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Subvencions municipals
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BASES REGULADORES CONCESSIÓ
DE SUBVENCIONS: BEQUES DE MATERIAL ESCOLAR CURS 2021/2022

BASE PRIMERA. Finalitat.
Per a aconseguir que els xiquets i xiquetes tinguen un ensenyament de qualitat,
les activitats escolars necessiten material didàctic adequat a les ensenyances que
cursen i que, hui en dia, no poden permetre’s totes les famílies, la qual cosa fa que
no tots els alumnes estudien amb les mateixes condicions.
Per a pal·liar les desigualtats socials de l’alumnat de la nostra localitat i per a
fomentar l’educació en condicions d’igualtat, l'Ajuntament de Torrent convoca
aquestes ajudes econòmiques per a adquirir preferentment material escolar, podent
complementar-se excepcionalment per a l’adquisició de llibres de text, corresponent
als distints nivells educatius (educació infantil de segon cicle, educació primària i
educació secundària obligatòria) i per a possibilitar a les famílies l’accés a altres
ensenyaments, com són l’educació d’adults i els ensenyaments de música i dansa.
La convocatòria es fa atenent els principis de publicitat i objectivitat i, pel seu
caràcter social, haurà d’afavorir la concessió de les ajudes a les famílies amb
capacitat econòmica més desfavorable.

BASE SEGONA. Objecte.
L’objecte de les subvencions es la concessió d’ajudes econòmiques pels
següents conceptes:
Per a l’adquisició preferent de material didàctic, i complementàriament per
a l’adquisició de llibres de text, per a l’alumnat matriculat en el cursos
d’educació infantil de segon cicle
Per a l’adquisició preferent de material didàctic, i complementàriament per
a l’adquisició de llibres de text, per a cursar estudis d’ educació primària
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Per a l’adquisició preferent de material didàctic, i complementàriament per
a l’adquisició de llibres de text, per a cursar estudis d’ educació secundària
obligatòria
Per a cursar estudis d’educació permanent d’adults
Pe a cursar estudis de música i dansa

