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BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS DE
CARÀCTER INDIVIDUAL PER A L'ASSISTÈNCIA A LLARS D’INFANTS.
0. MARC JURÍDIC
El dia 13 de maig de 2016 el Consell Comarcal del Baix Penedès i la Diputació
de Tarragona, van signar el Conveni marc de col·laboració i coordinació entre la
Diputació de Tarragona i els Consells Comarcals, per a optimitzar la prestació
dels serveis municipals, amb vigència fins al 31 de desembre 2019.
La clàusula segona d'aquest conveni marc, dins del sistema de col·laboració
amb els consells comarcals, com a instrument per garantir la prestació de
serveis, concretament amb allò que disposa la clàusula 5.4.2 (gestió de serveis
municipals), apartat 3, regula els programes socials complementaris de
l'assistència bàsica.
Així mateix en la seva clàusula setena, es relacionen els instruments de
col·laboració o coordinació, que són les eines que permeten assolir els
objectius proposats i que queden regulats en el Pla d'assistència i cooperació
municipal, Programa d'assistència i de gestió dels serveis.
1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L'objecte de la convocatòria és contribuir al pagament de l'assistència a Llars
d'Infants, dels nens i nenes de la comarca del Baix Penedès, amb situació de
risc d'acord amb el Pla d'assistència i cooperació municipal (Programa
d'assistència i de gestió dels serveis), del conveni signat amb la Diputació de
Tarragona de data 13 de maig de 2016.
2. BENEFICIARIS DE L'AJUT
Podran sol·licitar aquests ajuts els nens i les nenes, fins a 3 anys, de famílies
amb mancances econòmiques de la comarca del Baix Penedès, que tinguin
previst assistir a llars d'infants de la comarca un mínim de 9 mesos durant tot el
curs, amb o sense servei de menjador. En cas de superar aquesta edat en el
moment de l'alta a la llar, només s'acceptaran les que tinguin una situació de
risc específicament detectat per l'EAP, juntament amb la Direcció del Centre.
3. REQUISITS INDISPENSABLES
Seran requisits indispensables per poder sol·licitar i rebre l’ajut:
3.1. Ser alumne d’alguna Llar d'Infants situada en aquesta comarca.
3.2. No gaudir d'ajuts pel mateix concepte, ja siguin totals o parcials, atorgats
per altres administracions públiques o ens públics o privats, que superin el
100% del cost del servei.
3.3. Tenir una renda anual per càpita de la unitat familiar, no superior a

5.580,00 €, equivalent aproximadament a un 70% l'IRSC (Indicador Renda de
Suficiència de Catalunya).
Aquest límit econòmic no es tindrà en compte en les famílies que presentin
l'informe social.
3.4. Autoritzar al Consell Comarcal del Baix Penedès, perquè realitzi les
consultes que siguin necessàries a qualsevulla altra administració, de les dades
personals i econòmiques referents als membres de la unitat familiar, que
constin empadronats en el domicili del sol·licitant, i que siguin necessàries per
determinar la puntuació, d'acord amb les seves declaracions expresses
signades.
4. ALTRES ASPECTES SOCIO-FAMILIARS I ECONÒMICS A VALORAR EN
CAS DE COMPLIR ELS REQUISITS INDISPENSABLES.
En totes les sol·licituds que compleixin els requisits indispensables
especificats en l’apartat 3, es valoraran les circumstàncies següents:
4.1. Família monoparental. Progenitor que convisqui sol amb els seus fills i que
tingui carnet de família monoparental. 2 punts
4.2. Família nombrosa i que tingui el carnet de família nombrosa. 2 punts
4.3. Sol·licitant i/o germans amb disminució (mínim 33% segons informe EVO).
1 punt per persona.
4.4. Criteris econòmics: al quocient resultant de dividir els ingressos familiars
entre el nombre de membres de la unitat familiar se li adjudicarà la puntuació
següent:
Inferior a 1.560,00 €

5 punts

De 1.560,01 a 2.662,00 €

4 punts

De 2.662,01 a 3.784,00 €

3 punts

De 3.784,01 a 4.895,00 €

2 punts

De 4.895,01 a 5.580,00 €

1 punt

Per sobre de 5.580,01 €

0 punts

4.5. Criteris socials: famílies que disposen d'un pla de treball a serveis socials i
que tenen indicadors de risc. Fins a 3 punts.

