caràcter individual, per a l’adquisició de llibres en el curs 2021/2022
Clàusula 1a. Objecte de la convocatòria.
Constitueix l'objecte d'aquestes Bases estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la
concessió d’ajuts individuals per a l’adquisició de llibres escolars obligatoris per part de
l’alumnat de la comarca de la Ribera d’Ebre que cursi educació infantil, educació primària,
educació secundaria i educació especial. L’atorgament dels ajuts ve donat en aplicació del
Conveni Marc de col·laboració i coordinació entre la Diputació de Tarragona i els Consells
Comarcals per optimitzar la prestació de serveis municipals, en el curs 2021/2022.
Clàusula 2a. Alumnat beneficiari i requisits generals
Els ajuts s'atorguen a l’alumnat sol·licitant, tenint en compte que:
S’ha d’estar matriculat en un centre educatiu de la comarca de la Ribera d’Ebre, sostingut amb
fons públics, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil,
d'educació primària, d'educació secundària obligatòria i d’educació especial durant el curs
corresponent a la convocatòria, amb residència a la comarca de la Ribera d’Ebre, i que
compleixi amb els criteris determinats per les característiques econòmiques, familiars, socials i
geogràfiques que es detallen en aquestes Bases. Excepcionalment ho podrà sol·licitar aquell
alumnat, resident a la comarca, que per conveni es trobi assignat a altres centres de fora de la
comarca.
Clàusula 3a. Criteris de concessió
Per a l’atorgament dels ajuts individuals per a l’adquisició dels llibres escolars serà
imprescindible la signatura de la sol·licitud per totes les parts obligades, en cas contrari
s’entendrà com a no presentada i no s’avaluarà.
Les sol·licituds que s’hagin presentat adequadament es tindrà en compte la puntuació general
obtinguda, atenent a la situació socioeconòmica de la unitat familiar i, quan s’escaigui, les
situacions específiques que pugui acreditar la família i la valoració específica dels serveis
socials. L’atorgament dels ajuts serà l’escaient segons s’especifica a la clàusula 5a d’aquestes
Bases.
Valoració del nivell de renda de la unitat familiar
a) Deduccions de la renda familiar
Calculada la renda familiar a efectes de l’ajut segons estableixen les Bases anteriors, s’aplicaran
les següents deduccions:
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Bases que regeixen la convocatòria pública per a la concessió d'ajuts econòmics, de

El 50% dels ingressos aportats per qualsevol dels membres computables de la família diferents
dels sustentadors principals.
La quantitat de 500,00 € per motius de durada del desplaçament i distància, quan concorri la
següent situació:
Que l’alumne es desplaci en vehicle un mínim de 3 km de la seva residència habitual fins al
centre on està escolaritzat.
La quantitat de 800,00 €, per cada germà o germana, incloent la persona sol·licitant que
convisqui en el domicili familiar, quan acrediti la condició de família monoparental.
La quantia de 800,00€ quan acreditin l’existència d’infants en acolliment en la unitat familiar
extensa o aliena.
b) Valoració de situacions específiques de la unitat familiar
Per aquest concepte, s’estableix un barem màxim de fins a 15 punts, que es calcularà per
l’agregació dels punts obtinguts, de tots els membres de la unitat familiar, pels diferents
conceptes que es relacionen a continuació, els quals s’hauran d’acreditar fefaentment,
mitjançant certificació de l’organisme competent.
- Qualificació de família nombrosa general, li correspon 1,5 punts.
- Qualificació de família nombrosa especial, li correspon 3 punts.
- Condició de monoparentalitat general, li correspon 1,5 punts.
- Condició de monoparentalitat especial, li correspon 3 punts.
- Existència d’infants en acolliment en la unitat familiar, li correspon 3 punts.
- Condició de discapacitat de l’alumne o germans amb un grau de més d’un 33%, li correspon 3
punts.
- Redistribució equilibrada d’alumnat amb necessitats educatives específiques, li correspon fins
a 3 punts.
c)Valoració per part dels serveis socials per necessitat social
Per aquest concepte s’estableix un barem màxim de fins a 15 punts. En aquest cas serà preceptiu
que l’alumne estigui en seguiment, per part dels serveis socials, mitjançant el qual s’acreditarà
l’existència d’una necessitat social d’aquesta família. És necessari que l’alumne estigui inclòs
en un pla d’intervenció o de treball per risc d’exclusió social.
Situació de risc lleu o moderat, 10 punts.
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- Condició de discapacitat de l’alumne o germans amb un grau del 33%, li correspon 1,5 punts.

