La Junta de Govern Local, en sessió de data 6/11/2019, va aprovar inicialment les
bases que bases que regulen la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts
econòmics, de caràcter individual, per a l’adquisició de llibres escolars (curs
2019/2020), així com la seva convocatòria, amb la publicació del seu text íntegre:
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA
CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS, DE CARÀCTER INDIVIDUAL, PER A
L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES ESCOLARS (CURS 2019/2020)
1.- Objecte
L’objecte de les presents Bases és regular el règim dels ajuts individuals per
l’adquisició de llibres escolars, per al curs 2019/2020, així com regular llur
convocatòria, d’acord amb la competència en matèria de educació de la normativa
local i el previst a l’Ordenança General d’Atorgament de Subvencions de l’Ajuntament
d’Alcanar.
Els ajuts són de caràcter universal. La concessió d’aquests ajuts queda condicionada a
l’existència de crèdit en les aplicacions pressupostàries corresponents.
2.- Quantia
L’import màxim dels ajuts per alumne és d’un 30% sobre l’import justificat en concepte
d’adquisició de llibres escolars.
En el cas de famílies nombroses o monoparentals els imports màxims dels ajuts serà
d’un 40% sobre l’import justificat en concepte d’adquisició de llibres escolars.
L’import de l’ajut no superarà la despesa ocasionada per l’adquisició de llibres.
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 2019. En el supòsit que l’import total sol·licitat fos superior a
la disponibilitat pressupostària existent, les quantitats subvencionades es prorratejaran
entre les sol·licitades.
La concessió d’aquests ajuts queda condicionada a l’existència de crèdit en les
aplicacions pressupostàries corresponents de l’exercici 2019.
3.- Finalitat
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ANUNCI DE L’AJUNTAMENT D’ALCANAR
d’aprovació de les bases que regulen la convocatòria pública per a la concessió
d’ajuts econòmics, de caràcter individual, per a l’adquisició de llibres escolars
(curs 2019/2020)

Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del
Mandat, aquests ajuts econòmics seran de caràcter individual i universal, i aniran
destinats a l’adquisició de llibres escolars.
4.- Període d’execució
Els ajuts concedits a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar
l’adquisició de llibres escolars de l’exercici corresponent.
5.- Requisits dels beneficiaris/àries
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les 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 següents condicions:
-

Estar empadronat/da al municipi d’Alcanar, tan l’estudiant com el pare/mare i/o
tutor/a que tingui la pàtria potestat.

-

Ser alumne d’algun centre educatiu del municipi (escola Joan Baptista Serra i
Institut Sòl de Riu).

-

Estar cursant PRE (Educació Infantil), EP (Educació primària), i ESO (Educació
Secundària Obligatòria), Batxillerat o Cicles Formatius.

-

L’alumnat matriculat a l’escola Marjal no serà beneficiari d’aquest ajut per no
tenir llibres, donat que realitzen l’aprenentatge amb material pedagògic
preparat pel professorat del centre, que és objecte d’una altra subvenció.

La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la
sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la corresponent
convocatòria.

Les sol·licituds individuals les presentaran els pares/mares i/o tutors dels alumnes,
davant el Registre General del Ajuntament d’Alcanar.
Les sol·licituds s’han de formular en el model normalitzat, que es reprodueix com a
Annex 1, el qual serà proporcionat a la mateixa escola; i en el cas dels alumnes que
assisteixen a l’institut s’haurà de recollir al mateix Ajuntament.
Amb la sol·licitud s’adjuntarà la següent documentació:
-

Factura original o tiquet de caixa i document acreditatiu del pagament bancari
o document acreditatiu de pagament en metàl·lic que acrediti la despesa
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6.- Procediment de concessió

efectuada per l’adquisició dels llibres, a partir del juny de 2019 per al curs
2019-2020.
-

Fotocòpia acreditativa del número de compte corrent, on es farà el pagament
de l’ajut.

-

En cas de primera sol·licitud o canvi de dades, s’hauran d’acompanyar
fotocòpia del llibre de família.

-

Declaració jurada de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb
l’AEAT i l’Ajuntament d’Alcanar i amb la Seguretat Social, d’acord amb el
model normalitzat.

-

No trobar-se incurs/a en cap de les causes establertes en l’article 13.2 de la
LGS.

