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Administración Local
Municipal
Santiago de Compostela
ANUNCIO MODIFICACIÓN BASES CONCURSO INDEA
BDNS(Identif.):364969
A Xunta de Goberno Local do Concello de Santiago de Compostela, na sesión ordinaria celebrada o día 13/10/2017,
ACORDOU:
A modificación da formulación das bases primeira, terceira e sétima, das Bases da convocatoria de Premios do Concurso de Ideas e Procesos Colaborativos para o Emprego (Indea) 2017, e
1. Na base primeira, onde di:
“Obxecto da convocatoria. As presentes bases teñen por obxectivo regular, con carácter xeral, o procedemento aplicable para o outorgamento de Premios, en concorrencia competitiva, a favor de persoas físicas e entidades sen ánimo de
lucro citadas no art. 11 da Lei Xeral de Subvencións, que teñan o seu domicilio en Santiago e a finalidade de realizar, no
período comprendido entre o 24 de outubro e o 15 de novembro de 2017, a posta en práctica dunha idea innovadora que
teña incidencia no municipio de Santiago (....)”.
Debe dicir:
“Obxecto da convocatoria . As presentes bases teñen por obxectivo regular, con carácter xeral, o procedemento aplicable para o outorgamento de Premios, en concorrencia competitiva, a favor de persoas físicas e entidades sen ánimo de
lucro citadas no art. 11 da Lei Xeral de Subvencións, que teñan o seu domicilio en Santiago e a finalidade de realizar a
posta en práctica dunha idea innovadora que teña incidencia no municipio de Santiago (....)”.
2. Na base terceira, o parágrafo terceiro do punto 3.d, onde di:
“A orde de chegada dos proxectos terase en conta na organización dos eventos de avaliación que se definen máis
adiante, e que terán lugar no mes de xullo. Recoméndase aos solicitantes que, na medida do posible, anticipen ao máximo
a presentación das súas propostas”.
Debe dicir:
“A orde de chegada dos proxectos terase en conta na organización dos eventos de avaliación que se definen máis
adiante, e que terán lugar nos meses de outubro/novembro. Recoméndase aos solicitantes que, na medida do posible,
anticipen ao máximo a presentación das súas propostas”.
3. Na base sétima –convocatoria e prazos–, onde di:
“O prazo de presentación de solicitudes será dende o día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña
ate o 10 de outubro de 2017, por conduto de Bases de Datos Nacionais de Subvencións.
Avaliación de ideas/resolución/comunicación: 10 días naturais seguintes ao peche do prazo para presentar solicitudes.
Período de execución de proxectos: dende o 24 de outubro até o 15 de novembro de 2017”.
Debe dicir:
“O prazo de presentación de solicitudes será de dez días naturais, a contar dende o día seguinte o da publicación da
convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña, por conduto de Bases de Datos Nacionais de Subvencións.
Avaliación de ideas/resolución/comunicación: 10 días naturais seguintes ao do peche do prazo para presentar
solicitudes.
Período de execución de proxectos: dende a notificación da concesión da subvención ate o 15 de novembro de 2017”.
Segundo.–A publicación da corrección de erros no BOP de A Coruña.
Asdo.: Marta Lois González
Concelleira de Igualdade, Desenvolvemento económica e Turismo do Concello de Santiago de Compostela
SANTIAGO DE COMPOSTELA
19/10/2017
MARTA LOIS GONZÁLEZ
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