BASE TERCERA. Normativa aplicable.
Per al que no preveuen aquestes bases és aplicable el que disposa l’ Ordenança
General de Subvencions de l'Ajuntament de Torrent publicada en el BOP de data
28/03/2012 i les bases d'execució del Pressupost Municipal per a l’ exercici 2021, la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d'ara en avant LGS), el
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
desenvolupament de la LGS (d'ara en avant RLGS) i, supletòriament, en la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques i qualsevol altra disposició normativa que per la seua naturalesa puga
aplicar-s'hi.
BASE QUARTA. Procediment de concessió.
La concessió de les ajudes regulades en aquesta convocatòria, es farà pel
procediment ordinari de concurrència competitiva d'acord amb el que s'estableix en
els articles 22.1 i 23 a 27 de la LGS.
La concessió de les ajudes està supeditada al número d'ordre situat dins del límit
de despesa màxima sobre la base de la renda per càpita de la unitat familiar. Es fixa
com a límit de despesa la dotació pressupostària especificada en aquestes bases.
BASE QUINTA. Requisits per a ser beneficiaris i obligacions.
1. Poden ser-ne beneficiaris els alumnes que cursen en el curs 2021/2022
estudis d’ educació infantil de segon cicle, d’educació primària, d’educació
secundària, de les escoles de formació d’adults del municipi de Torrent així
com els alumnes d’ estudis musicals de conservatoris oficials de música i
dansa i centres de música i dansa autoritzats o registrats per la conselleria d’
Educació, Cultura i Esport.
2. Estar empadronat en el municipi de Torrent.
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3. Posseir els nivells de renda familiar que determine l’ Òrgan col·legiat de
Valoració en relació a la resta de sol·licituds presentades.
4. No podran tindre la condició de beneficiari en el cas que incórreguen en
alguna de les prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la
Llei General de Subvencions.
Els alumnes d’educació infantil dels CEIP Lope de Vega, Mare de Déu del Rosari
i Sant Joan Baptista no podran demanar les ajudes corresponents als nivells
d’educació Infantil de segon cicle i d’educació primària, ja que, al ser centres que
desenvolupen projectes d’educació compensatòria, i l’Ajuntament de Torrent, els
concedeixen ajudes directes al seus alumnes empadronats en Torrent.
Els alumnes d’educació infantil i primària del CEIP Joan XXIII i del CEIP Mare
Petra no podrà demanar les ajudes corresponents a estos nivells, ja que, per la seua
condició d’alumnat de compensatòria desenvolupen actuacions necessàries per a
previndre i compensar les desigualtats socials, culturals i econòmiques està prevista
la concessió d’una ajuda directa per a l’adquisició de material didàctic als seus
alumnes empadronats a Torrent.
Aquest alumnat si que pot sol·licitar les ajudes per a cursar estudis de música i
dansa.
BASE SISENA. Termini i forma de presentació de sol·licitud i la justificació.
El termini per a la presentació de sol·licituds, que es presentarà amb la
documentació justificativa, serà de vint dies hàbils comptadors des de l’endemà de la
publicació de la convocatòria en el BOP, i s’hauran de presentar, preferentment per
via telemàtica per mitjà del següent tràmit disponible en la seu electrònica de l’
Ajuntament de Torrent:
EDUC-001: Beques escolars
Per a la sol·licitud via presencial s'habilitarà un punt d'assistència en
matèria de registre el qual serà publicat en la web municipal juntament amb el
calendari que establisca la distribució per centres educatius.
No obstant això, també podran presentar-se en els registres i oficines a que es
refereix a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
La sol·licitud haurà d'estar degudament cumplimentada i firmada pel sol·licitant,
poden sol·licitar les ajudes els pares, mares o representants legals de l’alumnat
beneficiari. Inclourà una declaració responsable de compliment de les condicions de
compatibilitat i de no estar sotmès en causa de prohibició per a obtindre la condició
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de beneficiari. Juntament amb la sol·licitud s’ haurà de presentar la documentació
justificativa requerida.
L'acreditació d'estar al corrent d'obligacions amb l'Administració Tributària i la
Seguretat Social així com les dades relatives a la renda serà sol·licitada per
l'Ajuntament a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i a la Seguretat Social
de forma electrònica per mitjà de la intermediació de dades, de tal forma que, amb la
firma de la sol·licitud, els interessats autoritzen expressament que per part d'este
Ajuntament se sol·liciten les dites dades. En cas contrari, s’ haurà de presentar la
següent documentació:
a) Certificació positiva de l’ Agència Estatal de l’ Administració Tributària i de
la Tresoreria General de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
b) Certificació positiva de l’ Ajuntament de Torrent de trobar-se al corrent en
el compliment de les obligacions tributàries amb el consistori.
c) Certificat de la declaració de l’ Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques.
Les dades d'empadronament seran demanats pel propi Ajuntament del Padró
Municipal.
La delegació d’Educació comprovarà que l’alumnat està escolaritzat mitjançant
informe de la direcció del centre sempre que s’ autoritze la seua consulta, en cas
contrari s’ haurà de presentar certificat emès pel centre educatiu corresponent.
Amb caràcter excepcional, es podrà determinar per la delegació d’Educació, la
presentació per part de les famílies de documentació quan siga necessari per a
l’acreditació els seus ingressos
La no-presentació davant de l’Administració Tributària de la declaració de
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, per part d’algun dels membres de
la unitat familiar que estiguen obligats, segons la legislació vigent, serà motiu de
denegació de l’ajuda, llevat que es justifique suficientment pels interessats que la
obligació de presentar la declaració és conseqüència d’haver percebut ajudes de
caràcter socio-educatiu.
Juntament amb la sol·licitud s'haurà de presentar la documentació següent:
1. Documentació justificativa per a fer efectives les beques
a) Els sol·licitants de les beques d’educació de persones adultes i d’
estudis de música i dansa per al curs 2021/2022, hauran d’aportar:


