CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ I JUSTIFICACIÓ DELS AJUTS ECONÒMICS ESCOLARS (COLÒNIES I
SORTIDES ESCOLARS, LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR, I MENJADOR ESCOLAR), DELS AJUTS
D’ESCOLARITZACIÓ A L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL I D’ACTIVITATS EN PERÍODE VACACIONAL PER
AL CURS 2021 / 2022

La base de càlcul és 1,5 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) fixat per a l’any 2021
(853,50 €)
1. INDICACIÓ DE L’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES I DIARI OFICIAL ON S’HAN PUBLICAT
Per acord del Ple Municipal de data 16 de febrer de 2017, va ser aprovat el reglament municipal de prestacions
socials de caràcter econòmic de l'Ajuntament de Vilassar de Mar, que va ser objecte de publicació al Butlletí Oficial
de la Província en data 18 de maig de 2017.
2. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió,
pagament i justificació dels següents ajuts:
a) Programa 1: ajuts complementaris de colònies i sortides escolars, llibres de text i material escolar, i
menjador escolar per a infants empadronats en el municipi de Vilassar de Mar i matriculats als centre
acadèmics de Vilassar de Mar de titularitat pública d’educació infantil de segon cicle (3 - 6 anys),
d’educació primària (6 - 12 anys) i d’educació secundària obligatòria (12 - 16 anys).
b) Programa 2: ajuts a l’escolarització a l’Escola Bressol Municipal (0 - 3 anys) per a infants empadronats en el
municipi de Vilassar de Mar.
c) Programa 3: ajuts a les activitats de casals en períodes vacacionals, i organitzades per les Associacions de
Famílies d’Alumnes (AFA) de Vilassar de Mar per a infants empadronats en el municipi de Vilassar de Mar i
matriculats als centre acadèmics de Vilassar de Mar de titularitat pública d’educació infantil de primer i
segon cicle (0 - 6 anys), d’educació primària (6 - 12 anys) i de 1r cicle d’educació secundària obligatòria (13
- 14 anys).
3. QUANTIA TOTAL DELS AJUTS I CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Import de la convocatòria: 108.500 €
Aplicació pressupostària: SP-32600-48000
4. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de concurrència
competitiva.
5. PERSONES BENEFICIÀRIES
Com a norma general, podran ser beneficiàries:
a) Programa 1:
Les famílies que sol·licitin ajuts econòmics escolars per a infants empadronats en el municipi de Vilassar de
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Mar i matriculats als centre acadèmics de Vilassar de Mar de titularitat pública d’educació infantil de segon
cicle (3 - 6 anys), d’educació primària (6 - 12 anys) i d’educació secundària obligatòria (12 - 16 anys).
En el cas de famílies amb infants assistents a centres concertats finançats amb fons públics, només es
tindran en compte les situacions següents:
-

Les famílies dels infants que el curs acadèmic anterior han estat beneficiaris d’ajuts econòmics
escolars, fins a la finalització de l’etapa d’educació primària, sempre que compleixin la resta de
requisits de la convocatòria de concessió i justificació dels ajuts econòmics escolars.

-

Les famílies dels infants que, per decisió de la Comissió de Garanties d’Escolarització del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, s’hagin hagut de matricular en un centre concertat. Per
demostrar aquesta circumstància la família sol·licitant haurà de presentar el full de preinscripció escolar
en el qual no consti cap sol·licitud a un centre concertat.

-

Les famílies dels infants assistents a centres concertats finançats amb fons públics que demostrin que
han demanat un canvi de centre a un centre públic, en el període de preinscripció, i que no el tinguin
concedit.

En el cas de famílies amb infants assistents a centres d’altres municipis, només es tindran en compte les
situacions següents:
-

Les famílies dels infants que el curs acadèmic anterior han estat beneficiaris d’ajuts econòmics
escolars, fins a la finalització de l’etapa d’educació primària, sempre que compleixin la resta de
requisits de la convocatòria de concessió i justificació dels ajuts econòmics escolars.

-

Les famílies que hagin expressat en la preinscripció escolar, que el pare o mare, tutor/a o guardador/a
de fet es pren en consideració, en comptes del domicili habitual, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i
aquesta és dins l'àrea d'influència del centre.

