AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA
Plaça Manel Ferré 3 43895 L’Ampolla
Telf. 977 460 018 - Fax 977 593 380
www.ampolla.cat

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS
ECONÒMICS, DE CARÀCTER INDIVIDUAL, PER A L’ADQUISICIÓ DELS LLIBRES ESCOLARS I/O
MATERIAL EN SUPORT INFORMÀTIC ESCOLAR (JA SIGUI ORDINADOR I/O TABLET) A
L’AMPOLLA
Primera.- Objecte de la convocatòria.
Constitueix l’objecte d’aquestes bases regular el règim dels ajuts individuals per a l’adquisició de llibres
escolars i/o material en suport informàtic escolar (ja sigui ordinador i tablet), per al curs 2018-2019 i
posteriors mentrestant no es modifiquin.
Segona. Destinataris de l’ajut.
a/ Es destinen els ajuts a tots els escolars d’infantil i primària empadronats a l’Ampolla que cursin
els seus estudis en qualsevol centre, públic o concertat, de la demarcació de Tarragona, d’acord
amb la relació certificada i/o certificat de matrícula emesos per la direcció del centre i que
tinguin, almenys, un any d’antiguitat en el Padró Municipal de l’Ampolla.
b/ A tots els alumnes que cursen ESO inscrits en qualsevol Institut públic o concertat de la
demarcació de Tarragona I que tinguin, almenys, un any d’antiguitat en el Padró Municipal de
l’Ampolla I una edat màxima de 18 anys a 31 de desembre de l’any en curs, d’acord amb la relació
certificada i/o certificat de matrícula emesos per la direcció del centre.
c/ A tots els alumnes que cursen batxillerat o formació reglada d’orientació professional inscrits en
qualsevol Institut públic o concertat de la demarcació de Tarragona I que tinguin, almenys, un any
d’antiguitat en el Padró Municipal de l’Ampolla I una edat màxima de 18 anys a 31 de desembre de
l’any en curs, d’acord amb la relació certificada i/o certificat de matrícula emesos per la direcció del
centre.
L’antiguitat del Padró Municipal es comptarà a partir de la data de la formalització de la
sol·licitud.
Tercera. Import dels ajuts.
3.1. Els alumnes percebran una quantitat fixa màxima (que es detalla a continuació), sempre i quan
l’import dels llibres i/o material en suport informàtic escolar (ja sigui ordinador i tablet), justificat amb
la corresponent factura, sigui igual o superior a aquesta quantitat. En cas que l’import total de
l’adquisició sigui inferior, s’abonarà la quantitat total del cost dels llibres.
Infantil
Primària
ESO
Batxillerat o
formació reglada d’orientació professional

50 euros (quantitat màxima).
75 euros (quantitat màxima).
80 euros(quantitat màxima).
100 euros (quantitat màxima).

