Expedient núm.: 796/2020
Procediment: Subvencions
Extracte de l’acord de l’ajuntament de Móra d’Ebre, de 27 de juliol de 2020, de convocatòria per
l’atorgament d’ajuts per l’adquisició de llibres escolars, al curs 2020-2021 i obrir convocatòria de les
mateixes.
https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20180816&an
yp=2018&num=07159&v=i
De conformitat amb el que estableixen els articles 17.3b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual es pot
consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):
La Junta de Govern Local de l’ajuntament de Móra d’Ebre, en sessió de 27 de juliol, ha aprovat la
següent convocatòria:
PRIMER.- Beneficiaris.
-

Podran sol·licitar la concessió de la ajuda: la persona que ostenti la representació legal, pares
i/o tutors legals. Aquest hauran de trobar-se al corrent de llurs obligacions tributàries, amb la
seguretat social i amb l’Ajuntament de Móra d’Ebre i d’acord amb les normes vigents.

-

Podran ser beneficiaris els i les alumnes empadronats/des a Móra d’Ebre des de l’1 de gener
de 2017, que estiguin escolaritzats a Educació Infantil, Educació Primària i Ensenyament
Secundari Obligatori (ESO) a centres educatius.

SEGON.- Finalitat.
Regular la convocatòria per l’atorgament d’ajuts per a l’adquisició de llibres 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 ajudes a tots els que tenen capacitat i no han de perdre
l’oportunitat de formar-se en les millors condicions possibles.
TERCER.- Bases específiques reguladores.
Bases reguladores per l’atorgament d’ajudes per l’adquisició de llibres escolars Plenari de la
Corporació en data 26 d’abril de 2018 i aprovades definitivament i publicades en data 16 d’agost BOP
de Tarragona núm. 159/17.
QUART.- Import a concedir.
L’Import de l’ajuda d’estudi per l’adquisició de llibres per l’alumne serà d’un 20% sobre l’import
justificat en concepte de adquisició de llibres escolars, que s’imputaran a la aplicació 18-323-48900 del
pressupost vigent.
CINQUÈ.- Presentació de sol·licituds
Forma i Lloc:
La presentació de sol•licituds es realitzarà de forma prioritària i preferent de manera telemàtica
(mitjançant el tràmit d’instància genèrica, al qual s’adjuntarà el model normalitzat de sol•licitud i tota la
documentació corresponent) a través de la seu electrònica de l’Ajuntament
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Atenent a la situació actual, on s’obliga a les administracions públiques a adoptar mesures preventives
bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió de la COVID-19 aquestes
sol·licituds es podran presentar presencialment:
-Del 15 al 22 de setembre: Sala del Centre Cívic de 10.30 a 13.30 hores.
-Del 23 de setembre al 15 d’octubre: amb cita prèvia.
Sol.licituds i aportació documentació:
Model normalitzat que es trobarà a la pàg. web i a la seu electrònica de l’ajuntament de Móra
d’Ebre.
No serà necessària l’aportació de documentació que ja hagi estat presentada en
convocatòries anteriors i no presentin canvis.
S’haurà d’aportar còpia de la documentació requerida en el moment de la presentació de la
sol·licitud.
SISÈ.- Termini de presentació de sol·licituds
El termini per presentar les sol·licituds a l’ajuntament serà del 15 de setembre al 15 d’octubre.
SETÈ.- - Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment
L’òrgan competent per a la concessió i, en el seu cas, denegació dels ajuts serà la Junta de Govern
Local.
La resolució final denegatòria es comunicarà mitjançant notificació al sol·licitant d’acord amb el que
estableixen la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques i els articles 56 i 57 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
NOVÈ.- Publicitat de la convocatòria
La present convocatòria es publicarà a la Base de Datos Nacional de Subvenciones i a la seu electrònica
de l’Ajuntament de Móra d’Ebre.
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