Situació de risc greu, 15 punts.
c)Càlcul
Per al càlcul de la renda familiar als efectes d’aquest ajut, són membres computables els
progenitors, si s’escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, el
sol·licitant (beneficiari/ària de l’ajut), els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que
convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l’any utilitzat en el càlcul de la renda
familiar o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o
sensorial, així com els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili
que els anteriors amb l’acreditant municipal corresponent.
En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell
que no convisqui amb el sol·licitant de la beca. No obstant això, tindrà la consideració de
membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la
qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.
El Consell Comarcal calcularà la renda familiar per l’agregació de les rendes corresponents a
l’exercici econòmic que procedeixi de cada un dels membres computables de la família que
obtingui ingressos de qualsevol naturalesa, segons s’indica en els paràgrafs següents i de
conformitat amb la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
d.1) Tractament específic de determinades situacions en relació a la unitat familiar.
d.1.1) Unitats familiars amb situació de custòdia compartida
En els casos de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat
familiar únicament: el sol·licitant, els seus progenitors, encara que no
convisquin, i els fills comuns d’aquests.

En aquests casos caldrà actuar atenent al que s’estableixen en els articles 33, en
relació a la identificació de les situacions de violència masclista, i 48, en relació
al tractament d’ajuts escolars, de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les
dones a eradicar la violència masclista (DOGC núm. 5123-2.5.2008).


Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat
declaració per l’impost sobre la renda de les persones físiques, es procedirà de la
manera següent:
Primer: se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l’estalvi,
excloent-ne els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents de
2016 a 2019, i el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari de 2016, 2017,
2018 i 2019 a integrar a la base imposable de l’estalvi.
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d.1.2) Unitats familiars amb situació de violència de gènere

Segon: a aquest resultat es restarà la quota resultant de l’autoliquidació.
Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin ingressos
propis i no hagin presentat declaració per l’impost sobre la renda de les persones físiques,
se seguirà el procediment descrit en l’apartat primer descrit a la lletra a), i del resultat
obtingut es restaran els pagaments efectuats a compte.


En els casos que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés
corresponent a rendiments no contributius, caldrà aportar la següent documentació, en
funció de la font o fonts d’ingressos:
- Original i fotocòpia de l'informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat
Social.
- Les persones en situació d'atur: certificat actualitzat de l'Oficina de Treball de la
Generalitat, en què consti si es percep la prestació d'atur i la seva quantia.
- Les persones que percebin la Renda garantida de ciutadania o Ingrés Mínim Vital:
certificat acreditatiu actualitzat.
- Els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de la seva quantia
actualitzada.
- En la resta de situacions no previstes anteriorment el nivell de renda s’haurà
d’acreditar mitjançant qualsevol altra documentació fefaent.
- Les persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors de la llar
de la Seguretat Social, caldrà aportar el certificat de cotitzacions corresponent a l’any



A l’efecte de la determinació de la renda a què es refereixen els paràgrafs anteriors, es
dedueix el cinquanta per cent dels ingressos aportats per qualsevol dels membres
computables de la família, que no incloguin els sustentadors principals. Així mateix si
s’escau també es minoraria la quantitat de 500,00 € per motius de distància al centre
escolar.



