BASES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR
1. Objecte de l’ajut
L'objecte d’aquestes bases és la regulació de la concessió d'ajudes econòmiques destinades a
famílies que estiguin empadronades al municipi, per a l’adquisició de llibres de text i material
escolar obligatori per al curs 2017/2018.
L’objectiu principal és facilitar a aquelles famílies que es troben en una situació socioeconòmica
desfavorida, no només en els aspectes bàsics per al seu desenvolupament personal i familiar,
sinó també per a què els seus fills i/o filles puguin seguir una escolarització normalitzada,
promovent el foment de l'ús solidari i cooperatiu dels llibres de text reutilitzables i material
didàctic dels cursos i nivells corresponents a l'ensenyament obligatori.
La Paeria tindrà en compte la socialització i reutilització de llibres per tal de facilitar un ús
racional i sostenible dels llibres escolars.
2.- Marc legal
Les subvencions a les que es fa referència en aquestes Bases, tenen caràcter voluntari i
eventual, són lliurement revocables i reductibles en tot moment, no generen cap dret a l'obtenció
d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
La gestió de les subvencions s'efectuarà d'acord amb els principis de publicitat, transparència,
concurrència, objectivitat, igualtat, no- discriminació, eficàcia i eficiència.
La Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i el
procediment administratiu comú, i la Llei 26/2010 de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
administratiu de les administracions públiques de Catalunya, en les qüestions relatives al
procediment administratiu.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.
Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la llei de subvencions.
La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials.
La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació de Catalunya.
El reglament d’ajuts per a la concessió d’ajuts econòmics, individuals i d’emergència social de la
Paeria de Cervera aprovats per ple l’11 d’abril de 2013.
3.- Persones beneficiàries
Podrà ser beneficiària d'aquesta modalitat de subvencions, la família de l’alumnat empadronat a
Cervera matriculats als centres d’educació primària o secundària, i es trobin en una situació
familiar amb necessitats econòmiques, socials i/o necessitats educatives especials.
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Podran sol·licitar els ajuts els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades
temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiàries.
A més de reunir les condicions per ser persona beneficiària, per poder rebre l’ajut cal;
a) Presentar la sol·licitud i la documentació obligatòria, així com aquella documentació que
sigui procedent en funció de cada cas, en els terminis i la forma establerta a la
convocatòria.
b) L’alumne/a ha d’estar empadronat/ada a Cervera.
c) La renda neta per membre de la unitat familiar, haurà de ser igual o inferior a l’Indicador
de renda de suficiència de Catalunya.
Tanmateix, en casos excepcionals, la Paeria podrà atorgar l’ajut de llibres i material escolar quan
els Serveis Socials Bàsics o l’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica ho considerin
i ho proposin mitjançant la presentació d’un informe social motivat.
4. Sol·licitud i documentació
Les sol·licituds les hauran de formular les mares, pares o tutors amb el model oficial formulat per
l'Ajuntament i que es podrà trobar a les dependencies municipals.
Es pot trobar tota la informació d’aquesta convocatòria a la pagina Web de l’Ajuntament de
Cervera ( www.cerverapaeria.cat ).
Amb la sol·licitud, s'haurà d'adjuntar la documentació següent:
Documentació obligatòria:
- Formulari de sol·licitud d’ajut econòmic
- Fotocòpia del DNI o NIE del pare/mare/tutor/a
- Fotocòpia del llibre de família
Documentació econòmica:
De tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys (pares i fills que convisquin en el
domicili):
-

Declaració de l’IRPF de l’exercici 2016 de totes les fulles i tots els membres de la unitat
familiar que hagin obtingut ingressos (s’acceptarà l’esborrany validat).

-

En el cas de no fer Declaració de l’IRPF, cal aportar:
o Certificat de l’empresa/es de totes les persones que hagin treballat de gener a
desembre.
Informe de Vida laboral actualitzat de tots els membres de la unitat familiar majors de 16
anys emès per la Seguretat Social.
En cas de trobar-se a l’atur, certificat de l’OTG on consti si es cobra prestació i quantia.

