Àrea: SUPORT
Expedient núm. X2019001945
La Secretària-Interventora de l’Ajuntament,
CERTIFICA:
Que el PLE en SESSIÓ ORDINÀRIA el dia 29 de maig de 2020 ha adoptat
l’acord següent, que transcrit literalment diu:
APROVACIO BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS
PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDACTIC
(X2019001945)
Vist el Decret d’Alcaldia 2019DECR001073 de data 20/12/2019 d’incoació de
l’expedient.
Atès que l’article 21 de l’Estatut d’Autonomia, apartat 1, estableix que totes les
persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d’igualtat, a
l’apartat 4 que l’ensenyament és gratuït en totes les etapes obligatòries i en els altres
nivells que s’estableixin per llei, i a l’apartat 6 que totes les persones tenen dret a
disposar, en els temes i les condicions que estableixin les lleis, d’ajuts públics per a
satisfer els requeriments educatius i per accedir en igualtat de condicions als nivells
educatius superiors, en funció de llurs recursos econòmics, aptituds i preferències.

Amb la finalitat d’assolir d’aquesta gratuïtat, l’Ajuntament de Castellví de
Rosanes vol contribuir convocant ajudes per a l’adquisició de llibres de text i
material didàctic.
Per aquests motius s’estableixen unes bases per a la convocatòria d’ajuts per a
llibres de text i material didàctic.
Vist l’informe de la Secretària-Interventora de data 26 de maig de 2020
Vist el document RC núm. d’operació 220200000023 de data 09/01/2020 i
l’expedient de modificació de crèdits 02/2020 .
En virtut de tot l’anterior
S’ACORDA:
Primer: APROVAR les Bases Específiques reguladores dels Ajuts per a
l’Adquisició de llibres de Text i Material Didàctic condicionat a l’aprovació
definitiva de la modificació de crèdit 02/2020

Segon: EXPOSAR al públic el present acord per un termini de 20 dies hàbils
mitjançant anunci al BOP, al taulell d’anuncis de la Corporació i al web
municipal, als efectes que es puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions
que es considerin convenients. Un cop publicat l’anunci al BOP de Barcelona
s’inserirà anunci al DOGC amb extracte de la publicació al BOP de Barcelona
Tercer: Determinar que un cop finalitzat el termini d’informació pública sense
haver-se presentat al·legacions i/o reclamacions, l’acord inicialment adoptat
esdevindrà definitiu sense d’ulterior acord.
Quart: Traslladar el present acord a intervenció als efectes escaients i als
membres de la Comissió de Valoració.
Cinquè: Remetre la informació a la Base Nacional de Datos de Subvenciones
(BNDS) en els termes de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
El Text íntegre d’aquestes bases és el següent:
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DELS AJUTS PER A
L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC
La Constitució configura l’educació com un dret fonamental bàsic al que totes
les persones tenen dret, tal i com s’estableix a l’article 27, que assenyala a
l’apartat 1 que “todos tienen derecho a la educación”, especificant-ne a l’apartat
4 que “la enseñanza bàsica es obligatoria y gratuita”.
L’article 1 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 maig, d’educació, estableix com un
dels principis del sistema educatiu la qualitat de l’educació per a tot l’alumnat,
independentment de les seves condicions i circumstancies.
En el mateix sentit, l’article 3 determina que l’ensenyament bàsic està constituït
per l’educació primària i l’educació secundària obligatòria. Així mateix, l’article 4
estableix que l’ensenyament bàsic és obligatori i gratuït per a totes les
persones.

El segon cicle d’educació infantil té caràcter voluntari, des dels centres
sostinguts amb fons públics, s’assegura la gratuïtat d’aquest cicle d’educació
infantil.
Dins de l’àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya, l’article 21 de l’Estatut
d’Autonomia, apartat 1, estableix que totes les persones tenen dret a una
educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d’igualtat, a l’apartat 4 que
l’ensenyament és gratuït en totes les etapes obligatòries i ens es altres nivells
que s’estableixin per llei, i a l’apartat 6 que totes les persones tenen dret a
disposar, en els termes i condicions que estableixin les lleis, d’ajuts públics per
a satisfer els requeriments educatius i per accedir en igualtat de condicions als
nivells educatius superiors, en funció de llurs recursos econòmics, aptituds i
preferències.
Amb la finalitat d’assolir aquesta gratuïtat, l’Ajuntament de Castellví de
Rosanes vol contribuir convocant ajudes per a l’adquisició de llibres de text que
constitueixen una despesa per a les famílies que ve a contradir el sistema
públic consagrat constitucionalment.
Per aquests motius s’estableixen unes bases per a la convocatòria d’ajuts per a
llibres de text i material didàctic.
Primera.- Objecte i Àmbit
1.1.

