Una vegada verificada per Secretaria Interventora la vàlida constitució de la Junta de
Govern Local, atès que es compleix l'assistència mínima d'un terç del nombre legal de
membres, la Presidenta obri la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes
inclosos en el següent

PRIMER. APROVACIÓ, SI PROCEDIX, DE L'ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ANTERIOR
CELEBRADA EL DIA 15 DE MARÇ DE 2018.

SEGON. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE LES BASES PER A LA GRATUÏTAT DE LLIBRES, CURS
2018/2019.

TERCER. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE LES BASES PER AL BONO ESCOLAR, CURS 2018/2019.

QUART. PRECS I PREGUNTES.

PRIMER. APROVACIÓ, SI PROCEDIX, DE L'ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ANTERIOR
CELEBRADA EL DIA 15 DE MARÇ DE 2018.

Es sotmès a votació i s’acorda per unanimitat dels regidors assistents l’aprovació de l’acta de la sessió de
junta de govern local celebrada en data 15 de març de 2018.

SEGON. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE LES BASES PER A LA GRATUÏTAT DE LLIBRES, CURS
2018/2019.
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Oro Azorín Canet ( 2 de 2 )
Alcaldessa
Data Signatura : 11/04/2018
HASH: 68d077ad674c67d1ffd0e0d0c64729af

ORDRE DEL DIA

Número : 2018-0006 Data : 11/04/2018

A Favara, sent les 14:00 hores del dia 27 de març de 2018, es reuneix en la Casa
Consistorial, prèvia citació cursada a aquest efecte, en sessió ordinària en primera
convocatòria, la JUNTA DE GOVERN LOCAL, sota la presidència de la Sra. Alcaldessa Oro
Azorín Canet, i amb assistència dels Srs. Regidors Rafael Gisbert Aragó, Isabel Borràs
Pastor i José Francisco Vicedo Molina assistits de la Secretària de la Corporació Lourdes
Navarro Collado.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Lourdes Navarro Collado ( 1 de 2 )
Secretaria - Interventora
Data Signatura : 11/04/2018
HASH: 7c8a87eb0e16cdc7128de003e92eda4b

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 27 DE
MARÇ 2018

L’alcaldessa Oro Azorín, indica el contingut de les bases per a la gratuïtat de llibres per al curs escolar 2018/2019
i explica la necessitat d’aprovació de les mateixes.
El cos de les bases literalment recull:

“
BASES DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES PÚBLIQUES PER Al PROGRAMA DE
GRATUÏTAT DELS LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR, CEIP FÈLIX OLMOS,
CURS ESCOLAR 2018-2019.

l'Ordre 17/2015, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport,
establir el procediment relacionat a la gestió del programa de gratuïtat de llibres de text
i altres materials curriculars denominat Xarxa Llibres de Text de la Comunitat Valenciana,
regular la subvenció prevista per aquest programa, confiança per la Generalitat, la
Diputació de València i l'Ajuntament de Favara i la creació d'un banc de llibres de text i
altres materials curriculars de l'Ajuntament de Favara.
Per a la creació del banc de llibres de text i altres materials curriculars de l'Ajuntament
de Favara, els beneficiaris de la subvenció cediran a l'Ajuntament els llibres que els
pares, mares o tutors legals de l'alumnat hagen adquirit amb la subvenció concedida per
a aquesta finalitat per l'Ajuntament.

Número : 2018-0006 Data : 11/04/2018

Les presents bases tenen per objecte, en compliment de l'establit en la base quarta de

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ANTECEDENTS I OBJECTE

Per tant, la sol·licitud de la subvenció comporta el compromís dels beneficiaris de cedir
subvencionada per l'Ajuntament, al centre docent, CEIP Félix Olmos o on estiga
escolaritzat l'alumnat durant aquest curs escolar.
Article 1.- Partida Pressupostària.
Les ajudes regulades en aquestes bases es finançaran amb càrrec a la partida
pressupostària 326 48902 amb un crèdit màxim de tretze mil euros (13.000.- euros).
La concessió de la subvenció de gratuïtat de llibres quedarà supeditada al límit
d’existència de consignació pressupostària, excepte que es procedisca a la modificació
del crèdit necessari en el cas d’ insuficiència.
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gratuïtament, en finalitzar el curs 2018-2019, el material la compra del qual haja sigut

