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

6956

Extracte de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat, per la qual s’aprova la convocatòria
de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes de
suport educatiu estimulador i rehabilitador adreçat als alumnes amb necessitats educatives especials
per al curs 2016-2017

Codi identificació BDNS
351277
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 en la Base de Dades Nacional de Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primer. Beneficiaris:
Entitats privades sense ànim de lucre de les Illes Balears que compleixin els requisits establerts en la convocatòria.
Segon. Objecte:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/79/982846

Finançar les despeses derivades del funcionament dels següents serveis:
Oferir programes tant d’estimulació com rehabilitadors que ajuden als desenvolupament integrals de nins i joves amb necessitats
educatives especials.
Dur a terme actuacions educatives i de suport educatiu i familiar per a facilitar als alumnes oncològics convalescents el seguiment
constant i adequat de les activitats docents.
Oferir un programa de suport en llengua de signes dirigit als alumnes sords o amb deficiència sensorial auditiva.
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 en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 100, d’11 de juliol de 2009.
Quart. Quantia:
L’import màxim de la convocatòria és de 36.000,00 euros.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:
Deu dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació de la Resolució de convocatòria al Butlletí oficial de les Illes Balears.

Palma, 14 de juny de 2017
El conseller d’Educació i Universitat
Martí X. March Cerdà
Per delegació de competències segons Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 d’octubre de 2015
(BOIB núm.156 de 27 d’octubre de 2015)
El secretari general
Francesc Gálvez Capellà
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