
 1

BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS DE LES AJUDES 
ECONÒMIQUES PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT AL CURS ESCOLAR 
2009-2010 PER A ESCOLES DE PRIMÀRIA AMB ALUMNES EMPADRONATS AL 
MUNICIPI D’EIVISSA 
 
 
Article 1 – 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 alumnes 
empadronats al municipi d’Eivissa per la compra de llibres al curs 2009-2010 a 1º a 6º 
de primària per a l’any 2009. 
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.  
 
 
Article 2 -  Beneficiaris 
 
Podran sol·licitar l'esmentada subvenció tots els Centres Educatius de l’Illa d’Eivissa 
que tinguin alumnes escolaritzats al seu centre, sempre i quan estiguin empadronats a 
la ciutat d'Eivissa amb una antiguitat efectiva i continuada de tres mesos anteriors a la 
sol·licitud i cursin estudis de 1º a  6º de Primària en un centre públic o concertat  i que 
l’alumne estigui adscrit al programa de reutilització i creació de fons de llibres de text i 
material del seu centre educatiu. Es podrà demanar l’ajuda per cada alumne/a que 
compleixi les condicions anteriors. 
 
 
Article 3 -  Termini de presentació de les sol·licituds 
 
Les peticions de subvencions es presentaran al registre d’entrada que l’Ajuntament 
d’Eivissa habilitarà a l’efecte des de el dia 15 d’octubre al 30 d’octubre de 2009. 
 
 
Article 4 -  Documentació a presentar 
 
1 – La sol·licitud es realitzarà mitjançant la presentació de l’imprès d’instància 
normalitzada, adjuntant la documentació corresponent, al Registre d’entrada de 
l’Ajuntament d'Eivissa 
   
 
2 - Els peticionaris a que es refereix aquest article hauran de presentar la següent 
documentació: 
 

o Llistat de l’alumnat  identificant que l’alumne  està adscrit al programa de 
reutilització i creació de fons de llibres de text i material didàctic, i el curs al qual 
pertany. 

o Factures justificatives de l’adquisició de llibres de text escolar. (Originals o 
còpies acerades per la Intervenció de fons de l’ajuntament d’Eivissa)  
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o Certificat AEAT 
o Certificat  Seguretat Social. 
o Imprès transferència bancària. 

 
 
3 - En cas que la sol·licitud o la documentació siguin incorrectes o incompletes, 
l'Ajuntament requerirà la seua esmena en un termini de deu dies. Transcorregut aquest 
termini sense que el sol·licitant hagi donat compliment al requeriment, se'l tindrà per 
desistit  de la seua petició i s'arxivarà l'expedient. 
 
 
Article 5 -  Procediment per a la concessió de la subvenció 
 
1 –  Inici 
El procediment de concessió d'una subvenció s'iniciarà mitjançant la presentació d'una 
instància en la qual es sol·liciti la subvenció, s'especifiqui l'activitat a subvencionar i es 
declari el caràcter amb què el sol·licitant actua. 
 
2 - Instrucció 
El procediment de concessió de subvencions es tramitarà en règim de concurrència 
competidora . La concessió de les mateixes es realitzarà a totes les sol·licituds 
presentades que compleixin els requisits establerts a la convocatòria i amb el límit fixat i 
dins del crèdit disponible.  
 
En cas que la sol·licitud o la documentació siguin incorrectes o incompletes, 
l'Ajuntament requerirà la seua esmena en un termini de deu dies. Transcorregut aquest 
termini sense que el sol·licitant hagi donat compliment al requeriment, se'l tindrà per 
desistit  de la seua petició i s'arxivarà l'expedient. 
 
Atesos l’expedient i l’informe de l’òrgan col·legiat, al que es refereix l’article 8, l’òrgan 
instructor formularà una proposta de resolució provisional, degudament motivada, que 
es notificarà al taulell d’anuncis de la Corporació i a la pàgina Web municipal, amb un 
termini de deu dies per formular al·legacions. 
 
Es podrà prescindir de l’audiència quan no figuri al procediment ni siguin tingudes en 
compte altres fets que els adduïts pels interessats. En aquest cas, la proposta de 
resolució formulada tindrà el caràcter de definitiva. 
 
La competència per  atorgar les subvencions corresponen al òrgans fixats a l'article 9.  
 
