Ajuntament de
Castellfollit del Boix

BASES ESPECÍFIQUES PER AJUTS ESCOLARS MUNICIPALS PER SECUNDÀRIA
CURS 2018-19

1. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament de subvencions individualitzades a les
famílies d’alumnat amb situacions socioeconòmiques desfavorides que estan cursat els estudis de
obligatoris de secundària en aquest curs escolar 2018-19 del municipi de Castellfollit del Boix.
2. Tipologia de l’ajut
Els destinataris d’aquestes ajuts individualitzats són les famílies del municipi de Castellfollit del Boix,
que tenen menors matriculats ens els instituts de secundària cursant els estudis obligatòris.
L'import màxim que s'atorgarà a l’alumnat beneficiari de l'ajut serà de 100,00 euros per llibres i 100
euros per sortides i colònies
3. Crèdit pressupostari
La partida pressupostaria a la qual s’imputa la subvenció és 231-480
4. Requisits dels beneficiaris
Els requisits bàsics per a accedir a aquestes ajuts individualitzats són:
4.1 Requisits administratius.
- Presentar, per part del pare, mare o tutor/a del menors, al Registre General de
l’Ajuntament la sol·licitud expressa per dit ajut amb la documentació necessària per la
valoració de l’ajut.
- Estar cursant els estudis de secundària obligatoris
- Estar empadronats al municipi de Castellfollit del Boix .
4.2. Requisits econòmics.
4.2.1- La renda de les famílies que sol·licitin l’ajut, corresponent al darrer
exercici fiscal liquidat (declaració de la renta 2017), no pot superar
els llindars màxims que a continuació s’estableixen:
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-Famílies de dos membres.............................................16.863,00€.
-Famílies de tres membres.............................................22.863,00€.
-Famílies de quatre membres.........................................25.863’00€.
-Famílies de cinc membres.............................................30.160,80€.
-Famílies de sis membres...............................................33.160’00€.
La renda de les famílies, als efectes d’aquest ajut, s’obtindrà per l’agregació de les rendes
corresponents al darrer exercici fiscal liquidat de cada un dels membres computables de
conformitat amb la normativa reguladora de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
Especificacions :
Membres computables de la unitat familiar: Als efectes de l’ajut seran el pare i la mare, el tutor/a, els germans
solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar o els de major edat, quan es tracti de
persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els ascendents dels pares, sempre i quan
convisquin amb els anteriors (cal adjuntar certificat de convivència)

En el cas de divorci, o de separació legal o de fet dels pares no es considerarà membre
computable el membre de la parella que no convisqui amb el sol·licitant de l’ajut, sense
perjudici que en la renda de la unitat familiar s’inclogui la seva contribució econòmica. No
obstant, es considerarà membre computable el nou cònjuge o persona unida per anàloga
relació, la renda del qual s’inclourà dins del còmput de la renda de la unitat familiars.

4.2.1- Es denegarà l’ajut sol·licitat quan les activitats econòmiques de què siguin titulars els
membres computables de la família hagin tingut el darrer any fiscal un volum de facturació superior
a 155.500,00€.en algun cas excepcional es pot fer directament al centre escolar, un cop justificada la
participació a les colònies i/o sortides escolars de l’adolescent
5. Documentació que cal aportar juntament amb la sol·licitud.
1. La documentació necessària per poder accedir a sol·licitar l'ajut objecte de la convocatòria serà
original i fotocòpia de:
- NIF/NIE /PASSAPORT de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys.
- Llibre de família. En cas de no disposar-ne, caldrà presentar certificat naixement i certificat de
matrimoni. En cas de presentació legal o acolliment, documentació acreditativa d’aquest fet.
- Volant de convivència.
- Justificants dels ingressos anuals dels membres de la unitat familiar:
• Treballador actiu: informe de vida laboral i Declaració de renda 2017 ó bé les sis
últimes nòmines.
 En situació d’inactivitat:
- Aturats: Informe de vida laboral
 Si cobra prestacions: fotocòpia del subsidi d’atur o ajuda familiar
 Si no cobra cap ajut: fotocòpia de la targeta de demanda d’ocupació i
certificat negatiu de l’Inem
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-

Jubilats o pensionistes: fotocòpia de l’import de la pensió
RGC o altres prestacions anàlogues: fotocòpia de la resolució a on consti
l’import atorgat.
Estudiants: fotocòpia de l’imprès de matrícula.