5. DETERMINACIÓ DELS MEMBRES COMPUTABLES DE LA UNITAT
FAMILIAR A EFECTES DE CÀLCUL DE LA RENDA ANUAL
Als efectes del càlcul dels ingressos familiars, són membres computables de la
unitat familiar, els pares o les mares o tutors/es legals de l'alumnat, els/les
germans/es solters/es de menys de 25 anys, així com també, si és el cas, el
nou cònjuge o persona unida per anàloga relació d'afectivitat, que constin
empadronats al Padró Municipal d'habitants, en el mateix domicili.
Es computaran com a ingressos familiars la totalitat dels ingressos bruts
(pensió,
rendiments
mobiliaris,
rendiments
immobiliaris,
ingressos
assistencials...), obtinguts pels membres de la unitat familiar, durant la última
declaració de renda presentada.
La renda anual per càpita, a efectes de l’ajut, s’obtindrà per la suma de les
rendes del darrer exercici fiscal liquidat, de cada un dels membres computables
de la família que obtinguin ingressos de qualsevol tipus, i dividint l’import
resultant per la suma de tots els membres de la unitat familiar.
6. FINANÇAMENT I IMPORT DELS AJUTS
El finançament d'aquests ajuts prové de transferències de la Diputació de
Tarragona, d’acord amb el conveni marc de col·laboració i coordinació entre la
Diputació de Tarragona i els Consells Comarcals, per a optimitzar la prestació
dels serveis municipals, signat el 13 de maig de 2016 i amb vigència fins al 31
de desembre 2019.
L'import màxim de l'ajut per infant, serà el següent:
Amb servei de menjador________1.300,00 €
Sense serveis de menjador_______900,00 €
Aquest import màxim es pot veure minorat depenent del nombre de sol·licituds
que tinguin dret a la subvenció.
En el cas de no utilitzar el total dels 11 mesos previstos del servei, s'aplicarà la
corresponent reducció, proporcional als mesos reals assistits durant el curs. En
cap cas, un cop sol·licitat l’ajut, el període d’assistència a la llar, no pot ser
inferior a 9 mesos, excepte en casos de força major (malaltia greu, canvi de
domicili fora de la comarca) i degudament justificada..
7. INCOMPATIBILITATS
Aquests ajuts per a l'assistència a llars d'infants amb/sense menjador, són
incompatibles amb qualsevol altre ajut provinent d'un organisme públic o privat,
rebut pel mateix concepte i que superi el 100% del cost del servei. També són
incompatibles amb deutes familiars amb el Consell Comarcal del Baix Penedès,
pendents i vençuts de cursos anteriors, provinents de no haver satisfet la taxa

de transport escolar intramunicipal. Si s’hagués sol·licitat un ajut pel mateix
concepte a altra Administració Pública, s’ha deixar constància al model de
sol·licitud, on hi haurà un apartat on indicar-ho.
8. TERMINI I TRAMITACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Qualsevol persona que consideri que compleix els requisits indispensables
establerts en aquestes bases, pot presentar la seva sol·licitud al Registre del
Servei d'Atenció al Ciutadà del Consell Comarcal del Baix Penedès (Plaça del
Centre núm. 5, baixos), de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores, a partir
de l’endemà de la seva publicació al BOPT i per un termini màxim de 15
dies hàbils.
Les persones que vulguin sol·licitar aquest ajut, podran tramitar-ho, formalitzant
la sol·licitud en imprès normalitzat que es podrà trobar a l'Oficina del Registre
del Servei d'Atenció al Ciutadà del Consell Comarcal del Baix Penedès, a
qualsevulla Llar d'Infants de la comarca, o bé a la pàgina web: www.ccbp.cat
(Serveis i Tràmits / Serveis al Ciutadà / Educació / sol·licitud ajuts llars d'infants.
Caldrà adjuntar a la sol·licitud les fotocòpies de la següent documentació:
-Fotocòpia DNI/NIE de tots els membres computables de la unitat familiar,
inclòs el de l'alumne sol·licitant, si en té.
-Certificat de Convivència de la unitat familiar.
-Fotocòpia del carnet de família nombrosa.
-Fotocòpia del carnet de família monoparental.
-Fotocòpia dictamen de l'EVO, en el casos de minusvalidesa de l'alumne o de
qualsevol dels seus germans, igual o superior al 33%.
-Fotocòpia primera pàgina de la llibreta o compte bancari a nom del
pare/mare/tutor sol·licitant de l'ajut.
-Fotocòpia de l’última declaració de renda presentada, dels membres
computables de la unitat familiar.
En cas de no fer declaració de renda:
-Certificat de vida laboral, actualitzat, expedit per la Tresoreria de la Seguretat
Social.
-Certificat de les empreses on hagi treballat o en el seu defecte les nòmines
corresponents a l’últim exercici fiscal presentat.
-Certificat de l'INEM en el que s'especifiqui si ha cobrat alguna prestació durant
l’últim exercici fiscal presentat amb el corresponent import.
-Certificat de prestacions de la Seguretat Social, on hi consti la quantitat rebuda
durant l’últim exercici fiscal presentat. (PIRMI, jubilació, invalidesa, viudetat,
orfandat...).
-En el cas de separació o divorci, sentència i conveni regulador. En el supòsit
que es trobi en període de tràmit, document acreditatiu de la situació.

