AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D’ALCANAR
Montsià (Tarragona)

ANUNCI
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 2016/2017)

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 2016/2017)
Primera. Objecte de la convocatòria.
Constitueix l’objecte d’aquestes Bases regular el règim dels ajuts individuals per
l’adquisició de llibres escolars, per al curs 2016/2017, 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.
Segona. Destinataris de l’ajut.
Són destinataris/es dels ajuts els/les estudiants de les famílies empadronades a
Alcanar (també el fill/a), que siguin alumnes d’algun centre educatiu del nostre
municipi, que cursen PRE (Educació Infantil), EP (Educació primària), i ESO (Educació
Secundària Obligatòria), batxillerat i Mòduls, que estiguin matriculats a l’Institut
Sòl-de-Riu, i a l’escola “Joan Bta. Serra”. Es requisit indispensable que estiguin
empadronats/des al municipi d’Alcanar l’estudiant i el pare/mare o tutor que tingui la
pàtria potestat.
L’alumnat matriculat a l’escola Marjal no serà beneficiari d’aquest ajut per no tenir
llibres, sinó que realitzen l’aprenentatge amb material pedagògic preparat pel
professorat del centre, que és objecte d’una altra subvenció.
Tercera.- Import dels ajuts.
L’import màxim dels ajuts per alumne és d’un 30% sobre l’import justificat en concepte
d’adquisició de llibres escolars o bé adquisició del primer ordinador portàtil educatiu,
en el marc del Projecte EduCAT 1x1.
En el cas de famílies nombroses o monoparentals l’imports màxim dels ajuts serà d’un
40% sobre l’import justificat en concepte d’adquisició de llibres escolars o bé adquisició
del primer ordinador portàtil educatiu, en el marc del Projecte EduCAT 1x1.
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L’import de l’ajut no superarà la despesa ocasionada per l’adquisició de llibres o bé
l’adquisició d’ordinador portàtil educatiu, en el marc del Projecte EduCAT 1x1.
La previsió de quantia total màxima d’aquestes subvencions serà de 12.000 euros,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 323.480.00 dels pressupostos generals de la
Corporació per a l’exercici 2016. 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 2016.
Quarta: Incompatibilitats.
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’adquisició d’ordinador portàtil educatiu, en el marc del Projecte EduCAT 1x1,
el pagament d’aquest ajut serà compatible amb el cofinançament del Departament
d’Ensenyament.
En cas d’adquisició d’ordinador portàtil educatiu només es finançarà la primera
adquisició, sempre i quan no hagi estat finançat anteriorment.
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.
Cinquena: Tramitació dels ajuts.

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.
5.2.- Amb la sol·licitud s’adjuntarà la següent documentació:
a) Factura original, tiquet de caixa, o document acreditatiu de l’ingrés bancari
que acrediti la despesa efectuada per l’adquisició dels llibres o ordinador
portàtil, a partir del juny de 2016 per al curs 2016-2017.
b) Fotocòpia acreditativa del número de compte corrent, on es farà el pagament
de l’ajut.
c) En cas de primera sol·licitud o canvi de dades, s’hauran d’acompanyar
fotocòpia del llibre de família.
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5.1.- Les sol·licituds individuals les presentaran els pares/mares i/o tutors dels
alumnes, davant el Registre General del Ajuntament d’Alcanar.

d) 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.
e) No trobar-se incurs/a en cap de les causes establertes en l’article 13.2 de la
LGS.
f) Certificat o altres documents emesos pels òrgans competents que acreditin la
condició de família nombrosa o monoparental, si s’escau.
5.3.- 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.
5.4.- 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.
Sisena.- Termini per presentar les sol·licituds.
El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes que començarà a comptar a
partir de l’endemà de la publicació al BOPT d’aquest anunci.
Setena .- Concessions o denegacions dels ajuts
Correspon a la Junta de Govern Local la resolució dels expedients dintre de les
disponibilitats pressupostàries.
Vuitena.- Pagament dels ajuts:

Novena.- Dret 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.
L’ALCALDE,
Alcanar, signat electrònicament al marge.
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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).

