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Administració Local
2017-01785
Ajuntament de l’Aldea
ANUNCI
Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic, queda automàticament elevat a
definitiu l’Acord plenari inicial referent a l’aprovació de l’ordenança municipal reguladora de les bases que han de
regir l’atorgament d’ajudes econòmiques per l’adquisició de llibres i material escolar, adoptat en sessió de Ple de
data 21 de desembre de 2016 el text íntegre del qual es fa públic, per al seu coneixement general i en compliment
del previst en l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.
BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS DESTINATS AL FINANÇAMENT DE DESPESES
D’ENSENYAMENT DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA.
1. Objecte de les bases
L’objecte d’aquestes Bases és ordenar l’atorgament de diferents tipus d’ajuts pels nens/es i joves empadronats a
L’Aldea, previstos en l’article segon, que concedeix l’Ajuntament de L’Aldea.
2. Tipologia d’ajuts
Aquestes Bases regulen les següents tipologies d’ajuts:
a) Ajuts al pagament de llibres escolars i/o material obligatori per alumnes escolaritzats en el nivell de segon cicle
d’educació infantil (P3, P4 i P5), educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, estudiants de cicles
inicials de formació professional i estudiants d’educació especial.
L’Ajuntament sol·licitarà als corresponents centres d’ensenyament per cada curs escolar la relació de material
obligatori. No serà subvencionable l’adquisició del material escolar no prescrit pel corresponent centre d’ensenyament.
b) Ajuts pel servei d’escolarització a l’escola bressol municipal de l’Aldea.

Membres computables de la unitat familiar
Unitats familiars de 2 membres
Unitats familiars de 3 membres
Unitats familiars de 4 membres
Unitats familiars de 5 membres
Unitats familiars de 6 membres
Unitats familiars de 7 membres
Unitats familiars de 8 membres
Unitats familiars de 9 membres

Llindar màxim per accedir a la convocatòria
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50

