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BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ DE BEQUES D’ESTUDI,  PER SUFRAGAR LES DESPESES ORIGINADES 
PER L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT PER A L’ALUMNAT ESCOLARITZAT EN CENTRES EDUCATIUS UBICATS 
AL MUNICIPI DE MÓRA D’EBRE PER AL CURS 2017-2018 
 
Primera. Objecte de la Convocatòria. 
Constitueix l’objecte d’aquestes bases, regular l’atorgament de beques d’estudi, com una ajuda, per a 
l’adquisició de llibres de text escolars a tots els i les alumnes empadronats/des a Móra d’Ebre i 
matriculats/des en centres públics o concertats d’educació infantil, primària i ESO. L’objectiu d’aquestes 
és donar a l’alumne la possibilitat de finançar una part dels seus estudis atorgant aquestes beques a tots 
els que tenen capacitat i no han de perdre l’oportunitat de formar-se en les millors condicions possibles. 
 
Segona. Destinataris de les beques. 
Són destinataris d’aquestes beques d’estudis  els i les alumnes  empadronats/des a Móra d’Ebre des de 
l’1 de gener de 2015, que estiguin escolaritzats a Educació Infantil, Educació Primària i Ensenyament 
Secundari Obligatori (ESO) als centres educatius.  
 
Podran sol·licitar aquestes beques els pares i/o tutors legals, en nom dels nens i nenes empadronats a 
Móra d’Ebre, com a beneficiaris,  els quals estiguin al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries amb l’estat i amb l’ajuntament de Móra d’Ebre, així com amb la seguretat social i que 
reuneixin els requisits establerts en aquesta clàusula. 
 
Tercera.- Modalitats.  
Per a la consecució dels objectius s’estableixen dues modalitats de beques d’estudi: 
 
Modalitat A: Beca d’estudi per la compra de llibres de text adquirits a qualsevol dels establiments que 
hagin signat el conveni de col·laboració amb l’ajuntament i actuïn com entitats col·laboradores. 
 
Modalitat B: Beca d’estudi per la compra de llibres de text en qualsevol altra establiment  no 
col·laborador. 
 
L’import de la beca, com ajuda econòmica, es farà efectiva en funció de la disponibilitat pressupostaria 
existent i  del nombre de sol·licituds.  
 
Quarta. Import. 
L’assignació pressupostària és de 5. € però es su je tarà l’atorgament de les ajudes a l’import 
corresponent a les bases de 2017-2018. L’import màxim de la beca de llibres per alumne serà d’un 20% 
sobre l’import justificat en concepte d’adquisició de llibres escolars 
 
Cinquena. Tramitació de les beques 
Les sol·licituds podran presentar-se a les oficines de l’ajuntament, presencialment o per mitjans 
electrònics, informàtics o telemàtics, en qualsevol dels llocs establerts en l'article 16 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,  
Les sol·licituds hauran de presentar-se a través del model que serà facilitat a totes les persones 
interessades a les oficines de l’ajuntament o bé que es descarregui de la pàgina web de l’ajuntament de 
Móra d’Ebre. (model normalitzat annex 1). 
 
Juntament amb la sol·licitud s’aportarà la següent documentació: 
 
o Fotocòpia DNI/NIE del sol·licitant. 
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o Document acreditatiu de la matricula i/o escolarització de l’alumne/a, on s’indiqui el centre i el 
curs a realitzar durant el curs 2017-18, només en cas d’alumnes no matriculats en els centres educatius 
de Móra d’Ebre.  
o Document acreditatiu de la relació de filiació o tutoria (llibre de família, ...). 
o Relació detallada dels llibres de text que per a la seva adquisició el centre educatiu facilita a la 
família. 
o En cas de separació o divorci: fotocòpia de la sentència judicial i, si s’escau,  conveni de regulació 
d’aliments. 
o Fotocòpia del títol de família monoparental. 
o Factura original o tiquet de caixa que acrediti la despesa efectuada per l’adquisició dels llibres 
pel curs 2017/18 (Modalitat B). 
o En el cas dels llibres adquirits a través de l’associació de Mares i Pares dels alumnes (Modalitat 
B). 
 
Rebut emès per l’associació, per l’import pagat efectivament. 
 
o Certificat del nombre de compte expedit per l’entitat Bancària. (Modalitat B). 
 
D’ofici, es complementarà aquesta documentació amb el volant de convivència i volant 
d’empadronament històric de la unitat familiar, expedits per l’ajuntament. 
 
No concedirà cap dret la simple presentació de la sol·licitud, ni es tindran en compte altres materials 
inclosos en la factura. 
 
Pel caràcter dels beneficiaris, els seus representants (pares/mares, tutors legals,...) hauran d’estar al 
corrent de les obligacions amb la Tresoreria de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb 
l’AEAT. S’acceptarà la declaració jurada dels sol·licitants (part de la pròpia sol·licitud), d’acord amb 
l’article 14 de la Llei general de Subvencions i l’article 24 del reglament de l’esmentada Llei. Si s’escau, es 
podrà autoritzar a l’ajuntament de Móra d’Ebre a sol·licitar a aquests organismes les dades relatives al 
compliment d’obligacions tributàries i amb la seguretat Social, als efectes exclusius de comprovació del 
compliment dels requisits establerts per obtenir, percebre i mantenir la beca que es sol·licita.   
 
Sisena. Termini per presentar les sol·licituds  
El termini de presentació de les sol·licituds per la Modalitat A serà fins el 5 de setembre de 2017. El 
termini per presentar les sol·licituds a l’ajuntament per la Modalitat B serà fins el 1 d’octubre de 2017. 
 
