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

5076 Bases específiques reguladores de la convocatòria de subvencions destinades a estudiants de 2n de
Batxillerat o 2n de cicle formatiu del curs escolar 2016/2017

Extracte de la resolució del dia 18 d’abril del 2017 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Eivissa, per la qual s'aprovà la 6a edició
dels premis als millors expedients acadèmics de batxillerat i cicles formatius curs escolar 2016/2017.

De conformitat amb el previst als articles 17.3b i 20.8a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte
de la convocatòria, text íntegre de les quals es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/inex):

Primer. Beneficiaris

Aquests premis van dirigits a tot l'alumnat empadronat a Eivissa en data 31 de desembre de 2016 i cursant els estudis de batxillerat o 2n cicle
formatiu en qualsevol centre docent públic, concertat o privat.

Segon. Objecte

L'objecte i la finalitat de la present convocatòria és subvencionar als estudiants de batxillerat o 2n cicle formatiu en qualsevol centre docent
públic, concertat o privat, en el curs 2016/2017.

2. Les persones aspirants hauran de complir els següents requisits:

a. Que la nota mitjana de tot el batxillerat o cicle formatiu sigui igual o superior a 8,00.
b. Que sigui resident al municipi d'Eivissa.
c. Que a data 31 de desembre de 2016 estigui cursant 2n de batxillerat o 2n cicle formatiu.
d. Que no hagi obtingut la subvenció en edicions anteriors.

Tercer. Bases reguladores

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ESTUDIANTS DE 2N DE
BAXILLERAT O 2N CICLE DEL CURS ESCOLAR 2016/2017.

Publicades a la seu electrònica ( https://eivissa.sedeelectronica.es)

Quart. Import

L’import global del crèdit disponible per distribuir entre les persones beneficiaries de la subvenció es determina sobre la base de l’assignació,
que als Pressupostos Generals es fa al programa de Joventut de 6.000,00 € que contempla aquesta convocatòria, s’imputa dins de l’aplicació
pressupostària 2017 33700 48100.

La quantia de la subvenció es determinarà d’acord als següents criteris:

a. La quantia màxima per persona serà de 300,00 €.
b. Es subvencionaran 10 premis pels alumnes de batxillerat i 10 pels de cicle formatiu.
c. En cas d'empat es decidirà tal i com queda establert a les bases específiques de la convocatòria.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà del 3 al 14 de juliol de 2017. El termini de presentació de sol·licituds serà improrrogable.

 Eivissa, 21 d’abril de 2017
EL REGIDOR DELEGAT

Agustin Perea Montiel
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