Les

dotacions

econòmiques

que

es

concedeixen

sota

aquesta

convocatòria aniran destinades a les famílies empadronades a Castellví de
Rosanes que tinguin fills/filles que estiguin matriculats/des a centres educatius
públics i privats sostinguts amb fons públics, i en algun curs des de segon cicle
d’educació infantil fins el darrer curs de l’ESO.

1.2. Aquestes bases defineixen els procediments de sol·licitud, tramitació,
concessió i cobrament de les beques individuals pel curs 2020-2021, mitjançant
publicitat i concurrència competitiva, és a dir, per procediment de comparació
entre les sol·licituds presentades, amb la finalitat d’establir un ordre entre les
sol·licituds presentades, amb la finalitat d’establir un ordre entre les mateixes
d’acord amb els criteris de valoració fixats a les bases, adjudicant els imports
fixats a la convocatòria dins del crèdit disponible a aquelles que hagin obtingut
una puntuació major en aplicació dels esmentats criteris fins esgotar el
pressupost.
1.3. És intenció de l’Ajuntament poder atorgar tantes beques com sol·licituds
presentades que compleixin els requisits però aquest atorgament estarà
subjecte a disponibilitat pressupostària.
En el cas que un cop ordenades es disposés de sol·licituds que no poguessin
ser resoltes per manca de disponibilitat pressupostària es dividirà l’import
requerit entre la quantitat de sol·licituds i és restarà de l’import obtingut en la
valoració.
Segona.- Persones beneficiàries. Requisits
2.1. Poden optar a ser beneficiaris d’aquestes beques els/les escolars
empadronats/des a Castellví de Rosanes nascuts entre els anys 2004 i 2017
ambdós inclosos.
2.2.

En una mateixa sol·licitud es podrà fer petició de llibres i/o material

didàctic per a un o més germans.
2.3. En cas de disposar d’alguna beca, subvenció, ajuda, ingrés o recurs pel
mateix concepte o finalitat o en cas d’estar pendent d’alguna resolució s’haurà
de fer constar en el model de sol·licitud, exposant el tipus de beca, el concepte
pel que s’ha demanat (material, transport,...) i l’import de la beca concedit o
previst.
2.4. Les persones sol·licitants hauran d’acomplir els següents requisits:

a) Emplenar degudament la sol·licitud (en el formulari destinat a l’efecte)
i presentar-la, juntament amb la documentació requerida, en el període que
s’estableixi a la clàusula 10.
b) Tenir una renda familiar anual bruta, associada al nombre de
membres de la unitat familiar, igual o inferior als següents imports:
Membres Unitat Familiar

Llindar màxim per sol·licitar l’ajut

1

26.600 €

2

34.580 €

3

42.560 €

4

50.540 €

5

58.520€

6

66.500€

Màxim total d’ingressos de la família. Dos vegades el Salari Mínim
Interprofessional multiplicat per 14 més un 0,3 % a partir del segon membre. (
SMI x2) x 14) + 0.3%n
Per al càlcul de la renda familiar als efectes d’aquests ajuts, es consideren
membres del nucli familiar: el/la sol·licitant, el pare i la mare, el/la tutor/a o
persona encarregada de la guarda i custòdia i els/les germans/es. No es
consideraran membres de la unitat familiar els avis o altres parents, tot i que
convisquin al domicili del sol·licitant.
En cas de divorci o separació de la/el pare/mare, no es considerarà membre
computable qui no convisqui amb el sol·licitant. No obstant, tindrà la
consideració de nou membre computable el nou/nova cònjuge o persona unida
per anàloga relació i, per tant, s’inclouran les seves rendes en el còmput de la
renda familiar.

El nivell de renda de la unitat familiar s’obtindrà de la suma de les bases
imposables de la declaració de la renda del darrer any fiscal liquidat de
cadascun dels membres de la unitat familiar computables, així com els imports
percebuts per qualsevol dels seus membres en concepte de pensió d’aliments
o de pensions, prestacions o ajuts que no constin a la declaració del IRPF.
Tercer. - Procediment
3.1. Aquestes bases específiques en forma de beca es publicarà al tauler
d’edictes de l’Ajuntament i a la web municipal i es donarà difusió a tots els i les
escolars empadronats/des a Castellví de Rosanes.i a la web de l’Ajuntament de
Castellví de Rosanes.
3.2. Els tràmits d’instrucció i audiència es regiran pel que estableix la Llei
30/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu de les Administracions
Públiques i pel que disposa la normativa vigent en matèria de subvencions.
3.3. Les famílies que requereixin suport individualitzat o en les que hi concorrin
circumstàncies excepcionals podran adreçar-se a la treballador social
concertant cita prèvia.
3.4. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds aquestes seran valorades
per una comissió tècnica d’avaluació que estarà integrada per la Regidora de
Benestar Social, la Treballadora Social de Serveis Socials i la Tècnica
d’Administració.
3.5. A partir de l’avaluació i valoració efectuada per la comissió tècnica
d’avaluació, es formularà la proposta de resolució que se sotmetrà a l’aprovació
de la Junta de Govern Local no més tard de tres mesos un cop acabat el
termini de presentació de sol·licituds.
3.6. Un cop concedides les beques, es publicaran a la web de l’Ajuntament, on
constaran les últimes quatre xifres i lletra del DNI/NIE del sol·licitant, l’import de
la beca.

