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BASES DE LA SUBVENCIÓ MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT “PROGRAMA XARXA
DE LLIBRES DE TEXT DE LA COMUNITAT VALENCIANA” CURS ESCOLAR 2015-2016

Vista l'Orde 17/2015, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura
i Esport per la qual es regulen les bases de les ajudes destinades als ajuntaments o entitats
locals menors per a fer efectiu el programa de gratuïtat dels llibres de text i material curricular
dirigit a l'alumnat que curse ensenyances obligatòries i de formació professional bàsica en els
centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, i es convoquen les ajudes per
al curs 20152016; Programa Xarxa Llibres de Text Comunitat Valenciana.

Considerant el que disposa l'article  17.2 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General
de Subvencions  que diu que les  bases reguladores  de les  subvencions  de les  corporacions
locals s'hauran d'aprovar en el marc de les bases d'execució del  pressupost, a través d'una
ordenança general de subvencions o per mitjà d'una ordenança específica per a les distintes
modalitats de subvencions.

Per  tot  això,  l'Ajuntament  de  Fontanars  dels  Alforins,  convoca  per  al  curs  2015-16  el  present
programa de subvencions “Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana” destinades a la  gratuïtat
dels llibres de text i material  curricular dirigit  a l'alumnat empadronat en el municipi  que curse educació
especial, primària, secundària i formació professional bàsica en els centres públics i privats concertats de la
Comunitat Valenciana per al curs 2015-16 amb subjecció a les bases següents:

 Primera.- Definició de l'objecte de la subvenció.

Constituïx  l'objecte de la  convocatòria  les ajudes  econòmiques que es destinaran al
finançament  del  programa  de  gratuïtat  de  llibres  de  text  i  altres  materials  curriculars
denominat  Xarxa  de  Llibres  de  Text  de  la  Comunitat  Valenciana,  per  al  curs  escolar
corresponent, dirigit a la creació de bancs de llibres i altres materials curriculars per a l'alumnat
d'Educació Especial i l'alumnat que curse l'Ensenyança Obligatòria i la Formació Professional
Bàsica en els centres docents públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana.

 Als efectes de les presents bases es podran finançar les següents adquisicions per a
configurar els bancs de llibres de text i altres materials curriculars:

 Llibres de text en format imprés.
 Llibres de text digitals susceptibles de ser reutilitzats.
 Material  curricular  destinat  a  ser  utilitzat  per  l'alumnat,  que  duga  a  terme  el

currículum que estable la normativa vigent de la Comunitat Valenciana.

Segona.- Requisits que han de reunir els beneficiaris.

Podrà participar en el programa Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana
l'alumnat d'Educació Especial, Educació Obligatòria i Formació Professional Bàsica dels centres
públics i centres concertats de la Comunitat Valencina, empadronats en el municipi.

Tercera.- Requisits formals.

Les  mares  i  pares,  representants  o  tutors  legals  de  l'alumnat  que  participe  en  el
programa estaran obligats a:

1.- Presentar els originals dels justificants de compra o còpia compulsada de la factura
per compres de llibres de text i un altre material curricular per al curs corresponent, efectuades
durant l'exercici 2015, segons el que es determina a continuació:
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-La justificació s'efectuarà per mitjà de la presentació de factures o documents de valor probatori
equivalent  originals  o còpies compulsades, amb validesa  en  el  tràfic  jurídic  mercantil  o
eficàcia administrativa.

Els justificants hauran de contindre, com a mínim, el nivell de detall perquè puguen ser
considerats vàlids i inclouran: NIF/CIF del proveïdor, número de factura, data, direcció,
relació nominal dels productes adquirits, amb el preu.

En  el  cas  que  una  mateixa  factura  englobe  els  llibres  i/o  el  material  curricular  de
diversos alumnes germans, s'haurà de presentar   original  o còpia compulsada de la
mateixa, en la primera sol·licitud que es realitze, adjuntant fotocòpia de la mateixa en
les següents sol·licituds de la resta de germans. En el dit  cas haurà d'especificar-se
expressament en l'apartat D del model de sol·licitud de cada una d'elles, fent referència
sempre a la sol·licitud que conté la justificació original o còpia compulsada.

-Si l'alumne ha comprat els llibres a través de l'AMPA, esta presentara en el municipi o
municipis  on estiga empadronat  l'alumnat la factura o factures  globals  de l'empresa
proveïdora. L'AMPA emetrà un document justificatiu individualitzat, amb les dades de
l'alumne/a, import, relació de llibres, adquirides i dades de la factura o factures globals
en  què  estan  inclosos  (segons  el  model  que  es  facilitarà  per  l'Administració).  Este
document serà el que presentaran les persones interessades en l'ajuntament als efectes
del cobrament de les ajudes.

2.-Procurar un ús adequat i cuidadós dels llibres de text amb la finalitat de reintegrar-los
a l'acabar el curs escolar i configurar el banc de llibres.

 

També, excepcionalment, en aquells casos d'alumnat que està escolaritzat en centres
públics o privats concertats no previstos en el paràgraf anterior, i que per les seues condicions
socioeconòmiques, no dispose de recursos suficients per a efectuar la compra dels llibres, amb
certificació dels servicis socials de l'ajuntament, el centre podrà fer directament la compra, en
nom dels /de les alumnes, i presentar la factura en l'ajuntament. 

