AJUNTAMENT DE JUNEDA

BASES PER LA CONSESSIÓ D'AJUTS PER
L'ESCOLARITZACIÓ DE NENS I NENES DE 0 A 3 ANYS
QUE ES TROBEN EN SITUACIONS
SOCIOECONÓMIQUES DESFAVORIDES
1.

Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió d'ajuts per l'escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es
troben en situacions socioeconòmiques desfavorides. La concessió de les esmentades ajudes estarà sotmesa a la
resolució de la Generalitat de Catalunya, per la qual s'aproven les bases generals de les línies de subvencions i
projectes del Departament d'Educació, les bases específiques que les integren, i s'obre la convocatòria pública
per a l'any en curs.
2.

Normes generals

L'ajut econòmic està destinat a minorar la quota d'escolarització de les famílies que siguin beneficiaries de
l'ajuda, d'acord amb els criteris que s'estableixin en les bases del concurs.
Poden optar a la sol·licitud les famílies que no superin la renda familiar prevista en l'ordre que anualment
publica el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, i que per a l'any 2010 és la següent (entenent
que el nen de 0 a 3 anys forma part de la unitat familiar):
Famílies de dos membres: 17.377 euros
Famílies de tres membres: 22.820 euros
Famílies de quatre membres: 27.069 euros
Famílies de cinc membres: 30.717 euros
Famílies de sis membres: 34.241 euros
Famílies de set membres:37.576 euros
Famílies de vuit membres:40.882 euros
Tindrà el mateix efecte excloent l'existència d'activitats econòmiques de què siguin titulars els membres
computables de la família per les quals hagin tingut el darrer any fiscal un volum de facturació superior a
155.500 euros.
La renda de les famílies, als efectes d'aquestes subvencions, s'obtindrà per agregació de les rendes
corresponents al darrer exercici fiscal de cada un dels membres computables de la unitat familiar, de
conformitat amb la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques (caseíla 455). En
qualsevol cas, l'import màxim que s'atorgarà a cada alumne serà de 1400 euros per les sol·licituds presentades
dins del primer termini i de 870 euros per les sol·licituds presentades dins del segon termini (alumnes
d'incorporació tardana) o en tot cas, el que determini l'ordre del Departament d'Educació de la Generalitat de
Catalunya..
En el supòsit que les persones sol·licitants no puguin adjuntar la documentació referida a la capacitat econòmica
i estiguin rebent assistència social rellevant, es podrà fer una valoració estimativa dels ingressos d'acord a la
informació de que es disposi.
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3. Finançament

La resolució de la concessió de l'ajut dependrà de l'aprovació de la Generalitat de Catalunya i el Departament
d'Educació de la sol·licitud realitzada per l'Ajuntament titular de La llar d'infants. En el cas que aquesta sigui
denegatoria, l'ajuntament no assumirà el pagament de l'ajut.
4. Presentació

de sol·licituds

La sol·licitud del ajuts es realitzarà a l'Ajuntament, prèvia convocatòria municipal d'acord amb el document que
s'adjunta i la documentació requerida.
Pels alumnes d'incorporació tardana, el termini per presentar les sol·licituds serà l'any següent al de la primera
convocatòria. Posteriorment, es realitzarà la valoració de les sol·licituds. L'ajuntament es reserva el dret de
sol·licitar documentació específica per tal de valorar els expedients presentats. La presentació de les sol·licituds
a la convocatòria suposa l'acceptació d'aquestes bases.
5.

Valoració de les sol·licituds i criteris de concessió de l'ajut La baremació de les sol·licituds que es rebin a

l'Ajuntament, sempre que no superin els llindars esmentats anteriorment, s'establirà d'acord a les bases
establertes en l'ordre del Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya:
-

Capacitat econòmica: Renda familiar inferior als llindars màxims establerts a l'ordre: 5 punts

-

Nens en situació d'acollida: 1 punt

-

Disminució reconeguda tant a pares, mares, tutors o germans: 1 punt

-

Família nombrosa: 1 punt

-

Família monoparental (sempre quan es demostri la dependència econòmica exclusiva tant del pare/mare) : 1

punt S'estableix a més, a criteri de baremació de les sol·licituds, la valoració per part dels serveis socials
municipals de situacions d'alt risc social tant per als menors com per la família. (Màxima puntuació: 6 punts)
La puntuació total per accedir a l'ajut serà d'un mínim de 5 punts. Per les sol·licituds acceptades en l'esmenta't
barem l'Ajuntament sol·licitarà al Departament d'Educació, l'import màxim previst a la convocatòria.
En el cas que no s'atorgui l'import màxim previst en la convocatòria s'establiria la concessió de l'ajuda en
percentatges d'acord amb la baremació establerta i la concessió econòmica que faci la Generalitat.
Per tal d'acreditar les situacions anteriorment esmentades s'adjuntarà a la sol·licitud la següent documentació:
-

Rendes familiars

-

Llibre de família

-

Justificants d'ingressos (Nòmines, Prestacions, etc..)

-

Certificat notarial d'acolliment familiar

-

Carnet de família nombrosa

-

Sentència de separació si s'escau

-

Sentència judicial ferma d'impagament de la pensió si s'escau

-

Certificat de disminució si s'escau

6. Comunicació
L'Ajuntament, un cop rebi la comunicació de l'aprovació o denegació de l'ajut de la Generalitat de Catalunya,
informarà a les famílies de la seva resolució, de l'import de l'ajuda i de la forma de pagament o devolució de les
quotes aportades. Fins al moment les famílies s'hauran de mantenir al corrent de les quotes mensuals de la llar
d'infants, i en cap cas s'avançaran per part de l'Ajuntament en previsió de la resolució de l'ajut.
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7. Protecció de dades
D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, informem:
Les dades de caràcter personal que ha de facilitar per a l'obtenció de l'objecte de la seva demanda s'inclouen en
un fitxer. La finalitat de recollida de les dades és la gestió d'aquesta demanda i el destinatari de la informació es
l'ajuntament Municipal i la Generalitat de Catalunya.
Teniu la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades que
subministreu, adreçant- vos al propi Ajuntament.
Juneda, 18 de juny de 2010
L'alcalde, Antoni Villas i Miranda
Observació.
Publicat al B.O.P. Núm. 129 de 18 de setembre de 2010.