Article 2.- Lloc i termini de presentació de les sol·licituds.
El termini per a presentar sol·licituds finalitzarà el dia 31 de maig de 2018 una vegada es
produïsca l'aprovació de les presentes bases mitjançant l'oportuna resolució d' Alcaldia,
de la convocatòria de les Ajudes Públiques per a l'adquisició de llibres de text i material
curricular.

Les sol·licituds es proporcionaran gratuïtament en les oficines de l'Ajuntament i hauran

El transcurs del termini sense la presentació de les sol·licituds de participació
acompanyada dels documents requerits implicarà la pèrdua del dret a percebre l'ajuda.
L'esmena de defectes de les sol·licituds o documentació es realitzarà, previ
requeriment, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de rebre
la notificació, en el ben entès que passat aquest termini sense haver presentat la
documentació demanada es considerarà, prèvia resolució expressa, que el sol·licitant
desisteix de la petició.
Els alumnes nouvinguts, que viuen a Favara des de l' 1 de juny i que s’incorporen a
l’inici del curs al CEIP Fèlix Olmos de Favara, prèvia consulta administrativa, estudi del
padró, disposició de partida 326 48902, resolució justificativa d’Alcaldia estaran exempts
del requisit: “ Haver presentat la sol·licitud de la subvenció de gratuïtat de llibres del

Número : 2018-0006 Data : 11/04/2018

assenyalat. (Model de sol·licitud Annex I).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

de ser presentades en el Registre General de l'Ajuntament dins del termini anteriorment

curs 208/19 per al CEIP Fèlix Olmos en temps i en forma en el registre municipal”

Article 3.- Requisits dels beneficiaris.
Podran beneficiar-se d'aquestes ajudes públiques els sol·licitants que complisquen tots
els requisits que a continuació es detallen:
1. Estar empadronats en el municipi de Favara amb la seua mare, pare o tutor
legal i que estiguen cursant Educació Infantil i Primària en el centre CEIP Félix
Olmos de Favara, a data 31 de maig de 2018.
2. Ser participant en el programa de gratuïtat de llibres de text i material
curricular dirigit a l'alumnat que curse ensenyaments obligatoris finançats pel
programa de Xarxa Llibres per al curs escolar vigent, segons l'Ordre que
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d’aquestes bases.

establirà la Conselleria d’Educació en el seu moment. Que el col·legi facilitarà
el llistat dels alumnes adherits a la xarxa de llibres.
3.

Estar al corrent en el compliment d'obligacions tributàries. No es consideraran
en situació d'incompliment del requisit d'estar al corrent en el compliment
d'obligacions tributàries, els contribuents que tinguen concedit o en tràmit un
ajornament o fraccionament de deutes, sempre que no hagueren incomplit
dins dels terminis establits per l'administració el pagament del fraccionament

CEIP Fèlix Olmos.
5. Haver presentat la sol·licitud de la subvenció de gratuïtat de llibres del curs
2018/19 per al CEIP Fèlix Olmos en temps i en forma en el registre municipal.
L'Ajuntament comprovarà el compliment de tots els requisits establerts en les presents
bases, així com la verificació de les dades contingudes en la sol·licitud en el moment de
la seua presentació.