Rebut del pagament de la inscripció en els centres corresponents.
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b) Els sol·licitants de les beques d’Educació Infantil de segon cicle,
d’Educació Primària i d’Educació Secundària, hauran d’aportar:
 Factura original acreditativa del material adquirit, expedida per un
establiment comercial de Torrent, on ha de constar:
- Nom, domicili i CIF de l'establiment.
- Nom i cognoms del comprador.
- Relació del material didàctic adquirit.
- Data i import global.
La factura comprendrà, al menys, un 60% de material didàctic Excepcionalment,
podrà complementar-se l’ajuda amb l’adquisició de llibres de text, fins a arribar a
l’import màxim de la beca (50 €).
Si l’adquisició del material didàctic justificat en la factura no arribara al percentatge
indicat (60%), únicament es pagarà l’import destinat a material escolar justificat
(màxim 30 €), no atenent-se l’import destinat a llibres de text o altres materials no
subvencionables.
Cas que el centre educatiu adquirisca el material per a facilitar-ho a l’alumnat, haurà
de presentar a la delegació d’Educació factura original per la totalitat del material
adquirit, factura que tindrà els requisits indicats en este apartat.
No s’admetran les sol·licituds de les famílies si el centre educatiu no ha presentat el
document acreditatiu de l’adquisició de material didàctic.
No es considera vàlida la justificació si falta algun dels requisits de la factura.
2. Documentació complementària
Fitxa de manteniment de tercers, conforme al model que s'annexa a
sol·licitud.
Si és el cas, còpia autèntica del document que acredite que la pàtria potestat
o la tutoria d'algun dels menors de la unitat familiar l'ostente persona diferent
dels pares.
Si és el cas, còpia autèntica del certificat de minusvalidesa igual o superior al
33% dels fills majors de 26 anys que convisquen en el domicili familiar.
Si és el cas, còpia autèntica de la documentació que acredite el divorci o
separació dels pares, així com, en el supòsit de custòdia compartida, de
l'acord o resolució pel qual s'estableix el dit règim de custòdia.
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En cas de considerar-se convenient, o quan hi haja dubtes raonables sobre les
dades aportades, es podrà requerir qualsevol altra documentació a fi de justificar les
situacions al·legades pels sol·licitants i la seua unitat familiar.
Si la sol·licitud no reunix els requisits establits en la norma de convocatòria, l'òrgan
competent requerirà a l'interessat perquè l'esmene en el termini màxim i
improrrogable de 10 dies, indicant-li que si no ho fera se li tindrà per desistit de la
seua sol·licitud, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes que preveu
l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques

BASE SETENA. Crèdit pressupostari, quantia i distribució de les ajudes.
La quantitat global destinada a les ajudes econòmiques que per mitjà d’aquestes
bases es regulen, és de 115.800 € amb càrrec a l’ aplicació pressupostària 326048007 del pressupost del 2021, amb la següent distribució:

Beques per a l’adquisició preferent de material didàctic y
complementàriament per a l’adquisició de llibres de text, Import total de 31.550 € (amb ajudes
en els nivells d’ educació infantil de segon cicle per al curs de fins a 50 €)
2021/2022
Beques per a l’adquisició preferent de material didàctic y
complementàriament per a l’adquisició de llibres de text, Import total de 43.600 € (amb ajudes
per a cursar estudis d’ Educació Primària per al curs de fins a 50 €)
2021/2022
Beques per a l’adquisició preferent de material didàctic y
complementàriament per a l’adquisició de llibres de text, Import total de 27.550 € (amb ajudes
per a cursar estudis d’ educació secundària obligatòria per de fins a 50 €)
al curs 2021/2022
Beques per a cursar estudis d’ educació permanent Un import total de 3.650 €(amb
d’adults per al curs 2021/2022
ajudes de fins a 50 €)
Beques per a cursar estudis de música i dansa per al curs Un import total de 9.450 €(amb
2021/2022
ajudes de fins a 50 €)

BASE VUITENA. Òrgan col·legiat de valoració.
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Als efectes previstos en l'article 22.1 de la LGS, l'òrgan col·legiat de valoració
competent per a la proposta de concessió, tal com està previst en l’ Ordenança
General de Subvencions de l'Ajuntament de Torrent, ha d’estar compost com a
mínim, pel regidor delegat corresponent, i dos tècnics municipals competents per raó
de la matèria. Obligatòriament, un dels membres ha d’actuar com a secretari.
La composició és la següent:
-

President/a: La Delegada d’ Àrea d’ Educació i Publicacions.
Secretari: El Secretari General del Ple o funcionari/a en qui delegue.
Vocals:
El regidor delegat de Benestar Social
Un/a regidor/a de cada un dels grups polítics de la corporació.
Un/a
representant de les mares i pares de l’ alumnat, un/a
representant de l’ alumnat, un/a representant del professorat o de les
direccions/titularitats dels centres que el Consell Escolar municipal haja
triat d’entre els membres.

