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BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ D 'AJUTS  
PER  l’ ADQUISICIÓ DE   MATERIAL  I  TRANSPORT 
DURANT EL CURS ESCOLAR 

FORMAT@Kt’ajudo 1  

Exposició de Motius 
Durant molts anys,  l’Ajuntament ha destinat una part dels seus recursos a finançar en part 
l’esforç econòmic de les famílies que tenen fills en edat escolar,  ja sigui ensenyament 
obligatori o que cursen estudis superiors.  Després es van incorporar aquelles famílies que 
havien de portar els seus fills petits a altres municipis on hagués llar d’infants.  En el 
moment que l’Ajuntament va poder obrir la seva llar infantil “ La Rabosseta”,  es va 
potenciar l’ajut a  les famílies que deixaven els seus fills allà.   

Ara cal donar una nova orientació,  en temps difícils de crisis  econòmica profunda, per a 
que cap nen/ nena o jove,  deixi d’estudiar per motius estrictament econòmica  si les seves 
possibilitats personals  ho permeten. Es possible que calgui   valorar més l’esforç dels 
estudiants  ajudant més  aquells que tenen més aprofitament.  Ajudar a  les famílies que 
tenen el pare o mare en atur  i sens dubte repercuteix en la economia familiar.  Ajudar 
especialment en aquells casos que cap membre de la família treballi.  Cal incrementar l’ajut 
per al transport però  diferenciant  els costos depenent que el desplaçament sigui a un 
centre o altres.   Cal donar ajut a aquelles que porten els seus fills no escolaritzats a altres 
llars d’infants  ja que la Rabosseta per motius econòmics no ha estat possible obrir-la,  i cal 
també pensar en aquelles persones que en temps d’atur volen aprofitar el seu temps per a 
formar-se  millorant els seus estudis bàsics,  fent cursos específics que els ajudi en el futur  
a trobar un millor treball, o  poden accedir a la formació ara que les circumstancies 
personals els han portat a poder fer-ho.  

L’Ajuntament farà un més gran esforç econòmic però també utilitzarà millor els recursos 
destinats per aquesta línia d’ajuts que ja anualment venia fixada en els pressupost,  els 
temps que estem vivint  i els que s’apropen requereixen un esforç també municipal per a 
utilitzar millor els recursos,  i  potenciar  la formació a tots nivells és prioritari pel futur del 
nostre poble.  

1.  Objecte de la subvenció 
És la disposició gratuïta de fons públics municipals,   sense contraprestació  directa  per 
part dels beneficiaris,   fons  que aniran destinats a  que el beneficiari/a  o qui tingui la 
pàtria potestat sobre el beneficiari/a  ,   destini aquesta aportació   a qualsevol de les 
següents finalitats : 

� Adquisició de material escolar  

� Transport escolar  

� Matriculació  als centres escolars o de formació  
                                                 
1
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� Matriculació i assistència a la llar infants  

2.  Competència per l’aprovació i modificació d’aqu estes bases i la seva 
interpretació  
El Ple  per la aprovació i modificació. 

La Junta de Govern per la seva aplicació i interpretació. 

La Junta de Govern per la modificació dels imports.  

3.  BENEFICIARIS 
Podran ser beneficiaris d’aquests ajuts els següents alumnes: 

3.1.  SUBVENCIÓ PER A MATERIAL ESCOLAR  

1. Alumnes   de  primària  del Col·legi Públic “ El Tormo” de La Torre de l'Espanyol . 

2. Alumnes que cursen ensenyament d’ Eso en qualsevol  altre centre escolar que no 
sigui el Col·legi el Tormo. 

3. Alumnes que no cursen Eso, i que es desplacin a l’IES de Flix amb l’autocar  
destinat a aquest transport pel Consell Comarcal i cofinançat per l’Ajuntament. 

4. han de complir  els següents requisits,  que acreditarà el centre.  

� Alumnes que han aportat el material recomanat pel centre escolar.  

� Que assisteixen en regularitat a les classes 

� Que han fet la pre-inscripció en el centre  

3.2 .   EXCLOSOS  D’AQUESTA LINIA AJUTS  

a. Alumnes de primària que NO  cursen estudis al Col·legi Públic El Tormo. 

b. Alumnes, que no  cursen ESO,  que  es desplacin fins a Flix en un mitjà de 
transport diferent a l'autobús escolar finançat per l'Ajuntament i C.Comarcal.  

3.3    SUBVENCIÓ PER  A TRANSPORT ESCOLAR  

1. Alumnes que no cursen Eso, i realitzin estudis reconeguts pel Departament 
d’Ensenyament  de la Generalitat, en qualsevol  centre públic o privat de Catalunya 
o resta de l’Estat. 

