SOL·LICITUD D’AJUDES PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT D’INFANTIL
2018/19
RESUM DE LES BASES I INSTRUCCIONS D’EMPLENAMENT
1)

La sol·licitud s’ha d’emplenar de manera digital a través de la web.

2)

Poden sol·licitar aquestes ajudes el pare, mare, tutor o tutora legal, amb empadronament a Dénia, d’aquells
alumnes matriculats en qualsevol curs de segon cicle d’Educació Infantil, en els centres educatius públics o
concertats de la ciutat de Dénia, la Xara i Jesús Pobre, durant el curs escolar 2018/2019.

3)

Per poder ser beneficiari d’aquesta ajuda caldrà obtindre un mínim de 2 punts d’acord amb els criteris de valoració.

4)

Cada família utilitzarà una única sol·licitud per a tots els fills escolaritzats. Cal que les sol·licituds estiguen
signades pels representants legals de la unitat familiar, pare i mare, tutor o tutora, que tinguen la
consideració de persones sol·licitants. La presentació de la sol·licitud implica l’autorització a l’Ajuntament
de Dénia perquè, en nom de la persona sol·licitant, realitze les gestions pertinents per a la tramitació de
les ajudes.

5)

Termini de presentació: El termini de presentació de sol·licituds per a alumnes de segon cicle d'Educació Infantil,
serà de 10 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial
de la Província.

6)

En l’apartat membres de la unitat familiar, a més del pare i la mare, cal fer constar els germans menors de 25
anys i els ascendents dels pares que hi convisquen.

7)

La renda familiar és el resultat de sumar la renda de tots els membres que componen la unitat familiar, que es
calcula sumant les quantitats que figuren en la casella 415 (BI General) i 435 (BI de l’Estalvi) de les declaracions
de l’IRPF de l’any 2017.
Si algun dels membres computables per al càlcul de la renda no ha tingut ingressos amb retenció de l’IRPF en
2017, la situació econòmica ha d’acreditar-se mitjançant la presentació de certificat de vida laboral i certificat
d’ingressos econòmics o nòmines expedit per l’empresa ocupadora corresponent a l’any 2017. Per a les persones
sol·licitants que no residien en el país l’any 2017 o que no duien a terme cap activitat econòmica en l’any, certificat
de vida laboral i certificat d’ingressos o nòmines corresponents a l’any 2018.

8)

Presentació de sol·licituds: les sol·licituds s’han de presentar per duplicat en les Oficines d’Atenció al Ciutadà
(OAC) de l’Ajuntament de Dénia, on es registrarà l’entrada i es tornarà una còpia degudament segellada a la
persona sol·licitant.
Els llocs i horaris de presentació de sol·licituds són els següents:
- OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC)
Plaça de la Constitució, 10.
Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14 hores
Dimarts i dijous de 9 a 18 hores

9)

Informació relacionada amb aquesta convocatòria: qualsevol informació relacionada amb aquesta
convocatòria es facilitarà en la Regidoria d’Educació, plaça de l’Arxiduc Carles, 3, de dilluns a divendres de 9 a
14 hores o en la pàgina web de l’Ajuntament (www.denia.es).

10) Per a la concessió de les ajudes es tindran en compte els criteris següents:
RENDA FAMILIAR
FINS A
Renda de la unitat familiar fins a 1 vegada l’IPREM:
7.519,59 euros
Renda de la unitat familiar fins a 1,5 vegades l’IPREM:
11.279,38 euros
Renda de la unitat familiar fins a 2 vegades l’IPREM:
15.039,18 euros
Renda de la unitat familiar fins a 2,5 vegades l’IPREM:
18.798,97 euros
Renda de la unitat familiar fins a 3 vegades l’IPREM:
22.558,77 euros
Renda de la unitat familiar fins a 3,5 vegades l’IPREM:
26.318,56 euros
Renda de la unitat familiar fins a 4 vegades l’IPREM:
30.078,36 euros
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PUNTS
5 punts
4,5 punts
4 punts
3,5 punts
3 punts
2,5 punts
2 punts

11) La resta de punts es concediran de la manera següent:
Per discapacitat d’algun membre de la unitat familiar:
Per família nombrosa especial:
Per família nombrosa general:
Per família monoparental:
Pare o mare o tutor aturats
Ambdós pares o tutors aturats

1 punt
2 punts
1 punt
1 punt
1 punt
2 punts

12) Import de les ajudes:
El crèdit pressupostari disponible per a la concessió de la totalitat de les ajudes és d’un màxim de 20.000 euros. D’acord
amb les sol·licituds presentades i dels punts obtinguts es determinarà la quantitat de les ajudes segons el barem següent:
Amb 4 punts o més:
Segon cicle d’Educació Infantil:

100%
50 €

Entre 2,5 i 3,5 punts:
Segon cicle d’Educació Infantil:

80%
40 €

2 punts:
Segon cicle d’Educació Infantil:

60 %
30 €

Si el crèdit pressupostari disponible no arriba a cobrir la totalitat de les ajudes sol·licitades, es concediran segons els punts
obtinguts fins a l’esgotament dels fons.
La resolució de la convocatòria amb els alumnes beneficiaris i l’import de la beca concedida s’exposarà en el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, en la Regidoria d’Educació i en la pàgina web de l’Ajuntament.
Contra la resolució es pot interposar recurs de reposició en el termini d’un mes des de la publicació o recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos.
13) Pagament de les ajudes:
El pagament de les ajudes a cada persona sol·licitant es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte que
s’indique en el document lliurat conjuntament amb la sol·licitud de l’ajuda.
14) Obligacions de les persones beneficiàries:
La concessió de la beca comporta les obligacions següents per a l’alumnat:
Estar matriculat en el curs acadèmic que correspon i assistir a les activitats lectives.
Destinar l’import íntegre de la beca a l’adquisició de llibres i material didàctic propi del curs acadèmic per al qual
s’haja sol·licitat l’ajuda.
Cooperar amb l’administració municipal en les activitats d’inspecció i verificació que es duguen a terme, per a
assegurar la destinació final de l’ajuda. Amb la finalitat de cooperar amb la possible inspecció, els alumnes han
de conservar els documents, factures i altres documents que justifiquen la realització de la despesa.
Cal que els beneficiaris estiguen al corrent de les obligacions fiscals amb la hisenda local.
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