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

11403

Extracte de la resolució de 16 de novembre de 2020 per la qual es convoquen la concessió d’ajuts als
centres educatius d’ensenyament obligatori i postobligatori, tant públics com concertats, del terme
municipal i a les associacions de pares i mares d’aquests centres, o bé adherits al programa de
finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2020-2021 de la Conselleria d’Educació
o bé que comptin amb programes propis de reutilització de llibres de text, durant el curs escolar 20202021

Referència BDNS: 534363
De conformitat amb el que preveuen 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 i el seu text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.
es/bdnstrans/index):
Primer. Beneficiaris:
Centres educatius i associacions de pares i mares dels centres educatius del terme municipal de Santanyi Santanyi que estiguin o bé adherits
al programa de finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2020-2021 de la Conselleria d'Educació o bé que comptin amb
programes propis de reutilització de llibres de text, durant el curs escolar 2020-2021.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/198/1073405

Segon. Finalitat:
Promoure l'ús solidari i cooperatiu dels llibres de text reutilitzables, al temps que també servirà com a mesura d'impuls a la protecció del
medi ambient.
Tercer. Bases reguladores:
Decret de Batlia de 16 de novembre de 2020.
Quart. import:
La dotació d'aquesta convocatòria és de 6.020 euros.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:
El termini per presentar les sol·licituds és de 10 dies, a comptar des del dia següent a la publicació d'aquest extracte en el Butlletí Oficial de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Santanyí, 19 de novembre de 2020
La batlessa
Maria C. Pons Monserrat
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