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Núm. 5971
AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER
Extracte en la BDNS de la convocatòria d’ajuts a les famílies per a
l’adquisició de llibres i material escolar per al curs 2018-2019
Administració Pública: AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER
Codi Administració Pública: L01171899
Òrgan: AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER
Codi Òrgan: L01171899
Id Anunci: 32999
Codi convocatòria: 405742
Ref convocatòria: X2018000314
Des convocatòria: Convocatòria d’ajuts a famílies per a l’adquisició
de libres i material escolar per al curs 2018-2019
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet del qual es pot
consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(BDNS) (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/ca/index)

Seran membres computables de la unitat familiar als efectes
d’aquests ajuts:
El pare i la mare o persona progenitor/a en cas de família monoparental.
El tutor/a guardador/a i els seus fills o filles sempre que hi convisquin.
Els germans de l’alumne/a beneficiari/a de l’ajut que siguin menors de 18 anys i que convisquin al domicili familiar, o els de
major edat quan tinguin una discapacitat reconeguda superior
al 33%.
També es consideren membres de la unitat familiar el cònjuge
o persona que convisqui amb un vincle familiar anàleg amb la
persona progenitor/a de l’alumne/a beneficiari/a de l’ajut així
com els fills o filles no comuns sempre que hi convisquin.
Segon. Finalitat
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Primer. Beneficiaris
Podran ser beneficiaris dels ajuts per a l’adquisició de llibres de text
i material escolar complementari i informàtic, els infants o adolescents que estiguin a càrrec de les unitats familiars i de convivència
que reuneixin els requisits d’aquesta convocatòria.
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La finalitat de l’esmentada convocatòria, consisteix en garantir la
igualtat de condicions en l’accés a l’educació dels infants i joves en
edat d’escolarització obligatòria, per tal que puguin disposar de suport econòmic en l’adquisició dels llibres i del material escolar complementari i informàtic necessaris.
Tercer. Bases reguladores
Les bases reguladores específiques d’aquesta convocatòria van ser
aprovades per la Junta de Govern Local de data 5 de juny de 2018
i publicades al BOP de Girona núm. 122 de 25 de juny de 2018 on
poden ser consultades.
Quart. Import
L’import màxim dels ajuts de llibres de text i material escolar complementari i informàtic serà el següent:
35€ de material per alumne i curs d’educació infantil.
77€ per llibres i material per alumne i curs en educació primària
75€ per la compra de material informàtic en alumnes de primer
de secundària obligatòria.
35€ per la compra de material per alumne i curs de 2n, 3r i 4t
d’educació secundària obligatòria.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
El termini per a presentar les sol·licituds serà en el termini de vint
dies hàbils des de l’endemà de la publicació d’aquesta de l’extracte
de la convocatòria en el BOP de Girona.
La Cellera de Ter, 27 de juny de 2018
David Sarsanedas i Serrat
Alcalde
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