3.7. Es notificarà de forma expressa a la persona beneficiària l’import de l’ajut
atorgat.

Quarta - Documentació
Les sol·licituds de beques s’han de presentar al Registre General de
l’Ajuntament dins del termini establert o per qualsevol dels procediments que
preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i s’hi ha d’adjuntar la
documentació següent:
1. Model de sol·licitud normalitzat signat pel sol·licitant.
2. Fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant.
3. Documentació per determinar la situació econòmica familiar:
a) Declaració de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques
(IRPF) corresponent a l’exercici fiscal vençut o certificació acreditativa de no
estar obligat a presentar la declaració de l’IRPF junt amb el justificant
d’ingressos de l’any vençut.
b) També s’hauran d’acreditar tots els ingressos que no constin en
la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
com són: pensió d’incapacitat permanent absoluta o de jubilació derivada
d’incapacitat permanent absoluta, pensió de gran invalidesa o de jubilació
derivada de gran invalidesa, prestació per fill a càrrec, Pensió no Contributiva
(Invalidesa o Jubilació), subsidi de garantia d’ingressos mínims, subsidi LISMI,
pensió d’orfandesa, pensió a favor de familiars, Renda Garantida de
Ciutadania, prestacions de la llei de dependència, ajuts al lloguer de la
Generalitat de Catalunya i/o tots aquells ingressos que no constin a la
declaració de l’IRPF.

c) En cas de família nombrosa, fotocòpia del carnet de família
nombrosa en vigor, expedit pel Departament de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya.
d) En cas de família monoparental o monomarental , fotocòpia del
carnet de família monoparental en vigor, expedit pel Departament de Benestar
Social de la Generalitat de Catalunya.
e) En cas de discapacitat de qualsevol membre de la unitat familiar, cal
aportar el certificat de discapacitat que acrediti l’existència d’un o més membres
amb una situació de discapacitat del 33% o més expedit pel Departament de
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.
f) En cas de percebre una pensió alimentària per separació o divorci,
sentència de separació/divorci i/o conveni regulador aprovat per l’autoritat
judicial on consti la quantia de pensió alimentària que es percep.
g) En cas d’haver estat afectat/da per un ERTO, tancament d’activitat
o reducció d’un 50% dels ingressos com a conseqüència de les mesures
adoptades per l’estat en el Real Decret 463/2020, aportar documentació
acreditativa.
4. Volant de convivència que acrediti la residència a Castellví de Rosanes. En
cas de marcar en el model de sol·licitud l’autorització per comprovar dades
padronals no serà necessària aquesta documentació.
5. Justificant de tramitació d’alguna beca, subvenció, ajuda, ingrés o
recurs pel mateix concepte o finalitat en l’any en curs procedent de
qualsevol administració pública o entitat pública o privada.
6. En cas de no haver-ne tramitat marcar en el model de sol·licitud una
declaració responsable de no tenir cap altre ajut tramitat i/o concedit en relació
amb l’activitat per la que es sol·licita l’ajut.

7. Factura/es originals i fotocòpies de la compra de llibres i material didàctic.
Així mateix, la presentació de la sol·licitud de beca implica el consentiment de
l’interessat per a la intervenció de la comissió tècnica d’avaluació en la
tramitació i gestió de la referida sol·licitud. En cas que es negui aquesta
intervenció, s’entendrà que desisteix de la sol·licitud presentada.
Si la documentació presentada dins el termini és incorrecta o incompleta, es
requerirà als/les sol·licitants per tal que en un nou termini de 10 dies hàbils, a
partir de la data del requeriment, la corregeixin i completin. Transcorregut
aquest termini es tindrà per desistit.
Cinquena.- Quantia dels Ajuts
5.1. La quantia global destinada a aquests ajuts a l’estudi és de 5.500€ a càrrec
de la partida pressupostària 1/231/48021 (Subvenció beques material didàctic i
llibres de text) del pressupost municipal per a l’exercici 2020.
Sisena.- Criteris de Valoració
6.1. La baremació dels ajuts es farà tenint en compte la renda de la unitat
familiar, que no pot ser superior al llindar que s’especifica en el punt 2.4.
d’aquestes bases.
6.2. Sempre i quan el/la sol.licitant obtingui accés a aquest ajut per motiu de
renda podrà obtenir una bonificació del 10% si es reuneix alguna de les
següents condicions:
a) Acreditació de família nombrosa, monoparental / monomarental i/o amb un o
més membres en situació de discapacitat igual o superior al 33%, acreditat
mitjançant documents oficials expedits pel Departament de Benestar Social de
la Generalitat de Catalunya.
b) Haver estat afectat per un ERTO, tancament d’activitat o pèrdua d’un 50 %
dels ingressos com a conseqüència de les mesures adoptades en el Real
Decret 463/2020, acreditat mitjançant documentació.
6.3. S’estableix els trams d’ajut d’acord al percentatge obtingut per renda
familiar

