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

10746

Extracte de la convocatòria per a la concessió de beques per a l’adquisició de llibres de text i/o
material escolar substitutiu per al curs 2021-2022. Alcúdia 2021

BDNS (Identif.): 589397. 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:
Podran sol·licitar els ajuts o beques el pare, la mare o tutor/a legal empadronat/da a Alcúdia, en representació de l'alumne/a, empadronat/da a
Alcúdia també, i matriculat/da a qualsevol curs d'educació primària o secundària obligatòria, en els centres públics i concertats del municipi
d'Alcúdia, durant el curs escolar 2021/2022.
Segon.
Finalitat:
L'Ajuntament d'Alcúdia crea aquesta línia d'ajuts amb la finalitat de donar suport econòmic a les famílies del municipi d'Alcúdia, per a
l'adquisició de llibres de text i/o material escolar substitutiu de caràcter obligatori per a l'alumne/a, per al curs 2021-22.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/144/1098546

Tercer.
Bases reguladores:
Bases que regulen la concessió d'ajuts per a l'adquisició de llibres de text i/o material escolar substitutiu per al curs 2021-2022. Publicades al
BOIB núm. 137 de 7 d'octubre de 2021.
https://www.caib.es/eboibfront/ca/2021/11459/653966/aprovacio-bases-reguladores-de-les-beques-de-llibr
Quart.
Criteris de valoració:
Per calcular els ingressos màxims de les unitats familiars o de convivència utilitzarem com a referència l'Indicador Públic de Renda d'Efectes
Múltiples (IPREM). Aquest índex, utilitzat com a referència per a la concessió d'ajuts, subvencions, etc., es publica anualment a la Llei de
Pressuposts Generals de l'Estat. L'últim IPREM oficial en vigor és el següent:
Anual (14 pagues): 7.908,60 €
Mensual: 564,90 €
Podran accedir a les beques les persones i unitats familiars o de convivència que no disposin d'una renda per càpita superior als següents
percentatges de l'IPREM anual multiplicat per 2,5:
IPREM anual (14 pagues) x 2,5= 19.771,50 €
Unitats de convivència

Percentatge IPREM

Màxim d'ingressos

Un adult i un menor ......................125%..............................24.714,38 €
Un adult i dos menors....................150%...............................29.657,25 €
Un adult i tres o més menors.........200%...............................39.543,00 €
Dos adults i un menor....................150%...............................29.657,25 €
Dos adults i dos menors.................200%...............................39.543,00 €
Dos adults i tres o més menors......225%...............................44.485,88 €
Unitats amb més membres.............225%...............................44.485,88 €
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Les sol·licituds que compleixen la fórmula anterior quedaran admeses a tràmit, i les que no la compleixen quedaran excloses.
Cinquè.
Import:
La dotació d'aquesta convocatòria de subvencions serà de 30.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària EN 326 481001 “Beques
llibres de text” del pressupost municipal de 2021.
Sisè.
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 al BOIB.

Alcúdia, en data de la signatura electrònica (18 d'octubre de 2021)

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/144/1098546

La batlessa
Bàrbara Rebassa Bisbal
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