
EDICTE

CONCESSIÓ  SUBVENCIONS  ALUMNES  INFANTIL,  PRIMÀRIA  I  SECUNDÀRIA
OBLIGATÒRIA,  PER A LLIBRES I MATERIAL DIDÀCTIC NO INCLÒS EN XARXA LLIBRES
CURS 2018-2019 
Expte: EDU/sed/002-2019 (BDNS 440953)

D'acord amb el  que disposa la  base 9 de les bases específiques que  regixen el
procediment  de  concessió  subvencions  destinades  a  despeses  de  llibres,  projectes
educatius  i  lectures  per  a  alumnes  escolaritzats  en  infantil  i  de  llibres  i  quadernets  no
subvencionables  per  Xarxa  Llibres  per  a  primària  i  secundària  en  centres  públics  o
concertats de fora de la localitat durant el curs 2018-2019,  es fa públic l’acord adoptat per
Resolució de l’ Alcaldia núm 94/2020, de 21 de gener, següent:

“1. Avocar per al meu el coneixement del present assumpte, la resolució del qual
correspon a la Junta de Govern Local, per delegació efectuada per esta Alcaldia per mitjà de
la resolució número 1631/19 de 3 de juliol.

2. Concedir les subvencions destinades a les despeses de llibres, projectes educatius i
lectures per a alumnes escolaritzats en infantil i de llibres i quadernets que no estan inclosos en
Xarxa Llibres per a alumnes de primària i secundària obligatòria que assistixen a centres públics
o concertats de fora de la localitat per al curs 2018-2019,  siguientes:

a) INFANTIL I PRIMARIA:

SOL·LICITANT
DNI

SOL·LICITANTE
ALUMNE/A

DNI
ALUMNE/A

SUBV.

S. CAMPOS TORTOSA 20…...63L M. APARICI CAMPOS 0 45,00 €

S. CAMPOS TORTOSA 20…….63L F. APARICI CAMPOS 0 30,00 €

S. CAMPOS TORTOSA 20……..63L S. APARICI CAMPOS 0 90,00 €

J.M. GRAU SANCHEZ 24…….72J P. GRAU LOPEZ 0 90,00 €

J.M. GRAU SANCHEZ 24…...72J M. GRAU LOPEZ 0 90,00 €

345,00 €

b) SECUNDÀRIA

SOL·LICITANT DNI SOL·LICITANT ALUMNE/A
DNI 
ALUMNE/A

SUBV.

R. M.ª LLORENS BELLOD 22…….57E A. CLIMENT LLORENS 73…….31M 85,00 €
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3. Pagar les ajudes concedides per import total de 345 € a la partida 3260-482.02 i
de 85 € a la partida 3261-489.02 dels pressupost municipal de 2019, donat que la justificació
s’ha realitzat al mateix moment de presentar la sol·licitud.

4.  Publicar  aquest  acord  en  la  pàgina  web municipal,  el  qual  posarà  fi  a  la  via
administrativa,  de  conformitat  amb  el  que  disposa  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Contra aquest acord es
podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant l’Ajuntament en el termini d’un mes, o
bé interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos, a comptar  en
ambdós casos des del dia següent de la seua publicació.
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