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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT DE SES SALINES

9457 Bases reguladores de la convocatòria pública de les beques relatives a l’estudi per el curs acadèmic
2020-2021 de l'Ajuntament de Ses Salines

 El Regidor d'Educació de l'Ajuntament de Ses Salines, en data 6 d'octubre de 2020 va acordar:

Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria pública de les beques relatives  a l'estudi per el curs acadèmic  2020-2021.

Primer.- Aprovar les bases reguladores que han de regir la convocatòria pública de les beques  relatives a l'estudi per el curs acadèmic 2020-
2021 en els termes següents:

BASES  QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LES BEQUES RELATIVES A L'ESTUDI PER EL CURS 
ACADÈMIC 2020-2021

-La  present  convocatòria  té  per  objecte  garantir  la  igualtat  de  tots  els  ciutadans  al  dret  a1.-OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.
l'educació, establint una sèrie d'ajudes destinades a compensar les condiciones socioeconòmiques desfavorables dels alumnes. La irrupció de
la COVID-19 ha provocat una situació extraordinària i sense precedents que ha afectat de forma generalitzada i transversal a tots els sectors
de la nostra societat. És per tot això que aquest any es fa necessari un esforç més gran per pal·liar les necessitats dels nostres infants i joves i
motivar-los a l'estudi. Les ajudes previstes en la present convocatòria van destinades a l'ensenyament obligatori i post-obligatori. Les ajudes
objecte de la present convocatòria no creen cap tipus de dret per anys futurs.

.-Només  tindran  accés  a  les  ajudes  previstes  en  la  present2.-ESTUDIS PER ALS QUALS PODEN SOL·LICITAR-SE AJUDES
convocatòria, que afecta al curs escolar 2020-2021, els estudiants que figuren empadronats al municipi de Ses Salines i que cursin estudis
reglats, en les següents matèries:

a)Ensenyament Primari.
b)Ensenyament Secundari Obligatori.
c)Ensenyament post-obligatori: Batxiller i cicles formatius de grau mitjà i superior.
d)Ensenyament universitari
e)Ensenyament de règim especial.

 Durant l'exercici pressupostari 2020, es destina la quantitat de 10.800,00 euros a les3.-CRÈDIT ASSIGNAT A LA CONVOCATÒRIA.-
ajudes objecte d'aquesta convocatòria, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 320.48100.

En  el  cas  que  s'exhaureixi  la  quantitat  econòmica  assignada  a  aquesta  convocatòria  amb anterioritat  al  9  de novembre de 2020,  s'ha  de
suspendre  la  concessió  de  les  ajudes mitjançant  la  publicació  corresponent  en  el Butlletí Oficial  de  les  Illes Balears  de  la  resolució  del
Regidor d'Educació i primera Infància de l'Ajuntament de Ses Salines.

 Aquestes ajudes són de caràcter voluntari, eventual, anul·lable,  revocables  i  reintegrables en  tot4.-NATURALESA DE LES AJUDES.-
moment per les causes previstes en la llei o en aquestes bases. A més, no generen cap dret a obtenir altres subvencions en anys posteriors i
no es poden al·legar com a precedent.

La concessió de les ajudes d'aquesta convocatòria es regeix pels principis de publicitat, concurrència no competitiva, objectivitat, igualtat i
no discriminació, i s'han de resoldre segons aquests criteris.

Així mateix, són compatibles amb altres ajuts o subvencions que pugui rebre el beneficiari pel mateix concepte.

.-Les  ajudes  previstes  en  la  present  convocatòria  se  podran  destinar  a5.-CLASSES D'AJUDES I QUANTITATS DE CADA UNA
l'adquisició de material didàctic, matrícula i residència i s'atorgaran en funció del nivell dels estudis, de la següent forma:

a)Ensenyament Primari:  90 euros cada una.
b)Ensenyament Secundari Obligatori:  90 euros cada una.
c)Estudis de batxiller i cicles formatius i ensenyament de règim especial: 120 euros cada una.
d)Estudis universitaris cursats a centres de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:  150 euros cada una.
e)Estudis universitaris i de règim especial que es cursin a centres d'altres Comunitats Autònomes:  240 euros cada una.
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f) Estudis de postgrau  i/o altres  tipus de formació cursats a centres de  la Comunitat Autònoma de  les Illes Balears, a valorar pel
Tribunal qualificador:  220 euros cada una.

6.-PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ.

6.1. El procediment de concessió d'ajudes s'efectuarà per un procediment que no és de concurs, atès que no és necessària la comparació i la
prelació en un únic procediment de totes les sol·licituds entre sí, en virtut del que disposa l'article 17.2 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

6.2. Les sol·licituds d'ajuda s'aniran resolent per ordre d'entrada de dia i hora dels expedients complets, en base als requisits establerts en
aquestes bases sempre que hi hagi crèdit suficient. A aquests efectes, es tendrà en compte el registre d'entrada a l'Ajuntament de Ses Salines.

6.3. L'òrgan competent per instruir i resoldre el procediment és el Regidor d'Educació i Primera Infància de Ses Salines, a qui correspon fer
d'ofici totes les actuacions que consideri necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades de cada sol·licitud.

6.4. En cas de renúncia, s'ha de comunicar mitjançant escrit dirigit a l'Ajuntament de Ses Salines.

6.5. La resolució de concessió o denegació ha de ser motivada i ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia de l'ajut concedit. Així mateix,
ha d'especificar els punts següents: persona beneficiària, descripció, import de l'ajut i recursos administratius pertinents.

6.6. El termini per dictar i notificar la resolució de concessió o denegació és de tres mesos comptadors des de l'endemà de l'acabament del
termini de presentació de sol·licituds.

