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ANUNCI

Convocatòria per a l’atorgament d’ajuts econòmics destinats al finançament de
despeses d’ensenyament pel curs 2019-2020

Es fa públic que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de l’Aldea, en sessió de
data 6 de febrer de 2020, ha adoptat un acord quina part resolutiva és la següent:

Primer.- Aprovar la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts econòmics destinats al
finançament de despeses d’ensenyament pel curs 2019-2020, d’acord amb les
bases aprovades definitivament i publicades en el BOP de Tarragona de data 13 de
març de 2017, el text de la qual és la següent:

“CONVOCATÒRIA
La present convocatòria té per objecte iniciar el procediment per la concessió de les
tipologies d’ajuts per alumnes que es concreten en el punt 2.:

1. Crèdit Pressupostari
La quantia màxima de despeses en aquesta convocatòria de subvencions és de
11.000,00 euros, que s’imputaran a l’aplicació 323 48008 del pressupost vigent.

2. Objecte, condicions i finalitat de concessió de la subvenció
Es poden concedir els següents ajuts:

a) Ajuts al pagament de llibres escolars i/o material obligatori per alumnes
escolaritzats en el nivell de segon cicle d’educació infantil (P3, P4 i P5), educació
primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, estudiants de cicles inicials de
formació professional i estudiants d’educació especial.
L’Ajuntament sol·licitarà als corresponents centres d’ensenyament per cada curs
escolar la relació de material obligatori. No serà subvencionable l’adquisició del
material escolar no prescrit pel corresponent centre d’ensenyament.

b) Ajuts pel servei d’escolarització a l’escola bressol municipal de l’Aldea.
La despesa subvencionada és la corresponent al curs 2019-2020 i s’haurà de
justificar d’acord amb allò que disposa l’article 14 de les bases específiques per a la
concessió d’aquests ajuts, publicades en el BOP de data 13 de març de 2017.

3. Requisits per a sol·licitar la subvenció
Podran ser beneficiaris dels ajuts convocats aquelles persones que compleixin els
requisits contemplats en l’art.3 de les bases específiques indicades anteriorment.
Les sol·licituds de subvenció es formalitzaran en el model normalitzat que serà
facilitat pel propi Registre General de l’Ajuntament o que es pot obtenir a partir de la
pàgina web municipal, i hauran d’anar acompanyades de la documentació que es
detalla en l’art.4, 14 i si escau art.7 de les bases publicades en el BOP de
Tarragona de data 13 de març de 2017.
En el cas que fora necessari esmenar la sol·licitud presentada o la documentació
acompanyatòria, es procedirà de conformitat amb el previst en el penúltim i darrer
apartat de l’art.4 esmentat anteriorment.

4. Òrgans competents per a la valoració i resolució del procediment.
La instrucció del procediment de concessió dels presents ajuts correspondrà a
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l’equip dels serveis socials bàsics amb el vistiplau de la Regidoria d’Ensenyament i
l’òrgan competent per a la seva resolució és la Junta de Govern Local de la
corporació.

5. Termini de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds es presentaran en el Registre General de la Corporació, en el termini
de 25 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de present
convocatòria en el BOP i en el taulell d’anuncis de la corporació

6. Termini de resolució i notificació
La resolució dels ajuts es comunicarà en el termini màxim de tres mesos. A partir
d'aquest termini el silenci administratiu s’entendrà desestimatòri.

7. Criteris d’atorgament de la subvenció i la seva ponderació.
Els criteris d’atorgament dels ajuts convocats són els recollits en l’art. 3, 6 ,7 i
concordants de les bases específiques publicades en el BOP de Tarragona de data
13 de març de 2017

8. Publicació
La convocatòria s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler
d’anuncis de la Corporació i en la web municipal.”

Segon.- Aprovar l’autorització de la despesa, document comptable A, per un import
de 11.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació 323/ 48008 del vigent pressupost 
municipal.

Tercer. Traslladar aquest acord al servei municipal d’intervenció.

L’Alcalde

Xavier Royo Franch
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