-

Les famílies dels infants assistents a centres concertats finançats amb fons públics que demostrin que
han demanat un canvi de centre a un centre públic, en el període de preinscripció, i que no el tinguin
concedit.

b) Programa 2:
Les famílies que sol·licitin ajut econòmic per a l’escolarització a l’Escola Bressol Municipal per a infants
empadronats en el municipi de Vilassar de Mar.
També seran beneficiàries les famílies que hagin expressat en la preinscripció escolar, que el pare o mare,
tutor/a o guardador/a de fet es pren en consideració, en comptes del domicili habitual, l'adreça del lloc de
treball d'un d'ells, i aquesta és dins l'àrea d'influència del centre.
c) Programa 3:
Les famílies que sol·licitin ajuts econòmics per a la realització d’activitats de casals, organitzats per les AFA
de Vilassar de Mar, en períodes vacacionals per a infants empadronats en el municipi de Vilassar de Mar i
matriculats als centres acadèmics de titularitat pública d’educació infantil de primer i segon cicle (0 - 6
anys), d’educació primària (6 - 12 anys) i de 1r cicle d’educació secundària obligatòria (13 - 14 anys).
En el cas d’unitats familiars amb situació de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar:
l’infant, els seus progenitors, encara que no convisquin, i els fills comuns d’aquests. En el cas que només necessiti
l’ajut un dels progenitors, es podrà valorar la renda del progenitor sol·licitant, i només li correspondrà un ajut pels
dies de custòdia que estableixi el conveni regulador.
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6. TERMINIS I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
6.1. Termini ordinari
a) Programa 1:
Com a norma general i a efectes de facilitar que les persones sol·licitants coneguin la resolució dels ajuts
econòmics escolars prèviament a l’inici del curs escolar, les sol·licituds es podran presentar des de
l’endemà de l’anunci de la publicació de la convocatòria fins al 21 de maig de 2021.
b) Programa 2:
Les sol·licituds es podran presentar a l’Escola Bressol Municipal entre el 16 de juny i el 16 de juliol de 2021.
c) Programa 3:
Les sol·licituds es podran presentar des de l’endemà de l’anunci de la publicació de la convocatòria fins al
21 de maig de 2021.
6.2. Termini extraordinari
Es podrà sol·licitar l’ajut econòmic per a l’escolarització a l’Escola Bressol Municipal fora d’aquest termini, i durant tot
el curs escolar, en els següents casos:
Alumnes nouvinguts a la comarca: noves incorporacions, noves matrícules i alumnes preinscrits, que en el termini
de presentació de sol·licituds no tenien plaça assignada.
Alumnes amb situacions sobrevingudes: quan la situació econòmica i/o laboral familiar s’hagi vist greument afectada
per causa de força major.
En aquests casos correspondrà estudiar la nova situació i caldrà que les persones sol·licitants l’exposin i l’acreditin
documentalment. Així mateix, caldrà demanar la documentació econòmica corresponent per tal de determinar els
nous rendiments de la unitat familiar.
6.3. Lloc de presentació
Sense perjudici de la possibilitat de presentar la sol·licitud per mitjans telemàtics, el lloc de presentació de les
sol·licituds per als programes 1 i 3 serà a les dependències de l’Equip Bàsic d’Atenció Social (EBAS) situat al carrer
Santa Eulàlia, 40, i per al programa 2, l’edifici de l’Escola Bressol Municipal situat a l’avinguda Arquitecte Eduard
Ferrés i Puig, 168.
7. DOCUMENTACIÓ REQUERIDA
A la sol·licitud d’ajut econòmic escolar i d’activitats en període vacacional per al curs 2021 / 2022 caldrà adjuntar la
documentació següent.
7.1. Documentació obligatòria
DNI / NIE de la persona sol·licitant. En el supòsit de persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, passaport o
document que legalment el substitueixi.
Últim rebut d’hipoteca o lloguer.
7.2. Documentació complementària que cal adjuntar en funció de la situació particular de cada unitat de
convivència.
Últim full de salari (dels membres de la unitat familiar que treballin: pare, mare, fills i filles grans, avis i àvies, etc.) i
fotocòpia dels moviments bancaris dels darrers tres mesos.
Full de preinscripció escolar, si s'escau (en cas d’escolarització a una escola concertada per ordre del Departament
d'Ensenyament o d’escolarització en un altre municipi).
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Qualsevol altra documentació que sigui requerida per l’EBAS.
7.3. Documentació específica per als ajuts per a l’Escola Bressol Municipal.
Fotocòpia DNI / NIE / Passaport de la persona sol·licitant
Certificat de convivència actualitzat (3 mesos) de la unitat familiar
Fotocòpia de l’últim rebut d’hipoteca o lloguer
En cas de separació, fotocòpia de la resolució judicial (conveni de separació)
Títol de Família Nombrosa, si s'escau
Títol de Família Monoparental, si s'escau
Certificat de discapacitat i / o grau de dependència, si s'escau
El full de consulta de dades fiscals de tots els membres majors de 16 anys (exercici 2020)
En cas d’autònoms, declaració de la renda (exercici 2020)
En cas que la situació econòmica i/o laboral familiar s’hagi vist greument afectada per causa de força major respecte a
l’exercici 2020: fotocòpia de l'últim full de salari (dels membres de la unitat familiar que treballin: pare, mare, fills i
filles grans, avis i àvies, etc.)i / o declaració jurada d’ingressos, i fotocòpia dels moviments bancaris dels darrers tres
mesos, en cas que no es puguin aportar els fulls de consulta de dades fiscals de tots els membres majors de 16
anys
Fotocòpia del carnet d’atur dels fills i filles majors de 16 anys o justificant d’estudis
8. TIPOLOGIA DELS AJUTS ECONÒMICS ESCOLARS
8.1. Programa 1:
Els ajuts econòmics escolars que es podran sol·licitar seran:
-