3 – Resolució 
L'acte que resolgui el procediment de concessió de la subvenció, serà motivat i 
expressarà  les dades dels centres Educatius subvencionats i la quantitat atorgada.  
Així mateix la resolució inclourà per cada Centre educatiu una resolució ordenada dels 
alumnes subvencionats corresponents a cada curs i una relació dels alumnes 
desestimats i el seu motiu. 
En aquest cas, si s’incrementa l’import del crèdit pressupostari disponible, com a 
conseqüència d’una generació, transferència o incorporació de crèdit o per una  
renuncia del beneficiari, l’òrgan concedent  podrà acordar, sense necessitat d’una nova 
convocatòria, la concessió de les subvencions als sol·licitants inclosos en dita relació 
seguint estrictament l’ordre establert a la mateixa.      
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4 - Publicitat de les subvencions concedides 
L’acord de resolució del procediment de concessió es notificarà als interessats en el 
lloc per ells indicat i es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears, indicant la 
convocatòria, el programa i crèdit pressupostari al qual s’imputen, el beneficiari, la 
quantitat concedida i la finalitat de la subvenció. No serà necessari aquesta publicació 
al BOIB quan els imports de les subvencions concedides, individualment considerades 
siguin de quantia inferior a 3000 €. En aquests casos la publicació al BOIB es 
substituirà per  la publicitat al taulell d’anuncis de la Corporació  i en la pàgina web 
municipal. 
 
5 – Termini per resoldre i efectes del silenci 
El termini per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de tres 
mesos des de la data de finalització del termini per presentar les sol·licituds. Si en 
aquest termini no s’hagués produït resolució expressa s'entendrà decaiguda per silenci 
negatiu la sol·licitud de subvenció.                                                             
 
 
Article 6 - Criteris Objectius de concessió: 
 
Es subvenciona  60 euros del cost de l’adquisició dels llibres de texts per a alumnes  
que cursin de 1º a 6º de Primària en el curs escolar 2009/2010, sempre que compleixin 
els següents requisits: 

 

a. Que l’alumne estigui empadronat al municipi d’Eivissa amb una antiguitat 
efectiva i continuada de mínim de tres mesos anteriors a la sol·licitud. 

b. Que l’alumne  cursi estudis de 1º a 6º de primària durant el curs escolar 
2009/2010 en qualsevol centre públic o concertat de l’illa d’Eivissa.  

c. Que l’alumne estigui adscrit al programa de reutilització i creació de fons 
de llibres de text i material del seu centre educatiu.    

 

L’ordre de prelació de la concessió de les subvencions, en cas  de que l’import de les 
sol·licituds excedeixi del crèdit pressupostari habilitat a tal efecte, es farà en funció de la 
data de presentació de la sol·licitud al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament 
d’Eivissa.     

 
 
Article 7 - Quantitat de la subvenció  
 
L’import global del crèdit disponible per distribuir entre els beneficiaris de les 
subvencions es determina sobre la base d’assignació que es preveu a la partida 
pressupostaria 3130-48001 Ajudes de llibres de text al vigent Pressupost General de la 
Corporació que ascendeix a NORANTA I SET MIL VUIT-CENTS EUROS (97.800,00 
Eur) que contempla la present convocatòria. 
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La quantia de la subvenció es determinarà d’acord als següents criteris: 
 

a) Cap subvenció podrà superar el percentatge màxim del 100% dels cost 
dels llibres de text  o llibres de fitxes. 
b)  Cap subvenció podrà superar la quantitat resultat de 60,00 Eur per 
alumne/a. 

 
Es considera despesa subvencionable als efectes de la present convocatòria aquells 
que responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i es realitzin en el termini 
establert per al període lectiu dels curs escolar 2009/2010.   
 
 
Article 8 – Composició de l’òrgan col·legiat (comissió de valoració) per a la 
concessió de subvencions 
 
Tenint en compte el regulat pels òrgans col·legiats al títol II, articles 22 a 27 de la Llei 
30/1992, de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, l’òrgan col·legiat estirà format per: 
 
 President: Regidor d’Educació i Joventut 
 Secretària: Cap de la Unitat Administrativa de l’Àrea de Benestar Social 
 Vocal: Cap de Servei d’Educació   

Vocal: Tècnic de l’Àrea d’Educació . 
 
Article 9 – Òrgans competents per a l’autorització i disposició de subvencions 
 
L’òrgan competent per a l’autorització i disposició de les subvencions és l’establer a la 
base 46a, punt 5è., d’execució dels Pressupost Generals de la Corporació per a 
l’exercici 2009.  
 