2. Alumnes de post-grau que cursen estudis a l’estranger. 

3. Adults que facin cursos de formació de durada superior a 3 mesos i acreditin  
obtenir el certificat d’aprofitament del curs.  

4. Joves i adults que facin formació professional a qualsevol centre reconegut a la 
Comarca. 

 

3.4   SUBVENCIÓ PER A MATRICULA ALUMNES  A CENTRES UNIVERSITARIS   
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1. Un percentatge del cost de la matriculació  dels alumnes que cursen estudis 
universitaris.  

3.5   SUBVENCIÓ PER A MATRICULA I ASSISTENCIA  a LL ARS INFANTS.   

1. Nens/ nenes fins a 3 anys que han  fet la pre-inscripció pel curs 2012-2103 a 
la  llar infants municipal “ La Raboseta”. 

4.  Imports DE L’AJUTs  
4.1  MATERIAL ESCOLAR – Per alumne i    MES   -  PER  alumne  I MES ( setembre a 
juny )   Un total de 10 mensualitats  

1. Alumnes   de  primària  del Col·legi Públic “ El Tormo” de La Torre de 
l'Espanyol  fins a P-4 .  

  35,00  

2. Si aquests alumnes no assisteixen en regularitat  al centre des de 
començament de curs però sí que han aportat el material . 

30,00  

3. Alumnes   de  primària  del Col·legi Públic “ El Tormo” de La Torre de 
l'Espanyol   P5  

  50,00  

4. Si aquests alumnes no assisteixen en regularitat  al centre des de 
començament de curs però sí que han aportat el material 

45,00 

5. Alumnes   de  primària  del Col·legi Públic “ El Tormo” de La Torre de 
l'Espanyol    a partir de P5  

  80,00  

6. Si aquests alumnes no assisteixen en regularitat  al centre des de 
començament de curs però sí que han aportat el material. 

75,00  

 

4.2-   2 IMPORT TRANSPORT ESCOLAR.  

IMPORTS PER  alumne   I  mes  (  octubre  a juny ) ( Un total de  9 mensualitats )    I en 
funció  de la ubicació del centre on cursen els estudis  amb els següents imports:  

A les demarcacions de :  

Girona  40,00 

Barcelona  30,00 

Lleida  30,00  

Tarragona  20,00 

Móra d’Ebre  10,00  

A la resta  40,00 

 

4.3  SUBVENCIÓ PER LA MATRÍCULACIÓ ALUMNES   CENTRES  UNIVERSITARIS-  

                                                 
2  Modificat per acord del Ple  08.10.13  
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Es subvencionarà un 10% del cost de la matricula per a cada curs,  que l’alumne acrediti 
documentalment  haver abonat.  

Aquesta subvenció és compatible amb la de transport del punt anterior.  

En cap cas l’import màxim de la subvenció per aquest apartat pot superar els  400,00 
euros. 3 

4.4   Nens/ nenes que han  fet la pre-inscripció pel curs 2012-2103 a la  llar infants 
municipal “ La Raboseta”. 

Els nes i nenes que hagin fet la pres-inscripció pel curs 2012-2013 a la Llar d’infants “ La 
Raboseta” , rebran una subvenció per assistir a qualsevol altra llar d’infants.  

Hauran d’acreditar que assisteixen al centre tots els mesos subvencionables,  atès que el 
més que no assisteixen no serà subvencionable.  

Import per mes de setembre a juliol  

(  11 mensualitats )  

30,00  

 

5.    Condicions i obligacions  que s’han de compli r tots  els beneficiaris 
1.No ser deutor/a  per cap concepte de l’Ajuntament, ni  de la S.Social i haver complit amb 
les obligacions tributàries. En els beneficiaris menors d’edat, haurà d’ésser el pare/mare o 
tutor qui acrediti estar al corrent de deutes. 

2. No efectuar danys a les instal·lacions municipals. Aquells alumnes que efectuïn danys a 
instal·lacions municipals,  quedaran exclosos d’aquestes subvencions durant tot el curs. 

3. No es podrà sol·licitar la revisió de la subvenció o el seu augment. 

4. Haver complimentat la pre-inscripció al Col·legi Públic el Tormo pels alumnes  del CEIP 
el Tormo i assistir en regularitat des de el inici del curs  i  portar el material escolar que 
sigui requerit pel professorat.  

 

6.   PROCEDIMENT PER A OBTENIR L’AJUT  
6.1- LA PETICIÓ - 

� ALUMNES DEL  COL·LEGI EL TORMO  I ESTUDIS REGLATS A L’IES DE 
FLIX  

L'Ajuntament sol·licitarà d'ofici el llistat d'alumnes que cursen estudis al Col·legi Públic el 
Tormo.  