Article 4.- Documentació requerida.
Per a sol·licitar l'ajuda per a llibres de text per al Curs Escolar 2018/2019, s'haurà de

Número : 2018-0006 Data : 11/04/2018

4. Haver tornat tots llibres del curs 2017/18 en perfectes condicions al centre

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

que si escau se li haguera concedit.

presentar en el Registre General de l'Ajuntament, en el termini establert en les presents

• Sol·licitud per a acollir-se a aquesta ajuda, en imprès facilitat per l'Ajuntament.
La presentació de la sol·licitud d'ajuda suposarà l'acceptació íntegra de les bases
reguladores de la convocatòria d'ajudes de llibres de text i material curricular per al curs
escolar 2018/2019.
• Fotocòpia del D.N.I. de la persona que signa la sol·licitud, té així com de l'alumne
(si el té), si no obra en poder de l'administració.
• Fotocòpia del llibre de família si no obra en poder de l'administració.
• Declaració responsable conforme al model Annex a las presents bases, en la
qual consti que el sol·licitant es troba al corrent en el compliment d'obligacions fiscals o
enfront de la Seguretat Social, així com que de conformitat amb la Llei 38/2003, General
de Subvencions, l'import de les ajudes concedides no superen el cost de l'activitat
subvencionada
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bases, la següent documentació:

Article 5. Òrgan avaluador.
Les concessions de les ajudes convocades es realitzaran de forma generalitzada i
mitjançant una resolució d'Alcaldia.
El resultat dels beneficiaris es tramitarà en expedient que s'elevarà a la Junta de Govern
Local perquè en prenga coneixement i seran publicades les llistes dels beneficiaris les

Article 6. Despesa subvencionable.
L'import de les ajudes estarà condicionat en tot cas a l'existència de crèdit suficient i
adequat en el pressupost municipal. Per al cas que l'import no fora suficient, es reduirà
proporcionalment el percentatge les ajudes.
Cap de les ajudes que s'atorguen a l'empara de les presents bases, aïlladament o en
concurrència amb altres subvencions percebudes per a la mateixa finalitat d'altres ens
públics o privats, podrà superar el percentatge màxim del 100% del cost dels llibres de
text. Si es donarà el cas, es minoraria la subvenció fins a l'import del citat cost, i en cas
que s'haguera fet efectiu el pagament de les ajudes es requerirà el seu reintegrament.

Número : 2018-0006 Data : 11/04/2018

municipal i en el centre educatiu del municipi de Favara, CEIP Félix Olmos.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ajudes concedides i denegades en el tauler d'anuncis de l'ajuntament, en la Web

Detall de quanties per curs:

L'ajuntament concedirà l'ajuda relativa a l'import del cost total del material de llibres de
text (material imprès de caràcter durador en el qual es recullen els continguts
corresponents al currículum vigent d'un àrea, àmbit, matèria o mòdul per a un
determinat curs, cicle o nivell) i material curricular (aquell material que sense tractar-se
de llibres de text, té un caràcter complementari als mateixs i es requereix per al
desenvolupament de les activitats derivades del currículum en el centre. A aquests
efectes de considerarà material curricular els quaderns de l'alumne associats al llibre de
text).
CURS ESCOLAR 1r I 2n D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA:
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EDUCACIÓ INFANTIL (AULA 2, 3, 4 I 5 ANYS):

L'ajuntament concedirà l'ajuda a les famílies el material relatiu a llibres de text i material
curricular per a cada alumne o alumna que sobrepassi de l'import del xec-lliure que
concedisca la Conselleria d'Educació.
CURS 3r, 4t, 5é i 6é D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA:
L'ajuntament concedirà l'ajuda relativa a l'import del cost total del material i material
curricular (aquell material que sense tractar-se de llibres de text, té un caràcter

curricular els quaderns de l'alumne associats al llibre de text).
Respecte al lliurament dels llibres de text i altre material en condicions d'ús normal
s'estarà a les directrius que marqui la Conselleria d'Educació sobre aquest tema.
Article 7.- Obligacions dels beneficiaris
L'obtenció de les subvencions regulades per aquestes bases comporten les següents
obligacions:
-

Comunicar a l'Ajuntament l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos que financen l'adquisició del material per al qual es va sol·licitar l'ajuda.

-

Procurar un ús adequat i acurat dels llibres de text, material curricular adquirits
amb la finalitat de reintegrar-los en acabar el curs escolar.