Cas que no s’obtingui la corresponent autorització per realitzar els creuaments caldrà
que tots els membres de la unitat familiar aportin la documentació necessària, expedida
pels organismes competents, per tal de determinar la renda familiar, els rendiments
patrimonials i el volum de negoci.
Quan la informació existent en poder de l’Administració Tributària resulti insuficient
per determinar el compliment dels requisits econòmics per part d’algun membre de la
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2020.

unitat familiar a què pertany la persona sol·licitant de l’ajut
es podrà sol·licitar altra documentació justificativa.


Llindars de renda, volum de negoci, capital mobiliari de patrimoni.
1) Llindar de renda, tram garantit d’ajut del 50%:
El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per
l’agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:
- Primer adult (sustentadors principals): 10.981,40 €.
- Segon adult (sustentadors principals): 5.490,80 €.
- Altres adults que integren la unitat familiar diferents dels sustentadors principals:
2.745,35 € cadascun.
- Per cada nen/ de la unitat familiar: 3.294,45 €.
Si la renda familiar anual, calculada d’acord amb el que estableixen les Bases, no supera
aquest llindar, es concedirà un ajut de fins a un 50% de l’import corresponent. Cal fixar
aquest llindar com a requisit d’accés a la convocatòria. Aquelles sol·licituds que estiguin
per sobre d’aquest llindar, constaran com a denegades.
2) Llindar de renda, tram garantit d’ajut del 100%:
El llindar de renda és el 60% de l’establert per a l’obtenció d’un ajut del tram garantit
del 50% i acreditar una puntuació superior o igual a 15 punts entre els àmbits b i c.

Llindar de renda, tram garantit d’ajut del 100% per a alumnat amb una discapacitat
acreditada superior o igual al 60%:
El llindar de renda és de 2,5 vegades a l’establert per a l’obtenció d’un ajut del tram
garantit del 50% i acreditar una discapacitat superior o igual al 60%. Aquesta
discapacitat haurà de ser acreditada mitjançant la corresponent certificació de l’òrgan
competent.
Es denegarà l’ajut, qualsevol que sigui la renda familiar calculada segons el que s’estableix en
aquesta base quan el valor dels elements indicatius del patrimoni del conjunt dels membres
computables de la unitat familiar superi algun o alguns dels llindars següents:


Llindar de volum de negoci: podran optar als ajuts les unitats familiars amb uns
ingressos dels tipus que s’indiquen a continuació obtinguts pels membres computables
de la unitat familiar que no superin la quantia de 155.000,00 €:
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Si la renda familiar anual, calculada d’acord amb el que estableixen les Bases, no supera
aquest llindar i s’assoleix la puntuació mínima establerta en els àmbits socials (b i c),
s’atorgarà un ajut del 100% de l’import corresponent.

a) Ingressos procedents d’activitats econòmiques en estimació directa o en estimació
objectiva.
b) Ingressos procedents d’una participació del conjunt dels membres computables igual o
superior al cinquanta per cent en activitats econòmiques desenvolupades a través
d’entitats sense personalitat jurídica o en qualsevol altra classe d’entitat jurídica, un cop
aplicats als ingressos totals de les activitat el percentatge de participació de les
mateixes.


Llindar de rendiment patrimonial: La suma de tots els rendiments nets reduïts del
capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els guanys i pèrdues patrimonials
pertanyent als membres computables de la família, un cop excloses les subvencions
rebudes per a l’adquisició o rehabilitació de l’habitatge habitual i, en el seu cas, la renda
bàsica d’emancipació, no podrà superar els 1.700,00 euros.