Aquests requisits s’han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud. La modificació d’aquestes
circumstàncies pot comportar la revocació de l’ajut.
Cal definir, la renda de la unitat familiar:
Per membre de la unitat familiar, concretament, es tindran en compte els ingressos dels progenitors, si escau, els
tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda i protecció de les persones
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3. Requisits dels sol·licitants
Podran sol·licitar les ajudes esmentades a l’article 2, l’alumnat que reuneixi els requisits següents:
a) L’alumne/a ha d’estar empadronat/da i viure al municipi de L’Aldea i assistir a un centre educatiu sostingut amb
fons públics de Catalunya.
b) Presentar la sol·licitud i la documentació de l’art. 4 en els terminis i la forma previstes en aquestes bases, un
cop feta la convocatòria pública. La sol·licitud de l’ajut pot ser presentada pel tutor legal o qui tingui la guarda de
l’alumne.
c) Destinar aquest ajut a l’adquisició de llibres de text i/o material escolar obligatori de l’alumne escolaritzat.
d) No rebre cap altre ajut pel mateix concepte, d’altres administracions o d’un altre ens públic o privat.
e) El nivell de renda familiar no pot superar els següents llindars, basats en l’Indicador de Renda de Suficiència de
Catalunya (IRSC) de l’any en curs en el qual es faci la convocatòria:
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4. Sol·licituds i documentació
Els sol·licitants podran presentar al Registre General d’entrada de l’Ajuntament de L’Aldea, en el termini de 25 dies
hàbils comptador des de l’endemà de la data de publicació de la corresponent convocatòria d’aquests ajuts en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el taulell d’anuncis de la corporació, la següent documentació:
Model normalitzat de sol·licitud (annex 1) degudament complimentat pel representant legal de l’alumne/a.
- Full d’autorització de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que l’Ajuntament de l’Aldea pugui
sol·licitar les dades relatives a la renda, si s’escau.
- A l’apartat d’autorització, caldrà declarar tots els membres de la unitat familiar que conviuen al domicili amb el
nom, cognoms, DNI/NIE dels majors de 16 anys i signatura de cadascun dels membres (en el cas dels menors
de 18 anys haurà de signar el representant legal).
- Si se sol·licita l’ajut per més d’un membre de la família, es farà en un únic imprès.
b) Aportació de la declaració de renda corresponent a l’any immediatament anterior a la convocatòria dels ajuts i de
cadascun dels membres computables de la unitat familiar, si s’escau.
c) Declaració responsable referent a si s’han demanat altres ajuts o s’han rebut per la mateixa finalitat.
d) En el cas de representació legal o acolliment del menor, documentació acreditativa d’aquest fet.
e) Documentació per al còmput d’ingressos referida a cadascun dels membres computables en la unitat familiar:
- Original i fotocòpia o còpia compulsada de la declaració d’IRPF de l’any immediatament anterior a aquell en què
tingui lloc la convocatòria per a l’atorgament dels ajuts regulats en aquestes bases .
En cas de no haver-la presentat per no estar-hi obligat, la documentació per al còmput d’ingressos serà:
- Treballadors/ores en actiu: certificat/s de retencions i ingressos de l’empresa/eses, de l’any en el que es tramita
l’ajut.
- Pensionistes: certificat de la/les pensió/ons contributives i no contributives percebuda/es l’any anterior, amb
indicació de l’import de la mateixa.
- Aturats/ades: certificat de l’INEM actualitzat, lliurat per l’Organisme de Treball de la Generalitat, amb indicació del
període d’atur i els imports percebuts.
En la resta de situacions no previstes anteriorment, el nivell de renda s’haurà d’acreditar mitjançant qualsevol altra
documentació fefaent que serà valorada pels serveis socials de l’Ajuntament.
f) Aportació del número de compte corrent a efectes de realitzar l’ingrés de l’ajut sol·licitat.
g) Els documents justificatius de la despesa contemplats en l’article 14 de les presents bases.
h) Còpia del títol vigent de família nombrosa o monoparental, si s’escau.
i) Certificat que acrediti la discapacitat de l’alumne o del germà o germana, emès per un Centre d’Atenció a Persones
amb Discapacitat (CAD) del Departament de Benestar i Família, o pels organismes competents d’altres comunitats
autònomes., si escau.
j) Volant de convivència o d’empadronament.
Si la documentació fos incompleta es requerirà al sol·licitant que la completi en la forma que correspongui en un
termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà d’haver rebut la notificació del requeriment. En cas de no fer-ho,
se’l tindrà per desistit de la seva sol·licitud, prèvia resolució al respecte per part de l’òrgan competent.
Es podran acceptar sol·licituds fora de termini quan s’acrediti un elevat greuge econòmic i social sobrevingut, en
situació de risc, i que no s’hagi pogut detectar en el termini ordinari de presentació de les sol·licituds. En aquests
casos, per tal de valorar aquesta nova situació econòmica i familiar, serà necessari que el sol·licitant exposi i acrediti
documentalment la realitat dels fets causats per la nova situació.
5. Còmput d’ingressos
Per al còmput d’ingressos es tindran en compte la suma dels percebuts pels membres de la unitat de convivència
durant el darrer període impositiu amb termini de presentació vençut.
La comprovació es farà de la següent manera:
- En cas d’haver presentat declaració de l’IRPF s’agafarà l’import que resulti de la suma dels rendiments nets de
treball i de les activitats econòmiques.
- En cas de no haver presentat declaració de l’IRPF es tindran en compte els certificats d’empresa sobre retencions
de l’IRPF i/o els certificats d’atur (ingressos de la unitat de convivència).
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beneficiàries i els germans dels beneficiaris de més de 16 anys, que constin en el certificat de convivència aportat
d’acord amb les previsions de l’article.
En cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb
l’alumne pel qual es sol·licita l’ajut. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si s’escau, el
nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.
En cas d’acreditació de violència masclista, només es tindrà e compte la renda o ingressos personals de que disposi
la dona víctima d’aquesta violència.
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6. Òrgan competent per a la valoració de les sol·licituds
El procés d’ordenació i instrucció del procediment de concessió dels ajuts es durà a terme mitjançant la valoració
a càrrec de l’equip dels serveis socials bàsics i amb el vistiplau de la regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de
L’Aldea.
La convocatòria dels ajuts regulats en aquestes Bases indicarà la partida pressupostària on han d’imputar-se els
mateixos i el crèdit disponible per atendre els mateixos.
En el cas que la partida pressupostària no cobreixi totes les demandes que s’haguessin formulat , la quantia màxima
per destinar a cada tipologia d’ajut serà:
- El 90% del crèdit disponible per a quotes de llibres escolars i material obligatori per alumnes escolaritzats en
el nivell de segon cicle d’educació infantil (P3, P4 i P5), educació primària, educació secundària obligatòria,
batxillerat, estudiants de cicles inicials de formació professional i estudiants d’educació especial.
- El 10 % del crèdit disponible per al servi d’escolarització a l’escola bressol municipal.
7. Criteris per a la determinació de la quantia individual, segons la tipologia de l’ajut
Es concedirà un ajut màxim de 80,00 € si la família sol·licitant ostenta alguna de les dues condicions següents:
- Tenir uns ingressos familiars l’any anterior a la convocatòria inferiors a 2 vegades a l’indicador de Renda de
Supervivència de Catalunya (IRSC) de l’any en curs en el qual es faci la convocatòria.
- Ser família nombrosa o monoparental. En aquest cas serà necessari aportar juntament amb la sol·licitud, una
còpia compulsada del títol acreditatiu d’aquesta circumstància.
- Discapacitat de l’alumne o germà/na, la qual s’acreditarà segons el previst a l’article 4 apartat i)
Es concedirà un ajut màxim de 60,00 € si la família sol·licitant no ostenta cap de les dues condicions detallades a
l’apartat anterior.
En tot cas l’import de l’ajuda concedida no serà superior a l’import justificat documentalment, segons el previst
al punt 14 d’aquestes bases. En el cas que la consignació pressuposaria fos insuficient per atendre al pagament
d’aquestes ajudes, s’aplicarà un coeficient reductor fins el límit de la consignació pressupostària, tot tenint en
compte que l’ajut municipal mai serà superior al 100% del cost justificat pel concepte per al qual s’hagi sol·licitat
subvenció, i tot tenint en compte l’establert en el punt 7 anterior.
8. Resolució
Una vegada valorades les sol·licituds per la comissió de valoració, la regidora d’Ensenyament elevarà una proposta
d’acord a la Junta de Govern Local, òrgan competent per a resoldre.
La resolució dels ajuts es comunicarà en el termini màxim de tres mesos. A partir d’aquest termini el silenci
administratiu s’entendrà com a denegatori.
9. Acceptació
Els ajuts concedits s’entendran acceptats plenament en els termes i condicions establertes en aquestes Bases i, per
tant, tindran plena efectivitat, si en el termini de 10 dies hàbils des de la notificació de la concessió no es manifesta
per part del beneficiari la seva renúncia explícita.
10. Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris estaran obligats a comunicar qualsevol canvi de situació que variï les condicions establertes en
aquestes bases.
En els supòsits que es demostri, per qualsevol mitjà, la falsedat de les dades que figuren en la sol·licitud o
d’incompliment de les obligacions del beneficiari, es revocarà l’ajut.