Ajuts de colònies i sortides escolars: educació infantil de segon cicle (3 - 6 anys), educació primària (6 12 anys) i educació secundària obligatòria (12 - 16 anys)

-

Ajuts de llibres de text i material escolar: educació infantil de segon cicle (3 - 6 anys), educació primària
(6 - 12 anys) i educació secundària obligatòria (12 - 16 anys)

-

Ajuts complementaris de menjador escolar: educació infantil de segon cicle (3 - 6 anys) i educació
primària (6 - 12 anys). Aquest ajut serà complementari a l’atorgat pel Consell Comarcal del Maresme

8.2. Programa 2:
Es podrà sol·licitar ajut econòmic per l’import d’escolarització i del menjador de l’alumnat de l’Escola Bressol
Municipal (0 – 3 anys).
En cas que el pare, la mare o tutor/a legal de l’infant, en la franja horària d’11 a 15 hores, no treballés o no fes cap
activitat formativa, no es podrà sol·licitar ajut de menjador. Es podrà fer alguna excepció en aquelles situacions
tractades conjuntament amb l’EBAS de l’Ajuntament de Vilassar de Mar en les quals existeixi un risc per l’infant.
8.3. Programa 3:
Es podrà sol·licitar ajut econòmic per als casals de períodes vacacionals de Nadal 2021, Setmana Santa 2022 i estiu
2022, organitzats per les AFA de Vilassar de Mar, per als infants d’educació infantil de primer i segon cicle (0 - 6
anys) i educació primària (6 - 12 anys), i de 1r cicle d’educació secundària obligatòria (13 - 14 anys).
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9. CRITERIS DE CONCESSIÓ
9.1. Ajuts de colònies i sortides escolars
A) Criteri A
Renda familiar mensual disponible calculada en funció del IRSC. Aquest requisit és indispensable.

<

85,35 €

5 punts

85,36 €

a

170,70 €

4 punts

170,71 €

a

256,05 €

3 punts

256,06 €

a

341,40 €

2 punts

341,41 €

a

426,75 €

1 punt

426,75 €

0 punt

>
B) Criteri B

En el cas de famílies amb tres o més fills menors de 18 anys o amb el Títol de Família Monoparental / Títol de
Família Nombrosa, se’ls atorgarà 1 punt
C) Criteri C
En el cas de famílies amb certificat de discapacitat d’algun dels progenitors o tutors, així com dels fills escolaritzats,
se’ls atorgarà 1 punt.
En el cas de famílies amb certificat de discapacitat d’algun dels progenitors o tutors, així com dels fills escolaritzats,
superior al 65 %, se’ls atorgaran 2 punts.
D) Criteri D
En el cas de famílies amb infants en situació de risc social, se’ls atorgaran 2 punts.
Quan la suma de les puntuacions dels criteris 1, 2, 3 i 4 sigui superior a la puntuació de la renda neta anual
disponible, i aquesta última tingui una puntuació de 0 o 1 punts, la sol·licitud es considerarà desestimada.
L’EBAS de l’Ajuntament de Vilassar de Mar podrà realitzar alguna excepció en aquelles situacions tractades per
l’EBAS de l’Ajuntament de Vilassar de Mar en les quals existeixi un risc per a l'infant.
Una vegada sumades les puntuacions dels barems, es resoldrà tenint en compte els següents percentatges:
≥8 punts
De 6 a 7 punts
De 4 a 5 punts
De 2 a 3 punts
Fins a 1 punt

