BASES QUE REGULEN LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER A
L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR PEL CURS
2016/2017

1.Objecte i destinataris.
L’Ajuntament d’Igualada obre convocatòria pública per a la concessió d’ajuts
per a l’adquisició de llibres escolars o de material escolar, destinats a famílies
de la ciutat, amb fills escolaritzats a segon cicle d’educació infantil,
d’ensenyament primari o d’ensenyament secundari obligatori en el curs
escolar 2016/2017.
Per tant, són destinataris:
- l’alumnat de segon cicle d’educació infantil (P3, P4, P5), de tots els
centres escolars
- l’alumnat dels centres educatius de primària que no restes exclosos,
segons la base 4.
- l’alumnat dels centres educatius de secundària que no resten exclosos,
segons la base 4.
En tots els casos s’estableixen els següents llindars d’ingressos
corresponents a l’exercici 2015, que no es podran superar per optar a
aquests ajuts:
- famílies de 2 membres computables: 16.759 euros
- famílies de 3 membres computables: 22.009 euros
- famílies de 4 membres computables: 26.107 euros
- famílies de 5 membres computables: 29.624 euros
- famílies de 6 membres computables: 33.022 euros
- famílies de 7 membres computables: 36.237 euros
- famílies de 8 membres computables: 39.429 euros
A p
euros per cada nou membre
computable.
La renda de les famílies, als efectes d'aquests ajuts, s'obtindrà per agregació
de les rendes corresponents al darrer exercici fiscal liquidat de cada un dels
membres computables de conformitat amb la normativa reguladora de
l'impost sobre la renda de les persones físiques. Es podran tenir en compte
les situacions de les famílies que puguin acreditar un canvi de situació
econòmica entre la renda familiar de l’exercici fiscal referit i l’actual.

Es denegarà l'ajut sol·licitat quan les activitats econòmiques de què siguin
titulars els membres computables de la família hagin tingut el darrer any fiscal
un volum de facturació superior a 130.000,00 euros.
Per obtenir l’ajut, no serà necessari complir els requisits establerts a l’article
13.2 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.

2. Import de l’ajut
La despesa màxima prevista per l’Ajuntament d’Igualada per a la concessió
d’aquests ajuts és de quaranta mil euros, amb càrrec a la partida
20002/32601/48900 i de nou mil euros, amb càrrec a la partida
20003/23112/48900.
L’import màxim de l’ajut per fill o filla no podrà superar:
- els 40 euros per als alumnes de segon cicle d’educació infantil
- els 75 euros per als alumnes de primària
- els 100 euros per als alumnes de secundària.
Això no obstant, l’Ajuntament d’Igualada atendrà totes les sol·licituds que rebi
que compleixin els requisits que s’estableixen en aquestes bases. En el cas
que el nombre de sol·licituds sigui superior a la que permeti la consignació
pressupostària, es disminuirà l’import dels ajuts de manera proporcional i en
la quantia necessària fins a poder atendre totes les presentades que
compleixin els requisits.
També podrà reduir-se l’import de l’ajut en el cas que el cost dels llibres del
curs del sol·licitant que indiqui el centre educatiu a l’Ajuntament sigui inferior
al 90 per cent de les quanties màximes indicades, ja que en cap cas l’ajut pot
superar el 90 per cent del cost.

3. Beneficiaris dels ajuts
L’ajut serà per nen/nena o jove que cursi segon cicle d’educació infantil, o
ensenyaments obligatoris (primària o ensenyament secundari obligatori)
Les famílies beneficiàries estan obligades a destinar aquest import a la
compra de llibres i l’Ajuntament podrà realitzar les comprovacions
necessàries per verificar aquest destí. En cas que l’Ajuntament tingui
coneixement que un beneficiari dels ajuts no ha destinat l’import de l’ajut a la
compra de llibres o material escolar, podrà denegar-l’hi en properes
convocatòries.

