AJUNTAMENT D’ESPONELLÀ
CENTENYS · ESPONELLÀ · VILERT

BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A L’ADQUISICIÓ
DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR PEL CURS 2016-2017
Exp.núm.:2017.17
1. Objecte.
L’objecte de la convocatòria és la concessió de subvencions per finançar
l’adquisició, per al curs 2016-2017, dels llibres de text obligatoris de 1r a 6è
d’Educació Primària així com el material escolar de P3 a P5 d’Educació Infantil i de
1r a 6è d’Educació Primària.
2. Destinataris.
Per concórrer a la convocatòria, els interessats hauran de reunir els requisits
següents:
a) Estar empadronat en el municipi d’Esponellà, com a mínim, des del 1 de
setembre de 2016.
b) Ser alumne de l’Escola pública d’Esponellà.
3. Quantia.
L’import de les subvencions serà de 75,00 € per alumne.
La despesa s’imputarà a l’aplicació pressupostària 02.320.48004 Subvenció llibres
escolars del pressupost de l’exercici 2017.
.
4. Sol·licituds.
4.1.Termini: El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 30
d’abril de 2017.
4.2. Lloc: Les sol·licituds s’hauran de presentar al Registre general de
l’Ajuntament d’Esponellà (Pl. De l’Ajuntament 1, 17832 Esponellà).
4.3. Manera:
a) Cal emplenar degudament el model de sol·licitud amb les dades del pare,
mare o tutor/a legal de l’alumne.
b) A la sol·licitud s’hi haurà d’adjuntar un certificat emès per l’Amipa o per a
l’Escola Pública en el qual hi consti el cost efectiu que ha pagat cada alumne en
concepte de material escolar i llibres de text, així mateix, també es podrà presentar
factures amb els corresponents comprovants de pagament, de material escolar i
llibres de text, per aquest curs escolar 2016/2017.
5. Resolució.
La resolució de les sol·licituds presentades es farà mitjançant decret d’alcaldia, que
s’adoptarà en el termini màxim d’un mes a comptar de l’endemà de la finalització
del termini de presentació de sol·licituds. Aquesta resolució es notificarà de manera
individualitzada als interessats, de conformitat amb la normativa vigent de
procediment administratiu.
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6. Pagament.
Les subvencions es faran efectives abans del 30 de juny de 2017. L’import es farà
efectiu mitjançant transferència bancària al número de compte corrent que s’indica
per l’interessat a la sol·licitud.
7. Normativa d’aplicació.
En tot allò que no preveuen expressament aquestes bases, seran d’aplicació els
preceptes establerts per al Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003 i la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
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