
Núm. 180
20 d'octubre de 2020

Fascicle 175 - Sec. III. - Pàg. 34981

http://boib.caib.es    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

9884 Concessió de ajuts econòmics per a estudiants universitaris d’Alcúdia beneficiaris d’una beca
Erasmus

En sessió ordinària celebrada dia 4 de juny de 2020, el Ple de l'Ajuntament de Alcúdia va aprovar per unanimitat la proposta d'ajuts
econòmics adreçats a estudiants Universitaris d'Alcúdia Curs 2019/2020, estudiants d'Alcúdia beneficiaris del programa Erasmus plus 2018
/2019 i estudiants d'Alcúdia que hagin cursat cicles formatius de Grau mitjà, Grau superior i Batxillerat durant el curs 2019/2020.

Un cop aprovades les bases i d'acord amb l'article 9.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publicaren les
bases referides al Bolletí Oficial de les Illes Balears (BOIB, núm. 131 de 25 de juliol de 2020) i a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(BDNS 517491; 517489; 517473).

Un cop publicades les bases i els seus annexes al Bolletí Oficial de les Illes Balears (BOIB, núm. 131 de 25 de juliol de 2020) es va constar
una errada a la versió en castellà relatiu al termini de presentació de les sol·licituds. El dia 27 d'agost de 2020 es va publicar al Bolletí Oficial
de les Illes Balears (BOIB, núm. 148) la correcció d'errades i es va procedir a esmenar la mateixa al BDNS.

Amb data 15 d'octubre de 2020 es va dictar Resolució de Batlia 2020/1880 aprovant la convocatòria d'ajuts econòmics adreçats a estudiants
Universitaris d'Alcúdia Curs 2019/2020, estudiants d'Alcúdia beneficiaris del programa Erasmus plus 2018/2019 i estudiants d'Alcúdia que
hagin cursat cicles formatius de Grau mitjà, Grau superior i Batxillerat durant el curs 2019/2020.

De conformitat amb el previst en 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 convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans/index).

De la mateixa manera, s'inicia el període de presentació de sol·licituds a partir del dia següent de la publicació del extracte del la
convocatòria al BOIB i durant els quinze (15) dies naturals posteriors.

Alcúdia, en data de signatura

- La batlessa Bàrbara Rebassa Bisbal -

Signat.

-/-

EXTRACTE DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE AJUTS ECONÒMICS PER A ESTUDIANTS
UNIVERSITARIS D'ALCÚDIA BENEFICIARIS D'UNA BECA ERASMUS+ REALITZADA ENTRE L'1 DE JULIOL DE 2018 I
30 DE SETEMBRE DE 2019.

BDNS (Identif. 517473):  De conformitat amb el previst en 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 convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer. Dotació Econòmica:

 A la present convocatòria es destina un import total de 2.000,00€ amb càrrec a la partida pressupostaria  (RC 4369), noJO 327 481 003
ampliable (arts. 23 LGS i 58 RLGS).

Segon. Beneficiaris: 

Poden ser beneficiaris tots els estudiants universitaris d'Alcúdia beneficiaris d'una beca Erasmus+ realitzada entre l'1 de juliol de 2018 i 30
de setembre de 2019 i que compleixin amb els requisits establerts a les bases.
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Tercer. Criteris de selecció dels beneficiaris:

BAREMACIÓ

Serà necessari complir els requisits publicats a les presents bases, i en cas d'empat entre sol·licitants prevaldrà el  millor expedient acadèmic
segons el següent quadre:

 Nota mitjana del darrer curs realitzat pel sol·licitant.

 Nota Puntuació per a la baremació

Matrícula d'honor 10 50    punts

Excel·lent 9/9.9 43    punts

Notable 7/8.9 32    punts

Aprovat 5/6.9 20    punts

Suspès 0/4.9 0     punts

Nota: En el supòsit que hi hagi més de 5 sol·licituds, prevaldran les sol·licituds amb millor expedient acadèmic.

Quart. Finalitat: 

S'estableixen ajuts amb la finalitat de donar suport econòmic per a les despeses inherents que suposa pels estudiants universitaris
empadronats Alcúdia, beneficiaris d'una beca Erasmus+, la realització dels seus estudis.

Cinquè. Bases reguladores: 

Bases reguladores per a la concessió de ajuts econòmics per a estudiants universitaris, beneficiaris d'una beca Erasmus+,  publicades en el
BOIB núm. 131 de 25 de juliol de 2020, amb la correcció d'errades publicada al BOIB núm. 148 de 27 d'agost de 2020.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11230/636900/ajuts-economics-adrecats-a-estudiants-universitari

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11248/638053/correccio-d-errades-materials-advertides-a-la-publ

Sisè. Termini de presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals a partir del dia següent a la data de publicació de la convocatòria al Butlletí
Oficial de les Illes Balears (BOIB).  

    

Alcúdia, 15 d'octubre de 2020

La batlessa
Bàrbara Rebassa Bisbal 
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