-
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-

En cas de percebre altres ingressos (pensions de la Seguretat Social, Renda Mínima
d’Inserció, Llei de dependència, etc...) document acreditatiu i quantia.
Declaració jurada de percepció de rendes de béns immobles.
En cas de no poder acreditar alguna d’aquestes circumstàncies anteriors: Declaració
jurada d’ingressos.

Documentació complementaria
- En cas de família nombrosa o monoparental, el títol que ho acredita
- En cas de discapacitat, el Certificat de grau per l’organisme competent
- En cas d’infant en acolliment, certificat que ho acredita
- En cas de separació o divorci, conveni regulador, o resolució judicial on s’estipula la
pensió alimentària.
- En cas d’estar rebent suport social als Serveis socials bàsics, cal indicar-ho a la
sol·licitud a l’espai corresponent.
5.- Imports i partida:
La quantitat màxima destinada a “Beques per a llibres i material escolar” està establerta al
pressupost municipal per a l’exercici 2017 a l’aplicació pressupostària 231.489.05.01 per import
total de 9.000,0€.
La concessió dels ajuts està limitada per la dotació pressupostària i, per tant, si les sol·licituds
assignades superen el pressupost establert, es prorratejarà entre totes les sol·licituds
presentades.
Hi haurà un import màxim de 80€ d’ajut per alumne/a i curs.
6.- Criteris d’atorgament:
El criteri de valoració partirà de la renda màxima mensual de la unitat familiar.
Per establir la situació econòmica es consideraran els ingressos nets percebuts pel conjunt de
membres de la unitat familiar de convivència. Per establir el còmput d’ingressos es valoraran:
- Ingressos del treball per compte aliena
- Beneficis i pèrdues del treball per compte pròpia
- Prestacions socials
- Transferències rebudes i pagades a altres llars (compensatòries, aliments,...)
Es consideraran membres computables per al càlcul de la renda familiar:
-

Els progenitors, si escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guàrdia i protecció
del menor, el sol·licitant, els germans que convisquin en el domicili familiar.

Plaça Major 1, 25200 Cervera
Telèfons: 973 53 00 25
Email: serveissocials@cerverapaeria.cat

-

-

-

En cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre imputable
aquell que no convisqui amb el sol·licitant de l’ajut. No obstant això, tindran la
consideració de membre computable, el nou cònjuge o persona unida per anàloga
relació, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.
En els casos de violència de gènere amb sentència o resolució judicial, no es
considerarà membre computable la persona maltractadora, d’acord amb la llei 5/2008,
de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
En cas de guardes compartides, es tindran en compte els ingressos dels pares o tutors
del/la menor.

El càlcul de la renda de la unitat familiar es realitzarà a partir de les dades obtingudes,
mitjançant la documentació econòmica aportada per cada sol·licitant. La Paeria, a través dels
seus mitjans comprovarà el nucli de convivència empadronat al mateix domicili.
Els ajuts s’atorgaran segons les següents quanties i trams:
Membres
2
3
4
5
6
7
Punts

Trams
Fins a 7.967,73 €
Fins a 11.951,59 €
Fins a 15.935,45 €
Fins a 19.919,31 €
Fins a 23.903,17 €
Fins a 27.887,03€
3

De 7.967,73 € fins a 11.951,59 €
De 11.951,59 € fins a 15.935,45 €
De 15.935,45 € fins a 19.919,31 €
De 19.919,31 € fins a 23.903,17 €
De 23.903,17 € fins a 27.887,03€
De 27.887,03 € fins a 31.870,89 €
2

D’11.951,59 € fins a 15.935,45 €
De 15.935,45 € fins a 19.919,31 €
De 19.919,31 € fins a 23.903,17 €
De 23.903,17 € fins a 27.887,03€
De 27.887,03 € fins a 31.870,89 €
De 31.870,89 € fins a 35.854,75 €
1

