BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS DE
CARÀCTER INDIVIDUAL PER A L’ADQUISICIÓ DE MATERIAL ESCOLAR I
LLIBRES, CURS 2017/18, QUE ES REGIRÀ PER LES SEGÜENTS BASES
1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
El Consell Comarcal del Tarragonès, dintre del Pla d’Assistència i Cooperació
Municipal de la Diputació de Tarragona, atorga ajuts econòmics de caràcter
individual per a l’adquisició de material escolar i llibres per al curs 2017-2018,
finançats d’acord amb el conveni marc de col·laboració que té signat amb la
Diputació de Tarragona que es troba vigent a l’actualitat.
2.- DESTINATARIS DE L’AJUT
Aquests ajuts es destinen al finançament del pagament total o parcial de les
despeses de material escolar i llibres, a famílies en situacions de vulnerabilitat
de la comarca del Tarragonès, quan siguin alumnes de centres públics o
concertats que cursin Educació Infantil.
Per la naturalesa d’aquest ajut i l’especificitat del col·lectiu, per obtenir la
condició de beneficiari no cal acreditar el compliment des requisits establerts a
l’article 13.2, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.
3.- CRITERIS DE PRIORITZACIÓ EN LES CONCESSIONS D’AJUT
Es prioritzaran les concessions d’acord amb els criteris següents:
a) Característiques socioeconòmiques de la unitat familiar* (referides a
l’exercici 2016):
* S’entén per unitat familiar els progenitors, si escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la
guarda i protecció del menor, el sol·licitant, els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que
convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de 2015 o els de més edat, quan es tracti de
persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els ascendents dels pares que
justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb el volant municipal
corresponent.
En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que
no convisqui amb el sol·licitant de la beca. No obstant això, tindrà la consideració de membre
computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual
s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.

Es denegaran totes aquelles sol·licituds on la unitat familiar tingui:
1. Un llindar de renda que superi el resultat de la suma dels valors que
es detallen a continuació (aquest llindar variarà en funció dels
membres de cada unitat familiar):
-

Primer adult (sustentadors principals):
Segon adult (sustentadors principals):
Altres adults que integren la unitat familiar
diferents als sustentadors principals:

9.667,30 €
4.833,60 €
2.416,80 €
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-

Per cada nen/a de la unitat familiar:

2.900,00 €

(Es computaran com a ingressos familiars la totalitat dels ingressos nets obtinguts pels membres
de la unitat familiar que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de 2016)

b) Persones amb dicapacitat física o psíquica acreditada: fins a 2 punts
c) Germans/nes cursant ensenyament obligatori: fins a 2 punts
d) Condició de família monoparental acreditat: fins a 2 punts
e) Valoració de risc social amb pla de treball actiu des de serveis socials:
fins a 7 punts
El Consell Comarcal del Tarragonès podrà sol·licitar, a més de la documentació
requerida a l’annex III, tota aquella que es consideri necessària per poder valorar
la situació socioeconòmica de la unitat familiar.
4.- IMPORT DELS AJUTS
L’import màxim dels ajuts, per alumne, serà de:
Educació Infantil:

de 3 a 6 anys

50 €/curs

5.- INCOMPATIBILITATS
L’import de l’ajut en cap cas podrà superar, aïllada o en concurrència amb
d’altres subvencions o ajudes, el cost total màxim legalment establert.
6.- TRAMITACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Les sol·licituds individuals les presentaran les famílies al consell escolar del
centre mitjançant l’annex II, proporcionat per aquest o pel Consell Comarcal, i
aniran acompanyades amb la documentació necessària que acrediti la situació
econòmica i familiar que figura en l’annex III, amb la presentació de la
documentació obligatòria següent:
-

-

Declaració jurada dels membres que composen la unitat familiar i
conviuen junts en el mateix domicili o volant de convivència de
l’Ajuntament (annex IV).
Autorització i consentiment de tots els membres de la unitat familiar
majors de 16 anys, per poder sol·licitar les seves dades necessàries per
l’objecte de la convocatòria, mitjançant utilització de mitjans electrònics
de relació entre administracions públiques i comunicació a l’interessat a
través de l’aplicatiu e-notum de la plataforma EACAT (annex V).
Fotocòpia del DNI o NIE, si això no és possible adjuntar passaport, de tots els
membres de la unitat familiar majors de 16 anys.