-

Certificat o altres documents emesos pels òrgans competents que acreditin la
condició de família nombrosa o monoparental, si s’escau.

No es tramitarà cap sol·licitud que no s’acompanyi d’aquesta documentació. En cas
que no s’aporti la documentació esmentada, l’Ajuntament d’Alcanar requerirà les
persones sol·licitants perquè en un termini de 10 dies hàbils aportin la documentació.
Si transcorregut aquest termini, les persones sol·licitants no aporten aquesta
documentació, es considerarà desistida de la seva sol·licitud.
No es tindrà en compte per a concedir l’ajut els altres imports que no facin referència a
l’objecte de l’ajut, com poden ser altres materials inclosos en la factura.
7.- Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió

Els membres d’aquesta comissió de valoració seran designats per resolució d’alcaldia.
La proposta de concessió dels ajuts serà elaborada per aquest òrgan constituït d’acord
amb allò previst a l’article 14 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i
que estarà format per les següents persones:
-

L’Alcalde o persona en qui delegue.
La regidora de l’àrea.
El tècnic, administratiu o auxiliar de l’àrea.

L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs
o no esgotar el crèdit total previst.
8.- Obligacions dels beneficiaris/àries
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L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament dels ajuts
econòmics per a l’adquisició de llibres escolars previstos en les presents bases, serà la
regidoria d’Ensenyament, a través de la comissió de valoració.

Són obligacions dels beneficiaris/es d’aquests ajuts, a més de les especificades a
l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les
responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de
reintegrament de l’ajut.
-

Els/les perceptors/es d’ajuts concedits per l’Ajuntament, s’obliguen a executar
l’adquisició de llibres de conformitat amb els principis de bona administració,
bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d’acord amb
l’establert a les presents bases.

-

Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.

-

El/la beneficiari/ària d’un ajut està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de
l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici
de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.

-

El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar
beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre
les diverses partides que l’integren.

-

Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,
s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de
la finalització del termini de presentació de les justificacions.

9.- Termini per presentar les sol·licituds.
El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies que començarà a comptar
a partir de l’endemà de la publicació al BOPT d’aquest anunci.

L’import de l’ajut atorgat serà ingressat en el compte corrent aportat en el moment de
la sol·licitud, prèvia aprovació d’atorgament de l’ajut per la Junta de Govern Local. Es
pagarà l’ajut un cop aprovat aquesta despesa per la Junta de Govern Local, i quedarà
en suspens el pagament de les ajudes que estiguin condicionades per l’atorgament
d’una altra ajuda, per part d’una altra administració, fins a la resolució de l’entitat
pública corresponent (Consell Comarcal del Montsià, Ministeri d’Educació).
11.- Òrgan resolutori
Correspon a la Junta de Govern Local la resolució dels expedients dintre de les
disponibilitats pressupostàries.
12.- Incompatibilitats
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10.- Formes de pagament

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, en concepte
d’adquisició de llibres.
En cas d’infracció s’iniciarà procediment de constrenyiment per l’import de l’ajut.
Es declararan expressament compatibles fins al 100% de la despesa objecte de
subvenció aquelles sol·licituds presentades per persones que acreditin mitjançant
informe social, necessitats econòmiques o socials greus.
13.- Règim jurídic supletori
En tot allò que no es preveu en aquestes bases de manera expressa i en l’Ordenança
reguladora de l’Atorgament de Subvencions de l’Ajuntament d’Alcanar, serà d’aplicació
el que es disposa als articles 239 a 241 del text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, 118 a 129 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals
de Catalunya, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en la
resta de normativa concordant.
Aquestes bases se sotmeten al preceptiu període d’informació pública, mitjançant pel
termini de 20 dies hàbils a comptar des de la data de publicació en el Butlletí Oficial de
la Província (BOPT), amb exposició al tauler d’edictes de l’Ajuntament i etauler
electrònic, a fi que per les persones interessades s’hi puguin presentar al·legacions,
reclamacions o suggeriments. Transcorregut el termini d’exposició sense que s’hi hagin
produït reclamacions i/o al·legacions, aquestes Bases quedaran aprovades
definitivament.
L’ALCALDE,
Joan Roig Castell

5

Codi Validació: 5AX53QKKFKPFTM6YT276KSG2E | Verificació: http://alcanar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 5

Alcanar, signat electrònicament al marge.