-

Número : 2018-0006 Data : 11/04/2018

derivades del currículum en el centre. A aquests efectes de considerarà material

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

complementari als mateixos i es requereix per al desenvolupament de les activitats

Cooperar amb l'administració en les activitats d'inspecció i verificació que es
duguen a terme, per a assegurar la correcta destinació de l'ajuda.
Cedir gratuïtament els llibres de text i el material curricular objecte de la
subvenció en acabar el curs escolar 2018/2019 al banc de llibres i altres materials
curriculars de l'Ajuntament de Favara perquè puguin ser utilitzats per altres
alumnes de cursos posteriors.

L’ incompliment d'aquesta obligació, sense

perjudici de l'obligació de reintegrament, impedirà participar en el programa el
curs següent.
El centre escolar gestor del banc de llibres, valorarà en finalitzar el curs escolar la
condició i estat dels llibres i el material curricular lliurat, si el mateix es troba en
un estat conforme al seu ús normal, adequat i acurat, es donarà per complida
l'obligació del beneficiari, amb independència de l'ús posterior del mateix per al
banc de llibres.
En tot cas respecte al lliurament en condicions d'ús normal s'estarà a les
directrius que marqui la Conselleria d'Educació en el seu moment
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-

Article 8. Publicitat de les ajudes concedides i denegades.
Les subvencions concedides i denegades, es faran públiques en el Tauler d'anuncis de
l'Ajuntament de Favara I a la Web municipal.
Seran causes de denegació:
• L’ incompliment dels requisits per a obtenir la condició de beneficiari o entitat

• L’ incompliment de qualsevol dels requisits regulats en les presents bases.
Article 9. Procediment de pagament de les ajudes.
L'import subvencionat del cost dels llibres serà satisfet per l'Ajuntament de Favara
prèvia justificació documental de la despesa realitzada mitjançant factura original
acreditativa de la despesa en què s'ha incorregut per a l'adquisició dels llibres escolars
per al curs 2018/2019, conforme al llistat de beneficiaris i l'import màxim per alumne
que li faciliti l'Ajuntament.
La compra i lliurament dels llibres és realitzarà des de l’Ajuntament.
Cada beneficiari de l’ajuda, haurà de dirigir-se al lloc i data facilitat per

Número : 2018-0006 Data : 11/04/2018

de Subvencions.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

col·laboradora assenyalats en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General

l’Ajuntament per al lliurament de llibres. Que es faran públics a través de la web

Article 10. Reintegrament de les ajudes.
L'Ajuntament, d'ofici, podrà procedir a la revisió de totes les ajudes per a la comprovació
que els beneficiaris complisquen els requisits exigits i en cas que el muntant de les
ajudes percebudes pels beneficiaris, aïlladament o en concurrència amb altres
subvencions percebudes d'altres ens públics o privats, per a la mateixa finalitat, excedirà
del cost d'adquisició dels llibres de text, s'iniciarà l'oportú expedient de reintegrament de
pagaments. El no reintegrament dels imports requerits si escau, comportarà la
impossibilitat de percepció de qualsevol altra ajuda que es convoque a aquest efecte.
Article 11. Interpretació en cas de discrepàncies.
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municipal, del tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a través de bans, APP.

Serà competent l'Alcaldia per a la resolució de les discrepàncies que pogueren sorgir en
la interpretació i aplicació de les presents bases.
Article 12. Entrada en vigor.
Les presents bases entraran en vigor l'endemà de la seua aprovació mitjançant resolució

TERCER. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE LES BASES PER AL BONO ESCOLAR, CURS 2018/2019.

L’alcaldessa Oro Azorín, indica el contingut de les bases per al bono escolar corresponent al curs 2018/2019 i
explica la necessitat d’aprovació de les mateixes.
El cos de les bases literalment recull:

“BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMENT PER A L’ATORGAMENT DE

Número : 2018-0006 Data : 11/04/2018

Es sotmès a votació i s’acorda per unanimitat dels regidors l’aprovació de les bases per a la gratuïtat de
llibres del curs escolar 2018/2019.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

d'alcaldia i tindran vigència durant el curs escolar 2018/2019.”