90%
75%
50%
25%
Denegat

9.2. Ajuts de llibres de text i material escolar
Es concedirà ajut per a llibres de text i material escolar a totes aquelles persones sol·licitants els ingressos mensuals
de les quals estiguin en concordança amb els percentatges per raó de salari mensual i nombre de membres, segons
la taula que hi ha a continuació.
Com és una única despesa anual, es tindran en compte només els ingressos mensuals, no les despeses. Així
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doncs, es concedirà una quantia única en funció del tram econòmic en el qual es trobi la família, segons la taula
següent.
La quantitat de diners que es concedirà segons els ingressos i els membres computables serà:

Quantitat concedida per fill beneficiari

Ingressos mensuals
Fins al 75%
De 75%
De 150%
De 200%

640,14 €
1.280,26 €
1.707,01 €

a 150%
a 200%
a 250%

640,13 €
1.280,25 €
1.707,00 €
2.133,75 €

1,5 IRSC
1,5 IRSC
1,5 IRSC
1,5 IRSC

1 fill
80 €
50 €
30 €

2 fills
60 €
40 €
25 €

3 fills
50 €
30 €
20 €
15 €

≥4 fills
45 €
25 €
15 €
10 €

L’EBAS de l’Ajuntament de Vilassar de Mar podrà realitzar alguna excepció en aquelles situacions tractades per
l’EBAS de l’Ajuntament de Vilassar de Mar en les quals existeixi un risc per a l'infant.
9.3. Ajuts complementaris de menjador escolar
Tindran accés a un ajut complementari en concepte de menjador escolar aquelles persones sol·licitants, les unitats
familiars de les quals reuneixin uns requisits en l’àmbit econòmic (renda per càpita mensual inferior a 426,76 €) i en
l’àmbit social.
Les famílies sol·licitants hauran d’acreditar haver sol·licitat un ajut de menjador al Consell Comarcal del Maresme.
En cas de sol·licitar la compactació de l’ajut del Consell Comarcal del Maresme, l’ajut municipal quedarà anul·lat.
En cas que de manera simultània la persona sol·licitant sigui beneficiària tant de l'ajut del Consell Comarcal del
Maresme com de l'Ajuntament de Vilassar de Mar, el percentatge atorgat pel Consell Comarcal del Maresme es
restarà del percentatge inicialment atorgat per l'Ajuntament de Vilassar de Mar, de manera tal que la suma d'ambdós
percentatges no pugui ser en cap cas superior al 90%.
Els criteris de puntuació, seran els següents:
A) Barem econòmic
Dels ingressos mensuals es restaran les despeses d’habitatge (lloguer o hipoteca) fins a un màxim de 750,00 €.
El resultat es dividirà pel nombre de membres de la unitat familiar, i del seu resultat s’atorgaran les següents
puntuacions:
Fins
85,36 €
128,04 €
170,71 €
213,39 €
256,06 €
298,74 €
341,41 €
384,09 €
>

a
a
a
a
a
a
a
a
a

85,35 €
128,03 €
170,70 €
213,38 €
256,05 €
298,73 €
341,40 €
384,08 €
426,75 €
426,76 €
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9 punts
8 punts
7 punts
6 punts
5 punts
4 punts
3 punts
2 punts
1 punt
0 punts

B) Barem social
S’atorgaran punts, en funció dels següents conceptes:
-

En el cas de famílies amb certificat de discapacitat d’algun dels progenitors o tutors, se’ls atorgarà 1 punt.

-

En el cas de famílies amb certificat de discapacitat dels fills escolaritzats, se’ls atorgarà 1 punt.

-

En el cas de famílies amb certificat de discapacitat d’algun dels progenitors o tutors, així com dels fills
escolaritzats, superior al 65 %, se’ls atorgaran 2 punts.