e) Criteris Socials
Als efectes de determinar la puntuació corresponent en aquest àmbit, es tindran en compte les
següents circumstàncies declarades pels professionals de serveis socials a l’eina de cribatge de
situacions de risc i desemparament, que és l’instrument establert pel Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, per a determinar les situacions de risc.
Clàusula 4a. Valoració de l’ajut i imports màxims dels ajuts
L’atorgament de l’ajut anirà en funció de la dotació pressupostària existent i del nombre de
sol·licituds aprovades.
Els aspectes socials seran valorats per l’EBAS referent. En casos específics es podrà requerir
informació a d’altres professionals que es creguin oportuns per aconseguir una valoració
acurada.
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- No es tindran en compte als efectes previstos en aquest apartat els primers 1.500,00€ dels
premis en metàl·lic o en espècie obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o
combinacions aleatòries. Els elements indicatius de patrimoni es computaran de conformitat
amb el que disposa la normativa de l’impost de la renda de les persones físiques pel seu valor a
31 de desembre de 2020. Així mateix tampoc es tindran en compte aquelles prestacions
econòmiques d’urgència social i atorgades per l’administració pública que tinguin per finalitat
atendre necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència, d’alimentació, vestir i
allotjament.

Clàusula 5ª. Import dels ajuts
Import màxim dels ajuts per alumne:
51 a100 punts

de 1 a 50 punts

100 %

50 %

Educació Infantil, de 3 fins a 6 anys

80€

40€

Educació Primària, de 6 fins a 12 anys

150€

75€

ESO, de 12 fins a 16 anys

200€

100€

Per tal de repartir tota la partida econòmica existent, si cal, es reajustaran els imports econòmics
amb criteris, tal com ho faculta la clàusula 13a d’aquestes bases.

La quantia d’obtenció de l’ajut serà proporcional a l’ordre de la puntuació per exhaurir la
partida pressupostària.
Clàusula 6a. Incompatibilitats
Els ajuts regulats a les presents Bases són incompatibles amb qualsevol ajut d’un altre
organisme públic o privat, rebut pel mateix concepte, sempre que superin el cost total de
l’import objecte de subvenció.
Els beneficiaris dels presents ajut que durant el curs 2021/2022, van rebre ajuts o subvencions
del seu ajuntament per un import igual o superior al cost dels llibres escolars, no podran
sol·licitar una ajuda en la present anualitat, atesa la incompatibilitat en què es va incórrer.

Pl. Sant Roc, 2 | 43740 MÓRA D’EBRE | T. 977 401 851 | consell@riberaebre.org | www.riberaebre.org
Codi R.E.L.C: 8103040003 | CIF: P9300011E

Codi Validació: JLNTFFZ26N4CKXRHXJ2DSM4JN | Verificació: https://riberaebre.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 13

La puntuació de 1 a 50 punts es podrà modificar el percentatge i, per tant, la quantia, tal com ho
faculta la clàusula 13a d’aquestes bases, fins exhaurir el crèdit pressupostari, per tal, de poder
garantir el màxim d’ajuts possibles.

Clàusula 7a. Documentació
1. Documentació imprescindible a presentar juntament amb la sol·licitud
- La fotocòpia DNI/NIE del pare/mare, tutor/tutora de l’alumne i de cada membre de la
unitat de convivència incloent els menors beneficiaris de l’ajut.
- Acreditant del nucli de convivència ja sigui el volant històric del domicili o el volant
de convivència a data 31/12/20 de la unitat familiar.
- Acreditant del nucli de convivència del domicili. El sol·licitant informat es declararà,
de forma responsable, ha haver obtingut el consentiment de totes les persones que
consten empadronades en el domicili consignat en la sol·licitud.
- Factura o tiquet original de l’adquisició dels llibres escolars obligatoris, del curs
escolar, amb la signatura o segell de l’establiment.
- Si el centre escolar o l’AMPA és qui s’ha fet càrrec de la despesa dels llibres escolars
de determinats alumnes, cal que la direcció del centre presenti certificat acreditatiu de la
despesa.
- Fotocòpia del primer full de la llibreta d’estalvis on consti el número de compte
corrent, i en el cas d'avançament de l’ajut per l’AMPA o altra entitat, cal aportar, també
la fotocòpia del NIF/CIF.

