OBERTURA DEL TERMINI PER A SOL.LICITAR SUBVENCIONS PER A
L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL I
TRANSPORT ESCOLAR TOTES LES ETAPES

En el marc de la campanya iniciada per l'Ajuntament per a promocionar
l'assistència d'alumnat als centres escolars del municipi, hui, 15 de novembre de
2.021, es publica en la web municipal i en el Tauler d'anuncis de la Corporació, l'Edicte
de convocatòria de subvenció per part d'aquest Ajuntament destinada a l'adquisició de
llibres de text en la segona etapa d'educació infantil i transport escolar, tant en
l'esmentada etapa com en educació primària.

En la web municipal consta tant l'edicte de convocatòria, com l'ordenança
reguladora i el model de sol·licitud.
El termini per a presentar les instàncies serà des del dia 16 de novembre de
2.021 fins al 15 de desembre de 2.021.
L'objecte de la subvenció és l'adquisició de llibres de text en el segon cicle
d'educació infantil, en els següents percentatges:
100% primer infantil.
50% segon infantil.
25% tercer infantil.

També es subvenciona el transport escolar per als alumnes del col·legi Públic
Sant Blai, que no resideixen en Llaurí, és a dir que no resideixen tant en el casc urbà
com en disseminats.
Segons la convocatòria, podran ser beneficiaris els interessats les unitats
familiars dels quals no superen 3 vegades l’ IPREM 2.021, és a dir, la quantitat de
23.725,80 €, aplicant-se els criteris de la renda familiar relativa a l'exercici 2.020.
(declaració presentada en l’any 2021).
Al model de sol·licitud consta tota la documentació que han de presentar els
interessats, per registre d'entrada a l'Ajuntament o per la seu electrònica.
No s’atendrà cap sol·licitud que no acompanye tota la documentació requerida.
Preguem que des del centre escolar es done difusió d’ aquesta convocatòria.
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