A Alcoletge, el dia 4 de novembre de 2021
Es reuneixen:
D’una part, NORMA PONT CHACON, en qualitat de President/a de l’AMPA de l’Escola Mare
de Déu del Carme d’Alcoletge, amb domicili a Alcoletge, c/ Bassa Bona, s/n,
I, d’altra banda, JOSEP MA. GRAS CHARLES, alcalde de l’Ajuntament d’Alcoletge, amb NIF
P2501200F,

MANIFESTEN:
PRIMER.
L’Ajuntament d’Alcoletge ha manifestat de forma reiterada el seu compromís per afavorir
l’ensenyament públic, com a eina bàsica per al desenvolupament i creixement del municipi,
Des d’aquest punt de vista l’Ajuntament d’Alcoletge ha dut a terme polítiques per tal de contribuir
al finançament de l’adquisició de llibres de text i altre material didàctic i a la socialització de
llibres de text de 3r de primària fins a 6è.
SEGON.
En correspondència amb el previst en el punt primer l’Ajuntament d’Alcoletge, per acord plenari
de 31 d’octubre de 2007, va aprovar definitivament l’Ordenança que regula els ajuts destinats a
pares i mares d’alumnes del CEIP Mare de Déu del Carme d’Alcoletge, destinat a l’adquisició de
llibres de text i altre material didàctic complementari, publicant-se l’edicte amb el text íntegre de
l’ordenança en el BOP de Lleida núm. 166, de 22 de novembre de 2007. Edicte de referència
DOGC núm. 5027, de 12 de desembre de 2007.
Aquesta ordenança fou modificada per acord plenari de data 1 d’octubre de 2009 i posteriorment
per acord del Ple de 30 d’octubre de 2019, document actualment vigent.
TERCER.
Aquesta ordenança municipal ha regulat, fins a la data, el procediment a seguir per a l’atorgament
dels ajuts promoguts per l’Ajuntament d’Alcoletge per a l’adquisició de llibres de text i altre
material didàctic complementari no fungible, destinats a alumnes de l’Escola Mare de Déu del
Carme d’Alcoletge i als alumnes de l’Institut Caparrella de Lleida.
El beneficiaris dels ajuts són, d’acord amb l’Ordenança, els pares i mares i tutors legals de tots
els alumnes matriculats oficialment a l’Escola Mare de Déu del Carme d’Alcoletge i Institut
Caparrella de Lleida, per al curs escolar en vigor i que estiguin empadronats al municipi
d’Alcoletge, en el moment de sol·licitar l’ajut i durant tot el curs escolar.
Per a l’obtenció dels ajuts corresponents s’obre convocatòria anual, a l’empara de les previsions
pressupostàries, i els pares i mares d’alumnes formulen petició individualitzada, en funció dels
llibres i material adquirit, acordant-se l’ajut i el seu import per resolució d’alcaldia, en funció de
la documentació presentada i el contingut de l’ordenança.
A l’empara de la convocatòria anual d’aquests ajuts cada pare, mare i/o tutor legal que desitgés
accedir als ajuts convocats per l’Ajuntament, hauria de presentar una petició individualitzada,
per cadascun del seu fill/a, acompanyada de la documentació prevista en l’ordenança, amb la
relació dels llibres i material adquirit.
No seran beneficiaris d’aquest ajut els alumnes que cursin tercer, quart, cinquè i sisè de primària
a l’haver estat inclosos aquests cursos en el Projecte de Socialització del Centre finançat
inicialment per l’Ajuntament d’Alcoletge

QUART.
L’import màxim previst per aquests ajuts individuals no pot superar, inicialment, la quantitat de
NORANTA (90 €) EUROS ni el 100% del cost acreditat pel beneficiari relatiu a aquelles
actuacions que siguin subvencionables d’acord amb les bases aprovades.
Tanmateix es preveu que, en situacions excepcionals, l’import màxim de la subvenció es podrà
veure incrementat fins a la totalitat del cost de llibres de text, diccionaris i altre tipus de material
fungible, en els supòsits a què es refereix la base 4b de l’ordenança.
CINQUÈ.
El pressupost general de 2021 contempla amb càrrec a la partida 326.480.00. Transferències
corrents a famílies i entitats sense fins de lucre. Ajuts per adquisició de llibres, la quantitat de
TRENTA MIL EUROSL (30.000 €) EUROS.
SISÈ.
L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Mare de Déu del Carme, conjuntament amb
l’Ajuntament d’Alcoletge, han mantingut contactes per tal d’establir eines que permetin:
1.

2.
3.

4.

Una gestió administrativa més àgil i eficaç, tant pels pares i mares com en el moment de
formular la petició com, per part de l’Administració, en tant es preveu substituir les
peticions individuals d’ajut per una petició única i conjunta per part de l’AMPA.
Una gestió que eviti la necessitat d’avançament en l’abonament dels imports dels llibres
per part dels pares i mares dels alumnes
Evitar, en la mesura que sigui possible, l’aplicació de noves i majors càrregues fiscals
als pares i mares amb motiu d’obtenció d’ajuts públics, atès que com a norma general
les subvencions i ajudes públiques que rebin les persones que no fan activitats
econòmiques tenen la consideració de guanys patrimonials i estan subjectes, i no
exemptes, de l’IRPF.
Promoure l’associacionisme i que la major part de pares i mares d’alumnes de l’Escola
Mare de Déu del Carme, s’integrin en l’AMPA, per tal de millorar i defensar de la forma
més òptima possible els interessos comuns, tenint en compte que actualment la pràctica
totalitat de pares i mares d’alumnes en formen part.