3.2. Bonificacions
3.2.1. Les quantitats econòmiques es veuran incrementades en un 20 % en el cas dels beneficiaris
que ostentin el títol de família nombrosa categoria general en vigor o família monoparental en vigor
categoria general, expedit pel Departament de Família de la Generalitat de Catalunya o el seu
equivalent en altres comunitats autònomes.
3.2.2. Les quantitats econòmiques es veuran incrementades en un 30 % en el cas dels beneficiaris
que ostentin el títol de família nombrosa categoria especial en vigor o família monoparental en vigor
categoria especial, expedit pel Departament de Família de la Generalitat de Catalunya o el seu
equivalent en altres comunitats autònomes.
Aquestes bonificacions s’abonaran sempre i quan l’import de l’adquisició dels llibres, prèviament
justificat amb factura, sigui igual o superior a l’import total de la subvenció. En cas que l’import total
de l’adquisició sigui inferior, s’abonarà la quantitat total del cost.
Quarta. Incompatibilitats.
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Amb qualsevol ajut d’un altre organisme públic o privat, rebut pel mateix concepte.
En cas d’infracció s’iniciarà procediment d’apremi per l’import de l’ajut.
Cinquena.- Tramitació dels ajuts.
5.1. Les sol·licituds individuals les presentaran els/les representants legals dels alumnes a
l’Ajuntament de l’Ampolla.
Les sol·licituds s’han de formular en el model normalitzat que es reprodueix com a annex 1.
5.2. Amb la sol·licitud s’ha d’acompanyar el següent:
5.2.1. Fotocòpia del llibre de família o document que es substitueixi.
5.2.2. Factura original que acrediti la despesa efectuada per l’adquisició dels llibres. La data de la
mateixa ha de ser de l’any vigent. En el cas dels llibres adquirits a través de l’Associació de mares i
pares, el rebut emès per l’Associació, per l’import pagat efectivament.
5.2.3. Al model de sol·licitud ha de figurar un número de compte per poder fer el pagament de l’ajut.
5.2.4. Declaració jurada conforme no tenen sol·licitat i/o concedit cap ajut d’un altre organisme públic o
privat pel mateix concepte.
5.3. No es tramitarà cap sol·licitud que no s’acompanyi de la documentació.
5.4. No concedeix cap dret la simple presentació de la sol·licitud, ni es tindran en compte altres
materials inclosos a la factura. S’inclouran els llibres de lectura.
Sisena. Termini per presentar les sol·licituds.
El termini per presentar les sol·licituds a l’Ajuntament serà a partir de l’endemà de la finalització del
termini d’exposició al públic de la convocatòria.
Setena. Concessions o denegacions dels ajuts i notificacions.
7.1. Correspon a la Regidoria d’ensenyament de l’Ajuntament la tramitació dels expedients individuals,
fins a la formulació de la proposta de resolució.
Correspon
a la Junta de Govern, la resolució dels expedients dins de les disponibilitats
pressupostàries.
7.2. En cas de denegació de l’ajut es notificarà individualment al/la representant legal de l’alumne/a o
responsable.
Vuitena. Pagament dels ajuts.
8.1.- Els imports dels ajuts atorgats serà ingressat als comptes corrents dels responsables dels/de les
menors, que hauran estat indicats per ells mateixos, d’acord amb el punt 5.2.3 d’aquestes bases.
8.2. En cas que els beneficiaris o seu representant legal sigui deutor amb l’Administració atorgant de la
subvenció, aquest serà compensat d’ofici d’acord amb el que disposen els articles 71 de la Llei LGT
Novena. 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 241 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 81 i 82 del text refós de la llei
general pressupostària en versió aprovada per RDL 1091/88, de 23.09.88, i també, al RD 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
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SOL·LICITUD D’AJUT PER A L’ADQUISICIÓ DELS LLIBRES ESCOLARS
CURS 2019/2020
Nom i cognoms del pare
Nom i cognoms de la mare
Nom i cognoms del tutor legal (si escau)
Domicili
Telèfon contacte

amb DNI/NIE
amb DNI/NIE
amb DNI/NIE
de
e-mail:

Sol·licito per al curs 2019/20 que em sigui concedit l’ajut econòmic per l’adquisició de llibres escolars, i que el
mateix es faci efectiu al següent número de compte (IBAN)
Entitat bancària:

E

S

DADES RELATIVES A LA SOL·LICITUD DE L’AJUT:
Nom i cognoms de l’alumne/a:
Centre en el que està matriculat:
Carnet de família nombrosa:
Carnet de família monoparental:

Curs:
SI
SI

NO
NO

Documents que s’adjunten a la sol·licitud:
- Fotocòpia del llibre de família, DNI o document substitutiu
- Factura o rebut acreditatiu de l’adquisició dels llibres
- Fotocòpia del carnet de família nombrosa o carnet de família monoparental
- Al mateix temps faig constar que són certes les dades d’aquesta sol·licitud i que conec les bases i
l’obligatorietat d’adjuntar la documentació requerida.
- Declaro que no sóc beneficiari/a de cap tipus d’ajuda per part de cap organisme públic o privat per
aquest mateix concepte i període.
- També declaro trobar-me al corrent de les meves obligacions tributàries en l’Ajuntament de l’Ampolla, i ser
sabedor/a que en cas contrari, l’Ajuntament retindrà l’import del deute existent.
L’Ampolla,

de

de 2019

Signat:

SR. ALCALDE - PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA
Als efectes de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre(LOPD) les dades de caràcter personal podran ser incorporades a un fitxer automatitzat del qual n’és responsable
l’Ajuntament de l’Ampolla, que les tractarà de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat aquí assenyalada. Les dades podran ser cedides a les entitats col·laboradores
en la gestió i a Administracions o Ens públics que ho requereixin en ús de les seves competències. L’interessat pot revocar el consentiment atorgat i exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició , adreçant-se a: Ajuntament de l’Ampolla, Plaça Manel Ferré, 3, CP: 43895 l’Ampolla.