-

-

Original i fotocòpia de l'informe de vida laboral actualitzat, emès per la
Seguretat Social.
Les persones en situació d'atur: certificat actualitzat de l'Oficina de
Treball de la Generalitat, en què consti si es percep la prestació d'atur i
la seva quantia.
Les persones que percebin la Renda garantida de ciutadania o Ingrés
Mínim Vital: certificat acreditatiu actualitzat.
Els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de
la seva quantia actualitzada.
Altres dades que donat el període de valoració no puguem obtindre per
via oberta.
En el cas de no disposar de NIF/NIE, cal aportar el certificat de
naixement o còpia del llibre de família.
L’infant en acolliment s’acreditarà mitjançant la resolució d’acolliment
de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
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- En els casos que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus
d’ingrés corresponent a rendiments no contributius, caldrà aportar la següent
documentació, en funció de la font o fonts d’ingressos:

-

-

-

Certificat de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya en concepte de subvenció per a pagar el lloguer a
arrendataris amb risc d’exclusió social per motius residencials.
En el casos de separació o divorci, cal aportar el conveni o sentència de
divorci. També s’accepta l’acta final de mediació del Departament de
Justícia.
Document acreditatiu de prestació econòmica d’urgència social, atorgat
per l’administració pública per necessitats bàsiques.
IDALU: codi identificador únic que s’assigna a cada alumne.
Altres documents que el/la professional consideri oportuns per tal
d’acreditar amb més fidelitat la seva situació personal i/o econòmica
actual, així com tota aquella que no s’hagi pogut creuar telemàticament
i ens calgui acreditar la renda familiar, els rendiments patrimonials i el
volum de negoci.

2. Documentació autoritzada pels signants de la sol·licitud per l’obtenció de dades
per Via Oberta
- Certificat d’imputacions de l’IRPF.
- Acreditant del títol de família nombrosa.
- Acreditant de la discapacitat .
- Fotocòpia del títol de família monoparental.
- Acreditant de la convivència actual

Els centres escolars mitjançant una nota informativa comunicaran l’enllaç per descarregar-se
l’imprès de sol·licitud i el termini màxim per entregar-la al centre escolar, qui farà l’enviament
al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre de totes les sol·licituds degudament emplenades i amb
tota la documentació necessària, juntament amb el document normalitzat “Document recull de
sol·licituds d’ajuts individuals”, degudament emplenat i enumerant totes les sol·licituds. Aquesta
tramesa s’ha de fer dintre del termini vigent a nivell presencial o bé per correu certificat, sent
vàlids igualment els sistemes de tramitació electrònica.
1. Les sol·licituds s’han de formular en el model normalitzat “Sol·licitud d’ajut individual
per a l’adquisició de llibres escolars. Curs 2021-2022”, que serà proporcionat pel centre
educatiu i estarà informat a la pàgina web http://www.riberaebre.org/serveis/ajuts-isubvencions/
Els centres escolars comunicaran a les famílies, mitjançant una nota informativa publicada als
mitjans de comunicació que s’estiguin utilitzant en la situació actual, l’enllaç per descarregar-se
l’imprès de la sol·licitud. El termini màxim per entregar-la al Consell Comarcal serà el 30 de
Pl. Sant Roc, 2 | 43740 MÓRA D’EBRE | T. 977 401 851 | consell@riberaebre.org | www.riberaebre.org
Codi R.E.L.C: 8103040003 | CIF: P9300011E

Codi Validació: JLNTFFZ26N4CKXRHXJ2DSM4JN | Verificació: https://riberaebre.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 13

Clàusula 8a. Tramitació de les sol·licituds.

