
BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE BEQUES I AJUTS EN MATÈRIA D’EDUCACIÓ I
ESPORTS DE L’AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR

1. PREÀMBUL

El sistema educatiu, configurat d'acord amb els valors constitucionals i estatutaris, respectant els drets i
llibertats  reconeguts  en  ella,  s'inspira  entre  d'altres  els  principis  d'equitat,  que  garanteixi  la  igualtat
d'oportunitats  per  al  desenvolupament  de  la  personalitat  a  través  de  l'educació,  la  igualtat  de  drets  i
oportunitats que ajudin a superar la discriminació i l'accessibilitat universal a l'educació, actuant com a
element  compensador  de  les  desigualtats  personals,  culturals,  econòmiques  i  socials.  Així  mateix,  la
normativa vigent en matèria d’educació disposen, com a principis del sistema educatiu, la qualitat per a tot
l’alumnat, independentment de les seves condicions i circumstàncies, així com l’equitat que garanteixi la
igualtat d’oportunitats, la inclusió educativa i la no discriminació; així com la universalitat i l'equitat com a
garantia d'igualtat d'oportunitats i la integració de tots els col·lectius, basada en la coresponsabilitat de tots
els centres sostinguts amb fons públics, així com el pluralisme, la inclusió escolar i la cohesió social.

Aquest són també els principis inspiradors d’aquestes bases reguladores de les beques i ajuts en matèria
d’educació  per garantir el mínim de suficiència en matèria de recursos i igualtat  d’oportunitats, objectius
contemplats en el Pla d’Actuació Municipal de  l’Ajuntament de Pineda de Mar com una actuació municipal
preeminent i rellevant l’ajut a persones en situació de vulnerabilitat social.

Finalment,  les  presents  bases  reguladores  donen  compliment  als  principis  d’actuació  pública  i
administrativa,  en  particular  els  relatius  a  l’ús  eficaç  i  eficient  dels  recursos  públics,  als  principis
d’objectivitat,  transparència,  bona  fe  i  confiança  legítima  que  ha  d’imperar  en  la  relació  entre
l’administració i la ciutadania.

2. OBJECTE I FINALITAT 

L'objecte d'aquestes bases és regir la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts als alumnes empadronats a
Pineda de Mar matriculats en centres educatius públics o privats concertats, que es trobin en una especial
situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.

La finalitat de l'atorgament de les diferents beques és:

a) Afavorir la integració del nen/nena a l'escola.

b) Prevenir el fracàs escolar i l'absentisme escolar.

c) Potenciar el desenvolupament evolutiu de l’infant.
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d) Potenciar la sociabilitat del nen/nena.

e) Potenciar el desenvolupament evolutiu i creatiu de l’infant.

f) Cobrir  l’atenció de l’infant en l’horari  escolar,  sempre que la família no pugui per motius laborals,
personals, socials, etc.

g) Donar una intervenció educativa integral del nen/nena en el seu temps de lleure: oferir una diversitat
d'activitats  com  ara,  tallers,  sortides,  jocs  de  grup,  reforç  escolar,  etc,  que  potenciïn  el
desenvolupament integral del nen.

h) Facilitar la inserció laboral dels pares.

i) Potenciar la integració social de les famílies.

Pel que fa a les beques per a l'escola d'adults, les finalitats són:

a) Facilitar una formació bàsica.

b) Potenciar la socialització de la persona adulta.

c) Facilitar l'assumpció de responsabilitats.

3. MODALITATS I TIPOLOGIA DELS AJUTS ECONÒMICS 

1. Modalitats

Els ajuts regulats per les presents bases s’ofereixen per a la cobertura de necessitats bàsiques relacionades
amb l’atorgament de beques i ajuts relacionades amb el camp educatiu.

Les prestacions econòmiques que es regulen en les presents bases reguladores poden ser puntuals  o
periòdiques, però sempre estaran limitades en el temps, i condicionades a la consecució dels objectius
establerts, així com als imports màxims establerts a la base 9a de les presents bases.

2. Tipologies

Els ajuts regulats per les presents bases tenen com a objecte pal·liar les necessitats següents:

A. BEQUES DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR 
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Ajut  econòmic  destinat  a  subvencionar  part  del  cost  dels  llibres i  material  escolar  del  segon cicle  de
l’educació infantil i dels cicles de primària.