-

En el cas de famílies amb tres o més fills menors de 18 anys o amb el Títol de Família Monoparental / Títol
de Família Nombrosa, se’ls atorgarà 1 punt

-

En el cas de famílies amb infants en situació de risc social, se’ls atorgaran 2 punts.

L’EBAS de l’Ajuntament de Vilassar de Mar podrà realitzar alguna excepció en aquelles situacions tractades per
l’EBAS de l’Ajuntament de Vilassar de Mar en les quals existeixi un risc per a l'infant.
Una vegada sumades les puntuacions dels 2 barems, es resoldrà tenint en compte els següents percentatges:
≥8 punts
De 6 a 7 punts
De 4 a 5 punts
De 2 a 3 punts
Fins a 1 punt

90%
75%
50%
25%
Denegada

9.4. Ajuts a l’escolarització i menjador a l’Escola Bressol Municipal
Tindran accés a un ajut per a l’escolarització a l’Escola Bressol Municipal aquelles persones sol·licitants, les unitats
familiars de les quals reuneixin uns requisits en l’àmbit econòmic (renda per càpita mensual inferior a 426,76 €) i en
l’àmbit social.
Els criteris de puntuació, seran els següents:
A) Barem econòmic
Dels ingressos mensuals es restaran les despeses d’habitatge (lloguer o hipoteca) fins a un màxim de 750,00 €.
El resultat es dividirà pel nombre de membres de la unitat familiar, i del seu resultat s’atorgaran les següents
puntuacions:
Fins
85,36 €
128,04 €
170,71 €
213,39 €
256,06 €
298,74 €
341,41 €
384,09 €
>

a
a
a
a
a
a
a
a
a

85,35 €
128,03 €
170,70 €
213,38 €
256,05 €
298,73 €
341,40 €
384,08 €
426,75 €
426,76 €

B) Barem social
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9 punts
8 punts
7 punts
6 punts
5 punts
4 punts
3 punts
2 punts
1 punt
0 punts

S’atorgaran punts, en funció dels següents conceptes:
-

En el cas de famílies amb certificat de discapacitat d’algun dels progenitors o tutors, se’ls atorgarà 1 punt.

-

En el cas de famílies amb certificat de discapacitat dels fills escolaritzats, se’ls atorgarà 1 punt.

-

En el cas de famílies amb certificat de discapacitat d’algun dels progenitors o tutors, així com dels fills
escolaritzats, superior al 65 %, se’ls atorgaran 2 punts.

-

En el cas de famílies amb tres o més fills menors de 18 anys o amb el Títol de Família Monoparental / Títol
de Família Nombrosa, se’ls atorgarà 1 punt

-

En el cas de famílies amb infants en situació de risc social, se’ls atorgaran 2 punts.

Per indicació de l’EBAS de l’Ajuntament de Vilassar de Mar es podrà realitzar alguna excepció en aquelles
situacions tractades per l’EBAS de l’Ajuntament de Vilassar de Mar en les quals existeixi un risc per a l'infant.
Una vegada sumades les puntuacions dels 2 barems, es resoldrà tenint en compte els següents percentatges:
Escolarització:
≥8 punts
De 6 a 7 punts
De 4 a 5 punts
De 2 a 3 punts
Fins a 1 punt

90%
75%
50%
25%
Denegada

≥8 punts
De 5 a 7 punts
De 2 a 4 punts
Fins a 1 punt

60%
50%
25%
Denegada

Menjador:

En cas que s’atorgui ajut de menjador no es cobrarà el concepte de 3€ en cas de malaltia.
9.5. Ajuts per a activitats de casals en període vacacional
A) Criteri A
Renda familiar mensual disponible calculada en funció de l’IRSC. Aquest requisit és indispensable.
<

