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Resolució de la consellera de Salut per la qual s’amplia el termini de justificació que estableix la base
14.3 de la convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de consum per a l’any
2018

Identificador BDNS núm.: 408903
Fets
1. L’Ordre de la consellera de Salut de 5 de maig de 2017 estableix les bases reguladores de les subvencions i dels premis per la realització
d’activitats relacionades amb la salut i el consum.
2. El 16 de juliol de 2018, s’aprovà la convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de consum per a l’any 2018 (BOIB
núm. 90, de 21 de juliol de 2018).
3. La base 14.3 de la convocatòria de subvencions, justificació de la subvenció, estableix que el termini per a la justificació és d'un mes
comptador a partir de l’acabament del projecte i, en tot cas, abans del 30 d’octubre de 2018.
4. Una vegada rebudes les sol·licituds de subvencions i de conformitat amb el procediment, el termini d’esmena va acabar el 28 de setembre
de 2018.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/131/1019579

5. El director general de Consum, com a òrgan instructor del procediment, ha elaborat un informe en què proposa l’ampliació del termini
establert per a la justificació.
Per tot això, dict la següent
RESOLUCIÓ
1. Modificar la base 14.3 de la convocatòria de subvencions, que queda redactat de la manera següent:
- El termini per a la justificació de la subvenció és el 16 de novembre de 2018.
2. Fer constar que aquesta ampliació no altera ni l’objecte ni el termini d’execució del projecte.
3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 15 d’octubre de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard
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