CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA EN EL MARC DE LES BASES REGULADORES
PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER AJUTS ESCOLARS, curs
2016/2017
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 2/2016
1.- Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han
publicat
Per acord del Ple Municipal de data 27 de juny de 2016, van ser aprovades inicialment
les Bases Reguladores per a l’atorgament per part de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar,
de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a finançar ajuts
escolars. En no haver-se presentat al·legacions durant el període d’exposició publica,
s’entén definitivament aprovades sense necessitat d’ulterior acord.
Aquestes Bases Reguladores van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, de data 11 de Juliol de 2016.
2.- Quantia total
pressupostària

màxima

de

les

subvencions

a

atorgar

i

consignació

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2016, per a la concessió de les
subvencions objecte de la present convocatòria serà de 20.000,00 €, i anirà a càrrec de
les aplicacions i per les quanties màximes següents:
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23100

4

4800006

AJUTS SOCIALS PER
A LES FAMILIES CEIP

20.000,00 €

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.
L’Ajuntament si ho considera adient pot preveure la possibilitat d’incrementar el crèdit
amb un import addicional.
3.- Objecte, condicions i finalitat de les subvencions
1.- L'objecte de les subvencions de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el
procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions
que atorgui l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, en conceptes d’Educació, a través dels Serveis
Socials Municipals, destinades a finançar ajuts escolars per material escolar, llibres,
activitats extraescolars, colònies/crèdit de síntesi, sortides escolars, menjador escolar,
logopèdia o tractament pedagògic, quotes llar d’infants, transport escolar, esports i
selectivitat. Adreçat a alumnes matriculats en etapes d’infantil, cicle inicial, primària,
secundària i post-obligatori (Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mig i Superior, Programes
de Qualificació Professional individualitzats, Cases d'oficis, Escoles Tallers, Escoles
d’Adults, Selectivitat).
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2.- Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar
a finançar ajuts escolars, al llarg del període de vigència d’aquesta convocatòria fins que
no se’n publiqui una de nova, o s’aprovi un nou Pressupost Municipal.
3.- La finalitat de les subvencions es cobrir les necessitats de les despeses escolars no
cobertes per altres administracions.
4.- Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el
de concurrència competitiva.
5.- Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los
1.- Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques que hagin
de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin
afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents
condicions:
Les persones físiques, a més del que dictamina la LGS, hauran de complir amb els
següents requisits que tot seguit es detallen:
a) Persones físiques i nuclis familiars empadronats a Sant Pol de Mar
b) Estar matriculats i escolaritzats en un centre de titularitat publica. En el cas
d’estar escolaritzat en escoles concertades per orientació del departament
d’ensenyament justificat per places de necessitats educatives especials,
també es valorarà, previ informe del departament que justifiqui la situació.
c) Haver esgotat les possibilitats de obtenir ajudes d'altres administracions
públiques o que aquestes no siguin suficients per a cobrir les despeses
escolars.
d) No superar un llindar de renta màxim. (Veure apartat 3 de les Bases).
e) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributaries i de la
Seguretat Social.
f) Facilitar la documentació i informació necessària per tal de poder valorar la
situació socioeconòmica individual i/o familiar.
2.- La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la
sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen al punt següent.
6.- Documents que han d’acompanyar a la sol·licitud
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A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent que s’especifica a
continuació. És obligatòria tota aquella referida a situació laboral i sobre prestacions
econòmiques dels membres majors de 16 anys.
Documentació general (documentació actualitzada de tota la unitat familiar per a ser
valorada):

•

Sol·licitud en model normalitzat. Especificar l’objecte a sol·licitar mitjançant el model
normalitzat i adjuntar la documentació necessària que justifiqui la petició d’ajut.

•

Volant de convivència

•

Fotocòpia del DNI/NIE dels pares/mares o tutors/es i menors, (en cas de no tenir
DNI, el llibre de família).

•

Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per
l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.

•

Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model
normalitzat.

•

Especificar l’objecte a sol·licitar mitjançant model normalitzat i adjuntar la
documentació necessària que justifiqui la petició de subvenció.

•

Contracte laboral. En el cas de persones en situació d’atur, documents d’alta i
renovació de la demanda de feina (DARDE).

•

Extracte dels moviments bancaris dels darrers sis mesos

•

Contracte de lloguer de l’habitatge habitual

•

Certificats de Seguretat Social (de tots els membres majors de 16 anys)
- Certificat de Jubilació
- Certificat de prestacions: viudetat, protecció familiar...

•

Certificats del SEPE en cas de persones en situació d’atur o que perceben prestació
(tots els membres majors de 16 anys)
- Certificat de prestacions anuals

•

Declaració de l’IRPF corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb
termini de presentació vençut a la data de presentació de la sol·licitud, de tots els
membres o signatura per l’autorització de la consulta a l’AEAT.

•

Certificat del banc amb número de compte bancari del beneficiari.

•

Informe d’estar al corrent en les obligacions de Seguretat Social.
(En cas d’haver realitzat la demanda dels certificats, s’acceptarà el document de
l’estat de tramitació dels informes).

•

Declaració jurada d’ingressos.

a

Si fos el cas :

•

Resolució judicial i conveni regulador de la separació o divorci.
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•

Carnet de família nombrosa o monoparental.

•

Certificat que acredita la situació de discapacitat d’un o varis membres de la unitat
familiar.

