
Bases per a la Concessió d’Ajuts Econòmics de caràcter individual, per a  l’ adquisició de llibres 

per a l’ensenyament obligatori 

 

Clàusula 1. Objecte de la convocatòria 

 

Constitueix l’objecte d’aquestes bases regular el règim dels ajuts individuals que atorga l’Ajuntament de 

Benissanet per assumir el pagament de l’adquisició dels llibres escolars des de 1r de primària fins a 4rt 

d’ESO, així com regular llur convocatòria en el curs 2017/2018. 

 

Clàusula 2. Destinataris de l’ajut 

 

Els ajuts s’atorgaran als alumnes que demostrin que qualsevol membre de la unitat familiar o tutor/a legal 

estiguin empadronats o resideixin de forma permanent al municipi, i que estiguin escolaritzats a l’Escola 

Antoni Nat de Benissanet o a l’IES Julio Antonio de Móra d’Ebre, des de 1r d’Educació Primària fins a 4t 

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. 

 

La Junta de Govern Local serà l’òrgan competent per atorgar o denegar l’ajut davant qualsevol cas que es 

pugui presentar per destinataris diferents als aquí establerts. 

 

Clàusula 3. Import dels ajuts 

 

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.  

 

Els alumnes que cursin 1r i 2n de primària tindran dret a percebre el 20% de l’import de la factura o 

justificant de l’adquisició de llibres, atès que en aquests cursos no és possible realitzar el reciclatge de 

llibres. 

 

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. 

 

Clàusula 4. Incompatibilitats 

 

Els ajuts regulats a les presents bases són incompatibles amb qualsevol ajut d’un altre organisme públic o 

privat, rebut pel mateix concepte. 

 

Clàusula 5. Tramitació de les sol·licituds 

 

Les sol·licituds individuals les presentaran els representants legals dels alumnes, presencialment, a 

l’oficina municipal de Benissanet en horari d’oficina i adreçades al regidor d’ensenyament. Les 

sol·licituds s’han de formular en el model normalitzat “Sol·licitud d’ajut individual” que serà 

proporcionat per l’Ajuntament. 

 

També es podran presentar via telemàtica, mitjançant l’imprès que es penjarà a la web municipal.  

 

Amb la sol·licitud s’ha d’acompanyar la documentació necessària que acrediti la situació familiar, la qual 

estarà expressament especificada en el model de sol·licitud de l’ajut, i que és la següent: 

 



- Certificat de la matrícula de l’alumne emesa per l’Escola Antoni Nat de Benissanet i/o per l’IES 

Julio Antonio de Móra d’Ebre. Aquesta certificació 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 hi està 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 a 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 o justificant, original o autenticada, dels llibres emesa pel centre expenedor dels 

mateixos, on consti la relació detallada. 

- Fotocòpia del primer full del compte on s’haurà de fer l’ingrés de l’ajut. 

- Fotocòpia del DNI, NIE, passaport o permís de conduir dels pares o tutors.   

 

L’Ajuntament demanarà als centres o a l’AMPA els justificants que consideri necessaris per l’atorgament 

dels ajuts.  

 

Clàusula 6ª. Termini per presentar les sol·licituds 

 

El termini per presentar les sol·licituds fineix als trenta dies naturals comptadors a partir de l’endemà de 

la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província. 

 

Clàusula 7ª. Concessions o denegacions de l’ajut i notificacions. 

 

1. Correspon a la Secretaria de l’Ajuntament la tramitació dels expedients individuals, fins a la 

formulació de la proposta de resolució, que serà subscrita pel regidor d’ensenyament. Correspon 

a la Junta de Govern Local la resolució dels expedients dins de les disponibilitats dels crèdits 

pressupostaris existents. 

2. Les concessions o denegacions dels ajuts es notificaran als sol·licitants. 

3. Un motiu de denegació serà que els titulars de la sol·licitud no es trobin al corrent de pagament 

dels impostos i taxes locals. 

 

Clàusula 8ª. Pagament dels ajuts. 

 

1. L’import dels ajuts serà pagat als sol·licitants i ingressat als comptes corrents que els propis 

beneficiaris hauran indicat prèviament en emplenar el model normalitzat “Sol·licitud d’ajut 

individual per a l’adquisició de llibres escolars, curs 2017/2018” i hagin justificat la seva 

adquisició mitjançant factura o tiquet de compra, signat/da i segellat/da, amb càrrec al pressupost 

de 2018. La factura o tiquet tenen la finalitat de justificar l’adquisició de llibres escolars 

obligatoris, tal com ho especifica la clàusula 1a, per tant, queda exclòs el material escolar. 

2. L’import de l’ajut que correspongui a cada sol·licitant serà pagat en un sol cop, després que hagi 

estat aprovat per la Junta de Govern Local i en funció de la disponibilitat pressupostària de 

l’Ajuntament. 

 

Clàusula 9ª. Propietat i reutilització dels llibres objecte dels ajuts. 

 

La propietat dels llibres objecte d’aquests ajuts serà, en el cas dels llibres reutilitzables, l’ens gestor del 

programa de reutilització, durant aquest curs 2017-2018, l’AMPA, amb l’objectiu de poder-los fer servir 

en els cursos futurs, i en el cas dels llibres no reutilitzables, seran propietat del beneficiari. 

 

Els beneficiaris dels ajuts dels llibres reciclats resten obligats retornar els llibres a l’AMPA en bon estat 

de conservació.  

 

Clàusula 10ª. Dret supletori 

 

En tot allò que no es preveu en aquestes bases de manera expressa serà d’aplicació el que es disposa als 

articles 239 a 242 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 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 aprovat per Decret 179/1995 de 13/06/1995, 8 i concordants de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions. 