85,35 €

5 punts

85,36 €

a

170,70 €

4 punts

170,71 €

a

256,05 €

3 punts

256,06 €

a

341,40 €

2 punts

341,41 €

a

426,75 €

1 punt

426,75 €

0 punts

>
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B) Criteri B
En el cas de famílies amb tres o més fills menors de 18 anys o amb el Títol de Família Monoparental / Títol de
Família Nombrosa, se’ls atorgarà 1 punt
C) Criteri C
En el cas de famílies amb certificat de discapacitat d’algun dels progenitors o tutors, així com dels fills escolaritzats,
se’ls atorgarà 1 punt.
En el cas de famílies amb certificat de discapacitat d’algun dels progenitors o tutors, així com dels fills escolaritzats,
superior al 65 %, se’ls atorgaran 2 punts.
D) Criteri D
En el cas de famílies amb infants en situació de risc social, se’ls atorgaran 2 punts.
Quan la suma de les puntuacions dels criteris 1, 2, 3 i 4 sigui superior a la puntuació de la renda neta anual
disponible, i aquesta última tingui una puntuació de 0 o 1 punts, la sol·licitud es considerarà desestimada.
L’EBAS de l’Ajuntament de Vilassar de Mar podrà realitzar alguna excepció en aquelles situacions tractades per
l’EBAS de l’Ajuntament de Vilassar de Mar en les quals existeixi un risc per a l'infant.
Una vegada sumades les puntuacions dels barems, es resoldrà tenint en compte els següents percentatges:
≥8 punts
De 6 a 7 punts
De 4 a 5 punts
De 2 a 3 punts
Fins a 1 punt

90%
75%
50%
25%
Denegada

10. COMPROMISOS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES
En tots els casos i en el supòsit de rebre un ajut econòmic escolar i/o per les activitats en període vacacional, les
persones beneficiàries es comprometen a:
Pagar a l’escola la part de l’ajut corresponent a la família o, en cas de no poder abonar aquesta quantitat,
comunicar-ho a Serveis Socials.
Assistir a les entrevistes de seguiment acordades amb Serveis Socials.
Comunicar els canvis en la situació econòmica de la família a Serveis Socials.
Si després d’acordar amb la família el pagament, aquest no es porta a terme, l’ajut econòmic es podrà anul·lar
automàticament.
10.1. Ajuts de colònies i sortides escolars
Les famílies beneficiàries hauran de respondre als requeriments de documentació i seguiments fets per l’EBAS de
l’Ajuntament de Vilassar de Mar.
10.2. Ajuts de llibres de text i material escolar
Per a aquelles persones que se’ls concedeixi un ajut per llibres de text i material escolar s’establirà un procés de
contraprestació. Les famílies que rebin aquest ajut hauran de realitzar la compra dels llibres de text i el material
escolar i, a continuació, hauran de presentar les factures (a altra documentació que justifiqui degudament la
despesa: documents emesos per les Associacions de Famílies d’Alumnes, les escoles, les entitats bancàries,...)
corresponents a les dependències de l’EBAS de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, abans del 30 de setembre de
2021.
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L'import de les factures ha de ser igual o superior a l'ajut econòmic concedit. En cas contrari, s’abonarà només
l’import justificat.
Les famílies beneficiàries hauran de participar en els projectes o campanyes de reciclatge de llibres de text que
estableixi el centre escolar. En cas que no es compleixi aquest requisit, l’Ajuntament de Vilassar de Mar podrà
demanar el retorn de l’ajut concedit.
Les famílies beneficiàries hauran de respondre als requeriments de documentació i seguiments fets per l’EBAS de
l’Ajuntament de Vilassar de Mar.
10.3. Ajuts complementaris de menjador escolar
Per a aquelles persones a les quals se’ls concedeixi un ajut complementari en concepte de menjador escolar,
s’establirà un procés de contraprestació. Aquests ajuts podran ser revisats per l’EBAS de l’Ajuntament de Vilassar
de Mar en qualsevol moment.
En cas que l’import del preu del menjador sigui superior al decretat pel Departament d’Ensenyament, l’Ajuntament
només cobrirà el percentatge d’ajut sobre l’import màxim decretat.
En cas que l’import del preu del menjador sigui inferior al decretat pel Departament d’Ensenyament, l’Ajuntament
només cobrirà el percentatge d’ajut sobre l’import real del preu del menjador escolar.
Les famílies beneficiàries hauran de respondre als requeriments de documentació i seguiments fets per l’EBAS de
l’Ajuntament de Vilassar de Mar.
10.4. Ajuts a l’escolarització a l’Escola Bressol Municipal
Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut d’una altra administració o organisme públic o privat rebut
pel mateix concepte.
Les persones beneficiàries d’un ajut estan obligades a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control
financer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, i a portar tota la informació que sigui
requerida.
Causes de retirada de l’ajut:
- Deixar de pagar l’import no bonificat.
- Quan es constati que l’alumne no assisteix un mínim de 5 hores diàries amb regularitat.
- Estarà obligat a reintegrar la beca, la persona beneficiària que hagi percebut la subvenció falsejant les
condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió.
10.5. Ajuts per a activitats de casals en període vacacional
Les famílies beneficiàries hauran de respondre als requeriments de documentació i seguiments fets per l’EBAS de
l’Ajuntament de Vilassar de Mar.
11. JUSTIFICACIÓ DELS AJUTS ECONÒMICS ESCOLARS
11.1. Ajuts de colònies i sortides escolars
L’entitat o l’empresa que gestiona les colònies i les sortides escolars emetrà una relació de les persones
beneficiàries en la qual constin les dades sol·licitades per l’EBAS de l’Ajuntament de Vilassar de Mar; aquesta
relació vindrà signada per la persona responsable del servei.
11.2. Ajuts de llibres de text i material escolar
Les persones beneficiàries aportaran les factures corresponents a les dependències de l’EBAS de l’Ajuntament de
Vilassar de Mar, abans del 30 de setembre de 2021.
11.3. Ajuts complementaris de menjador escolar
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L’entitat o l’empresa que gestiona el menjador escolar emetrà una relació de les persones beneficiàries en la qual
constin les dades sol·licitades per l’EBAS de l’Ajuntament de Vilassar de Mar; aquesta relació vindrà signada per la
persona responsable del servei.
11.4. Ajuts a l’escolarització a l’Escola Bressol Municipal
L’Escola Bressol Municipal emetrà una relació de les persones beneficiàries en la qual constin les dades sol·licitades
per l’EBAS de l’Ajuntament de Vilassar de Mar; aquesta relació vindrà signada per la persona responsable del
servei.
11.5. Ajuts per a activitats de casals en període vacacional
L’entitat o l’empresa que gestiona les activitats en període vacacional emetrà una relació de les persones
beneficiàries en la qual constin les dades sol·licitades per l’EBAS de l’Ajuntament de Vilassar de Mar; aquesta
relació vindrà signada per la persona responsable del servei.
12.REVISIÓ DELS AJUTS ECONÒMICS ESCOLARS
En la notificació de la resolució, s’indicarà la dates de revisió i lliurament de documentació complementària, que
s’han d’observar en tots els casos sense excepció. L’incompliment suposarà la denegació i/o l’anul·lació de la
sol·licitud o de l’ajut econòmic atorgat. En cas de no sol·licitar la revisió dels ajuts econòmics escolars, s’arxivarà la
sol·licitud.
Per a totes aquelles persones que es mostrin en desacord amb els ajuts econòmics escolars atorgats,
corresponents als programes 1 i 3, s’estableix un període de revisió entre el 28 de juny i el 2 de juliol de 2021.
La resolució final serà inapel·lable.
Els ajuts econòmics escolars quedaran subjectes a revisions periòdiques i / o puntuals d’ofici, durant la durada
d’aquests, d’acord al pla de treball establert amb la família a demanda de l’EBAS en els casos següents:
-