El Centre emetrà també un informe en el qual es faci constar  el següent: 

� Alumnes que han aportat el material recomanat pel centre escolar.  

� Que assisteixen en regularitat a les classes 

� Que han fet la pre-inscripció en el centre  
                                                 
3  Aprovada la modificación per acord del Ple de 08.10.13  
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� LA RESTA DELS BENFICIARIS  

 Cada alumne o pare/mare haurà de fer la sol·licitud expressa adreçada a l'alcalde/essa ,  
amb el model de instància que es facilitarà i  acompanyarà una fotocòpia de la matrícula o 
document que acrediti els estudis i Centre on els imparteix,  o la documentació que es 
demani per a cada tipus de línia d’ajut i beneficiari.  

6.2. LA RESOLUCIÓ PER PART DE L’AJUNTAMENT - 

Un cop l'Ajuntament tingui els llistats d'alumnes del Col·legi Públic el Tormo, de l'IES de 
Flix i les peticions individualitzades de la resta, procedirà de la forma següent: 

1) Es comprovarà que els possibles beneficiaris, compleixin amb totes les condicions que es 
determinen en aquestes bases. 

2) Aquells que compleixin mitjançant   acord de  Junta de Govern    s'aprovarà la llista 
d'inclosos i l'ordre de pagament de l’alcaldia  de l'import que hagin de rebre. 

3) Aquells que no compleixin amb les condicions se’ls notificarà personalment el motiu i 
podran presentar al·legacions durant el termini de 15 dies.   

4) Aquestes al·legacions seran resoltes per  Junta de Govern  

5) En quan als alumnes que es desplacen a l'IES de Flix amb l'autobús cofinançat pel 
C.Comarcal i Ajuntament,  rebran la notificació individualitzada del cost del transport 
d'acord amb la taxa que l'Ajuntament hagi aprovat pel curs escolar, i la compensació per  la 
subvenció que es recull en aquestes bases.  

7.  Ingrés a favor del beneficiari 
L’import de la subvenció, aprovada d’acord amb el que s’estableix en el punt anterior,  
s’abonarà a l’interessat en el nº de compte que s’hagi establert per ell,  i  sempre que hi 
hagi suficient consignació pressupostaria al pressupost anual. Es podrà efectuar en 
pagament únic o fraccionat.  Les subvencions reconegudes per la Junta de Govern i no 
abonades dintre del pressupost anuals,  tindran preferència   a ser abonades  en el 
pressupost següent. 

8.  Disposicions  finals 
1. Els beneficiaris de la subvenció poden renunciar expressament a la mateixa. En cas de 

renuncia hauran de reintegrar a l'Ajuntament les quantitats rebudes. 

2. La petició de subvenció que d'acord amb aquestes bases no hagi resolt l'Ajuntament en 
el termini de 3 mesos des de la data de la petició, es considerarà desestimada.  

3. Aquestes bases regiran en tant el Ple  les anul·li o modifiqui de forma expressa. 

4. Sempre restaran condicionades a l'aprovació anual del pressupost i consignació 
pressupostària suficient. 

5. En cas que la modificació de les mateixes tan sols afecti a l'import dels ajuts podrà 
incloure's anualment en les bases d'execució del pressupost, o mitjançant acord de la 
J. Govern , sense necessitat de nova publicació.  



  

 

 

AJUNTAMENT DE LA TORRE DE L’ESPANYOL 
Ribera d’Ebre    

 

\\SERVIDOR\Ajuntament\02- HISENDA\02-02-04- SUBVENCIONS ATORGADES\01   02-02-01- curs escolar\BASES   2013\BASES transport- mat esolar català.doc 

Pàgina 6 de 6 
 

�977405815 -FAX: 977405390                                                                    �Pl. Pau, 4, 43792- La Torre de l'Espanyol  

 

6. Els beneficiaris de les subvencions col·laboraran en facilitar la documentació que els 
sigui demanada per l’ajuntament  a efectes de control del compliment de les bases  i 
per tal d’acreditar si es compleixin amb les condicions fixades a les bases o no.  

7. Aquests ajuts no creen a favor dels beneficiaris cap dret a sol·licitar-les en anys 
successius. 

8. Tot el que no estigui previst en aquestes bases, la interpretació i aplicació de les 
mateixes serà resolt  per la Junta de Govern. 

9. El termini per a demanar la subvenció del curs, serà entre el mes de setembre de l’any 
que s’inicia i el 30 de juny de l’any següent.  Passat aquest termini  sense que 
l’interessat ho demani, s’entendrà que no exerceix aquest dret.4  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
4  Paràgraf incorporat per acord del Ple de data  08.10.13  


