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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
AJUNTAMENT D'EIVISSA

3247 Extracte de la convocatòria i bases de les subvencions per a l'adquisició de llibres de text i material
didàctic curs escolar 2016-2017

Extracte de la resolució del dia 21 de febrer de 2017 de la junta de govern local de l'ajuntament d'Eivissa, per la que es convoquen
subvencions per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic al curs escolar 2016-2017 per a escoles de primària amb alumnat
empadronat al municipi d’Eivissa per al curs 2016-2017.

De conformitat amb el previst als articles 17.3b i 20.8a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte
de la convocatòria text íntegre de les quals es pots consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/inex):

Primer.  Beneficiaris

Poden sol·licitar l'esmentada subvenció tots els centres educatius públics o concertats de l’illa d’Eivissa que tinguin alumnat escolaritzat
empadronat a la ciutat d'Eivissa amb una antiguitat efectiva i continuada de tres mesos anteriors a la sol·licitud, cursi estudis de 1r a 6è de
primària, i que estigui adscrit al programa de reutilització i creació de fons de llibres de text i material del seu centre educatiu i l'alumnat de
les Unitats d'Educació Especial en Centres Ordinaris (Aules UEECO). Es pot demanar l’ajuda per a cada alumne/a que compleixi les
condicions anteriors.

Segon. Objecte

L’objecte de les presents bases particulars és la regulació de la convocatòria pública municipal per a la concessió de subvencions a escoles de
primària amb alumnat empadronat al municipi d’Eivissa per a la creació d’un fons de llibres de text i material didàctic per al curs escolar
2016-2017 dels grups entre 1r a 6è de primària ambdós inclosos.

L’Ajuntament d'Eivissa comparteix l’objectiu de promoure el foment de l’ús solidari i cooperatiu dels llibres de text reutilitzables i el
material didàctic dels cursos i nivells corresponents a l’ensenyança obligatòria, i accepta col·laborar amb la Conselleria d’Educació del
Govern de les Illes Balears en la tasca de dur a terme amb la major efectivitat possible el programa de reutilització a l’àmbit del municipi
d’Eivissa.

En tot allò no previst en la present convocatòria serà d’aplicació el que disposa l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament
d’Eivissa, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament que la desenvolupa.

Tercer. Bases reguladores.

BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC AL
CURS ESCOLAR 2016-2017 PER A ESCOLES DE PRIMÀRIA AMB ALUMNES EMPADRONATS AL MUNICIPI D’EIVISSA

Publicades a  la seu electrònica (https://eivissa.sedelectronica.es)

Quart. Import.

L’import global del crèdit disponible per distribuir entre les entitats beneficiàries de la subvenció es determina sobre la base de l’assignació,
que al Pressupost General de la Corporació per al 2017 és la que contempla la present convocatòria dins de l’aplicació pressupostària 32000
48000  Ajudes de llibres de text, amb un total de CENT VINT MIL EUROS (120.000,00 €).

La quantia de la subvenció es determinarà d’acord als següents criteris:

Cap subvenció pot superar el percentatge màxim del 100% del cost dels llibres de text o llibres de fitxes.
Cap subvenció pot superar la quantitat resultant de 50,00 € per alumne/a i de 70,00 € en el cas d'alumne/a de les Unitats d'Educació
Especial en Centres Ordinaris (Aules UEECO)

Es consideren despeses subvencionables als efectes d’aquesta convocatòria aquelles que responguin a la naturalesa de l’activitat
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subvencionada i es realitzin en el termini establert per al període lectiu dels curs escolar 2016/2017.

De conformitat amb l’article 58.2 del RD 887/2006, a més de la quantitat total màxima dels crèdits disponibles, es podrà fitxar una quantia
addicional que no requerirà una nova convocatòria per a la seva aplicació a la concessió de subvencions, en cas d’haver-se incrementat
l'import del crèdit pressupostari disponible com conseqüència d’una generació, una ampliació o una incorporació de crèdit. La distribució de
l’increment es realitzarà  proporcionalment a la puntuació obtinguda per cada projecte presentat.

La convocatòria haurà de fer constar expressament que l'efectivitat de la quantia addicional queda condicionada a la declaració de
disponibilitat del crèdit com a conseqüència de les circumstàncies abans assenyalades i, si escau, prèvia aprovació de la modificació
pressupostària que procedeixi, en un moment anterior a la resolució de la concessió de la subvenció.

Cinquè.- Plaç de presentació de sol·licituds.

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils des del dia següent a la seua publicació al BOIB de l’extracte de la convocatòria.

         

Eivissa 17 de març de 2017

EL/LA  REGIDOR/A DELEGAT/DA
Vicenta Mengual Lull
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