A les deliberacions de l’òrgan col·legiat de valoració han d’assistir, a més, la cap
de la Unitat d’Educació i un/a treballador/a social d’aquest Ajuntament. Estos dos
membres hi tenen veu però no vot.
L'òrgan col·legiat de valoració, a través de la presidència, pot demanar els
informes necessaris als departaments d'este Ajuntament.
L'òrgan col·legiat de valoració efectuarà la valoració de les sol·licituds
presentades i farà la proposta corresponent .
Així mateix, en casos excepcionals, podrà valorar circumstàncies personals dels
sol·licitants (situació socio econòmica, risc d’exclusió social...).
La regidora d’Educació i Publicacions, és l’òrgan competent de resoldre la
convocatòria, en el termini màxim de 15 dies des de l’elevació de la proposta de
resolució definitiva, la qual s’ha de notificar als interessats a través de la publicació
de l’anunci en el tauler d’edictes i en la web municipal (www.torrent.es).
BASE NOVENA. Criteris de baremació
L’ òrgan col·legiat de valoració efectuarà la valoració de les sol·licituds
presentades i farà la proposta corresponent i utilitzarà com a criteri per a la
concessió d’ajudes que l’alumnat beneficiari de l’ajuda compleix els requisits
requerits.
Les beques concedides es determinarà per l’ òrgan col·legiat de valoració en
funció de la renta per càpita familiar, que és el quocient resultat de dividir la renda
familiar anual, entre el nombre de membres de la unitat familiar, calculat en base a
la base quarta.
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Les persones beneficiàries de les beques han de ser aquelles que, complint
els requisits de la base quinta, tinguen un nivell de renda menor, per a la qual cosa
es tindran en compte les dades facilitades per l’Agència Estatal d’Administració
Tributària, obtingudes d’acord amb l’autorització de les famílies, tal com especifica la
base sisena.
Vistes les sol·licituds presentades i en el cas que la proposta de resolució no
esgote l'assignació global d’alguna de les convocatòries, l’ Òrgan col·legiat de
valoració pot proposar l'acumulació de les quantitats sobreres a la resta dels apartats
de la convocatòria.
BASE DESENA. Òrgan competent per a la instrucció i resolució.
La instrucció del procediment correspon al departament de Subvencions i a l’Àrea
d’ Educació. Es realitzaran d'ofici totes les actuacions que estime necessàries per a
la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de
formular-se la proposta de resolució.
Les activitats d'instrucció comprendran les distintes actuacions descrites en l'art.
24 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS). L'òrgan
instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de l’ òrgan col·legiat de valoració,
formularà la proposta de resolució que s’ elevarà a l'òrgan concedent, Regidora d’
Àrea d’ Educació i Publicacions, perquè, realitze els tràmits oportuns previs i
procedisca a la resolució del procediment.