6.7. Si s'exhaureixen els crèdits destinats a la convocatòria abans que acabi el termini per presentar les sol·licituds, s'haurà de suspendre la
concessió  de  nous  ajuts mitjançant  una  resolució  que  s'ha  de  publicar  en  el  .  Es  podrà  reprendre  laButlletí Oficial de les Illes Balears
concessió de les subvencions si s'incrementa el crèdit corresponent.

7.-REQUISITS EXIGIBLES PER  PODER ACCEDIR A LES BEQUES.-

Requisits :

Per tenir dret a les ajudes, els estudiants hauran d'acreditar que estan matriculats del curs complet .

Estar empadronat al municipi de Ses Salines.

- Les sol·licituds per optar a les ajudes previstes en la present convocatòria es presentaran en el Registre municipal de8.-SOL·LICITUDS.
l'Ajuntament de Ses Salines,  presencialment o bé  a  través de  la  seu  electrònica,    a  les oficines de  la  Junta Municipal de Districte de  la
Colònia  de  Sant  Jordi  o  a  qualsevol  dels  llocs  previst  a  l'article  16.4  de  la  Llei  39/2015,  de  dia  primer  d'octubre,    del  Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Han d'estar  subscrites per l'estudiant beneficiari si és major d'edat o pels seus pares o
tutors si és menor d'edat. El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de dia   o26 d'octubre fins dia 9 de novembre de l'any 2020,
fins que s'exhaureixi el crèdit de  la convocatòria. Si  l'últim dia de  l'esmentat  termini  recaigués en dissabte, diumenge o  festiu, el mateix
s´entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil següent

Les sol·licituds que s'ajustaran al model oficial que facilitarà l'Ajuntament, hauran d'anar acompanyades dels següents documents:

Fotocòpia del DNI / NIE i del número d'identificació fiscal del sol·licitant .
Fotocòpia del Llibre de Família. Només si el beneficiari de la beca és menor d'edat.
Fotocòpia de la matrícula del curs actual i /o certificat d'estar matriculat al Centre Escolar al qual cursa els estudis.
Declaració responsable del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i de no esser deutor per resolució de
procedència de reintegrament.
Certificat bancari, que acrediti el compte corrent o la llibreta en la qual s'ha d'ingressar l'import de l'ajuda.

La no presentació d'algun dels documents exigits en el present apartat o la presentació fora del termini que se li indiqui, si escau, en l'escrit
de requeriment d'esmena de deficiències de deficiències, suposarà l'exclusió automàtica de la petició.

Quan la sol·licitud no reuneixi els requisits necessaris o falti algun document, es requerirà als interessats perquè els esmenin en el termini de
10 dies, amb indicació que, si així no ho fessin, se'ls tendrà per desistida la seva petició, i s'arxivarà sense més tràmits.

  Les  ajudes  es  faran  efectives  als  beneficiaris,  d'una  sola  vegada,  amb  càrrec  al9.-FORMA DE PAGAMENT DE LES AJUDES.-
subconcepte de despeses 320.481.00 del pressupost per a l'any 2020.
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10.-OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES.

Són obligacions de les persones i entitats beneficiàries, a més de les que s'especifiquen en aquestes bases., les que s'estableixen amb caràcter
general a l'article 11 del Text refós dela llei de Subvencions.

- L'Ajuntament podrà verificar, en qualsevol moment, l'ús que es faci de les ajudes11. JUSTIFICACIÓ I CONTROL DE LES AJUDES.
concedides i sol·licitar del beneficiari o dels seus pares o tutors els documents que consideri necessaris per comprovar la destinació de les
mateixes.

A part de l'anterior, els beneficiaris de les ajudes hauran d'assumir les següents obligacions:

a)Les ajudes són intransferibles i es destinaran obligatòriament a la finalitat per la qual es concedeixen.
b)Acreditar davant de l'Ajuntament el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió de l'ajuda.
c)La submissió a les actuacions de comprovació per a verificar el compliment i efectivitat de les condicions o determinacions de la
concessió de l'ajuda.
d) Comunicar immediatament a aquest Ajuntament l'obtenció d'altres subvencions o ajudes que pugui obtenir el beneficiari per a la
mateixa finalitat, procedents d'altres administracions públiques.

 En tot allò no estigui previst en les presents bases li serà d'aplicació la següent normativa: Llei 38/2003, de 17 de12.-DRET SUPLETORI.-
novembre,  General  de  Subvencions,  el  Real  Decret  887/2006,  de  21  de  juliol,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  de  la  Llei  General  de
Subvencions, Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Subvencions, la Llei 39/2015, de dia
primer  d'octubre,    del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions  Públiques,  les  restants  normes  de  Dret  Administratiu
(LRBRL, TRLRHL), Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Ses Salines, i serà d'aplicació supletòria, les restants normes de
dret privat.

-Aprovar la convocatòria pública per a la concessió de les ajudes a què fa referència el punt anterior.Segon.

  Autoritzar  la  despesa  de  10.800,00  €  (deu mil  vuit-cents  euros),  amb  càrrec  a  l'aplicació    320.481.00  del  vigent    pressupostTercer.-
municipal, suficient per aquesta convocatòria.

 Publicar el present acord,  juntament amb  la convocatòria en el Butlletí Oficial de  les  Illes Balears, en el Tauler d'anuncis  i a  laQuart.-
pàgina web de la corporació, així com a la Base de dades Nacional de Subvenciones als efectes legals oportuns. 

 

Ses Salines, 7 d'octubre de 2020

El  regidor d'Educació
Guillem Francesc Mas Bonet.
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