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D’acord amb el que disposa la base 9 de les bases específiques que regixen el
procediment de concessió subvencions adscrites a gastos de transport, d'adquisició de
llibres de text i material escolar complementari per als alumnes escolaritzats en batxiller i
mòduls formatius durant el curs 2015/2016 i/o curs 2016/2017 i alumnes universitaris durant
el curs 2016-2017, es fa públic l'acord complementari adoptat per Resolució de l'Alcaldia
1510/2017, de 26 de juliol, que en la part dispositiva establix:
“2. Complementar l’acord adoptat per resolució de l’Alcaldía número 1464/2017, de
20 de julio, de concedir les subvencions destinades a despeses de transport, d’adquisició de
llibres de text i material escolar complementari per als alumnes escolaritzats en batxiller i
mòduls formatius durant el curs 2015/2016 i/o curs 2016/2017 i alumnes universitaris durant
el curs 2016-2017, amb aquestes dos sol·licituds que per una errada de l’administració no
es tramitaren:

n.º

R.E.

DATA

30

1588

22/03/2017

97

1703

27/03/2017

ALUMNE

DNI

BATXILLER 2015-16

JORDI BULLÓN MARTÍ

21701330-W

125

PAULA LLORCA FERNANDEZ

73585880-W

125

3. Pagar aquestes noves ajudes concedides amb un total de 250 € amb càrrec a la
partida 3266-489.00, donat que la justificació s’ha realitzat al mateix moment de presentar la
sol·licitud.
4. Publicar aquest acord en la pàgina web municipal, el qual posarà fi a la via
administrativa, de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Contra aquest acord es podrà interposar recurs postestatiu de resposició davant
l’Ajuntament en el termini d’un mes, o bé interposar recurs contenciós-administratiu en el
termini de dos mesos, a comptar en ambdós casos a partir del dia següent de la seua
publicació.”
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