CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A l'ADQUISICIÓ DELS LLIBRES
ESCOLARS D'ENSENYAMENT OBLIGATORI (PRIMÀRIA I ESO), CURS
2016/2017, AL MUNICIPI DE BENISSANET

Primer. Beneficiaris
Les subvencions s’atorgaran als alumnes que demostrin que qualsevol membre de la
unitat familiar o tutor/a legal estiguin empadronats o resideixin de forma permanent en
el municipi, i que estiguin escolaritzats a l'Escola Antoni Nat de Benissanet o l'IES
Julio Antonio de Móra d'Ebre, des de 1º d'Educació Primària fins a 4º d'ESO.
Excepcionalment, els alumnes poden estar escolaritzats en centres docents privats
concertats quan aquesta escolarització s'efectuï per resolució de la Delegació Territorial
d'Ensenyament o del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Segon. Finalitat
Contribuir al finançament de la compra dels llibres escolars del curs 2016/2017.
Fomentar el reciclatge de llibres.
Tercer. Import a concedir
L'ajuda per alumne per a aquest curs 2016/2017 serà la següent:
Quan en el centre escolar al que assisteix l’alumne s’hi porta a terme el programa de la
reutilització de llibres de text, el beneficiari haurà de justificar formar part d’aquesta
iniciativa, havent signat el corresponent compromís de deixar els llibres que s’han de
reutilitzar al finalitzar el curs a l’ens gestor del programa de reutilització de llibres, - en
aquest cas l’AMPA-.
Quan l’alumne s’hagi acollit al programa de reutilització de llibres de text, l’ajut serà de
50,% de l’import que reflecteixen les factures, comprovants i/o justificants acreditatius
de l’adquisició dels llibres de text, els quals es requeriran segons s’especifica en punts
següents per la comprovació de dita adquisició.
Atès que es pretén premiar expressament la participació en el programa de la
reutilització de llibres, els beneficiaris que, tot i existir aquest programa al seu centre
escolar, no hi participin, sols tindran dret a percebre un 10% de l’import total de la
factura o justificant per l’adquisició de llibres.
Els alumnes que cursin la ESO tindran dret a percebre el 20% de l’import de la factura o
justificant de l’adquisició de llibres, atès que a l’IES Julio Antonio no es fa reciclatge.
Quart. Crèdit Pressupostari
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Cinquè. Termini i forma de presentació.
Les sol·licituds es formularan en format paper, en el model que a tal fi es proporcionarà

a l'Ajuntament. Es dirigiran al Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament, i es presentaran en
el Registre d'entrada de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article
38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i de Procediment Administratiu Comú, fins al dia 14 de juliol de 2017 inclòs.
Hauran d'acompanyar-se a la sol·licitud els documents següents:
- Certificat de la matrícula de l'alumne emès per l'Escola Antoni Nat de Benissanet i/o
per l’IES Julio Antonio de Móra d'Ebre. Aquest certificat ha de fer constar si el centre
és públic o no. En cas de no ser-ho el certificat haurà d'acreditar que el centre disposa de
concert amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i que
l'alumne estigui matriculat per resolució de la Delegació Territorial d’Ensenyament o
del propi Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, d'acord a
l'establert en la clàusula primera de les presents bases.
- Certificat d'empadronament o qualsevol document que acrediti la residència
permanent a Benissanet de qualsevol membre de la unitat familiar o del tutor/a legal.
- Factura, original o autenticada, dels llibres emesa pel centre expenedor dels mateixos,
on consti la relació detallada.
- Fotocòpia de la primera fulla del compte on es farà l'ingrés de l'import de l'ajuda.
- Fotocòpia del DNI, NIE, passaport o permís de conduir dels pares o tutors.
Sisè. Òrgan Competent per a la Instrucció i Resolució
L'òrgan competent per a la instrucció de l'expedient
L'òrgan competent per resoldre serà la Junta de Govern Local.

és

l'Alcaldia.

Setè. Termini de Resolució i Notificació
El termini de resolució i notificació serà fins al 15 de setembre de 2017.
El venciment del termini sense haver-se notificat la resolució legitima als interessats per
entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la
subvenció.