Es puntuaran amb un punt més quan es tracti d’infants en seguiment d’EAIA i/o Serveis Socials
Bàsics en situació de risc social, un altre punt quan algun membre de la família tingui una
discapacitat reconeguda i un altre punt quan es tracti d’una família nombrosa o monoparental.
Amb una puntuació de 3 o més és donarà un 100% (que mai podrà superar els 80€ per ajut)
amb dos punts el 80% i amb un punt el 50% de l’ajut.
Si la quantitat de la despesa en llibres i material escolar és inferior a 80€ la quantitat màxima a
atorgar amb una puntuació de 3 o més, serà el 80% de la despesa, amb 2 punts el 64% de la
despesa i amb 1 punt el 40% de la despesa.
Per la naturalesa de l’objecte d’aquest ajut, el primer criteri a considerar serà l’econòmic i en
cas de no aconseguir cap punt, no es valoraran els altres criteris.
7.- Comissió avaluadora i de seguiment:
La comissió avaluadora estarà formada per la tècnica de la regidoria de Serveis Socials de la
Paeria, una educadora social dels Serveis Socials Bàsics i la Treballadora social de l’Equip
d’Assessorament i Orientació Psicològica dels Serveis Educatius de la Segarra.
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Per fer el seguiment i/o control de les famílies sol·licitants es faran reunions de coordinació amb
l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) per tal que actuï com a interlocutor de l’escola.
Quan es cregui convenient, es convidarà a altres professionals del territori sempre i quan es
cregui convenient per la millora en l’atenció i benestar de les famílies.
8.- Procediment:
La comissió avaluadora redactarà una proposta d’assignació d’ajuts i imports d’acord amb el
barem que es regula en aquestes bases.
La Junta de Govern local serà qui aprovarà o denegarà la proposta tècnica.
Un cop aprovat l’ajut per la Junta de Govern Local, la Paeria ho notificarà a cada interessat/da i
ho comunicarà al centre educatiu on estigui inscrit el/la menor.
La Paeria ingressarà directament els imports corresponents als centres educatius o a les
famílies, en funció del que estableixi el certificat del centre de l’estat de pagament dels llibres per
part de les famílies.
9.- Obligacions dels beneficiaris/es:
Els beneficiaris dels ajuts estan obligats a facilitar la informació que els òrgans de control de
l’Administració els puguin requerir i a comunicar qualsevol canvi en les seves circumstàncies
personals i familiars que pugui significar la pèrdua del dret a l’ajut concedit. La Paeria de Cervera
podrà en tot moment fer les actuacions adequades per tal d’esbrinar la veracitat de les dades
facilitades pels sol·licitants, especialment les que facin referència a la situació econòmica
familiar. En aquest sentit, podran consultar-ne padrons i registres relatius a la titularitat de béns i
a la realització d’activitats econòmiques. Igualment, els ajuts seran retirats totalment o
parcialment quan es detecti que hi ha hagut ocultació o falsedat de les dades sol·licitades.
La mera presentació d’una sol·licitud d’ajut implica el coneixement i l’acceptació d’aquestes
bases.
Serà també obligació del beneficiari/a la reutilització de llibres.
10.- Tractament de dades personals i confidencialitat de les ajudes concedides:
Les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó de les següents convocatòries relatives a
aquestes bases es tractaran d’acord amb les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el reglament que la desenvolupa,
aprovat mitjançant el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.
Disposició addicional primera
En tot allò que no estigui previst en aquestes bases específiques, s’aplicarà 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 general de subvencions.
Disposició addicional segona
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La Junta de Govern és competent per a resoldre totes les qüestions i dubtes que es plantegin
sobre l’aplicació i interpretació d’aquestes bases.

Cervera, 2 de maig de 2017
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