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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

5486 Extracte de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a Programes de suport a
l’Ensenyament Obligatori. Alcúdia 2018

BDNS (Identif.): 399977.  De conformitat amb el previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, se publica l’extracte de la convocatòria el text complet del qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer. Beneficiaris:

Poden ser entitats beneficiàries d’aquestes subvencions els Centres Educatius, públics o concertats, d’Infantil, Primària i Secundària del
municipi d’Alcúdia, que estiguin legalment constituïts i que compleixin amb els requisits d’aquestes mateixes bases.

Segon. Finalitat:

L’objecte d’aquesta convocatòria és subvencionar els centres educatius, públics o concertats, d’Infantil, Primària i Secundària del municipi
d’Alcúdia per a que els alumnes puguin gaudir d’un ampli ventall de possibilitats que milloraran les seves competències i la seva formació
acadèmica.

Tercer. Bases reguladores:

Bases reguladores per a la concessió de subvencions per a Programes de suport a l’Ensenyament Obligatori duts a terme en els centres
escolars d’Alcúdia, exercici 2018, publicades al BOIB núm. 61 de dia 17 de maig de 2018.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10819/609175/bases-reguladoras-de-las-subvenciones-para-program?&idEnviament=609175&mode=view&numero=10819

Import: 

La dotació d’aquesta convocatòria de subvencions serà de 43.800 euros. 

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir del dia següent a la data de la publicació d’aquest extracte en el BOIB.

 

Alcúdia, 22 de maig de 2018

El batle, 
Antoni Mir Llabrés
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