivament.
En Burjassot, a 15 de març de 2022.—L’alcalde president, Rafael
García García.
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