Certificat
Identificació
Òrgan: Junta de Govern Local
Títol: Convocatòria de subvenció adreçada als centres educatius de Palafrugell per a l'adquisició
de llibres de text socialitzats, curs 17-18
Núm. exp.: 46/2017 de Subvencions a particulars i entitats
Ref.: EDUC / BROMERO
Marià Vilarnau Massa, secretari de l’Ajuntament de Palafrugell, sense perjudici dels termes en què
s’aprovi l’acta de la sessió,
Certifico
Que el/la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió del dia 13/07/2017 ha adoptat l’acord
que es transcriu literalment, en la seva part necessària:
Relació de fets
Atès que l’Àrea d’educació proposa obre una convocatòria de subvencions per a l’adquisició de llibres de
text socialitzats per al curs 2017-2018.
Atès que aquesta línia de subvencions està prevista en el pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de
Palafrugell per l’any 2017.
Fonaments de dret
Atès que són d’aplicació les següents normes:
-Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, d’ara endavant LGS. (La disposició final
primera estableix els preceptes que constitueixen legislació bàsica)
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions , d’ara endavant Reglament de la LGS. (La disposició final segona de la
LGS i la disposició final primera d’aquest Reglament s’estableixen les normes de caràcter bàsic i no bàsic).
- Bases generals reguladores de la concessió i justificació de subvencions municipals, aprovades per acord
de Ple i publicades al BOP.
- Restants normes de dret administratiu.
- Dret privat (supletori).
Acords
Primer.- Aprovar la convocatòria de subvencions per a l’adquisició de llibres de text socialitzats per al curs
escolar 2017-2018.
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Segon.- Aprovar les condicions particulars que regiran aquesta convocatòria, de conformitat amb l’article 4
de les bases generals reguladores de la concessió i justificació de subvencions municipals:
a) Objecte de la subvenció
És objecte d’aquestes bases específiques definir el conjunt de requisits necessaris per a l’atorgament d’ajuts
per a l’adquisició de llibres de text i de lectura socialitzats en els centres educatius de Palafrugell per al curs
2017-2018.
Els ajuts que es concedeixen aniran destinats a reduir la despesa familiar en concepte de llibres de text i
lectura, fomentar la responsabilitat en el manteniment del llibre de text, fomentar valors com la solidaritat, el
respecte al bé comú i la capacitat de compartir, educar per al consum racional i sostenible, l’estalvi ecològic
i econòmic i fomentar la cooperació entre l’alumnat, les famílies i el professorat.
b) Destinataris
Els destinataris d’aquesta subvenció són els centres d’educació infantil, primària i secundària de Palafrugell.
c) Quantia de les subvencions i aplicació pressupostària
L’Ajuntament de Palafrugell destinarà un total de 9.000 € del pressupost de l’any 2017 per a la socialització
de llibres de text, que corresponen a la partida 33.3200.48911 de subvenció per socialització de material
escolar.
Les subvencions s’atorguen en règim de concurrència no competitiva.
En conseqüència, l’import de la subvenció serà de 1.000 euros per sol·licitud que compleixi els requisits
d’admissió.
d) Despeses subvencionables
1. Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables aquelles que responguin inequívocament
a la naturalesa de l’activitat subvencionada i es realitzin al llarg del curs corresponent.
A aquests efectes, s’entendrà que la despesa s’ha realitzat quan s’ha dut a terme l’activitat promocional
subvencionada que origina la despesa i aquesta hagi estat efectivament pagada pel beneficiari amb
anterioritat a la presentació de la sol·licitud de pagament.
2. Concretament, d’acord amb el que estipula l’article 31 LGS, seran despeses subvencionables les següents:
Llibres de text, llibres de lectura o material didàctic socialitzable que substitueixi el llibre de text.
No es subvencionarà el material escolar, material fungible, els quaderns d’activitats, ordinadors, ni material
informàtic.
e) Termini de presentació de sol·licitud i projecte
El termini de presentació de la sol·licitud de subvenció i del projecte finalitzarà el 30 de setembre de 2017.
Els centres educatius hauran de realitzar la sol·licitud a través del formulari que trobareu a la pàgina web de
l’Ajuntament www.palafrugell.cat. Aquesta sol·licitud i tota la documentació requerida només es podrà
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tramitar de manera telemàtica. En aquesta sol·licitud s’haurà d’adjuntar el projecte de socialització de llibres
del centre.
g) Documents que cal acompanyar a la sol·licitud
La sol·licitud ha d’anar acompanyada dels següents documents:
a) DNI del signant de la sol·licitud i, si actua en representació d’altri, documentació acreditativa de la
seva representació.
b) En el cas de persones jurídiques s’haurà de presentar el NIF, així com la còpia dels estatuts de
l’entitat, degudament inscrits en el registre corresponent.
c) En el cas d’associacions ciutadanes, només caldrà fer referència a la inscripció en el registre
municipal d’associacions de l’Ajuntament, sempre que les dades que hi constin siguin actualitzades.
d) Fitxa d’alta de creditor, en el cas de primera petició, o en cas de modificació de dades.
e) Declaració responsable d’estar al corrent de pagament amb Hisenda i Seguretat Social.
f) Projecte de socialització de llibres on constin les accions de socialització de llibres de text, llibres de
lectura i material curricular que el centre vol portar a terme. En aquest projecte hi constarà el llistat
de llibres de text i llibres de lectura que el centre vol adquirir per a la socialització, el cost total i la
quantitat que sol·licita per ser subvencionada.
f) Termini màxim de justificació
La data màxima per presentar la justificació de la subvenció atorgada serà el dia 1 de desembre de 2017.
L’import que cada centre educatiu ha de justificar és de 1.000 € o superior.
Els centres educatius hauran de realitzar la justificació a través del formulari que trobareu a la pàgina web
de l’Ajuntament www.palafrugell.cat. Aquesta justificació només es podrà tramitar de manera telemàtica.
g) Òrgan instructor
La tramitació de les subvencions serà a càrrec de l’Àrea d’Educació.
h) Termini de resolució i notificació
El termini màxim per resoldre i notificar el resultat de la convocatòria serà d’un mes des de la fi del termini
de presentació d’instàncies.
Tercer.- Ordenar la publicació d’aquesta convocatòria al BOP de Girona, al tauler d’anuncis municipal i a
la pàgina web de l’Ajuntament.

I per tal que tingui els efectes oportuns lliuro aquest certificat a Palafrugell en la data que consta a
l’encapçalament.
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