12. Consignació pressupostària
L’import màxim destinat a l’atorgament de les subvencions regulades en aquestes bases serà el que a tal efecte es
consigni en la partida pressupostària dels pressupostos de la corporació per a l’exercici del mateix any.
13. Convocatòria dels ajuts
Els ajuts econòmics escolars regulats en les presents bases seran objecte de convocatòria pública durant l’any
natural corresponent o bé a l’inici del curs escolar o bé a l’any de finalització d’aquest, als que han d’imputar-se
aquests ajuts, en cada cas.
Aquestes convocatòries es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i en la web municipal.
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11. Compatibilitat amb altres ajuts
Els ajuts atorgats per les presents bases seran incompatibles amb altres subvencions, ajuts, recursos o ingressos
obtinguts per a la mateixa finalitat.
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14. Forma de justificació i pagament de l’ajut
El pagament dels ajuts contemplats en l’art. 2 de les presents bases, es farà efectiu mitjançant transferència
bancària als números de compte facilitats pels interessats en l’imprès de sol·licitud que l’Ajuntament posarà a
disposició dels mateixos per tramitar la corresponent petició de l’ajut econòmic, prèvia justificació del pagament del
concepte subvencionat.
Per justificar les despeses per compra de llibres i material escolar caldrà aportar la corresponent factura de compra.
Per justificar les despeses d’escolarització de l’escola bressol serà necessari aportar el pagament de la matrícula i
el material, amb la corresponent factura o rebut.
El pagament dels ajuts concedits no es realitzarà fins que el beneficiari justifiqui adequadament la realització de la
despesa subvencionada.
Els justificants s’adjuntaran a la sol·licitud d’ajut.
15. Règim jurídic
En tot allò no previst en aquestes Bases, serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya.
16. Disposició addicional
Les presents bases seran d’aplicació a la convocatòria dels diferents tipus d’ajuts pels nens i nenes, joves
empadronats a L’Aldea, previstos en l’article segon de les mateixes pel curs 2016-2017, i les mateixes seguiran
en vigor i per tant seran d’aplicació a les futures convocatòries, mentre no s’acordi la modificació de les mateixes.
La present ordenança entra en vigor transcorregut el termini de 15 dies hàbils comptats a partir de l’endemà del dia
de la publicació del seu text íntegre, aprovat definitivament, al Butlletí Oficial de la Província.
Contra el present Acord es podrà interposar pels interessats un recurs contenciós–administratiu, davant la Sala del
Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a
partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
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L’Aldea, a 2 de març de 2017
L’alcalde,
Signatura: Daniel Andreu i Falcó

https://www.dipta.cat/ebop/

BOP de Tarragona DL: T.610-1977

4

