REGIDORIA D'EDUCACIÓ

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A ATORGAR
AJUDES PER A LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR, MATERIALITZAT EN
BONS ESCOLARS, A LES FAMILIES AMB ALUMNES QUE CURSEN
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE (3, 4 i 5 anys) DURANT EL CURS
2016/2017
L'Ajuntament de la Vall d'Uixó convoca per al seu atorgament, en règim de
concurrència competitiva, ajudes a les famílies, per a adquirir llibres de text i
material escolar, materialitzades en bons escolars, per a els/les alumnes que
cursen Educació Infantil de Segon Cicle, dins de les disponibilitats
pressupostàries de l'any 2016.
La convocatòria es regirà per les següents bases, i, en la qual cosa que no
estiga previst, per l'Ordenança Municipal reguladora de l'atorgament de
subvencions i ajudes per a activitats en diversos àmbits, en el municipi de la
Vall d'Uixó, publicada en el Butlletí Oficial de la Província num.82 de 8 de juliol
de 2004, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i
Reglament que la desenvolupa, RD 887/2006, de 21 de juliol, i Bases
d'execució del Pressupost Municipal.
PRIMERA- BENEFICIARIS
Seran destinataris de les ajudes per a llibres de text i material escolar, els
alumnes de 3, 4 i 5 anys matriculats en els Centres Públics del Municipi en
les places escolars oferides per al curs 2016/2017.
SEGONA- SOLICITANTS
Podran sol·licitar les ajudes per a llibres de text i material escolar, els
pares/mares, tutors/res, cuidadors/res o responsables legals de l'alumnat que
vaja a realitzar durant el curs 2016/2017, els estudis corresponents a Educació
Infantil de Segon cicle, de 3, 4 i 5 anys, en els Centres Públics del Municipi, que
estiguin empadronats més d'un any en la Vall d'Uixó i que complisquen els
requisits establerts en l'art. 13 de la llei 38/2003 i la Ordenança Municipal
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reguladora de les subvencions, segons l'establert en el RD 9/2015 de 10 de
juliol.
TERCERA. QUANTIA TOTAL DE LES AJUDES A REPARTIR. Es concediran un
nombre de 155 ajudes, a càrrec de la partida 1009.32003.481, sent l'import
màxim per al present exercici de 9.300,00 euros (A: 33129).
QUARTA.
S'establirà la baremació de les sol·licituds presentades de la manera següent:
Les 155 sol·licituds que obtinguen major nombre de punts optaran a l´ajuda de
60 €.
En cas d'empat, es concedirà l´ajuda a la família de l´alumne/alumna que tinga
menys ingressos anuals.
En cas que no s´hagueren presentat les suficients sol·licituds, el sobrant de
l'ajuda, es repartiria equitativament entre els beneficiaris.
QUINTALes esmentades ajudes es materialitzaran en bons d´escolarització, que
contribuiran al finançament parcial del cost del material i llibres escolars.
L'import de les beques, s'abonarà directament per l'Ajuntament a les llibreries i
papereries col·laboradores, en el compte corrent bancari que estes faciliten.
SEXTA.- CRITERIS DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ
En funció dels ingressos anuals nets de 2015 de la unitat familiar dividits pel
nombre de membres que conviuen en el mateix domicili.
% de l´IPREM
Fins al 35
De 36 a 40
De 41 a 45

PUNTS
18
16
14
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De 46 a 50
De 51 a 55
De 56 a 60
De 61 a 65
De 66 a 75
Més de 75

12
10
8
6
4
0

Es consideraran casos excepcionals, aquells en què les famílies que hagen
tingut una greu reducció dels seus ingressos durant el present exercici
econòmic (2015) , havent de fer-ho constar per mitjà de l'aportació de la
documentació que acredita la causa de la reducció.

CONCEPTE
b) Minusvalidesa
Física, psíquica o sensorial de l'alumne/a
D'algun dels pares o tutors o germà. 1 familiar

PUNTS
6
4

c) Situació familiar
1 Famílies monoparentals
6
2 Situació de família nombrosa.
4
3 Pares en atur.
Un dels pares
2
Els dos
4
4 Menors amb situació de protecció,acreditat amb informe social. 14
SÉPTIMA.- La qualificació final s'obtindrà de la suma de les puntuacions
obtingudes en els apartats descrits en la base Quinta, i que no podrà ser
superior a 38 punts.
HUITENA.- Serà instructor de l´expedient, el Tècnic d'Educació adscrit a la
Àrea Ciutat per a les persones i la Regidora d'Educació , actuarà com a òrgan
col·legiat la Comissió Informativa de l´Àrea de la Ciutat per a les Persones.
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NOVENA- La proposta de concessió formulada per la Comissió Informativa de
l'Àrea de la Ciutat per a les Persones, a través de l'òrgan instructor, es resoldrà
per la Junta de Govern Local, en el termini d'un mes, des de la finalització del
termini de presentació de sol·licituds.
DESENA- Aprovades les bases, es publicaran en el Tauler d'Anuncis de la Casa
Consistorial, s'anunciaran en el BOP i en la Web Municipal i es remetran als
CEIP´s de la Vall d´Uixó
ONZENA.- Els sol·licitants hauran d'aportar els documents següents;
a) Còpia compulsada dels DNI – NIE de les persones que componen la unitat
familiar.
b) Certificat d'empadronament.
c) Còpia dels fulls del Llibre de Família en què figuren els membres que
componen la unitat familiar.
d) Còpia de la Declaració de Renda, corresponent a l'exercici 2015. I si no n'hi
ha, certificat de la/s empresa/s en la que haja treballat durant l'exercici 2015 o
les nòmines corresponents a l'exercici 2015, adjuntant el certificat de vida
laboral.
e) En cas de treballadors autònoms: Imprès 130, del 4t trimestre de 2015.
f) En cas de família nombrosa, còpia del Títol.
g) En cas de que el sol·licitant es trobe en situació de desocupació haurà
d'acreditar- ho per mitjà de la presentació d'un certificat expedit pel SERVEF, en
el que consten els ingressos percebuts per aquest concepte.
g) En cas de Minusvàlua de l'alumne, pares o germà. Còpia del Certificat de
minusvàlua.
h) En cas de menors amb situació de protecció, informe serveis social.
DOTZENA-. Els beneficiaris estan obligats a comunicar, en el seu cas, les
quanties de les subvencions obtingudes pel mateix concepte o renunciar a la
subvenció concedida, quan per haver obtingut altres subvencions, es cobrira el
total import de les despeses.
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De conformitat el article 4.1.b) del «Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio, de
medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras medidas de carácter
económico», les necessitats d'escolarització, es declaren inembargables.

TRETZENA.- Presentació de sol·licituds: al Registre General de l’Ajuntament,
durant 15 dies hàbils des de el dia següent de la publicació de l'anunci
en el BOP.

La Regidora Delegada d´Educació

Carmen García Arnau
La Vall d'Uixó, a 9 de maig de 2016.
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