setembre de 2021, a les 14 hores.
1. Les sol·licituds s’han de formalitzar en el model normalitzat “Sol·licitud d’ajut individual
per a l’adquisició de llibres escolars. Curs 2021-2022”, que es trobarà informat a
http://www.riberaebre.org/serveis/ajuts-i-subvencions/
Les famílies trametran les sol·licituds individuals degudament emplenades i amb tota la
documentació necessària dins del termini vigent, fins les 14 hores del 30 de setembre de 2021,
mitjançant :


Els centres escolars, els quals trametran les sol·licituds individuals, degudament
emplenades i amb tota la documentació necessària, al Consell Comarcal, dins del
termini vigent a nivell presencial o bé, per correu certificat, juntament amb el model de
document normalitzat “Sol·licitud d’ajut individual per a l’adquisició de llibres.
Curs 2021-2022”, degudament emplenat i enumerant totes les sol·licituds



Per correu certificat, juntament amb el model de document normalitzat “Sol·licitud
d’ajut individual per a l’adquisició de llibres. Curs 2021-2022”



Telemàticament, accedint a http://www.riberaebre.org/serveis/ajuts-i-subvencions/ , on
els sol·licitants podran emplenar, degudament i amb tota la documentació, la sol·licitud
dins del termini vigent, fins les 14 hores del 30 de setembre de 2021. Per poder
trametre la sol·licitud és necessari tenir un certificat digital per poder signar
electrònicament.

No es trametran les sol·licituds que no continguin degudament complimentat i signat el
model de sol·licitud.

3. La presentació de la sol·licitud de l’ajut implica l’autorització al Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre per obtenir a través de l’Agència Tributària o mitjançant Via Oberta, les
dades de la persona sol·licitant i de la resta de membres de la unitat familiar que siguin
necessaris per a la valoració: renda i altres.
4. Amb la sol·licitud, degudament emplenada, s'ha d'acompanyar la documentació
necessària que acrediti la situació econòmica i familiar, tal com s’especifica a la
clàusula 7, punt 1 d’aquestes Bases.
5. Si en la presentació de la sol·licitud s'observa alguna deficiència o hi manca algun dels
documents necessaris fixats a la convocatòria, es comunicarà de forma individualitzada
a la família sol·licitant pels mitjans electrònics oportuns que disposa la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si
en el termini de 10 dies hàbils no es produeix l'esmena o no aporta la documentació
sol·licitada, s'entendrà que desisteix de la seva petició i aquesta s'arxivarà sense més
tràmits. En tot, el Consell Comarcal es reserva la facultat de poder efectuar el
requeriment al domicili dels sol·licitants de l’ajut.
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2. D’acord amb el que especifica la clàusula 3a. d’aquestes Bases, l’imprès de la
sol·licitud cal que el signin tots els membres de la unitat de convivència que tinguin
complerts els 14 anys en el moment de cursar la sol·licitud, en cas contrari s’entendrà
com a no presentada i no s’avaluarà.

La sol·licitud d’aquests ajuts comporta el coneixement i l’acceptació d’aquestes Bases en la
seva totalitat.
Clàusula 9a. Termini per presentar les sol·licituds.
1. El termini per presentar les sol·licituds al registre del Consell Comarcal finalitzarà el 30 de
setembre de 2021, a les 14 hores. Després d’aquesta data no s’acceptarà cap sol·licitud.
2. Només en circumstàncies excepcionals que hagin impedit formular la sol·licitud dins de
termini, com és ara un canvi de centre docent o altres circumstàncies sobrevingudes, s’admetran
sol·licituds fora de termini, en els següents supòsits:
a) A què el sol·licitant acrediti la circumstància sobrevinguda o el cas excepcional que
justifiqui la presentació de la sol·licitud fora de termini prèvia declaració d'informe
social, quan es tracti d’una situació de risc per al menor/s i/o vulnerabilitat econòmica.
b) A què s’acrediti mitjançant el corresponent certificat municipal l’arribada a la comarca
en posterioritat a la data final del termini de presentació de sol·licituds. En el supòsit
que l’alumne estudiï a un centre de la nostra comarca necessitarem un certificat del
director/a del centre conforme l’alumne/a s’ha matriculat fora del període vàlid per
sol·licitar la beca.
c) Nova matrícula, sempre i quan no estigui exhaurida la partida pressupostària.
d) Unitats familiars, no conegudes per serveis socials, que la seva economia actual s’hagi
vist greument afectada per causa de força major s’haurà de justificar degudament.

