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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
AJUNTAMENT DE POLLENÇA

12266 Extracte de la convocatòria per la concessió de beques per a transport escolar per a alumnes de
batxillerat i formació professional. CURS 2016-2017

De conformitat amb el previst als articles 17.3b 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 quals es pot consultar en el BOIB d’aquest mateix dia.

Objecte de la convocatoria

L’objecte de la subvenció és col·laborar en les despeses de transport dels alumnes que cursin estudis a centres docents públics de Batxillerat
i/o Formació Professional,  sempre que no hi hagi cap centre docent adequat al seu nivell d’estudis  a la mateixa localitat.

Primer. Beneficiaris

Pot ser beneficiari d’aquesta ajuda l’alumnat que reuneixi els requisits següents:

Cursar estudis de batxillerat i/o formació professional a un centre docent públic fora de Pollença perquè no és possible cursar-los en
el municipi.
Haver presentat la sol·licitud i la documentació requerida en aquesta convocatòria dins els terminis establerts.

Segon.- Activitats subvencionables

Despeses de transport d’alumnes que cursin estudis de batxillerat i/o formació professional sempre que no hi hagi cap centre docent adequat
al seu nivell d’estudis a la mateixa localitat.

L’import de les ajudes individualitzades de transport escolar es diversifica segons l’escala de quilòmetres existents entre el domicili familiar i
el del centre:

Fins a 15 km: un màxim de 300 € per alumne i curs.
De 15 a 30 km: màxim de 400 € per alumne i curs.
Més de 30 km: màxim de 450 € per alumne i curs.

Les quanties màximes estan supeditades al fet que el crèdit sigui suficient per poder becar tots els sol·licitants sempre que reuneixin els
requisits contemplats en aquesta convocatòria.

Les accions subvencionables s’hauran de dur a terme dins el termini següent: de l’1 de setembre de 2016 al 31 de maig de 2017.

Tercer.- Bases reguladores

Bases publicades en el BOIB de data d’avui.

Quart.- Import

L’import destinat a aquesta convocatòria és de 5.000 €.

Cinquè.- Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 10 dies naturals comptadors des del dia següent a la publicació d’aquest extracte al BOIB.

   Pollença, 28 d’octubre de 2016

El Batle,
Miquel A. March Cerdà
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