L’ABONAMENT ESCOLAR PER AL CURS 2018/2019 DESTINAT A LA COMPENSACIÓ

ANTECEDENTS i OBJECTE
Amb l’objecte de garantir una educació de qualitat i per a tots els alumnes residents a
Favara, des de l´ Ajuntament de Favara es pretén col·laborar amb las famílies en
l’adquisició del material escolar per al curs 2018/2019, que resulta imprescindible per a
la formació dels estudiants i que dificulta la gestió de les economies familiars en els
mesos de setembre i octubre de cada any.
Paral·lelament, amb el lliurament d’aquestes ajudes es pretén fomentar el comerç en el
municipi, ja que les ajudes econòmiques compensaran aquelles despeses suportades en
els comerços del municipi.
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DE DESPESES DE L’ESCOLARITZACIÓ.

Les presents bases tenen per objecte regular el procediment per a la concessió de les
subvencions en concepte d’ajudes per a l´ adquisició de:
Subministrament de material escolar curricular per al curs vigent per als alumnes
dels nivells d’Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional (Bàsica i
Grau mitjà), Batxillerat i alumnes d’altres col·legis distints al Fèlix Olmos (Educació
Infantil i Primària) empadronats en el municipi de Favara amb independència de la

Les ajudes regulades en aquestes bases es finançaren amb càrrec a la partida
pressupostària 48901 326 amb un crèdit màxim de 4.500 euros (quatre mil cinc-cents
euros).
La concessió dels “Abonaments escolars” quedarà supeditada al límit d’existència de
consignació pressupostària, excepte que es procedisca a la modificació del crèdit
necessari en el cas d’ insuficiència.

Article 2. LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ
El termini per a presentar sol·licituds finalitzarà l'últim dia hàbil de maig una vegada es
produïsca l'aprovació de les presentes bases mitjançant l'oportuna resolució d'Alcaldia de
la convocatòria de les Ajudes Públiques per a l'adquisició de llibres de text i material

Número : 2018-0006 Data : 11/04/2018

ARTICLE 1. PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

localitat on es situe el centre en el qual es cursen els estudis.

curricular.
Les sol·licituds es proporcionaran gratuïtament en les oficines de l'Ajuntament i
anteriorment assenyalat. (Model de sol·licitud Annex I).
El transcurs del termini sense la presentació de les sol·licituds de participació
acompanyada dels documents requerits implicarà la pèrdua del dret a percebre l'ajuda.
L'esmena de defectes de les sol·licituds o documentació es realitzarà, previ
requeriment, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de rebre
la notificació, s’entendrà que passat aquest termini sense haver presentat la
documentació demanada es considerarà, prèvia resolució expressa, que el sol·licitant
desisteix de la petició.
Els alumnes nouvinguts, que viuen a Favara des de l' 1 de juny, prèvia consulta
administrativa, estudi del padró, disposició de partida 48901 326, i resolució justificativa
d’ Alcaldia estaran exempts del requisit número cinqué d'aquestes bases: “ Haver
presentat la sol·licitud de la subvenció de l’ abonament escolar en temps i en forma “.
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hauran de ser presentades en el Registre General de l'Ajuntament dins del termini

ART 3. REQUISITS DELS BENEFICIARIS
Podran beneficiar-se d'aquestes ajudes públiques els sol·licitants que complisquen tots
els requisits que a continuació es detallen:
PRIMER. Estar empadronats junt al seu pare/mare o tutor/-a legals, en el municipi de
Favara, l'últim dia hàbil de maig.
SEGON. Estar escolaritzats durant el curs vigent en qualsevol dels cursos dels nivells
d’Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional Bàsica i Formació Professional

TERCER. Estar al corrent en el compliment d'obligacions tributàries. No es consideraran
en situació d'incompliment del requisit d'estar al corrent en el compliment d'obligacions
tributàries, els contribuents que tinguen concedit o en tràmit un ajornament o
fraccionament de deutes, sempre que no hagueren incomplit dins dels terminis establits
per l'administració el pagament del fraccionament que si escau se li haguera concedit.
QUART. Haver presentat la sol·licitud de la subvenció de l'abonament escolar destinat a
la compensació de les despeses d'escolarització en temps i en forma en el registre
municipal.
L'Ajuntament comprovarà el compliment de tots els

quatre requisits establits en les

presents bases, així com la verificació de les dades contingudes en la sol·licitud en el
moment de la seua presentació.