La presidència del consell escolar trametrà les sol·licituds al Consell Comarcal,
juntament amb l’annex I de la convocatòria degudament emplenat.
7.- TERMINI PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS
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1a. Convocatòria
El termini per presentar les sol·licituds per part del centre, amb la documentació
necessària, al Consell Comarcal, serà fins al dia 2 de juny de 2017. Aquestes
s’hauran de presentar ordenades alfabèticament i per nuclis familiars.
2a. Convocatòria
S’obrirà un termini especial fins al 22 de setembre de 2017 per a:
o Trasllats o noves matriculacions
o Casos de serveis socials degudament acreditats
o Unitats familiars en què la seva situació econòmica / social s’hagi vist
greument afectada per causa de força major degudament acreditada.
8.- CONCESSIONS O DENEGACIONS DE L’AJUT I NOTIFICACIONS
8.1. Una vegada rebudes les sol·licituds es valoraran els expedients d’acord amb
els criteris pormenoritzats i especificats a la clàusula 3.
8.2. Les concessions totals tindran, com a límit econòmic, el crèdit disponible a
la partida pressupostària corresponent.
8.3. Requeriment documentació convocatòria:
JUNY. A partir del 4 de setembre de 2017, s’exposarà un llistat al tauler
d’anuncis del Consell i en cadascun dels centres amb les sol·licituds en què
manqui algun tipus de documentació. El termini per aportar aquesta
documentació al Consell Comarcal finalitzarà el 22 de setembre.
SETEMBRE. Una vegada valorats els expedients, s’exposarà un llistat al
tauler d’anuncis del Consell i en cadascun dels centres amb les sol·licituds
en què manqui algun tipus de documentació. El termini per aportar aquesta
al Consell Comarcal serà de 10 dies naturals des de la data de recepció de
la notificació.
(No es notificarà individualment d’acord amb l’establert a la Llei 30/92, de
26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Locals)
8.4. Cas que la persona sol·licitant de l’ajut, en el termini abans esmentat, no
presenti la documentació complementària requerida, s’entendrà que desisteix
de la seva sol·licitud i se li denegarà per no haver justificat degudament els
criteris que fonamenten la concessió de l’ajut.
8.5. Les concessions, modificacions o denegacions dels ajuts s’efectuaran
mitjançant decret de Presidència que es notificarà a la presidència del consell
escolar del centre.
8.6 Les reclamacions, recursos i queixes presentades pels interessats es
resoldran d’acord amb la normativa vigent i les presents bases d’aquests ajuts.
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8.7 Els efectes de les resolucions de concessió de subvencions produïdes per
silenci administratiu quan es presentin fora de termini les sol·licituds i/o ja no
existeixi crèdit disponible en el marc d’aquesta convocatòria són els següents:
-

Aquells actes administratius obtinguts per silenci que comportin
compromisos de despesa que ultrapassin els crèdits consignats i autoritzats
per delegació als estats de despeses del pressupost de la corporació, seran
nuls de ple dret d’acord amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals.

-

Les sol·licituds presentades fora de termini, tindran en qualsevol cas, si no
hi ha resolució expressa, efectes de silenci negatiu, donat que no poden
genera cap tipus de dret, per ser extemporànies.