Justificant de l’IES conforme està matriculat i el curs que està cursant.
Fotocòpia últim rebut de lloguer o hipoteca.
Justificació de la despesa feta per llibres
Justificació del cost de les sortides i/o colònies de l’IES on cursa els estudis
Imprès oficial del número de compte bancari del sol·licitant o en el seu defecte una fotocopia de la
llibreta on consta el número de compte

2. Altres tipus de documentació
- Sentència de separació amb conveni regulador del règim econòmic, si escau.
(en cas d'impagament, la denúncia corresponent)
- Certificat de disminució o dependència de nivell II i III, de qualsevol membre de la unitat
familiar, si escau.
- Carnet de família nombrosa, si escau.
- Certificat acreditatiu de situació d’acolliment de l’infant, si escau.
- Sol·licitud del permís de residència i de treball, si escau.
- Altra documentació que es consideri convenient.
* Cal tenir en compte que es considera unitat familiar totes aquelles persones que conviuen en un
mateix domicili de forma estable.
* Les famílies beneficiàries d’aquests ajuts no s’han de trobar en cap de les causes que impedeixin
obtenir aquesta condició, d’acord amb el que estableix l’art. 13.2 de la Llei 38/2003 de 17 de
novembre
6. Termini de presentació de les sol·licituds.
El termini de presentació de sol·licituds per a l’obtenció d’aquest ajut serà el 17 de maig de 2019
7. Criteris de valoració
1. Les sol·licituds de les famílies que participin en aquesta convocatòria, sempre que no superin els
llindars establerts en el punt 3.2, s’ordenaran d’acord amb els criteris següents:
Dades sociofamiliars:
Barem I : Motius personals del nen/a : 0’5 punts
Infants en els quals es detecten disfuncions personals derivades de situacions de mancança.
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Barem II: Motius familiars:: 1 punt
Aspectes que afectin les característiques del nucli familiar: problemes de salut, família
monoparental, nombrosa, familiars grans i malalts, separació matrimonial amb conseqüències
econòmiques negatives, malalties greus o trastorns de salut mental en els membres que
cuiden el/la menor i persones amb disminució física o psíquica a la unitat familiar.

Barem III: Motius socials: 0.5 - 2 punts
-Família amb molts problemes de relació social, d'aïllament social, de marginació, d'inestabilitat
laboral i amb dificultats d’inserció laboral, altres consideracions que condicionen la capacitat
socioeconòmica de la família : 0.5- 1 punt
- Família en situació d’atur des de fa més de mig any, amb un dels dos progenitors sense ingressos:
1 punt
- família que actualment no té cap ingrés : 1 punt
Barem IV: Motius de habitatge : 0’5 punts
Lloguers a partir de 275,00 euros
Hipoteques entre 300,00 i 800,00 euros
Barem V: Motius econòmics: 0’5 punts
Família amb problemes de tipus econòmic de deutes molt elevats o embargaments, tallament de
subministraments bàsics
Barem VI : Altres consideracions: 0’5 -1 punts
Altres consideracions de necessitat social i motius que aporta els serveis bàsics d’atenció social
primària:
Barem VII: situació de risc: 1 punt
Famílies en seguiment de serveis socials, i que segons criteri dels professionals de serveis socials
presenten situació de risc social
Unitats familiars de la qual l’EBAS en fa el seguiment i es considera l'ajut com a recurs o
contraprestació.
Es tindran en compte altres consideracions que condicionen la capacitat socioeconòmica de la
família (casos on hi ha un sol progenitor, situacions de crisi familiar, reestructuració familiar, entre
d'altres).
*Als efectes dels criteris de condició de família nombrosa i monoparental serà acreditada mitjançant la presentació
del corresponent carnet expedit pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.

2. Per ostentar la condició de beneficiari d’aquest ajut, la família sol·licitant no ha de percebre
finançament pel mateix concepte provinent d’una altra entitat o organisme públic.
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Valoració
1. Una vegada aplicat el barem, es procedirà a la valoració per part dels tècnics de serveis socials
municipals, que quedarà establerta amb la següent puntuació:
1.1 ajuts individualitzats per colònies i sortides escolars

puntuació
0-1
1-2 punts
2 – 3 punts
3- 4 punts
4-5,5 punts
Casos excepcionals
(1)
(1)

% del cost
30%
40% del cost
60% del cost
75 % del cost
80% del cost
90% del cost

Com a casos excepcionals, on existeixi una situació socioeconòmica precària, i prèvia valoració dels tècnics de serveis socials, es
podrà contemplar la cobertura de fins el 90% del cost.