Número : 2018-0006 Data : 11/04/2018

d’altres col·legis diferents del CP Fèlix Olmos.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Grau Mitjà, Batxillerat i també per als cursos dels nivells d’Educació Infantil i Primària

Per a sol·licitar l'ajuda per a l'abonament escolar s'haurà de presentar en el Registre
General de l'Ajuntament, en el termini establit en les presents bases, la següent
documentació:
• Sol·licitud per a acollir-se a aquesta ajuda, en imprés facilitat per l'Ajuntament.
La presentació de la sol·licitud d'ajuda suposarà l'acceptació íntegra d'estes bases.



Algun document que acredite estar matriculat en el curs i el centre que marca en
la sol·licitud (rebut AMPA, certificat de secretaria del centre, resguard de
matrícula...).

Article 5. ÒRGAN AVALUADOR
Les concessions de les ajudes convocades es realitzaran de forma generalitzada i
mitjançant una resolució d'Alcaldia.
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Article 4.- DOCUMENTACIÓ REQUERIDA

El resultat dels beneficiaris es tramitarà en expedient que s'elevarà a la Junta de
Govern Local perquè en prenga coneixement i seran publicades les llistes dels
beneficiaris de les ajudes concedides i denegades en el tauler d'anuncis de l'ajuntament
i en la Web municipal.
ART. 6 DESPESA INDIVIDUAL SUBVENCIONABLE
L'import de les ajudes estarà condicionat en tot cas a l'existència de crèdit suficient i

L’import dels abonaments escolars per als alumnes serà de 30.- euros expedits en tres
vals de 10 per a gastar en comerços del municipi.
ART 7. TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT DE LA CONCESSIÓ
Les ajudes per als alumnes

que estiguen

cursant els nivells d’Educació

Secundària

Obligatòria, Formació Professional Bàsica o Formació Professional Grau Mitjà, Batxillerat i
també per als alumnes d’altres col·legis distints al CP Fèlix Olmos de Favara que cursen
Educació Infantil i Educació Primària consistirà en un abonament que les famílies
retiraran en l’Ajuntament en el període següent: del primer dia hàbil del mes setembre
fins el penúltim dia hàbil del mes d’octubre, ambdós inclosos.
Les concessions de l’abonament escolar es realitzaran de forma generalitzada i

Número : 2018-0006 Data : 11/04/2018

proporcionalment el percentatge de les ajudes.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

adequat en el pressupost municipal. Per al cas que l'import no fóra suficient, es reduirà

mitjançant una resolució d’Alcaldia.
El resultat dels beneficiaris es tramitarà en expedient que s’elevarà a la Junta de Govern
Article 8. PUBLICITAT DE LES AJUDES CONCEDIDES I DENEGADES
Les subvencions concedides i denegades, es faran públiques en el Tauler d'anuncis de
l'Ajuntament de Favara i a la Web municipal.
Seran causes de denegació:
• L'incompliment dels requisits per a obtenir la condició de beneficiari o entitat
col·laboradora assenyalats en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions.
• L'incompliment de qualsevol dels quatre requisits regulats en les presents
bases.
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Local per al seu coneixement.

ART 9. NORMES PEL COBRAMENT DELS “ABONAMENTS ESCOLARS” PER PART
DELS COMERÇOS
El comerç que participe en este procediment per a l’atorgament de l’abonament escolar
destinat a la compensació de despeses de l’escolarització per al curs 2018/2019 ha de
complir els següents requisits:
1.- Tindre la llicència d'activitat en vigor.
2.- Estar al corrent en el compliment d'obligacions tributàries.

legal.
2. Presentar els xecs abans de l’últim dia hàbil del mes d’octubre de l’any
corresponent.
3. Lliurar els xecs ordenats numèricament, junt a una factura que inclourà
exactament el nombre de xecs.