Quan complementàriament la família rebi un ajut pel mateix concepte d’una altra administració i no ho hagi
comunicat.
Quan per decisió professional motivada, s’acordi l’anul·lació de l’ajut.

13. ÒRGAN COMPETENT PER A LA INSTRUCCIÓ I LA PROPOSTA DE CONCESSIÓ
L’òrgan competent per a la instrucció i la proposta de concessió dels ajuts serà, per als programes 1 i 3, la Regidoria
de Serveis Socials, i per al programa 2, la instrucció correspondrà a la Direcció de l’Escola Bressol Municipal i la
proposta de concessió, a la Regidoria de Serveis Socials.
14. RÈGIM JURÍDIC, PUBLICITAT I FISCALITAT
Els ajuts atorgats mitjançant aquesta convocatòria resten sotmesos a la Llei General de Subvencions 38/2003, de 17
de novembre, i a la normativa que la desenvolupa i en el seu compliment. Els atorgaments seran degudament
informats a la Base de Dades Nacional de Subvencions, tot i quedar exempts del règim de publicació previst a la
LGS en aplicació de la LO 1/1982 de 5 de maig, sobre protecció civil del dret de l'honor, a la intimitat personal i
familiar, i a la pròpia imatge, i queden sotmeses al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.
15. ALTRES CONDICIONS
La resta de condicions i circumstàncies no previstes en aquesta convocatòria, es regularan per allò disposat en el
reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de l'Ajuntament de Vilassar de Mar aprovat i per la
resta de legislació vigent.
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