1.2 ajuts individualitzats per llibres i material escolar,
1.2.1Els ajuts individualitzats per a llibres i material escolar dels alumnes dels diferents instituts de
referència tindran un ajut entre el 75% del cost del llibres i material escolar 85%.
1.2.2

2

En casos excepcionals, on existeixi una situació socioeconòmica precària, i prèvia
valoració dels tècnics de serveis social, es podrà contemplar la cobertura de fins un 90%
del cost dels llibres i de material escolar.

La prestació econòmica l’ajut concedida, no pot superar el cost de l’activitat subvencionada

8. Notificació
1. La resolució, tant si és favorable com si és desfavorable, es notificarà a les persones interessades
2. Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter
potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des
del dia següent a la recepció d'aquesta notificació.

9. Obligacions dels destinataris/àries de l'ajut
1. La unitat familiar està obligada a aportar la part que li correspon.
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2. El fet de tenir beca implica que es farà un seguiment de la bona escolarització de l'alumne/a i de les
faltes d'assistència. També es farà un seguiment de la situació socioeconòmica de la unitat familiar i
del/de la menor. Així, les unitats familiars beneficiàries de beca escolar municipal hauran d'assistir a
les citacions que se'ls facin des del departament de Serveis Social municipals i acceptar i seguir les
orientacions de l’Equip Bàsic d'Atenció Social .
3. El fet de tenir beca municipal significa que els nens i nenes han d'assistir obligatòriament a totes les
sortides i colònies que es facin des de l'escola.
4. En cas que la unitat familiar no complís algun dels compromisos que ha adquirit, es tindrà en compte
en el moment de tornar a renovar l'ajut.
5. Les unitats familiars hauran d'estar empadronades al municipi en el moment de fer la sol·licitud i
viure de forma estable al municipi.
10.

Obligacions de l'Administració

1. L’abonament de la part d’ajut que correspon a l’Ajuntament es farà directament a les famílies
sol.licitants i en algun cas excepcional es pot fer directament al centre escolar, un cop justificada la
participació a les colònies i/o sortides escolars de l’adolescent
2. L’abonament de l’ajut tant de llibres i material escolar com de les sortides i colònies, es realitzarà a la
família, un cop comprovada la despesa feta i en algun cas excepcional es pot fer directament al
centre escolar en el cas que manqui encara fer algun pagament.
11. Protecció de dades
1. Les persones usuàries dels serveis socials d'atenció primària i, si s'escau, els seus representants
legals, han de comunicar a l'Administració les dades personals, econòmiques i socials necessàries
per a la determinació del seu grau de necessitat per a l'accés als serveis socials d'atenció primària
de la XBSSRP, com també informar de qualsevol canvi o variació en aquelles que pugui incidir en
la determinació o configuració del servei prestat (Decret 27/2003, de 21 de gener, de l'atenció
social primària).
2. Les dades que es sol·liciten han de ser lliurades amb caràcter obligatori. La conseqüència de
l’obtenció de les dades o la negativa a subministrar-les és la resolució de l’expedient.
3. En aplicació de llei 3/2018 de ”Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos
Digitales” estatal, l'Ajuntament de Castellfollit del Boix informa als usuaris/usuàries del següent:
-

Les dades de caràcter personal que es facilitin per a l’obtenció de l’objecte de la sol·licitud,
s’inclouran en el fitxer automatitzat HESTIA, del qual la Diputació de Barcelona és
l'encarregada del tractament de les dades personals contingudes en aquest fitxer i en el
fitxer propietat de l’Ajuntament de Castellfollit del Boix, amb la finalitat exclusiva i única de
gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establerts per aquesta
convocatòria. L'Ajuntament de Castellfollit del Boix i la Diputació de Barcelona es
comprometen a complir els requeriments normatius previstos a la la Llei Orgànica 3/2018,

Ajuntament de
Castellfollit del Boix

de 5 de desembre, de ”Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos
Digitales”. La informació serà tractada amb la màxim confidencialitat

-

Existeix la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les
dades que subministri, adreçant-se a la persona titular de l'Ajuntament de Castellfollit del
Boix

-

D’acord amb la Llei orgànica i el reglament europeu, s’informa als sol·licitants que les
dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat de l’Ajuntament de Castellfollit del
Boix, amb la finalitat única i exclusiva de gestionar i tramitar el procediment de concessió
de subvencions establerts en aquesta convocatòria, d’acord amb els principis de seguretat
i confidencialitat de les dades que la normativa sobre protecció de dades estableix.

4. La documentació que acompanya a les sol·licituds es guardarà tres anys als arxius del
Departament de Serveis Social. Passats els tres anys, la documentació es pot efectuar la seva
destrucció mitjançant el procés que decideixi l’Administració.
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