L’atorgament dels ajuts en aquests supòsits resta condicionat sempre i quan la concessió dels
ajuts sol·licitats dins de termini no hagi esgotat el crèdit pressupostari disponible per aquesta
finalitat.
Clàusula 10a. Concessions o denegacions de l'ajut i notificacions.
1.Correspon a l’EBAS del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre la tramitació dels expedients
individuals, fins a la formulació de la proposta de resolució, que serà subscrita per la
coordinadora de l’equip. Correspon a la Junta de Govern Local la resolució dels expedients dins
de les disponibilitats del crèdit pressupostari existent.
2. Quan el nombre de sol·licituds excedeixi la disponibilitat pressupostària prevista per a
aquesta finalitat, la Junta de Govern Local, en adoptar l’acord de concessió i denegació, podrà
fixar una puntuació mínima de tall per a poder ser beneficiari dels ajuts.
3.L’acord de concessió i denegació de l’ajut es notificarà als beneficiaris i als seus representants
legals o tutor/a pels mitjans electrònics oportuns que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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Passat el termini de presentació de les sol·licituds les unitats familiars que al·leguin que han
patit variacions significatives a nivell econòmic o sociofamiliar poden sol·licitar la revisió
d’aquesta.

4. Els ajuntaments podran ser informats de les dades de la concessió de l’ajut corresponent a
l’alumnat resident al seu municipi sempre que sigui sol·licitat fefaentment, pels mitjans
electrònics oportuns.
5. Els centres escolars podran ser informats de les dades de la concessió de l’ajut corresponent a
l’alumnat escolaritzat al seu centre, sempre que sigui sol·licitat fefaentment, pels mitjans
electrònics oportuns.
Clàusula 11a. Revisió de les sol·licituds.
Un cop notificades les concessions o denegacions, excepcionalment, en casos degudament
acreditats, es poden revisar les sol·licituds.
El termini màxim per sol·licitar la revisió de l’ajut és de 10 dies hàbils, a comptar des del dia en
què es rebi la notificació. Les unitats familiars que al·leguin variacions significatives en la seva
situació sociofamiliar i econòmica podran demanar revisió d’expedient justificant les dades
econòmiques de l’any en curs, de la unitat familiar.
Clàusula 12a. Pagament.
L'import dels ajuts serà pagat als sol·licitants que se'ls hagi atorgat la present subvenció i
ingressat als comptes corrents que els propis beneficiaris hauran indicat prèviament en emplenar
el model normalitzat “Sol·licitud d’ajut individual per a l’adquisició de llibres escolars. Curs
2021-2022”

La Junta de Govern Local del Consell Comarcal, amb el dictamen previ emès per l‘àrea que
efectua les valoracions, és l’òrgan facultat per a la interpretació de les Bases de la convocatòria
d’aquests ajuts i resoldre aquelles qüestions específiques no incloses en aquestes.
Clàusula 14a. Dret supletori.
En tot allò que no es preveu en aquestes Bases de manera expressa, serà d'aplicació el que es
disposa als articles 239 a 241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 118 a 129 del Reglament d'Obres,
Activitats i Serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny; 8 i concordants
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i també, al RD 887/2006, de 21
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.
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Clàusula 13a. Interpretació de les Bases i resolució de qüestions no incloses en el seu
articulat.

Annex: Els documents corresponents als models de sol·licitud dels presents ajuts es troben a
disposició dels interessats a la pàgina web del Consell Comarcal següent:
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http://www.riberaebre.org/serveis/ajuts-i-subvencions/

