BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DELS AJUTS PER A L’ADQUISICIÓ DE
LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC
La Constitució configura l’educació com un dret fonamental bàsic al que totes les persones
tenen dret, tal i com s’estableix a l’article 27, que assenyala a l’apartat 1 que “todos tienen
derecho a la educación”, especificant-ne a l’apartat 4 que “la enseñanza bàsica es
obligatoria y gratuita”.
L’article 1 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 maig, d’educació, estableix com un dels
principis del sistema educatiu la qualitat de l’educació per a tot l’alumnat, independentment
de les seves condicions i circumstancies.
En el mateix sentit, l’article 3 determina que l’ensenyament bàsic està constituït per
l’educació primària i l’educació secundària obligatòria. Així mateix, l’article 4 estableix que
l’ensenyament bàsic és obligatori i gratuït per a totes les persones.
El segon cicle d’educació infantil té caràcter voluntari, des dels centres sostinguts amb fons
públics, s’assegura la gratuïtat d’aquest cicle d’educació infantil.
Dins de l’àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya, l’article 21 de l’Estatut
d’Autonomia, apartat 1, estableix que totes les persones tenen dret a una educació de
qualitat i a accedir-hi en condicions d’igualtat, a l’apartat 4 que l’ensenyament és gratuït en
totes les etapes obligatòries i ens es altres nivells que s’estableixin per llei, i a l’apartat 6
que totes les persones tenen dret a disposar, en els termes i condicions que estableixin les
lleis, d’ajuts públics per a satisfer els requeriments educatius i per accedir en igualtat de
condicions als nivells educatius superiors, en funció de llurs recursos econòmics, aptituds i
preferències.
Amb la finalitat d’assolir aquesta gratuïtat, l’Ajuntament de Castellví de Rosanes vol
contribuir convocant ajudes per a l’adquisició de llibres de text que constitueixen una
despesa per a les famílies que ve a contradir el sistema públic consagrat
constitucionalment.

Per aquests motius s’estableixen unes bases per a la convocatòria d’ajuts per a llibres de
text i material didàctic.

Primera.- Objecte i Àmbit

1. Les dotacions econòmiques que es concedeixen sota aquesta convocatòria aniran
destinades a les famílies empadronades a Castellví de Rosanes que tinguin fills/es que
estiguin matriculats/des a centres educatius públics i privats sostinguts amb fons públics,
en algun curs des de segon cicle d’educació infantil fins el darrer curs d’ESO.

2. El material que se subvencionarà seran els llibres de text i material didàctic
corresponents a cada curs escolar.

Segona.- Finançament

1. Les dotacions econòmiques previstes en aquestes bases aniran a càrrec de la partida
pressupostària que es prevegi a l’aprovació de cada pressupost per a l’exercici
corresponent.
2. Els ajuts objecte d’aquesta convocatòria es concediran a les unitats familiars en funció
dels fills/es empadronats amb la persona sol·licitant i que estiguin matriculats/des en un
dels centres més amunt esmentats, en un percentatge del 30% de la despesa efectuada
que no serà superior a la quantitat de 20€ per a fill/a d’educació infantil, 25€ per fill/a
d’educació primària i 30€ per fill/a d’educació secundària.
3. L’atorgament d’aquest ajut resta condicionat a les disponibilitats pressupostàries, per
tant els imports indicats a la Base 2.2 disminuiran proporcionalment entre els beneficiaris
segons disponibilitat.
Tercera.- Procediment per a la Concessió de l’Ajut

3.1. Convocatòria Pública

El procediment per a la concessió dels ajuts s’iniciarà mitjançant resolució de l’Alcalde de
Castellví de Rosanes de convocatòria pública, que haurà de ser posterior a l’aprovació
definitiva d’aquestes bases. Aquesta resolució es publicarà al tauler d’edictes de
l’Ajuntament i a la web municipal i es donarà difusió a tots els escolars empadronats a
Castellví de Rosanes.
3.2. Sol·licituds
El procediment de concessió dels ajuts s’iniciarà mitjançant la presentació dels impresos
de sol·licitud que es trobaran a disposició de les famílies des del moment de la
convocatòria fins a l’exhauriment del termini de presentació de les sol·licituds.

Les famílies que requereixin suport individualitzat o en les que hi concorrin circumstàncies
excepcionals podran adreçar-se a la Treballadora Social concertant cita prèvia.

Les famílies interessades en acollir-se a aquesta convocatòria hauran de presentar
acompanyant a la sol·licitud la següent documentació:
- Factures, originals i fotocòpies, de compra dels llibres o material didàctic.
- Fotocòpia del número del compte bancari on s’haurà de fer l’ingrés.

Les sol·licituds de subvenció un cop degudament complimentades i signades, junt amb la
documentació que es demana, es presentaran als registres de documentació de
l’Ajuntament.
3.3. Termini de Presentació i Limitacions

1. El termini de presentació de sol·licituds es determinarà en cada convocatòria.
2. La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació d’aquestes bases.
3.4. Esmena de la Sol·licitud
En cas que la sol·licitud o la documentació siguin incorrectes o incompletes, l’Ajuntament
requerirà la rectificació o complement en el termini de deu dies hàbils, fent l’advertiment

exprés que, passat aquest termini sense que el sol·licitant hagi donat compliment al
requeriment, se’l tindrà per desistit de la seva petició i s’arxivaran les actuacions sense cap
tràmit ulterior.

3.5. Instrucció i Audiència
Els tràmits d’instrucció i audiència es regiran pel que estableix la Llei 30/2015, d’1
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i pel que
disposa la normativa vigent en matèria de subvencions.

3.6. Concessió. Òrgan Competent i Termini
Dins dels límits dels crèdits pressupostaris, correspon a la Junta de Govern de l’Ajuntament
la competència per atorgar els ajuts objecte de les presents bases.

El límit pressupostari és de 3.000 euros amb càrrec a la partida pressupostària
1/231/48021 del pressupost municipal de l’exercici 2019. En el cas que un cop ordenades
es disposés de sol·licituds que no poguessin ser resoltes per manca de disponibilitat
pressupostària es reduirien proporcionalment les beques valorades per tal de donar
cobertura a totes les sol·licituds presentades.
L’acte que resolgui el procediment de concessió dels ajuts serà sempre motivat i haurà de
produir-se en el termini màxim de tres mesos des de la data d’expiració del termini de
presentació de sol·licituds.
L’acte de concessió haurà d’expressar el sol·licitant o la relació de sol·licitants als quals es
concedeix la subvenció i la quantia atorgada, fent constar expressament que l’acte
resolutori és denegatori de la resta d’ajuts.
L’acte de concessió exhaureix la via administrativa i es notificarà individualment per via
electrònica o per escrit als interessats.

Si no es produeix resolució expressa dintre del termini de tres mesos esmentat, les
sol·licituds s’entendran desestimades.

Quarta.- Pagament
La Comissió de valoració de l’Ajuntament valorarà la documentació presentada i proposarà
l’estimació o desestimació dels pagaments a les famílies. La desestimació s’haurà de
motivar d’acord amb aquestes bases.
Un cop valorades totes les sol·licituds, s’emetrà informe proposant l’aprovació per
l’atorgament dels ajuts a l’òrgan corresponent de l’Ajuntament per a la seva efectivitat.

La Comissió de Valoració estarà integrada per el Regidor de Benestar Social, la
Treballadora Social i la Tècnica d’Administració.

