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

8777 Aprovació Bases i convocatòria pública de subvencions per a activitats escolars i extraescolars curs
2018/2019

BDNS: 411.625

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

Primer. Beneficiaris

Els centres educatius i les associacions de mares i pares AMIPA de Palma, les federacions -confederacions d’associacions de mares i pares,
les associacions d’alumnes  que realitzin l’activitat o l’objecte de caràcter educatiu que fonamenti l’atorgament de la subvenció d’acord amb
el que preveu aquesta convocatòria

Segon. Objecte

Per a la realització d'activitats extraescolars, als centres educatius de Palma, desenvolupades pel seu equip docente, les associacions de mares
i pares AMIPA, les federacions-confederacions d'associacions de mares i pares, les associacions d'alumnes.

Per a la realització d'activitats escolars, als centres educatius de Palma.

Tercer. Bases reguladores

Bases reguladores de subvencions de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Palma relatives a activitats educatives per el curs escolar
2018/2019 publicades en el B.O.I.B. i al  Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.

Quart. Quantia

La quantia total màxima de las subvencions convocades es de 66.000 €, no obstant, en qualsevol cas la quantitat màxima a subvencionar per
al conjunt d’activitats d’un centre o entitat no podrà excedir del 5% (3.300 €) de la quantia total de la consignació pressupostària de 66.000 €.

Quint. Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar en el termini de 30 dies hàbils des del dia següent a la publicació de les bases y la convocatòria en el
BOIB i al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.

Sisè. Activitats no subvencionables en aquesta convocatòria

1. Celebracions puntuals i festes
2. Sortides fora de l’illa
3. Desplaçaments
4. Activitats esportives
5. Monitors per a la realització d’activitats dins l’horari escolar
6. Entrades per a espectacles

Palma, 21 d'agost de 2018

La cap de negociat d'Educació
Francisca Ropero Salom
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