 
Article 10 – Compatibilitat amb altres ajudes o subvencions per a la mateixa 
finalitat 
 
Les ajudes rebudes per aquesta convocatòria són compatibles amb la percepció 
d’altres ajudes procedents de qualsevol altra administració o ens públic o privat, 
sempre que el seu import sigui de tal quantia que aïlladament o en concurrència amb 
altres subvencions no superi el cost total de l’activitat subvencionada, d’acord amb el 
previst a l’article 19.3 de la Llei general de subvencions. 
Serà obligació dels beneficiaris de les ajudes informar a l’Ajuntament d’Eivissa de totes 
les subvencions rebudes amb destinació a l’activitat objecte de subvenció i aquesta 
comunicació s’haurà d’efectuar així com es conegui i, en tot cas, amb anterioritat a 
l’aprovació de la concessió de la subvenció per part de l’Ajuntament d’Eivissa.   
 
 
Article 11 –  Termini i forma de justificació 
 
1 – Termini de justificació.  
Els Centres Educatius hauran d’adjuntar la documentació justificadora establerta  a  
l’apartat següent  junt a la instancia  de sol·licitud  de la subvenció a presentar dins del 
termini del dia 15 d’octubre al 30 d’octubre de 2009. 
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2 – Forma de justificació de la subvenció.  
Els peticionaris a que es refereix aquest article hauran d’adjuntar a la seva sol·licitud la 
següent documentació: 

o Llistat de l’alumnat  identificant que l’alumne  està adscrit al programa de 
reutilització i creació de fons de llibres de text i material didàctic, i el curs al qual 
pertany. 

o Factures justificatives de l’adquisició de llibres de text escolar. (Originals o 
còpies acerades per la Intervenció de fons de l’ajuntament d’Eivissa)  

o Certificat AEAT 
o Certificat  Seguretat Social. 
o Imprès transferència bancària. 

 
 
 

Article 12 - Obligacions dels beneficiaris de les subvencions 
 
Les persones subvencionades adquireixen les següents obligacions: 
- Presentar els documents recollits en l’article anterior, en l’article 30 de la Llei General 
de Subvencions i el que específicament es determini a aquesta convocatòria. 
 
 
Article 13 - Pagament 
 
El pagament de la subvenció s'efectuarà en un termini de 60 dies, comptats a partir de 
la data de la resolució aprovatòria de la concessió de les mateixes, mitjançant 
transferència bancària a la compte corrent designada a tal efecte pel beneficiari.  
 
 
Article 14 - Causes de reintegrament 
 
Com a conseqüència de la revocació pertoca reintegrar totalment o parcialment l’ajuda 
rebuda per les persones beneficiàries i, si escau, l’exigència de l’interès de demora, en 
els casos següents: 
 

a) L’incompliment de la finalitat per a la qual es concedeixi l’ajuda. 
b) L’obtenció de l’ajuda sense que es compleixin les condicions requerides o quan 

s’alterin les condicions tingudes en compte per concedir-la, sempre que sigui per 
causes imputables a l’entitat beneficiària. 

c) La negativa a sotmetre’s a les actuacions de control previstes o l’obstrucció 
injustificada d’aquestes actuacions. 

 
Per al reintegrament s’han d’aplicar els procediments previstos a aquest efecte en la 
legislació de finances, en els quals s’ha de garantir l’audiència a les entitats 
interessades. 
Les quantitats reintegrables tenen la consideració d’ingressos de dret públic i poden ser 
exigides per la via de constrenyiment. 
L’incompliment de l’obligació de justificar la finalitat de l’ajuda econòmica rebuda en la 
forma i els terminis establerts suposarà, a més del reintegrament esmentat, la 
impossibilitat de participar en pròximes convocatòries d’ajudes municipals, mentre no 
es faci la devolució de l’import reclamat. 
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Article 15 – Publicació i vigència de les Bases 
 
Aquesta convocatòria es regeix per aquestes bases i, en allò que no hi estigui previst, 
per l’ordenança general reguladora de les bases per a l’atorgament de subvencions 
vigent a l´Ajuntament d'Eivissa, la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003 i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en tot allò que hi sigui 
d’aplicació. 
 
Aquestes bases es publicaran al BOIB i entraran en vigor l’endemà de la seua 
publicació. Tindran vigència durant el curs escolar 2009/2010 abjecte d’aquesta 
convocatòria i fins a la pròxima. 
 
 
A Eivissa, a  1 de setembre de 2009 


