DECRET D’ALCALDIA
ASSUMPTE.- CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE AJUDES AL TRANSPORT
UNIVERSITARI I ALUMNES DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJA I
SUPERIOR I DE BATXILLERAT ARTISITIC.
Atesa la proposta definitiva de data 5 de febrer de 2019, de la Comissió
avaluadora de les ajudes al transport universitari i alumnes de cicles formatius
de grau mitja i superior i de batxillerat artístic, les bases de les quals van ser
aprovades per acord de ple de 31 d’octubre de 2017 ( publicades en el BOP de
26/01/2018) i la convocatòria de les quals per al curs 2018-2019 va ser aprovada
per la Junta de Govern local de 30 d’octubre de 2018.
Vist que no hi ha al·legacions a la proposta definitiva presentada per la comissió
avaluadora.
Vist l´article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Resultant que la competència per a la concessió de subvencions està delegada
a la Junta de Govern Local per Decret d'Alcaldia de 17 de juny del 2015.
Vist l'article 21.1. f) de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local i l'article 185.2
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós
de la Llei d'Hisendes locals, RESOLC:

SEGON.- Aprovar la proposta definitiva de data 5 de febrer de 2019, de la
Comissió avaluadora de les ajudes al transport universitari i alumnes de cicles
formatius de grau mitja i superior i de batxillerat artístic, en la qual es detallen els
beneficiaris i la quantia de subvenció concedida a cadascun d'ells.
TERCER.- Aprovar la obertura del termini de presentació de justificació de
despeses, establint com a termini de presentació el dia 22 de març de 2019.
CUART.- Donar compte de la present resolució a la propera reunió de la Junta
de Govern Local per a la seua ratificació.
Document signat electrónicament.
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PRIMER.- Avocar per a esta Alcaldia la competència per a la concessió de
subvencións, que es va delegar al seu dia a favor de la Junta de Govern Local
per al cas concret a què s'ha fet referència en este decret, donant compte d'esta
resolució en la primera sessió que se celebre.

