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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

10023

Extracte de la Resolució de 7 de setembre de 2017 del conseller d’Educació i Universitat per la qual
es convoquen els ajuts a la xarxa d’escoles públiques de les Illes Balears per a la creació de noves
places públiques de primer cicle d’educació infantil a centres de nova creació, per al sosteniment de
les escoles públiques de primer cicle d’educació infantil, per al funcionament de serveis educatius
d’atenció primerenca i per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les
capacitats educatives de les famílies corresponents a l’any 2017

Codi identificació BDNS
361785
De conformitat amb el previst en 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, el text complet de la qual pot consultar-se a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primer. Beneficiaris

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/113/988738

Ajuntaments i consells insulars de les Illes Balears que compleixen els requisits següents:
Haver-se integrat a la xarxa d’escoles públiques de les Illes Balears abans de setembre de 2016.
Haver funcionat regularment un mínim de sis mesos des de setembre de 2016 i comptar amb l’autorització corresponent de la
Conselleria d’Educació i Universitat abans de setembre de 2016.
Haver justificat l’aplicació d’ajuts, en el cas que se n’hagin rebut en exercicis anteriors.
Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat i de les obligacions tributàries
davant la hisenda autonòmica.
No estar sotmès a cap de les prohibicions establertes a l’article 10 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), i a l’article 27 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per
a la dona (BOIB núm. 135, de 26 de setembre).
Segon. Objecte
Convocar els ajuts destinats a la creació de noves places públiques de primer cicle d’educació infantil, al sosteniment de la xarxa d’escoles
públiques de primer cicle d’educació infantil, al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca i al funcionament d’activitats,
serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies amb infants menors de tres anys, tenguin o no infants
escolaritzats.
Tercer. Bases reguladores
Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009 per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria
d’educació i cultura, publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 100, d’11 de juliol de 2009.
Quart. Quantia
L’import de la convocatòria és d’1.780.000 €, dels quals es destinen 79.750 € per a la creació de places de primer cicle d’educació infantil a
l’illa d’Eivissa, 1.350.000 € al sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d’educació infantil de les Illes Balears, 200.250 € per a
l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies de les Illes Balears i 150.000 € per al funcionament de serveis educatius d’atenció
primerenca de les Illes Balears.
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Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:
Des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears fins al 26 de setembre de 2017.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/113/988738

Palma, 11 de setembre de 2017
El conseller d’Educació i Universitat
Martí X. March Cerdà
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