3.- Entregar els llibres i el material curricular objecte de la subvenció, que és un requisit
imprescindible  per  a  poder  ser  beneficiari  del  segon  pagament  de   la  subvenció  i  poder
participar en el banc llibres en els cursos posteriors.

Els centres escolars gestors del banc de llibres, valoraran al finalitzar el curs escolar la
condició i estat dels llibres i el material curricular entregat, si el mateix es troba en un estat
d'acord  amb el  seu ús  normal,  adequat  i  cuidadós,  es  donarà  per  complida  l'obligació  del
beneficiari, amb independència de l'ús posterior del mateix per al banc de llibres. En tot cas
respecte a l'entrega en condicions d'ús normal caldrà ajustar-se a les directrius que marque la
Conselleria d'Educació en el seu moment.

Quarta.- Procediment i termini de presentació de sol·licituds.

Les  sol·licituds  d'esta  ajuda  es  presentaran  per  mitjà  de  la  sol·licitud  normalitzada
publicada per la Generalitat Valenciana “Sol·licitud de participació de l'alumnat”,  degudament
omplida en el Registre General de l'Ajuntament, o utilitzant qualsevol dels mitjans regulats en
l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic i Procediment Administratiu
Comú. L'enllaç per a obtindre el formulari és: 
http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/FORMULARIO_FAMILIAS__Xarxa_Llibres-3.pdf

Per agilitzar la tramitació també podrà realitzar-se per mitjans telemàtics a través de la
plataforma: https://www.Tramita.Gva.es/ctt-att-atr/assistent/assistent.html#asistente/DS

Les sol·licituds s'acompanyaran dels documents següents:

a) Fotocòpia del D.N.I del pare/mare/tutor de l'alumne/a, beneficiari/a.
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b) Original  o còpia compulsada  de les factures o documents de valor probatori
equivalent, de la compra de llibres de text i un altre material curricular per al
curs corresponent, efectuades durant l'exercici 2015.

c) Fotocòpia de l'IBAN. 

Donada  la  naturalesa  d'esta  subvenció,  que  perseguix  garantir  l'accés  a  l'educació
gratuïta  per a totes les xiquetes i  xiquets,  s'exceptua l'aplicació  de l'article  13.2 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.  

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 3 de desembre al 17 de
desembre del 2015; l'incompliment del termini fixat sense que s'haja presentat la sol·licitud
de participació amb la totalitat dels documents requerits implicarà el decaïment en el dret a la
percepció de l'ajuda sol·licitada.

La falsedat d'algunes de les dades aportades pels sol·licitants suposarà l'anul·lació de
l'ajuda, podent l'Ajuntament exigir la devolució de la quantitat abonada.

S'aprovarà la concessió de les subvencions per resolució de l'òrgan competent. Podran
emetre's tantes com es considere necessari, amb caràcter agrupat, per mitjà de relacions de
beneficiaris.

Les presents bases, es publicaran el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Fontanars dels
Alforins i en la web municipal. 

Quinta.- Import de les ajudes i terminis de pagament.

L'import màxim de la subvenció per alumne serà de 200€. Si el cost subvencionable
dels llibres i el material curricular fóra inferior a 200€, l'import de la subvenció serà el total del
cost subvencionable.

La subvenció es pagarà en dos terminis:

 Un primer pagament de fins a 100 € a partir del 30 de desembre del 2015. En el cas
que l'import subvencionable fóra inferior a 100 €, el  primer pagament serà de la
quantia del valor justificat.

 La quantitat restant,  fins a completar l'import del  cost subvencionable i  fins a un
màxim  de 200€ per alumne es pagarà al finalitzar el curs escolar, prèvia entrega
dels llibres i el material curricular, i sempre que els mateixos es troben en un estat
d'acord amb el seu ús normal, adequat i cuidadós.

Condicionats estos terminis a la recepció per l'Ajuntament dels fons corresponents a la
Generalitat i Diputació. 

Sexta.- Finançament del programa i compatibilitat de les ajudes.

El finançament del programa es realitza per l'aportació de la Generalitat Valenciana de
66,68 € per alumne, la Diputació de València de 66,66€ per alumne i l'Ajuntament de Fontanars
dels Alforins de 66,66 € per alumne.

El cost total del programa es xifra en una quantitat màxima de 16.200,00 €, l'equivalent
de 200 € per alumne, amb un total de 81 màxims beneficiaris estimats. 

Estes  ajudes  són  compatibles  amb  l'obtenció  de  qualsevol  altra  per  a  la  mateixa
finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públic, i ens privats adscrits a la mateixa
finalitat, com preveu a legislació en  matèria de subvencions, sempre que la suma no supere el
cost de l'activitat subvencionada.
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Sèptima.-  Recursos

Contra l'acord de concessió de la subvenció cal  interposar recurs de reposició en el
termini d'un mes davant de l'òrgan que resol la concessió, o ser impugnat directament davant
de l'òrgan jurisdiccional contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos.

Règim supletori.

Per al no arreplegat de manera expressa en les presents bases, s'aplicarà de manera
supletòria l'Orde 17/2015, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport, per la que es regulen les bases de les ajudes destinades al programa de gratuïtat dels
llibres de textos i material curricular 2015-2016, així com la normativa de desplegament que es
dicte referent al programa “Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana 2015-2016”.

Fontanars dels Alforins, 2 de desembre de 2015

L’Alcalde,


