
 
Ajuntament de Benifairó de les Valls

Expedient nº: 305/2014
Procediment: 3.1.2.1. SUBVENCIONS AJUNTAMENT. LLIBRES DE TEXT IES VALL DE SEGÓ 2015-16

 

RESOLUCIÓ

Vista  la  Base 19 d’Execució  del  Pressupost  d'aquest  Ajuntament  de 2015 que preveu,  als 
efectes previstos en l'article 22.2 a) de la Llei 38/2003, General de Subvencions, l'atorgament 
de la subvenció per a la compra de llibres de text de l’I.E.S “La Vall de Segó”, curs 2015/2016,  
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 326.489.07 del pressupost de l’Ajuntament de Benifairó 
de les Valls, per a l’any 2015.
Vista l’Ordre de 26 d’octubre de 2015, de la Conselleria d’Educació,  Investigació,  Cultura i  
Esport, per la qual es regulen les bases de les ajudes destinades als ajuntaments o entitats  
locals menors per fer efectiu el programa de gratuïtat dels llibres de text i material curricular 
dirigit a l’alumnat que curse ensenyaments obligatoris i formació professional bàsica als centres 
públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, i es convoquen les ajudes per al curs 
2015-2016 (DOCV núm. 7644, de 27/10/2015).
Vist que s'ha considerat convenient per esta Alcaldia efectuar la convocatòria de la referida 
subvenció.
Vist l'informe de secretaria-intervenció d’aquesta data.
De  conformitat  amb  el  que  establixen  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de 
Subvencions i les Bases d’Execució del Pressupost.
RESOLC
Primer. Efectuar convocatòria per a la concessió de subvencions per a la compra de llibres de 
text  de  l’I.E.S  “La  Vall  de  Segó”,  curs  2015/2016,  amb càrrec  a  l’aplicació  pressupostària 
326.489.07 del pressupost de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls per a l’any 2015, amb les 
següents característiques:
1. Beneficiaris: Estudiants de l’I.E.S La Vall de Segó no inclosos a l’Ordre de 26 d’octubre de 
2015, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, empadronats a Benifairó de 
les  Valls  com a  mínim des  de  l'1  de gener  del  2015  i  en  el  moment  d'atorgament  de  la  
subvenció.

2. Activitat subvencionable: Llibres de text curs 2015/2016.
3. Quantia: quantitat a tant alçat a prorratejar linealment entre els sol·licitants. Màxim 100 euros, 

o en cas de que siga inferior, despesa acreditada.
4.  Sol·licituds:  fins  el  15  de  desembre  de  2015,  prèvia  presentació  de  la  documentació 

requerida.
5. Documentació a aportar:

a. Justificació de la despesa efectuada, per mitjà de original del tiquet o factura justificatiu  
de la despesa en llibres de text per al curs matriculat.
b. Declaració responsable de què en el sol·licitant no concorre cap de les circumstàncies 
que impedisquen obtindre la condició de beneficiari de subvencions públiques, establides 
en l'article 13 de la Llei General de Subvencions.
c. Documentació acreditativa de la titularitat del compte bancari a nom de l’alumne o dels 
progenitors de l’alumne.

Segon. Publicar la mencionada convocatòria en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament.

Benifairó de les Valls, a la data de la firma.

L'alcalde
Antonio E. Sanfrancisco Meseguer

Davant de mi,
La secretària interventora
 Mª de la O Pérez Cayuela

 


	barcode1: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Benifairó de les Valls
	2015-12-01T17:00:29+0100
	Benifairó de les Valls
	NOMBRE SANFRANCISCO MESEGUER ANTONIO ENRIQUE - NIF 19095373Z
	ho accepto




