Ajuntament de
Castellfollit del Boix

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ D'AJUTS ESCOLARS
MUNICIPALS PEL CICLE INFANTIL I PRIMÀRIA PEL CURS ESCOLAR 2018-19
1-Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procediment de concessió d’ajuts individuals escolars, a
través de Serveis Socials municipals, destinats a finançar subvencions escolars per alumnes
matriculats en els nivells d’educació infantil i educació primària, dintre de la modalitat d’ajut ordinari,
per aquest curs escolars 2018-19.
L’ajuntament de Castellfollit del Boix és molt conscient que és un municipi petit i sempre des de
l’ajuntament s’ha apostat per mantenir obertes les dues escoles existents, una al nucli de Maians i
l’altre al nucli del poble de Castellfollit del Boix, potenciant així els dos nuclis, mantenint-los vius i
evitant que les famílies del poble de Castellfollit del Boix portin els seus fills a un altre municipi, podent
així arrelar i fer vincles dels menors al municipi.
Són ajudes pel curs escolar 2018-19, realitzades en una convocatòria, de caire puntual en funció de la
situació socioeconòmica i que garanteixen un seguiment dels alumnes i del nucli familiar per part del
Servei Bàsic d'Atenció Social i no suposen, sota cap concepte, una prestació de dret.
El programa d’ajuts escolars individuals vol ser una eina de suport econòmic de l’Àrea de serveis
socials del municipi per tal de contribuir a fer compatible les responsabilitats familiars envers el/la
menor durant el període d’escolarització

d’educació infantil i l’obligatòria de primària, amb les

obligacions econòmiques de la família, facilitant minimitzar les conseqüències de les desigualtats
socials existents.
Les subvencions a les que es fa referència en aquestes bases, tenen caràcter voluntari i eventual, són
lliurement revocables i reductibles en tot moment, no generen cap dret a l'obtenció d'altres
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
La gestió de les subvencions s'efectuarà d'acord amb els principis de publicitat, transparència,
concurrència, objectivitat, igualtat, no- discriminació, eficàcia i eficiència.

2- Tipologia dels ajuts
Els ajuts regulats en aquetes bases són de dos tipus: ajuts escolars destinats al primer

cicle

d’educació infantil , de la llar d’infants del municipi de Castellfollit del Boix i ajuts destinats al segon
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cicle d’educació infantil de l’escola Coll de Gossem i educació primària de l’escola Coll de Gossem i
Escola de Maians.
La finalitat dels ajuts a més de minora els cost a les famílies dels libres material escolar i sortides és
facilitar l’accés a les escoles del municipi als menors de les famílies interessades a que els seus fills
puguin anar a una escola rural.
Cal tenir en compte que el municipi de Castellfollit del Boix , té una llar d’infants i dues escoles de
primària, i una de les prioritats es poder continuar mantenint-les, per poder mantenir el poble viu.
4. Requisits del Beneficiaris
Seran beneficiaris de l’ajut les famílies que compleixin els següents requisits:
- Estar l’infant matriculat en un dels centres educatius del municipi de Castellfollit del Boix: llar
d’infants municipal, escola Coll de Gossem i escola de Maians
- Unitats familiars que no superin el barem econòmic de tres cops el SMI.
5.- Tipologia de l’ajut
- L’ ajut per infants matriculat a la llar d’infants del municipi de Castellfollit del Boix serà de 100 euros
en concepte de matricula /quota de la llar d’infants, ha descomptar d’una de les mensualitats de la llar
Ajuts individuals
- L’ajut per infant matriculat a l’escola Coll de Gossem i a l’escola de Maians serà de 50 euros per
menor en concepte de material escolar, a ingressar directament a l’escola on

els infants

està

matriculat.
- La prestació econòmica de l’ajuda concedida, no pot superar el cost de l’activitat subvencionada.
5.- SOL·LICITUDS, PROCEDIMENT, TERMINIS I RESOLUCIÓ
Les sol·licituds s'hauran de presentar a l’Ajuntament de Castellfollit del Boix per les mares, pares o
tutors de la persona beneficiària de la subvenció d'acord amb el model oficial formulat per
l'Ajuntament, sent requisits indispensable per la tramitació de l’ajut adjuntar-hi la documentació
següent:
El termini de presentació de les sol·licituds juntament amb la documentació és el dia 17 de maig de
2019
5.1. Documentació obligatòria
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- Imprès de sol·licitud (sol·licitud específica) A la sol·licitud s’haurà de fer constar el nom del pare
o la mare del menor com també el menor beneficiari de l’ajut, la sol·licitud haurà d’estar signada per a
tots el membres de la unitat familiar majors de 16 anys, que conviuen al domicili. S’haurà de fer
constar el número de la targeta sanitària del sol·licitant i del menor beneficiari.
- Fotocòpia DNI/NIE/NIF de tots els membres de la unitat familiar i/ o en el seu defecte el llibre de
família (en el casos del menors)
- Conveni regulador de la separació o sentència de divorci presentat al jutjat, en cas de separació i/o
divorci, si és el cas
- Fotocòpia del documents que acreditin els ingressos dels membres de la unitat familiar majors de
16 anys:
. Declaració de Renda de l’exercici 2017 de tots els membres de la unitat familiar.
. En cas de no disposar de declaració de Renda, serà necessari l’aportació de documentació
necessària, expedida per organismes oficials, de tots els membres de la unitat familiar (Certificant
d’imputacions d’hisenda, nòmines, Certificat de prestacions ...)
. En cas d'obtenir ingressos sense documentar: declaració formal d'ingressos.
- 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
5.2. Altre tipus de documentació:
-Denúncia per incompliment del pagament de la pensió per aliments, si és el cas
- Declaració formal d'ingressos feta pel progenitor que rep pensió d'aliments sense que hi hagi acord
judicial de separació o divorci, si es el cas.
L’ajuntament es reserva el dret de poder demanar la documentació, si és necessari.
5.4. L'Ajuntament de Castellfollit del Boix

podrà demanar, en qualsevol moment, documentació

complementària en aquells casos que es consideri oportú i accedir a la informació que consta als
arxius municipal i al padró d'habitants.
Rebudes les sol·licituds, es comprovarà si aquestes estan correctament complimentades i si les
persones beneficiàries reuneixen els requisits exigibles, en cas contrari; es requerirà a la persona
interessada per a què dins el termini de 10 dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de rebre el
requeriment, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb indicació que si així no ho fa
se'l tindrà per desistit/da de la seva petició procedint-se a l'arxiu de la sol·licitud-
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Acte seguit es formularan els informes amb la proposta de concessió i es cursaran les denegacions
d'ajudes a aquells sol·licitants que no compleixin els requisits establerts en aquestes bases.
3. Crèdit pressupostari
La partida pressupostaria a la qual s’imputa la subvenció és 231-480
7. Pagament i justificació
1.- Adoptada la Resolució de concessió dels ajuts per part de l’òrgan competent, es procedirà a fer
efectiu l’import concedit.
2.-L’abonament de l’ajut es realitzarà directament a les famílies, un cop comprovat la despesa feta. En
algun cas excepcional es pot realitzar directament al centre escolar.
8. Revocació
L'incompliment de qualsevol dels requisits establerts en aquestes bases comportarà la revocació de
l’ajut concedit.
9.- Compatibilitat amb altres subvencions
Els ajuts regulats en les presents Bases seran compatibles amb d'altres que puguin concedir altres
administracions públiques o entitats privades per a l'adquisició de llibres de text

10. 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
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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,
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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