8.8 L’eficàcia de les resolucions de concessió de subvencions produïdes per
silenci restaran condicionades als mateixos requisits fixats per les resolucions
expresses.
8.9 Les notificacions dels llistats de reclamacions de documentació i resolució
de la concessió dels ajuts s’efectuarà al representant legal del centre docent,
mitjançant l’aplicatiu e-notum, de la plataforma EACAT de la Generalitat de
Catalunya, la qual cosa accepta i autoritza el beneficiari.
9.- PAGAMENT
L’annex I, signat pel president del Consell Escolar, servirà com a base del
registre de les sol·licituds d’ajuts presentades.
El pagament dels imports atorgats s’efectuarà mitjançant ingrés bancari al
compte que s’indiqui a l’annex VI, amb el benentès que el president del Consell
Escolar estarà obligat a destinar les quantitats rebudes pel mateix motiu i
alumne que es concedeixen, prèvia acreditació pels pares o tutors de la
realització de la despesa. Així mateix, trametrà al Consell Comarcal un
justificant signat pels pares que acrediti que han rebut els ajuts (nòmina
justificativa).
10.- CONTROL
La persona beneficiaria haurà de permetre que els agents que el Consell
determini comprovin, pels mitjans que considerin oportuns:
1. Que la documentació presentada acreditativa de la situació socioeconòmica
és certa, demanant, si es creu oportú, documentació complementària.
2. Que les quantitats atorgades s’apliquen a les finalitats i a les activitats a la
realització de les quals estigui afecte l’ajut, de manera que si s’impedeix
aquesta comprovació la persona beneficiaria haurà de reintegrar les
quantitats percebudes i haurà d’afrontar les responsabilitats d’altra mena
que s’escaiguin.
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El Consell Comarcal podrà demanar als centres, on hi hagi alumnes
beneficiaris d’ajut de material escolar i llibres aquella documentació que es
consideri adient per comprovar l’ús real dels ajuts.
11.- AUTORITZACIÓ PER ACCEDIR
EMPADRONAMENT, PENSIONS..., DELS
FAMILIAR DELS PETICIONARIS

A LES DADES FISCALS,
MEMBRES DE LA UNITAT

Les persones sol·licitants autoritzen i donen consentiment el Consell Comarcal
del Tarragonès a demanar, la informació i dades necessàries per a valorar la
situació econòmica i social indispensable en la tramitació de l’ajut de llibres, a
totes les administracions públiques que figuren en el annex V, d’acord amb la
Llei 39/2015, així com l’article 23 del decret 167/2009.
Pel que respecta a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, l’intercanvi
de dades s’ajusta al que preveu la Disposició Addicional Quarta de la Llei
35/2006, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, que contempla i
regula el subministrament de la informació tributària per medis telemàtics i
informàtics a favor de les Administracions Públiques, sense perjudici que la
informació es pugui obtenir per altres vies.
12.- LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE
DADES DE CARÀCTER PERSONAL
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal, es posa de manifest que la informació facilitada pels
peticionaris d’aquestes beques serà tractada en un fitxer degudament protegit
per a gestió d’aquest programa. Les persones interessades podran sol·licitar a
l’administració comarcal l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició.
Amb la presentació de la sol·licitud i la resta de la documentació requerida per
participar en aquest programa, la persona interessada autoritza al Consell
Comarcal del Tarragonès a facilitar les dades aportades a qualsevol altra
administració o organisme sempre que així ho requereixi expressament per al
compliment de les seves obligacions específiques i garanteixi, igualment, la
confidencialitat de la informació.
13.- RÈGIM JURÍDIC I DRET SUPLETORI
El règim jurídic aplicable a aquestes bases és el següent:
-

-

Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el Text refós de la
Llei de l’organització comarcal de Catalunya, en relació amb la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, de bases de règim local i Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
en el que fa referència al principi de cooperació entre administracions de
diferent àmbit territorial i delegació a les comarques de competències.
Conveni Marc de col·laboració i coordinació entre la Diputació de Tarragona
i el Consell Comarcal del Tarragonès per a optimitzar la prestació dels serveis
municipals.
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-

Per a tots aquells aspectes no previstos en aquestes bases regiran les
establertes per a l’atorgament de subvencions pel Consell Comarcal del
Tarragonès i la vigent llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el seu
reglament.

Tarragona, 3 d’abril de 2017
El secretari
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