Ajuntament de Bellvei
ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES ESPECIFIQUES DE
SUBVENCIONS PER LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS DE
CARÀCTER INDIVIDUAL PER A L’ADQUISICIÓ DE MATERIAL ESCOLAR
AL CEIP LA MUNTANYETA”
ARTICLE 1. -Objecte de les subvencions
Mitjançant la present ordenança específica s’estableixen les bases reguladores
de la concessió de subvencions per l’Ajuntament de la Bellvei que tenen per
objecte subvencionar l’adquisició dels llibres de text dels escolars de l’Escola
La Muntanyeta, no inclosos en el servei de reciclatge que gestiona la mateixa
escola.
ARTICLE 2. Beneficiaris
Seran beneficiaris d’aquesta subvenció, les famílies dels alumnes de l’Escola
Pública La Muntanyeta de Bellvei.
ARTICLE 3. Iniciació i procediment per a la concessió de la subvenció
El procediment per a la concessió de les subvencions no es tramitarà en règim
de concurrència competitiva, doncs la finalitat d’aquesta subvenció és que les
famílies bellveienques obtinguin una ajuda per l’adquisició dels llibres escolars
dels seus fills. Mitjançant convocatòria pública s‘iniciarà sempre d’ofici d’acord
amb allò que estableix l’article 23 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, d’acord amb la convocatòria aprovada per l’òrgan
competent que desenvoluparà el procediment per a la concessió de les
subvencions convocades i tindrà necessàriament el contingut següent:
1) Indicació de la disposició que estableixi, si s’escau, les bases reguladores i
del diari oficial en què es publica.
2) Crèdits pressupostaris als quals s’imputa la subvenció i quantia total màxima
de les subvencions convocades dins dels crèdits disponibles o, si no n’hi ha,
quantia estimada de les subvencions.
3) Seran requisits dels sol·licitants per a la concessió de les subvencions
regulades en aquesta ordenança:
a) Ser pare-mare-o tutor d’un alumne de l’Escola Pública de Bellvei La
Muntanyeta.
b) Constar empadronats al municipi l’alumne i els seus pares o
representants legals.
c) En cas que només consti empadronat l’alumne amb només un dels dos
progenitors, caldrà justificar-ne la guàrdia i custòdia.
A més a més, pels sol·licitants del l’ajut específic, s’hauran de complir els
següents requisits:
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a)

Els ingressos de la unitat familiar han de ser igual o inferior a 15.000 €.

