AJUNTAMENT DE LA ROMANA
Regidoria d’Educació

BASES D’AJUDES MUNICIPALS PER A LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR A
ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE, EDUCACIÓ INFANTIL
DE 3 A 5 ANYS I EDUCACIÓ PRIMÀRIA PER AL CURS ESCOLAR 2021/2022
1.- OBJECTE DEL PROCEDIMENT
L’Ajuntament de La Romana convoca ajudes econòmiques amb el fi de sufragar part de les
despeses derivades de la formació de l’alumnat que curse Educació Infantil i Educació Primària
durant el curs escolar 2021-2022 en la EIM “La Balseta” i el CEIP “La Romana” de la Romana i
complisquen els requisits que les bases estableixen.
2.- DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I QUANTIA DE L’AJUDA
Als fins assenyalats en aquesta convocatòria es destinen els següents crèdits i aplicacions
pressupostàries:
ÀREA DE LA
DESPESA

APLICACIO
PRESSUPOSTÀRIA

DENOMINACIÓ

IMPORT PRESSUPOST
EXERCICI 2020

EDUCACIO

324 4800200

EDUCACIO AJUDES
MATERIAL ESCOLAR

5.000,00 €

La quantia individual de cada ajuda serà com a màxim la següent:
a) Per a l’alumnat d’Educació Infantil de Primer Cicle de 37,00 euros,
b) Per a l’alumnat d’Educació Infantil de 3 anys de 67,00 euros,
c) Per a l’alumnat d’Educació Infantil de 4 anys de 47,00 euros,
d) Per a l’alumnat d’Educació Infantil de 5 anys de 47,00 euros,
e) Per a l’alumnat d’Educació Primària de 17,00 euros.
La quantitat de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en
concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de la compra de
llibres i material subvencionats.
3.- REQUISITS PER A LA CONCESSIÓ
Serà imprescindible per a acollir-se a la subvenció, reunir els següents requisits:
1. Estar empadronat en La Romana en el moment de la publicació de la present
convocatòria.
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2. Estar degudament matriculat en el curs 2021-2022 en Educació Infantil o en Educació
Primària en centre escolar del municipi de La Romana o en qualsevol altre sempre que
siga mitjançant “Dictamen d’Escolarització”.
3. Aportar la documentació requerida en temps i forma.
4.- DOCUMENTACIÓ
1. Els interessats deuran sol·licitar-ho mitjançant instància (segons model annex a les presents
bases) dirigida al Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de La Romana de l’1 al 22 d’octubre
de 2021; i es presentaran al Registre de l’Ajuntament.
2. Junt a la sol·licitud (Annex I) deurà presentar-se la següent documentació:
 Certificat de matrícula expedit pel Centre escolar que podrà ser substituït per llistat
oficial de matrícula remés pel centre.
 Fotocòpia del “Dictamen d’Escolarització” en el cas de que l’alumne estiga matriculat
en un centre escolar que no estiga al municipi de la Romana.
 Fotocòpia del DNI, NIE, passaport o carta d’identitat del pare/mare o tutor/a de
l’alumne.
 Fotocòpia del llibre de família on figuren el sol·licitant i l’alumne, o document que
acredite la tutoria.
 Certificat o factura de l’AMPA d’haver abonat el material curricular.
 Fotocòpia de factura/es o document de valor probatori equivalent, amb validesa en el
trànsit jurídic mercantil o eficàcia administrativa dels llibres o material escolar a nom
de l’alumne o del pare/mare/tutor. Com contingut mínim el justificant deurà incloure
NIF/CIF del proveïdor, número de factura, data, adreça, relació nominal de productes
adquirits i import.