L’Ajuntament comprovarà que l’import de la factura coincideix amb els xecs presentats i
pagarà pels xecs presentats.

Article 10. REINTEGRAMENT DE LES AJUDES

Número : 2018-0006 Data : 11/04/2018

1. Aportar els xecs a l’Ajuntament, degudament signats pel pare,mare, tutor o tutora

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Les actuacions que cal fer per part del comerç participant són:

L'Ajuntament, d'ofici, podrà procedir a la revisió de totes les ajudes per a la comprovació
errada en el lliurament d'un abonament escolar, s'iniciarà l'oportú expedient de
reintegrament de pagaments. La no-devolució per part del veí, previ avís i requeriment
justificatiu de la devolució de l'abonament escolar, comportarà la impossibilitat de
percepció de qualsevol altra ajuda que es convoque a aquest efecte.
Article 11. INTERPRETACIÓ EN CAS DE DISCREPÀNCIES
Serà competent l'Alcaldia per a la resolució de les discrepàncies que pogueren sorgir en
la interpretació i aplicació de les presents bases.
Article 12. ENTRADA EN VIGOR
Les presents bases entraran en vigor l'endemà de la seua aprovació mitjançant resolució
d'alcaldia i tindran vigència fins l'aprovació d'altres que les substituïsquen.”
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que els beneficiaris han complit els requisits exigits i en cas que es comprovarà una

Rafael Gisbert, indica que en les bases del bono escolar en quant a la qüestió quarta de les bases que fa
referència a l’ import del bono, indica si és pot gastar en menjar.
Oro Azorín contesta que no, que poden utilitzar-se en el subministrament de material escolar.

Es sotmès a votació i s’acorda per unanimitat dels regidors l’aprovació del bono escolar per al curs
escolar 2018/2019.

QUART. PRECS I PREGUNTES.

Oro Azorín , alcaldessa de la corporació indica que van a obrir-se els sobres de les assegurances del cotxe de la
policia municipal.

La Secretària de la corporació comenta, que un assegurador ha parlat amb ella per vorer a qui tenia que posar
com a conductor, la secretària confirma que es un cotxe de policia i va lligat al servici del policia local i per tant
a de constar com a conductora la policia local del municipi de Favara, i que el assegurador ha indicat que pel
franja d’edat pujava més diners l’assegurança.

Rafel Gisbert, comenta que el cotxe de policia han llevat el requisit de tindre el BTP, i pregunta si una persona
que no siga policia podria portar el vehicle.

Oro Azorín indica que en les assegurances falta saber si està el conductor inclòs, i Rafael Gisbert indica que el
conductor que està a una de les propostes d’assegurança no és el que ha de conduir el vehicle.

L’alcaldessa indica que es mirarà el preu i les cobertures que recull l’assegurança.
I s’acorda deixar-ho damunt la taula, fins a tindre les dades correctes per a poder fer l’assegurança.
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La Secretària , indica que efectivament els noms no apareixeran a les actes de avaluacions, que hi existirà un
document administratiu intern, que formarà part del expedient administratiu del programa de gratuïtat de llibres i
que la publicació es realitzarà per números , que correspondran a una persona, la publicació dels documents serà
anònima.
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Rafael Gisbert, pregunta que va assistir a una baremació i que els noms de les persones ja no apareixien al acta.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La Secretària de la corporació, comenta que en els antecedents ja queda clar que està destinat al subministrament
de material escolar en els comerços del poble.

14
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L’ Alcaldessa
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I no havent-hi més assumptes a tractar, sent les quinze i quinze minuts, per la
Presidència s'alça la sessió en el lloc i data anteriorment indicats, del qual s'estén la
present acta, de la qual done fe.

La Secretària