Les sol·licituds, obligatòriament, hauran d'estar signades per tots els membres
computables de la unitat familiar, majors de 18 anys, en base a les quals
s'autoritza al Consell Comarcal del Baix Penedès a obtenir les dades
necessàries de qualsevol administració per poder verificar la documentació
presentada per la tramitació de l'ajut.
El Consell Comarcal es reserva el dret de demanar, al sol·licitant, els originals
de les fotocòpies presentades.
Aquests ajuts es concedeixen per un sol curs escolar, per tant, cada any s'han
de sol·licitar dins el termini que estableixi la convocatòria.
Sol·licituds fora de termini
Qualsevol sol·licitud fora de termini no serà admesa.

9. CONCESSIÓ/DENEGACIÓ DELS AJUTS I NOTIFICACIONS
Els atorgaments d’ajuts a alumnes de llars d'infants, es concediran a partir de la
valoració individualitzada de cada expedient, que serà realitzada pel
Departament d’Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Penedès, d'acord
amb els requisits i criteris de baremació especificats als punts 3 i 4 d'aquestes
bases.
El total d'atorgaments tindrà com a límit econòmic el crèdit disponible a la
partida pressupostària corresponent.
Si la documentació obtinguda pel Consell Comarcal, d'altres administracions, a
partir de l'autorització feta pel sol·licitant, no és coherent amb la sol·licitud, es
denegarà.
L'informe de concessió serà sotmès a la Junta de Govern, com a òrgan
competent, per adoptar la resolució que pertoqui.
L'alumnat que, tot i reunir els requisits de la convocatòria, no hagi assolit un
nombre d'ordre que el permeti obtenir l'ajut, atès que els recursos disponibles
són limitats, quedarà ordenat d'acord amb la seva puntuació i constituirà una
llista d'espera. En aquest supòsit, si alguna de les persones beneficiàries de
l'ajut causa baixa a la Llar d'Infants, o renuncia a l'ajut, s'assignarà aquest ajut
al següent alumne de la relació.
La resolució d'aquesta convocatòria inclourà 3 annexos.
El primer inclourà l'alumnat que resulti beneficiari de l'ajut.
En el segon hi constarà l'alumnat al qual li sigui denegat l'ajut, per no reunir
algun o alguns dels requisits exigits per la convocatòria.
En el tercer s'inclourà l'alumnat que, tot i reunir els requisits de la convocatòria,
no ha assolit un número d'ordre que li permeti obtenir l'ajut. L'alumnat inclòs en
aquest darrer annex quedarà ordenat d'acord amb la seva puntuació i
constituirà una llista d'espera amb la qual s'anirà substituint, per rigorós ordre,
l'alumnat adjudicatari que, per qualsevol causa deixi de ser beneficiari
d'aquests ajuts.