3. Amb la presentació de la sol·licitud, els sol·licitants declaren sota la seua responsabilitat el
següent:
 Que accepten les bases de la convocatòria per a la que sol·liciten l’ajuda.
 Que totes les dades incorporades a la sol·licitud s’ajusten a la realitat.
 Si han obtés subvencions per a la mateixa finalitat per part d’altres Administracions.
 Que es comprometen a comunicar a l’Ajuntament l’obtenció d’altres subvencions, ajudes
o ingressos que financen les activitats subvencionades, a autoritzar les actuacions de
comprovació i control financer, aportant quanta informació siga requerida i en general,
complir les condicions i obligacions de la subvenció que regula les presents bases.
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 Que no es troben incursos en cap de les circumstàncies a les que es refereix l’article 13 de
la Llei General de Subvencions que impedisquen obtenir la condició de beneficiari de
subvencions.
 Que es troben al corrent de les seues obligacions tributàries i de la Segureta social, així
com de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de La Romana en el moment de la
finalització del termini de presentació de la sol·licitud.
 Que queden assabentats de que la inexactitud en les circumstàncies declarades donarà lloc
a la denegació o reintegrament de l’ajuda.
4. En cas d’existir defectes que es puguen subsanar en la sol·licitud de l’interessat, s’instarà per
a que aporten la documentació corresponent, amb indicació de que la sol·licitud serà
desestimada en cas de no ser subsanats els defectes en el termini indicat.
5.- OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS.
a) Complir els requisits i les condicions establertes per a la concessió i gaudiment de l’ajuda.
b) Cooperar amb l’Ajuntament en les actuacions de comprovació que siga necessari i facilitar
qualsevol dada que puga ser requerida per la Mesa de Valoració.
c) Declarar totes i cada una de les ajudes percebudes per al mateix concepte provinents de qualsevol
entitat pública o privada.
d) Destinar l’ajuda concedida als fins de la convocatòria.

6.-RESOLUCIÓ DE SOL·LICITUDS
1. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, aquestes seran remeses a la
Mesa de Valoració constituïda a tal efecte i formada per:
 L’Alcalde-President de l’Ajuntament de La Romana.
 El Regidor d’Educació de l’Ajuntament de La Romana.
 Un funcionari de l’Ajuntament de La Romana.
La participació dels membres de la Mesa s’ajustarà a allò establert als art. 28 i 29 de la Llei 30/92
sobre causa d’abstenció i recusació.
2. A la vista dels acords de la Mesa de Valoració, el Regidor d’Educació formularà la proposta
definitiva de concessió d’ajudes per a la seua aprovació per Decret d’Alcaldia.
3. El número total d’ajudes que es concediran queda condicionat a la disponibilitat de crèdit
adequat i suficient en la partida corresponent de l’exercici 2021.
4. En cas d’obtenció de l’ajuda falsejant les condicions requerides u ocultant aquelles que
l’haveren impedit, l’interessat procedirà al reintegrament de les quantitats percebudes i
l’exigència de l’interés de demora corresponent des del moment del pagament de l’ajuda fins
a la data en la qual s’acorde la procedència del reintegrament segons estableix l’art. 37 de la
Llei General de Subvencions.
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7.- COMPATIBILITAT.
Les subvencions concedides per l’Ajuntament de La Romana seran compatibles amb altres
ajudes per a la mateixa finalitat, atorgades per altres administracions o entitats, sempre que la
quantitat de les mateixes, inclosa la qual és objecte de la present convocatòria, no supere el cost de
l’activitat subvencionada.
8.- BASES I NOTIFICACIONS
1. Les presents bases es publicaran al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en la pàgina web
municipal http://www.aytolaromana.es
2. A efectes de notificacions seran emprats els mitjans admesos en la normativa reguladora del
procediment administratiu, inclosos correus electrònics (si aquest havera estat el mitjà triat
per l’interessat a efectes de notificacions).
3. Seran d’aplicació en tot allò que no s’havera regulat en les presents bases, la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions i demés normativa concordant i de pertinent
aplicació.

En La Romana, amb data i signatura digital.

L’Alcalde-President,
Sg.: Nelson Romero Pastor.