A l’empara dels antecedents exposats les parts intervinents es reconeixen capacitat legal suficient
per obligar-se i de mutu acord, accepten el contingut de les següents clàusules:
P A C T E S
PRIMER.
L’Ajuntament d’Alcoletge te la intenció de mantenir les polítiques d’ajuts destinats a l’adquisició
de llibres de text i altre material didàctic promogudes des de l’any 2007 i fins a l’actualitat, en
funció de la situació econòmica de la Corporació i les disponibilitats pressupostàries consignades
anualment, si s’escau, en els pressupostos municipals, establint les línies d’ajut necessàries a
l’efecte.
SEGON.
L’Associació de mares i pares d’alumnes de l’Escola Mare de Déu del Carme, te la voluntat de
contribuir a facilitar als pares i mares membres de la seva associació l’obtenció de tots els ajuts
i subvencions possibles que vagin destinades a l’adquisició de llibres de text i altre material
didàctic, que siguin promogudes per l’Ajuntament d’Alcoletge, així com facilitar l’assessorament
i informació necessàries als mateixos, amb l’horitzó de promoure un sistema més sostenible
vinculat amb la socialització dels llibres de text.
Igualment l’Associació de mare i pares d’alumnes de l’Escola Mare de Déu del Carme, té la
intenció de promoure la integració del 100% de les famílies dels seus alumnes en la seva

associació, per tal de defensar al màxim els interessos comuns.
TERCER
A l’empara dels punts primer i segon anteriors i, per tal de facilitar la gestió de les línies d’ajuts
convocades - fins a la data - per a l’adquisició de llibres de text i altre material didàctic,
l’Ajuntament d’Alcoletge assumeix el compromís d’atorgar, a favor de l’Associació de Mares i
Pares d’Alumnes de l’Escola Mare de Déu del Carme, d’una subvenció única per a l’adquisició
d’aquest material destinat als pares i mares que formin part d’aquesta associació.
L’import d’aquesta subvenció no podrà superar la quantitat màxima de 90 € per alumne i curs
escolar ni el 100% del cost total de llibres de text i altre material didàctic, corresponent a cada
alumne /a de què es tracti, sense que pugui aplicar-se a cap altre concepte.
Als efectes indicats en aquest conveni, l’AMPA haurà de formalitzar sol·licitud expressa a
l’Ajuntament d’Alcoletge relativa a aquesta subvenció, per tal de finançar l’adquisició dels llibres
de text i material didàctic que l’AMPA gestiona i que s’adreça als pares i mares d’alumnes
associats.
Tanmateix, l’AMPA haurà de fer arribar a les mares i/o pares dels alumnes del Centre el model
de declaració jurada que cadascun haurà de complimentar per tal d’acreditar que reuneixen les
condicions fixades en l’Ordenança reguladora dels ajuts destinats a l’adquisició de llibres de text
i altre material didàctic complementari i a les Bases generals de subvencions d’aquest
Ajuntament, per tal de rebre l’ajut corresponent a l’adquisició de llibres de text i material didàctic.
L’import de la subvenció rebuda s’haurà de descomptar, per l’AMPA, de l’import que els pares i
mares hagin de pagar a dita entitat en funció de l’adquisició de llibres de text i altre material
didàctic.
QUART.
L’Ajuntament d’Alcoletge es compromet, fins al límit màxim de les disponibilitats consignades
pressupostàriament, i en funció del compliment de les condicions fixades en l’ordenança
reguladora, a l’atorgament d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text i altre material didàctic a
l’AMPA, amb motiu de l’adquisició d’aquests béns per part d’aquesta entitat, sempre que vagin
destinat a alumnes de l’Escola Mare de Déu de Carme.
A aquests efectes es preveu el lliurament, amb la sol·licitud inicial de l’entitat, i prèvia petició
expressa, d’una bestreta inicial per un import de 4.000,00 €, a favor de dita entitat i que haurà de
revertir en els pares i mares membres d’aquesta associació.
Un cop acreditats per l’AMPA els imports total de les despeses assumides per l’entitat per a
l’adquisició de llibres de text i altre material didàctic complementari, amb la relació de despeses
corresponents i detall dels llibres adquirits, l’Ajuntament d’Alcoletge tramitarà i resoldrà
l’atorgament de la subvenció definitiva, descomptant-ne l’import de la bestreta atorgat
inicialment.
En qualsevol cas l’AMPA haurà d’acreditar, davant l’Ajuntament, el compliment de tots els
requisits i condicions establerts a l’empara de la normativa reguladora de subvencions públiques.
Tot això s’entén sens perjudici dels reintegraments que, en el seu cas, siguin exigibles legalment
a l’entitat en cas d’incompliment de les obligacions contingudes en aquest conveni i que motiven
l’atorgament de l’ajut.
CINQUÈ.
Aquest conveni té una vigència d’un any, corresponent al curs escolar 2021-2022, essent
prorrogable per nous períodes d’un any; llevat de denúncia expressa de qualsevol de les dues
parts, que s’haurà de formalitzar – en tot cas – per escrit i fins el mes d’agost de cada any.

SISÈ. Aquest conveni, un cop signat per les parts, serà sotmès a la seva ratificació per part del
Ple de la Corporació, als efectes de la seva efectiva entrada en vigor. Tanmateix aquesta vigència
restarà condicionada a l’aprovació definitiva de l’ ORDENANÇA REGULADORA DELS AJUTS
destinats a pares i mares d’alumnes del Col·legi Públic d’Alcoletge i de l’Institut Caparrella de
Lleida, per a l’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I ALTRE MATERIAL DIDÀCTIC
COMPLEMENTARI, tramitada per l’Ajuntament d’Alcoletge, que serveix de marc per aquest
conveni.
I, com a prova de conformat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat, en el lloc
i la data indicats a l’encapçalament.
La presidenta de l’AMPA

L’alcalde,