Aquesta mateixa llista d'espera indicarà l'ordre a seguir en cas d'un eventual
increment del crèdit reservat per a la convocatòria, de forma sobrevinguda.
La resolució de l’atorgament o denegació de l’ajut, que posarà fi a la via
administrativa, serà publicada a la seu electrònica del Consell Comarcal, i
aquesta substituirà la notificació individualitzada, de conformitat amb el que
disposa l’article 42.b de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, sens perjudici d'altres
tipus de comunicacions (SMS, comunicació postal ordinària...), i de la
comunicació que es realitzarà a les llars d'infants per tal de que emetin el
corresponent certificat, dels mesos que els alumnes beneficiaris dels ajuts, han
utilitzat. Així mateix es publicarà a la BDNS (Base de Dades Nacional de
Subvencions).
Les reclamacions que es puguin interposar contra els acords d'atorgament i
denegació dels esmentats ajuts, seran resoltes per la Junta de Govern del
Consell Comarcal. Aquesta reclamació anirà acompanyada de tota la
documentació justificativa especificada als punts 3 i 4 d'aquestes bases.
10. PÈRDUA PARCIAL O TOTAL DE LA SUBVENCIÓ
Els alumnes beneficiaris que causin baixa per trasllat a una escola situada fora
de la comarca, abans de que es dicti resolució d'atorgament, perdran el seu
dret a la beca.
Els alumnes, que un cop finalitzat el curs, no puguin certificar l’assistència a la
Llar durant un període mínim de 9 mesos, perdran el dret a la beca, inclús
desprès del seu atorgament, excepte en casos de baixa per força major
(malaltia greu o canvi de domicili fora de la comarca) degudament justificada,
als quals se’ls hi aplicarà la corresponent reducció proporcional als mesos reals
assistits durant el curs.
11. JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DELS AJUTS
La justificació del ajuts es realitzarà mitjançant certificats emesos pels directors
de les llars d'infants, on hi constarà els mesos que cada beneficiari ha fet ús del
servei, ja sigui només d'assistència a la llar, o assistència a la llar amb servei de
menjador.
Els imports atorgats es pagaran un cop el curs hagi finalitzat i s’ingressaran en
el compte bancari, de la seva titularitat, indicat pel pare/ mare/tutor de l'alumne
beneficiari del ajut, i sempre i quan la Tresoreria comarcal ho permeti.
12. SEGUIMENT
Els beneficiaris dels ajuts estan obligats a facilitar la informació i documentació
original que els òrgans de control de l’Administració els puguin requerir. El
Consell Comarcal del Baix Penedès 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-se padrons i registres relatius a la
titularitat de béns i a la realització d’activitats econòmiques. Igualment, els ajuts
seran retirats total o parcialment quan es detecti que hi ha hagut ocultació o
falsedat de les dades sol·licitades.
13. AUTORITZACIÓ AL CCBP PER A LA OBTENCIÓ D'INFORMACIÓ
Tots els sol·licitants de beca, hauran d'autoritzar al Consell Comarcal del Baix
Penedès, mitjançant la seva signatura, a sol·licitar de les diferents
administracions la documentació que sigui necessària per contrastar la
documentació adjuntada a la sol·licitud, com és:
a) Situació socioeconòmiques de la família: la informació fiscal es podrà obtenir
directament pel Consell Comarcal de l’AEAT, prèvia autorització de l’interessat i
tots els membres computables de la unitat familiar, incorporada a la sol·licitud.
b) Condició de família monoparental: aquesta informació social es podrà obtenir
directament pel Consell Comarcal del Departament de Benestar Social i Família
(Secretaria de Polítiques Familiars) de la Generalitat de Catalunya (Títol de
Família Monoparental) i del certificat de convivència, obtingut també
directament dels Ajuntaments respectius (E-Padró).
c) Condició de disminució: aquesta informació social es podrà obtenir
directament pel Consell Comarcal del Departament de Benestar Social i Família
(ICASS) de la Generalitat de Catalunya (dictamen expedit per l'equip multiprofessional de valoració i orientació de persones disminuïdes (EVO).
d) Família nombrosa: aquesta informació social es podrà obtenir directament
pel Consell Comarcal del Departament de Benestar Social i Família (Secretaria
de Polítiques Familiars) de la Generalitat de Catalunya (Títol de Família
Nombrosa)
e) Situació geogràfica: aquesta informació social es podrà obtenir directament
pel Consell Comarcal dels Ajuntaments respectius, certificat de convivència (EPadró).
f) Identitat de l'alumne: aquesta informació es podrà obtenir directament pel
Consell Comarcal de la Direcció General de Policia (DGP). (DNI)
g) Identitat del pare/mare/tutor legal, germans solters de menys de 25 anys, així
com també, si és el cas, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació
d'afectivitat, que constin empadronats al Padró Municipal d'habitants, en el
mateix domicili:
aquesta informació es podrà obtenir directament pel Consell Comarcal de la
Direcció General de Policia (DGP). (DNI) i del certificat de convivència, obtingut
també directament dels Ajuntaments respectius (E-Padró).
El Consell podrà sol·licitar en tot moment, de qualsevulla Administració, la
documentació que consideri oportuna per provar la situació que s’al·lega.

14. PROTECCIÓ DE DADES
D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, les dades facilitades seran incloses en un fitxer
propietat del Consell Comarcal del Baix Penedès, amb la finalitat de valorar la
seva petició, quin objecte és la obtenció d' un ajut per a l'assistència de nens i
nenes a llars d'infants, de la comarca del Baix Penedès.
Es podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els
termes que estableix la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat al Consell
Comarcal del Baix Penedès, Plaça del Centre, núm. 5, 43700 El Vendrell.
15. DURADA DE L'EXPEDIENT I SILENCI ADMINISTRATIU
La durada prevista per l’expedient iniciat a sol·licitud de part és de sis mesos.
En aquest cas, el sentit del silenci de l’Administració, si s’arriba a produir, és
negatiu.
16. INTERPRETACIÓ
Qualsevol dubte en la interpretació d'aquestes bases serà resolt per la Junta de
Govern del Consell Comarcal del Baix Penedès.
_______________________________________