Percentatge

del

llinda

de

màxim

Estudis

renda
100 %- 81 %

30 €

80% - 71%

60 €

70% - 61%

90 €

60% - 51%

120 €

-50 %

150 €

7. Resolució i Notificació
7.1. Les sol·licituds presentades seran examinades i valorades per la comissió
tècnica d’avaluació, qui revisarà que les sol·licituds compleixin els requisits
establerts a les bases i elevarà la proposta tenint en compte els criteris de
valoració establerts a les bases.
La comissió tècnica d’avaluació elevarà la corresponent proposta de beca dels
sol·licitants a la Junta de Govern Local, que serà qui aprovarà la concessió de
les beques.
7.2. El termini per la resolució de les sol·licituds de beques serà de tres mesos
a partir de la finalització del termini de sol·licitud. La manca de resolució
expressa comporta la desestimació de la sol·licitud per silenci administratiu.
7.3. Les beques consistiran en una dotació econòmica i seran concedides en
funció de les disponibilitats pressupostàries.
Vuitena.- Control dels Ajuts Atorgats
8.1. La comissió tècnica d’avaluació exercirà les actuacions de comprovació
que consideri oportunes per comprovar en qualsevol moment la destinació de
la quantitat econòmica atorgada i l’aplicació de les beques concedides.
Novena.- Terminis i Lloc de Presentació
El termini per a la presentació de sol·licituds serà l’establert per Decret
d’Alcaldia i s’informarà a la web municipal.

La sol·licitud de les beques suposa la plena acceptació de les bases i haurà
d’anar acompanyada de tota la documentació requerida. La sol·licitud estarà a
disposició a la web de l’Ajuntament i a recepció de l’Ajuntament.
La documentació es presentarà o bé al Registre d’Entrada General de
l’Ajuntament els matins de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h i/o la tarda de
dilluns de 16:00h a 19:00h. També es podrà enviar per qualsevol dels
procediments que preu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Décima.- Obligacions i Drets dels/les Beneficiaris/es
Les persones beneficiàries de les beques atorgades tindran les següents
obligacions:
10.1. Acceptar de manera expressa l’atorgament de la beca.
10.2. Acreditar el compliment dels requisits i la presentació de la documentació
fixada en aquestes bases.
10.3. Acceptar i complir aquestes bases.
10.4. Col·laborar en el seguiment o demanda d’informació que realitzi
l’Ajuntament.
10.5. Presentar la documentació exigida en els terminis establerts.
Onzena.- Reintegrament
11. . L’incompliment de les obligacions senyalades anteriorment donarà lloc a la
revocació de la beca, i aquesta, en el seu cas, al reintegrament de les quanties
econòmiques efectivament abonades.
Dotzena.- Protecció de Dades
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades
de caràcter personal, i a partir del 25 de maig del 2018, al que estableix el

Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril
del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, les de caràcter personal
seran incorporades a un fitxer propietat de l’Ajuntament de Castellví de
Rosanes, la finalitat del qual és la gestió dels expedients d’activitats sotmesos a
règim d’intervenció administrativa.
La persona sol·licitant podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i
oposició a l’Ajuntament de Castellví de Rosanes.
Tretzena.- Altres Disposicions
13.1. L’Ajuntament quedarà exempt de qualsevol responsabilitat civil, mercantil,
laboral o de qualsevol altra mena derivada de les actuacions que restin
obligades les persones o entitats destinatàries de les beques atorgades.
13.2. Les beques tindran caràcter voluntari i no generaran en cap cas cap dret
respecte a peticions posteriors, no essent invocables com a precedent.
Catorzena.- Disposició Final
El que es fa públic per coneixement general, tot significant que de conformitat
amb l’apartat segon, l’acord esdevindrà definitiu si finalitzat el termini
d’informació pública durant 20 dies hàbils no es presenten reclamacions i/o
al·legacions.
Signat electrònicament,

Vist-i-plau
L’Alcalde

La Secretària-Interventora