4. Requisits
a) L’acompliment del nivell de renda establert entre tots els membres de
la unitat familiar.
b) Figurar tots els membres de la unitat familiar en el Padró municipal
d’habitants de l’Ajuntament d’Igualada des d’un mínim de tres mesos
abans de la data de convocatòria d’aquests ajuts.
En cas de separació dels pares, que s’haurà de justificar documentalment,
el requisit de figurar en el Padró municipal d’habitants s’haurà d’entendre
referit a l’infant beneficiari i al progenitor amb qui convisqui habitualment,
que en tingui la guarda i custòdia.
c) No percebre cap altra ajut per aquest concepte
Queden exclosos,
Atès que seran objecte d’un ajut en suport al seu programa de reutilització de
llibres, per la compra de llibres escolars en base als respectius projectes de
reutilització, l’alumnat següent
- els alumnes de primària dels centres: Ramon Castelltort, Gabriel Castellà,
Mare del Diví Pastor, Escoles de l’Ateneu, Escola Pia, Monalco, Mowgli,
Jesus Maria i Escolàpies.
- els alumnes de secundària de Monalco i de l’institut Badia i Margarit.
No hi ha exclòs cap centre de segon cicle d’educació infantil.

5. Documentació que cal presentar
- Instància expressa, registrada d’entrada a l’Ajuntament d’Igualada,
preferentment al Departament d’Ensenyament, carrer Trinitat, 12, 2n..
En la instància s’indicarà el curs i l’escola del possible beneficiari i declararà
que no es rep cap altre ajut per a l’adquisició dels llibres de text o material
escolar.
- Fotocòpia del DNI o NIE.
- Fotocòpia del document on constin les dades bancàries dels interessats,
segons model que proporcionarà l’Ajuntament, en el cas dels beneficiaris dels
ensenyaments obligatoris.
- Llibre de família (fotocòpia compulsada)

- Fotocòpia compulsada de la declaració de la renda de l’exercici 2013 de
tots els membres computables de la unitat familiar. La persona que no tingui
l’obligació de presentar la declaració de la renda, haurà de presentar una
certificació/acreditació que no l’ha de presentar. L’Ajuntament d’Igualada
podrà sol·licitar l’autorització per comprovar el nivell de renda davant dels
organismes oficials, en especial l’Agència Tributària o sol·licitar documentació
complementària a l’esmentada, per determinar el nivell de renda familiar.
Si quan es presenta l’ajut encara no s’ha presentat la declaració de la renda,
es podrà aportar la seva còpia a l’Ajuntament fins al dia posterior a la data
límit de presentació a l’Agència Tributària.
- L’Ajuntament d’Igualada comprovarà d’ofici l’empadronament dels membres
de cada unitat familiar. També podrà comunicar a l’escola indicada
l’atorgament de l’ajut per tal de verificar el curs escolar del beneficiari.
En el cas que algun d’aquests documents s’hagi presentat a l’Ajuntament
d’Igualada en el darrer any, i s’indica la data i objecte de presentació, no
caldrà que es torni a presentar.
Quan es presenti la sol·licitud per a més d’un germà/ana, els documents
idèntics només s’hauran de presentar una única vegada.

6. Comissió de valoració i atorgament
La Comissió de valoració de les sol·licituds la formaran els caps tècnics dels
departaments d’Ensenyament i de Serveis Socials i la lletrada assessora.
Podran sol·licitar l’assessorament del personal municipal que creguin
convenient. La resolució de l’expedient correspon a l’Alcaldia.

7. Termini de sol·licitud dels ajuts
El termini de presentació de sol·licituds per a participar en aquesta
convocatòria serà de l’1 al 17 de juny de 2016.

8. Pagament dels ajuts
El pagament dels ajuts de llibres atorgats es farà a les famílies. El pagament
dels ajuts de material escolar es farà directament al centre en què estigui
escolaritzat l’infant.

9. Publicitat d’atorgament dels ajuts
De conformitat amb l’article 5 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i 15 c) de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern, i l’apartat d) de l’article 17 de l’Ordenança general de
subvencions de l‘Ajuntament d’Igualada, s’exceptua la publicació de la
concessió d’aquests ajuts pel que fa a les dades de caràcter personal, per
entendre’s que pot afectar a la salvaguarda i respecte a l’honor, la intimitat
personal i familiar de les persones físiques beneficiàries.

Igualada, 12 de maig de 2016