b) En el cas d’ingressos nets anuals de la unitats familiars iguals o
inferiors a 20.000 € hauran d’acreditar la condició de famílies nombroses i/o
monoparentals.
4) Acreditar que totes les persones que formen part de la unitat familiar, és a
dir, que consten empadronats en el mateix domicili estan al corrent de
pagament de tributs i taxes municipals.
5) Els òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment seran
els següents: la instrucció del procediment la portarà a terme la Regidoria
d’Ensenyament i la resolució d’aquesta serà la Junta de Govern Local.
6) Termini de presentació de sol·licituds.
7) La data límit de resolució.
8) Junt amb la sol·licitud s’ha d’acompanyar acreditació de les despeses
mitjançant les factures o rebuts corresponents.
ARTICLE 4. Instrucció del Procediment
La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspon a l’òrgan
que es designa en la convocatòria.
L’instructor realitzarà d’ofici quantes actuacions consideri necessàries per a la
determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals
s’ha de formular la proposta de resolució.
Les activitats d’instrucció comprendran:
- Petició i realització de tots aquells informes que es considerin necessaris per
resoldre o exigits per les normes que regulen la subvenció.
- Preavaluació de les sol·licituds o peticions, per tal de verificar el compliment
de les condicions imposades per adquirir la condició de beneficiari de la
subvenció
L’òrgan instructor, formularà la proposta de resolució.
ARTICLE 5. Resolució
No es podrà adoptar cap resolució fins que no s’acrediti l’existència de
consignació pressupostària adient i suficient en l’expedient. Una vegada
aprovada la proposta de resolució definitiva, i d’acord amb allò que preveu
l’article 41 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques i, si s’escau, en la norma o convocatòria
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corresponent, l’òrgan competent resoldrà el procediment motivadament i, en tot
cas, caldrà acreditar els fonaments de la resolució que s’adopti i els
compromisos assumits pels beneficiaris.
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà
excedir de sis mesos. El venciment d’aquest termini màxim sense haver
notificat la resolució legitima els interessats s’entendrà desestimada per silenci
administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.
La resolució del procediment es notificarà als interessats d’acord amb allò que
preveu l’article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques. La pràctica d’aquesta
notificació o publicació s’ajustarà a les disposicions que conté l’article 41 de
l’esmentada Llei.
ARTICLE 6. Obligacions dels Beneficiaris
Les obligacions dels beneficiaris són les següents:
a) Justificar davant l’òrgan concedent, el compliment dels requisits i condicions.
b) Sotmetres a les actuacions de comprovació, a efectuar per l’òrgan concedent
així com també qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin
realitzar els òrgans de control competents.
c) Comunicar a l’òrgan concedent l’obtenció d’altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.
d) Si s’estigués en curs d’alguna de les causes de reintegrament, caldrà
procedir al reintegrament de la quantia rebuda.
ARTICLE 7. Quantia
La quantia total de la subvenció no podrà superar la quantitat consignada en
els pressupostos de l’Ajuntament per a cada exercici.
ARTICLE 8. Justificació i Cobrament
Per percebre la subvenció és necessari presentar a l’Ajuntament la
documentació següent:
* En cas d’ajut universal:
a) Instància subscrita pel beneficiari dirigida a l’alcalde, sol·licitant el pagament
de la subvenció, amb indicació del número de compte al qual s’ha d’efectuar la
transferència, segons model normalitzat, amb declaració jurada de no ser
deutors d’AEAT i Tresoreria General de la Seguretat Social.
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b) Factures originals o fotocòpies compulsades de les factures justificatives de
la despesa o còpies compulsades, on consti el nom del beneficiari i el curs
escolar.
c) Justificants del pagament de les factures aportades.
d) La documentació justificativa s’ha de presentar en el termini que estableixi la
convocatòria.
* En cas d’ajut específic:
Els justificants que cal presentar son:
a) Instància subscrita pel beneficiari dirigida a l’alcalde, sol·licitant el pagament
de la subvenció, amb indicació del número de compte al qual s’ha d’efectuar la
transferència, segons model normalitzat, amb declaració jurada de no ser
deutors d’AEAT i Tresoreria General de la Seguretat Social.
b) Factures originals o fotocòpies compulsades de les factures justificatives de
la despesa o còpies compulsades, on consti el nom del beneficiari i el curs
escolar.
c) Justificants del pagament de les factures aportades.
d) Situacions socioeconòmiques de la família: S’acreditarà mitjançant la
presentació de la declaració d’IRPF. En cas que resulti negativa es podrà
complementar amb un certificat tributari, expedit per la seu electrònica de
l’Agència Tributària.
e) Condició de família Monoparental i/o nombrosa: S’acreditarà per mitjà
d’aportació del títol expedit pel Departament de Benestar i Família de la
generalitat de Catalunya.
Tots els documents presentats hauran de ser originals o còpies compulsades.
En cas contrari l’Ajuntament podrà considerar no provada la situació que
s’al·lega.
ARTICLE 9. El Reintegrament
El beneficiari ha de complir els compromisos assumits amb motiu d’aquesta
subvenció. En altre cas, procedirà exigir el reintegrament total o parcial de les
quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora des del moment del
pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la procedència del
reintegrament, i en la quantia fixada en l’article 38.2 de la Llei General de
Subvencions.
ARTICLE 10. Atorgament i pagaments de les subvencions
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Els criteris de concessió seran:
1)

Ajuts universals: l’Ajuntament de Bellvei abonarà a les famílies el
20% del cost dels llibres, no inclosos dins el servei de reciclatge,
gestionat directament per l’escola La Muntanyeta de Bellvei.

2)

Ajut específic: l’Ajuntament de Bellvei abonarà a les famílies el 100%
del cost dels llibres, no inclosos dins el servei de reciclatge, gestionat
directament per l’escola La Muntanyeta de Bellvei.

El pagament dels imports atorgats, un cop notificada la concessió dels ajuts, es
faran mitjançant transferència bancària, prèvia declaració de beneficiaris/es.
ARTICLE 11. Compatibilitat de les Subvencions
La concessió d’aquestes ajudes no serà compatible amb qualsevol altre tipus
de subvenció o ajuda.
ARTICLE 12. Responsables de les Infraccions
Seran responsables de les infraccions administratives en matèria de
subvencions aquells que per acció o omissió incorrin en els supòsits tipificats
com a infraccions en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
ARTICLE 13. Infraccions
Constitueixen infraccions els incompliments de les obligacions recollides en la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
ARTICLE 14. Entrada en vigor
La present Ordenança entrarà en vigor una vegada s’hagi publicat íntegrament
el text en el Butlletí Oficial de la Província, i transcorregut el termini establert en
l’article 65.2 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local,
mantenint-se vigent mentre no es procedeixi a la seva modificació o derogació.
La present ordenança ha estat aprovada en sessió plenària de data 21 de
novembre de 2018 i publicada definitivament al BOPT 939-2019 de 31 de gener
de 2019.
Bellvei, data de la signatura.
El Secretari,

Vistiplau,
L’Alcalde-President
Fèlix Sans Mañé