•

Resolució que acredita la situació de dependència d’un o varis membres de la unitat
familiar.

•

Resolució d’acolliment.

•

En cas de dones víctimes de violència masclista, la documentació acreditativa,
d’acord amb l’art. 33 de la llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar
la violència masclista.

•

Certificat de percepció de la RMI (PIRMI).

•

Certificat de pensió/ns de l’estranger.

•

Certificat de l’empresa de l’horari laboral dels pares o tutors.

•

Altres que es consideri necessaris per part del beneficiari o a petició o requeriment
dels Serveis Socials Municipals.

•

En el cas d’estudis post-obligatoris, justificar l’aprofitament acadèmic.

Excepcionalment, i sempre que s'acrediti degudament, quan la persona sol·licitant o algun
dels membres que formen la unitat de convivència hagi tingut una reducció significativa dels
seus ingressos, respecte del període general que ha d'acreditar segons la convocatòria, per
resoldre la seva sol·licitud es podran tenir en compte els ingressos corresponents a l'any en
curs.
Els serveis municipals podran sol·licitar que s’adjunti qualsevol altre document que
considerin oportú per tal de poder acreditar amb més fidelitat la seva situació personal i/o
econòmica.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials
de Catalunya, anirà degudament signada pel sol·licitant i serà original o còpia
degudament autenticada.
7.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de la
present convocatòria al BOPB i finalitzarà vint dies desprès.
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complementació del model
normalitzat, que serà signat per l’interessat/da.
S’ha de tenir en compte que consten uns topalls màxims segons l’art. 3 de les bases que
regeixen aquesta convocatòria.
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits al punt 6 de
les bases, podrà trobar-se a les oficines municipals i la pàgina web www.santpol.cat.
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Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida al punt 6, s’hauran de
presentar al Registre de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar. També es podran presentar
en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
(en endavant LRJAPPAC).
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de
les normes que la regulen.
8.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la
indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
9.- Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les
subvencions previstes en les presents bases serà la comissió qualificadora.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per la comissió
qualificadora format per, el/la regidor/a de serveis socials, educador/a social, personal de
la Regidoria d’ensenyament, un representant dels directors dels centres docents i
personal d’intervenció de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les
subvencions serà la Junta de Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per
l’alcaldessa d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 339/2015, de data 30 de juny de
2015.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o
no esgotar el crèdit total previst.
10.- Termini de resolució i de notificació
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins
del termini establert, i es resoldrà, si es possible, en un únic acte administratiu
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a
comptar des de la data de presentació de sol·licituds.
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Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució,
d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
11.- Règim de recursos
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del
dia següent a la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la
seva notificació.

12.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada, segons la qual
s’estableix un sistema de punts:
A )Situació econòmica:
L’IRSC, establert anualment per la Llei de Pressupostos Generals de la Generalitat de
Catalunya, determinarà la capacitat econòmica de la família.
Components de la
unitat
de
convivència

Límits
econòmics
anuals segons IRSC
de 2015

Límits
econòmics
anuals
segons IRSC vigent

2 membres

27.887,05 €

IRSC vigent anual x 3,5

28.456,17 €

+
1 d’IRSC vigent
mensual

29.025,29 €

+ 1
d’IRSC vigent
mensual

29.594,41 €

+ 1
d’IRSC vigent
mensual

3 membres
4 membres
5 membres
Per cada nou membre
s’afegiran

569,12 €

+1
d’IRSC
mensual

vigent

Quan hi hagi una disminució es comptabilitzarà com un membre més
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• Superar la renda bruta per membre de la unitat familiar segons el punt 3 de les bases
comporta la pèrdua de requisits per accedir als ajuts i per tant no s’aplicaran la resta
de barems.
• En cas de tenir dipòsits bancaris amb rendiments anuals superiors a 450,00 €, les
sol·licituds seran desestimades.

• Els demandants de les ajudes únicament podran tenir una propietat al seu nom. Es
faran excepcions en casos de seguiment per part de Serveis Socials i on hi hagi un
pla de treball per sortir de situació de crisis econòmica.

B) Situació social:
-

Per nen en acolliment:

1 punt

-

Per discapacitat fins 33% de l’alumne, pare, mare o
germans:

1 punt

Per discapacitat de més del 33% de l’alumne, pare,
mare o germans:

2 punt

Per la condició legal de família nombrosa o
monoparental:

1 punt

-

Invalidesa d’algun dels pares o tutors:

2 punt

-

Resolució de dependència, de graus III i II, d’algun
membre:

1 punt

Estar realitzant el pla de treball de Serveis Socials:

1-2 punt

-

-

• Al coeficient resultant de dividir tots els ingressos familiars bruts entre el nombre de
membres de la unitat familiar se li adjudicarà la puntuació següent:

-

Fins a 1200 €:

7 punts

-

De 1201 a 2000 €:

6 punts

-

De 2001 a 3000 €:

5 punts

-

De 3001 a 4000 €:

4 punts

-

De 4001 a 5000 €:

3 punts

-

De 5001 a 6000 €:

2 punts

-

De 6001 a 7000 €:

1 punts

-

Més de 7001€:

0.5 punts

Donant-se a cada nen un màxim de 450€ de subvenció, segons punt 9 de les bases.

13.- Mitjans de notificació o publicació
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Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució,
d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC.

ANNEX - Model de sol·licitud
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