Extracte de l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Alcanar, de data
14/10/2020, d’aprovació de les bases que regeixen l’atorgament d’ajuts econòmics,
de caràcter individual, per a l’adquisició de llibres escolars (curs 2020-2021), així
com de la seva convocatòria.
De conformitat amb el que estableixen els articles 17.3b i 20.8a de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el
text complert de la qual es pot consultar a la “Base de Datos Nacional de
Subvenciones” (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Alcanar, en sessió de 14/10/2020, ha
aprovat la següent convocatòria:
1. Objectiu: L’objecte és regular el règim dels ajuts individuals per l’adquisició de
llibres escolars, per al curs 2020/2021, d’acord amb la competència en matèria
d’educació de la normativa local i el previst a l’Ordenança General d’Atorgament de
Subvencions de l’Ajuntament d’Alcanar.
La present convocatòria es regirà per les bases reguladores aprovades per la Junta de
Govern Local de data 06.11.2019, i publicades al BOPT núm. d’inserció 2019-10258
del 20.11.2019.
2.- Beneficiaris/es: Persones físiques o jurídiques que hagin de realitzar l’activitat que
fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les
prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les condicions:
3.- Procediment de concessió: Procediment de concurrència competitiva. La
concessió dels ajuts s’adoptarà per resolució motiva de l’òrgan convocant d’acord amb
la proposta de la comissió de valoració.
4. Obligacions dels beneficiaris/es: Establertes en les bases que regulen aquesta
convocatòria.
5.- Quantia total màxima de les subvencions: La previsió de quantia total màxima
d’aquestes subvencions serà de 10.000 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
323-4800000 dels pressupostos generals de la Corporació per a l’exercici 2020.
6.- Termini de presentació de sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds
serà de 15 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT).
Les sol·licituds s’han de formular en el model normalitzat.
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ANUNCI
de convocatòria d’atorgament d’ajuts econòmics, de caràcter individual, per a
l’adquisició de llibres escolars (curs 2020-2021)

7.- Publicació: La present convocatòria, una vegada aprovada, s’enviarà a la Base de
Dades Nacional de Subvencions, als efectes de la seva publicació al Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona.
8.- Incompatibilitats: Aquest ajut és incompatible amb qualsevol ajut d’un altre
organisme públic o privat, rebut pel mateix concepte, és a dir, els concedits pel Consell
Comarcal, o el Ministeri d’Educació, o qualsevol altre ens o organisme públic.
L’ALCALDE,
Joan Roig Castell

2

Codi Validació: 9SMNRFSFNEAHKDT6R92LNKQRE | Verificació: https://alcanar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

Alcanar, signat electrònicament al marge.