BASE ONZENA. Minoració i reintegre.
Seran causes de minoració i reintegre les que preveu l’article 36 i següents de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, de subvencions, (LGS).
El procediment de reintegrament de les quantitats percebudes es regularà d’acord
amb el que estableixen els articles 41 i 42 de la LGS i demés normativa que siga
d’aplicació.
BASE DOTZENA. Pèrdua de la condició de beneficiari.
Seran causes específiques per a la pèrdua de la condició de beneficiari:
a) Incompatibilitat sobrevinguda de l’ ajuda al beneficiari, d’ acord amb la Llei
38/2003, de 17 de novembre, de subvencions, (LGS).
b) Renúncia voluntària realitzada per la persona sol·licitant.
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BASE TRETZENA. Pagament de les ajudes.
En les modalitats de beques per adquisició de material, resolta la convocatòria, l’
abonament de les ajudes es realitzarà després d’haver presentat, juntament a la
sol·licitud, les factures preceptives per import igual o superior a la quantitat de 50 €.
En el cas que l’import siga inferior, s’abonarà l’import de la factura.
No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció en tant el beneficiari no es trobe
al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la
Seguretat Social o la Hisenda municipal, o siga deutor per resolució de procedència
de reintegrament.
BASE CATORZENA. Resolució del procediment i recursos.
El termini màxim per a resoldre i notificar o publicar la resolució és de tres mesos
des de la iniciació del procediment.
Transcorregut este termini sense que s’haja dictat i notificat resolució expressa,
es produirà el silenci administratiu i la sol·licitud podrà entendre's desestimada.
La resolució posarà fi a la via administrativa, de conformitat amb els articles 25 i
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i
es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de la província de València, en el termini de dos mesos comptadors
des de l'endemà de la notificació o publicació d'aquest acte.
No obstant això, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques i l'article 52.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, podrà interposar-se potestativament recurs de
reposició davant el mateix òrgan que ha dictat aquest acte, en el termini d'un mes,
comptador en els termes regulats en l'article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
BASE QUINZENA . Aceptació de les bases.
La firma de la sol·licitud per a participar en esta convocatòria implica, amb
caràcter general, l'acceptació íntegra de les presents bases, així com de les
decisions que d'acord amb les mateixes puga prendre l' òrgan col·legiat de valoració
i la resta d'òrgans competents.
La firma de la sol·licitud suposa també la certesa i veracitat de totes les dades
consignades en la sol·licitud i en la documentació que l' acompanye, reservant-se
l'Ajuntament de Torrent les facultats i quantes funcions d'inspecció i control es
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consideren pertinents, d'acord amb les disposicions vigents, per a allò que guarde
relació amb estes bases.
La comprovació, per qualsevol mitjà, de la no veracitat de les dades incloses en
la sol·licitud, així com l'omissió o ocultació deliberada d'aspectes fonamentals en la
documentació aportada, comportarà la pèrdua del dret a ser beneficiari de l'ajuda.
MODALITATS DE LES BEQUES
A. BEQUES PER A L'ADQUISICIÓ DE MATERIAL ESCOLAR EN ELS
NIVELLS D'EDUCACIÓ INFANTIL DE SEGON CICLE PER AL CURS
2021/2022
L’objecte de les ajudes és preferentment l’adquisició de material de caràcter
didàctic i educatiu (diccionaris, atles, llibres de lectura) i material necessari per al
desenvolupament de les activitats escolars (llapisseres, retoladors, compassos,
quaderns...) i, complementàriament, l’adquisició de llibres de text.
No s’hi inclou el material que no tinga este caràcter com ara motxilles, material
esportiu.
Import de les beques
L’ Òrgan col·legiat de valoració, en atenció als ingressos familiars dels
sol·licitants, concedix ajudes de fins a 50 euros cada una a les famílies amb el
menor nivell de renda per a l’adquisició de material didàctic i educatiu, per a cursar
estudis d’educació infantil, fins al màxim establit.
La quantitat a percebre, fins a 50 euros per alumne/a, s’abonarà després d’haver
presentat, juntament a la sol·licitud, les factures preceptives per import igual o
superior a l’esmentada quantitat. En el cas que l’import siga inferior, s’abonarà
l’import de la factura.
La factura comprendrà, al menys, un 60% de material didàctic Excepcionalment,
podrà complementar-se l’ajuda amb l’adquisició de llibres de text, fins a arribar a
l’import màxim de la beca (50 €).
Si l’adquisició del material didàctic justificat en la factura no arribara al percentatge
indicat (60%), únicament es pagarà l’import destinat a material escolar justificat
(màxim 30 €), no atenent-se l’import destinat a llibres de text o altres materials no
subvencionables.
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B. BEQUES PER A L'ADQUISICIÓ PER A L'ADQUISICIÓ DE MATERIAL
ESCOLAR, PER A CURSAR ESTUDIS D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA PER AL
CURS 2021/2022.
L’objecte de les ajudes és preferentment l’adquisició de material de caràcter