No concedirà cap dret la simple presentació de la sol·licitud, ni es tindran en compte altres materials 
inclosos en la factura. 
 
Setena. Incompatibilitats 
1.- És responsabilitat del beneficiari el fet que aquesta beca/ajuda el condicioni a rebre’n  qualsevol 
subvenció d’un altre organisme públic o privat, rebut pel mateix concepte, és a dir, els concedits pel 
Consell Comarcal, Generalitat de Catalunya, el Ministeri d’Educació, o qualsevol altre ens o organisme 
públic. 
 
2.- No trobar-se en cap de les causes que impedeixen obtenir la condició de beneficiari, d’acord amb el 
que estableix l’article 13.2 de la llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
3.- Ésser deutor en algun concepte de l’Ajuntament de Móra d’Ebre. No estar al corrent de pagament de 
la Seguretat Social i l’Agència tributària 
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4.- En cas d’infracció s’iniciarà procediment de constrenyiment per l’import de la beca. 
 
Vuitena. Procediment d’atorgament de les beques i notificacions 
Un cop presentades les sol·licituds juntament amb la documentació annexa, l’Ajuntament les revisarà. Si 
n’hi ha alguna que no reuneix els requisits que estableixen les bases, l’Ajuntament requerirà l’interessat 
perquè en un termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb la 
indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, d’acord amb l’art. 68 de la Llei 
39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Cas 
d’incompliment es tindrà per desistida la seva petició, arxivant-se aquesta prèvia resolució que així ho 
declari. 
 
MODALITAT A: 
Un cop revisades les sol·licituds l’ajuntament expedirà un document acreditatiu (BONO) pel qual aquella 
persona compleix els requisits exigits, DOCUMENT que el sol·licitant presentarà a l’entitat  col·laboradora 
que aplicarà directament el 20% sobre l’import justificat en concepte d’adquisició de llibres escolars. 
 
MODALITAT B: 
Un cop presentada la documentació es tramitaran com expedients individuals, fins a la formulació de la 
proposta de resolució. Correspon a la Junta de Govern Local la resolució dels expedients dins de les 
disponibilitats pressupostàries. 
 
L’atorgament serà notificat per acord de Junta de Govern i les denegacions de les beques es notificaran 
als destinataris i/o responsables individualment. 
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es farà efectiu l’import d’aquestes en el termini màxim 
de tres mesos, comptats des del dia següent a la finalització del termini de presentació de sol·licituds. 
 
NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES 
Les notificacions dels acords adoptats es practicaran per mitjans electrònics quan l'interessat resulti 
obligat a rebre'ls per aquesta via de conformitat amb l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 
Els interessats que no estiguin obligats a rebre notificacions electròniques, podran decidir i comunicar en 
qualsevol moment a l'Ajuntament que les notificacions successives es practiquin o deixin de practicar per 
mitjans electrònics.  
 
Novena. Pagament. 
El pagament de les beques atorgades seran agrupades per remeses i ingressades als comptes corrents de 
les entitats col·laboradores (Modalitat A) o dels responsables dels menors, que hauran estat indicats per 
ells mateixos al model de sol·licitud,  prèvia comprovació de la justificació i la seva aprovació per la Junta 
de Govern Local (Modalitat B). 
 
Desena. Revocació de la beca. 
Les beques a les que es fa referència en aquestes Bases, tenen caràcter voluntari i eventual, són 
lliurement revocables i reductibles en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció en anys posteriors i 
no es poden al·legar com a precedent. Aquestes beques seran revocables si l’alumne no assisteix a classe 
i no finalitza el curs que va començar. 
 
Onzena. Protecció de dades.  
Les dades de caràcter personal que s’obtingui per raó d’aquestes bases reguladores i les següents 
convocatòries es tractaran d’acord amb les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
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protecció de dades de caràcter personal i el reglament que la desenvolupa, aprovat mitjançant el RD 
1720/2007, de 21 de desembre. 
 
Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva publicació; tot això sens perjudici de 
poder interposar qualsevol altre que es consideri escaient. 
 
Dotzena.  Autorització cessió dades  
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter 
Personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat 
de l’ajuntament de Móra d’Ebre, amb la finalitat de mantenir les dades d’agenda i contactes de 
l’ajuntament. 
 
La persona interessada autoritza l’ajuntament de Móra d’Ebre a cedir des d’aquest  moment les seves 
dades personals, per a la seva utilització en les finalitats exposades. Així  mateix, l’autoritza per tal que 
realitzi la tramitació i gestió escaient per aconseguir la documentació que sigui necessària, en virtut del 
que s’estableix a la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i a la Llei 29/2010, 
de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. 
 
Així mateix s’informa a la persona interessada, de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a 
l’ajuntament de Móra d’Ebre.  
 
Tretzena. Dret supletori. 
En tot allò que no es prevegi 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, arts. 18 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 1.091/1988, de 23/09/1988, i també, al RD 2.225/1993, pel qual s’aprova el 
Reglament de procediment per a la concessió de subvencions públiques. 
 
 
 
S’haurà de consultar de manera específica, cas que la llei expressament ho indiqui, totes les subvencions, 
ajudes o beques d’estudi rebudes a persones que no realitzin activitats econòmiques, si aquestes  poden 
tenir la consideració de guanys patrimonials per la qual cosa estaran subjectes i no exemptes de l’Impost 
sobre la renda.  
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