CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT, FUNGIBLES I
LLICÈNCIES DIGITALS DINS DEL “PROGRAMA PER FOMENTAR LA IGUALTAT DE
L´ACCÉS A L´EDUCACIÓ” PER A L´ ENSENYAMENT DE PRIMÀRIA (CICLE INICIAL, MITJÀ I
SUPERIOR) I SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA.
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 2022-EDU-2
1.- NORMATIVA REGULADORA DE LA CONVOCATÒRIA
La present convocatòria d’ajudes per a l’adquisició de llibres de text, fungibles i llicències digitals
dins el Programa per fomentar la igualtat de l’accés a l’educació per a l’ensenyament de primària
(cicle inicial, mitjà i superior) i secundària obligatòria, per al curs escolar 2022-2023, es regula per
les BASES REGULADORES D’AJUDES PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT,
FUNGIBLES I LLICÈNCIES DIGITALS DINS DEL “PROGRAMA PER FOMENTAR LA IGUALTAT
DE L’ACCÉS A L’EDUCACIÓ” PER A L’ENSENYAMENT DE PRIMÀRIA (CICLE INICIAL, MITJÀ I
SUPERIOR) I SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA, amb publicació al BOPB el 18 de març de 2022
(enllaç: Ajuntament de Lliçà d'Amunt)
2.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA i PERÍODE D’EXECUCIO
L’objecte de la convocatòria és regular la concessió dels ajuts econòmics destinats a centres
educatius públics sostinguts amb fons públics situats al municipi de Lliçà d’Amunt, que imparteixen
educació primària (cicle inicial i mitjà i superior) i secundària obligatòria, per al foment de la
reutilització de llibres de text, l’adquisició de llibres fungibles i el material didàctic vinculat, i llicències
digitals, per al curs 2022-2023.
3.- FINALITATS DE LES SUBVENCIONS
L’Ajuntament, amb la finalitat de fomentar la igualtat d’oportunitats dels infants a l’accés a
l’educació, i mitjançant el “Programa per fomentar la igualtat de l’accés a l’educació”, vol contribuir
a aquest dret fonamental convocant ajudes per a l’adquisició de llibres de text, fungibles i el material
didàctic vinculat, i llicències digitals, que representen una important despesa per a les famílies.
També es vol incentivar l’estimació pels llibres per part de l’alumnat, la socialització, la
corresponsabilitat, la implicació de les famílies i de la comunitat educativa, els valors de solidaritat
i la cultura del reciclatge.
Amb l’objectiu de vetllar pel bon ús i manteniment dels llibres de text, fungibles i el material didàctic
vinculat, i llicències digitals, els centres educatius podran incorporar una quota única per a tots els
cursos i per a tots els alumnes.
D’aquesta manera es vol impulsar un model pedagògic que tendeixi a integrar i potenciar les
pràctiques d’innovació educativa.

Així mateix, l’Ajuntament vol promoure que el comerç local es beneficiï d’aquest programa i insta
als centres educatius que les seves comandes es realitzin als comerços locals per tal d’afavorir el
teixit econòmic de la ciutat.
4.- BENEFICIARIS
Poden ser beneficiaris dels ajuts els centres educatius que compleixin els requisits establerts en la
base reguladora Sisena, i les obligacions indicades en la base reguladora Setena.
5.- OBLIGACIONS DELS ALUMNES PARTICIPANTS
Els alumnes que vulguin participar en el programa de socialització hauran d’abonar una quota de
manteniment al centre educatiu, segons estableix la base reguladora Vuitena.
6.- MODALITATS D’AJUTS
Els centres podran optar per la modalitat d’ajut que s’ajusti al seu projecte, respectant l’ordre de
prioritats. L’assignació econòmica es destinarà prioritàriament als llibres de text, fungibles amb el
material didàctic vinculat i llicències digitals dels diferents àmbits curriculars pel desenvolupament
de les competències o àrees bàsiques, pròpies de cada cicle.
L’ordre de prioritats en l’adquisició dels llibres serà:
a) Modalitat 1: llibres de text reutilitzats com a manteniment del programa (reposició).
b) Modalitat 2: llibres fungibles i el material didàctic vinculat.
c) Modalitat 3: llicències digitals.
7.- QUANTIA TOTAL MÀXIMA DELS AJUTS I IMPORT INDIVIDUAL
El pressupost màxim que es destinarà l’any 2022 als ajuts és en total de 94.500 euros, i anirà a
càrrec de l’aplicació pressupostària de la Regidoria de Educació, 03 3230 78000, del Pressupost
municipal de despeses per a l’exercici 2022.
Els imports dels ajuts per al curs 2022-2023 s’indiquen a la base reguladora Tercera. Els ajuts (de
caràcter singular per raons d’interès públic, social, econòmic i educatiu), es concediran als centres
en funció del número de grup-classe, determinats pel Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, i a raó de 1.750 € per grup/classe ( de 1er a 6è de primària i 1er a 4art
d´ESO).
El procediment de concessió és de concurrència no competitiva. S’estableix el sistema de prorrateig
dins de l’import global màxim destinat a aquestes subvencions.
8.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ
Les sol·licituds es podran presentar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona fins al 2 de juliol de 2022 inclòs, mitjançant instància telemàtica,
junt amb la documentació indicada a la base reguladora Onzena, a través del web municipal
http://llicamunt.cat/, amb signatura electrònica.

9.- ACCEPTACIÓ DELS AJUTS
Les subvencions s’entendran acceptades pels beneficiaris si transcorreguts deu dies hàbils des de
la notificació de l’atorgament no han manifestat la seva oposició.
10.- JUSTIFICACIÓ
El termini màxim per presentar la justificació serà el 15 de novembre de 2022, aportant la
documentació que indica la base general Divuitena, per via telemàtica.
Per acreditar la despesa només s’admetran factures i comprovants de pagament a nom del centre,
emesos entre el 16 de juny i el 30 d’octubre de 2022, que justifiquin l’adquisició de llibres de text,
fungibles i llicències digitals, i que facin referència al curs 2022-2023.
11.- PAGAMENT
L’Ajuntament procedirà al pagament avançat dels ajuts durant el mes de juliol de 2022, prèvia
presentació de les factures proforma del material adquirit.
El pagament es farà en el número de compte facilitat prèviament pel centre aportant un certificat
bancari de titularitat del compte.
D’acord amb la base reguladora Dinovena, si la justificació que es presenti fos incorrecta o
insuficient per justificar l’ajut atorgat, l’Ajuntament procedirà a la revocació total o parcial de l’ajut,
que podrà suposar, en el seu cas, l’obligació de reintegrar els imports indegudament percebuts i la
impossibilitat de sol·licitar aquests ajuts en la convocatòria següent.
Lliçà d’Amunt, 14 de març de 2022
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