didàctic i educatiu (diccionaris, atles, llibres de lectura) i material necessari per al
desenvolupament de les activitats escolars (llapisseres, retoladors, compassos,
quaderns...) i, complementàriament, l’adquisició de llibres de text.
No s’hi inclou el material que no tinga este caràcter com ara motxilles, material
esportiu.
Import de les beques
L’ òrgan col·legiat de valoració, en atenció als ingressos familiars dels sol·licitants,
concedeix ajudes de fins a 50 € cada una a les famílies amb el menor nivell de renda
per a l’adquisició de material didàctic i educatiu, per a cursar estudis d’educació
primària, fins al màxim establit.
La quantitat a percebre, fins a 50 euros per alumne/a, s’abonarà després d’haver
presentat, juntament a la sol·licitud, les factures preceptives per import igual o
superior a l’esmentada quantitat. En el cas que l’import siga inferior, s’abonarà
l’import de la factura.
La factura comprendrà, al menys, un 60% de material didàctic Excepcionalment,
podrà complementar-se l’ajuda amb l’adquisició de llibres de text, fins a arribar a
l’import màxim de la beca (50 €).
Si l’adquisició del material didàctic justificat en la factura no arribara al percentatge
indicat (60%), únicament es pagarà l’import destinat a material escolar justificat
(màxim 30 €) , no atenent-se l’import destinat a llibres de text o altres materials no
subvencionables.
Estes beques son complementàries a les que puga concedir la conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, sempre que l’import global de les dos
ajudes no supere el cost total de la despesa subvencionable, d’acord amb el que
preveu la normativa de subvencions (cas de llibre de text), o si les mateixes es
destinen a l’adquisició dels materials no subvencionables per la Conselleria, que
s’especifiquen en la base segona.
C. BEQUES PER A L'ADQUISICIÓ PER A L'ADQUISICIÓ DE MATERIAL
ESCOLAR, PER A CURSAR ESTUDIS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
OBLIGATÒRIA PER AL CURS 2021/2022
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L’objecte de les ajudes és preferentment l’adquisició de material de caràcter
didàctic i educatiu (diccionaris, atles, llibres de lectura) i material necessari per al
desenvolupament de les activitats escolars (llapisseres, retoladors, compassos,
quaderns...) i, complementàriament, l’adquisició de llibres de text.
No s’hi inclou el material que no tinga este caràcter com ara motxilles, material
esportiu.
Import de les beques
L’òrgan col·legiat de valoració, atenent els ingressos familiars dels sol·licitants,
concedix ajudes de fins a 50 € cada una a les famílies amb un menor nivell de renda
per a l’adquisició de material didàctic i educatiu per a cursar estudis d’educació
secundària, fins al màxim establit.
La quantitat a percebre, fins a 50 euros per alumne/a, s’abonarà després d’haver
presentat, juntament a la sol·licitud, les factures preceptives per import igual o
superior a l’indicada quantitat. En el cas que l’import justificat siga inferior, s’abonarà
l’import de la factura.
La factura comprendrà, al menys, un 60% de material didàctic Excepcionalment,
podrà complementar-se l’ajuda amb l’adquisició de llibres de text, fins a arribar a
l’import màxim de la beca (50 €).
Si l’adquisició del material didàctic justificat en la factura no arribara al
percentatge indicat (60%), únicament es pagarà l’import destinat a material escolar
justificat (màxim 30 €), no atenent-se l’import destinat a llibres de text o altres
materials no subvencionables.
Estes beques son complementàries a les que puga concedir la conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, sempre que l’import global de les dos
ajudes no supere el cost total de la despesa subvencionable, d’acord amb el que
preveu la normativa de subvencions (cas de llibre de text), o si les mateixes es
destinen a l’adquisició dels materials no subvencionables per la Conselleria, que
s’especifiquen en la base segona.
D. BEQUES PER A CURSAR ESTUDIS D’EDUCACIÓ D'ADULTS PER AL CURS

2021/2022.

L’objecte de les ajudes és el de col·laborar a les despeses d’escolarització en el
Centre de Formació d’Adults de Torrent.
Import de les beques
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L’organ col·legiat de valoració, en atenció als ingressos familiars dels sol·licitants,
concedeix beques de 50 € cada una per a estudis d’educació permanent d’adults, als
sol·licitants amb un nivell de renda menor.
E. BEQUES PER A CURSAR ESTUDIS DE MÚSICA I DANSA PER AL CURS

2021/2022.

L’objecte de les ajudes és el de col·laborar en les despeses derivades de la
inscripció en els centres següents:
-

Conservatoris oficials de música i dansa.
Centres de música i dansa autoritzats o registrats per la
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Import de les beques
L’òrgan col·legiat de valoració, tenint en compte els ingressos familiars dels
sol·licitants, ha de fer la proposta de distribució de la quantia global assignada per a
esta convocatòria per l’ import màxim establert en la base setena.
DILIGÈNCIA. – Per a fer constar que les presents bases reguladores han sigut
aprovades per la Junta de Govern Local de data 26 de juliol de 2021.
EL SECRETARI GENERAL DE L’ ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL
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