Objectius:

a) Afavorir la integració del nen/nena a l'escola.

b) Prevenir el fracàs escolar.

c) Prevenir l'absentisme escolar.

B. BEQUES DE LLIBRES i MATERIAL ESCOLAR (educació secundària obligatòria)

Ajut  econòmic  destinat  a  subvencionar  part  del  cost  dels  llibres  escolars  o,  en  el  seu  defecte,  a
subvencionar el suport informàtic necessari per a l'adquisició informàtica dels llibres escolars de l’educació
secundària obligatòria i del material escolar.

Objectius:

a) Afavorir la integració del nen/nena a l'escola.

b) Prevenir el fracàs escolar.

c) Prevenir l'absentisme escolar.

C. BEQUES  LLARS D’INFANTS

Són ajuts  econòmics destinats  a la  subvenció temporal  d’una part  de les  quotes de les  llars  d’infants
municipals.  Es  podran  atorgar  beques  a  les  llars  d’infants  privades  reconegudes  pel  Departament
d'Ensenyament,  sempre que hagin demanat  la  preinscripció a  les  llars  d’infants  municipals  i  no hagin
obtingut places.

Objectius:

a) Potenciar el desenvolupament evolutiu de l’infant.

b) Potenciar la sociabilitat del nen/nena.

c) Facilitar la inserció laboral dels pares.

d) Cobrir l’atenció de l’infant en l’horari escolar, sempre que la família no pugui per motius laborals,
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personals, socials, etc.

e) Potenciar la integració social de les famílies

D. BEQUES DE CASALS D’ESTIU

Són ajuts  econòmics  destinats  a  la  subvenció  d’una  part  de  les  quotes  de  casals  o  activitats  d’estiu
organitzats per entitats de Pineda de Mar. No són objecte de subvenció els serveis complementaris que
ofereixin aquestes entitats (hores d’acollida i menjador).

Objectius:

a) Potenciar la sociabilitat del nen/nena.

b) Potenciar el desenvolupament evolutiu de l’infant.

c) Facilitar la inserció laboral dels pares.

d) Cobrir l’atenció de l’infant, sempre que la família no pugui per motius laborals, personals, socials, etc.

e) Intervenció educativa integral del nen/nena en el seu temps de lleure: oferir una diversitat d'activitats
com ara, tallers, sortides, jocs de grup, reforç escolar, etc, que potenciïn el desenvolupament integral
del nen.

E. BEQUES D’ESCOLA D’ADULTS

Són un ajut econòmic destinat a subvencionar part del cost de la matrícula dels cursos homologats de
l'Escola d'Adults municipal.

Objectius:

a) Facilitar la formació bàsica.

b) Potenciar la socialització de la persona adulta.

c) Facilitar l’assumpció de responsabilitats.

F. BEQUES DE TRANSPORT

Són un ajut econòmic destinat a subvencionar el cost del transport escolar,  en la part que paguen les
famílies,  al  segon cicle  d’educació  infantil  i  de primària  per  tots  aquells  nens/es que estiguin  cursant
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educació infantil o primària.

Objectius:

a) Afavorir la integració del nen/nena a l’escola.

b) Prevenir el fracàs escolar.

c) Prevenir l’absentisme escolar.

d) Afavorir que els nens amb necessitats educatives especials (NEE) estiguin repartits equitativament per
totes les escoles del municipi.

G. BEQUES D‘ESCOLA DE MÚSICA I/O ESCOLA DE DANSA

Són ajuts econòmics destinats a la subvenció d’una part de les quotes de les escoles de música i/o dansa
que organitza l’Ajuntament de Pineda de Mar.

Objectius:

a) Potenciar la sociabilitat del nen/nena.

b) Potenciar el desenvolupament evolutiu i creatiu de l’infant.

c) Intervenció  educativa  integral  del  nen/nena  en  el  seu  temps  de  lleure  que  potenciïn  el  seu
desenvolupament integral.

H. BEQUES PER A MATRÍCULES D’ESTUDIS SUPERIORS (CFGS i universitat) I ESTUDIS D’EDUCACIÓ
ESPECIAL

Són  ajuts  econòmics  destinats  a  la  subvenció  d’una  part  de  la  matrícula  del  primer  curs  de  Cicles
Formatius de Grau Superior (CFGS), d'estudis Universitaris i programes de diversificació curricular per a la
transició de la vida adulta en centres d’educació especial i  també part dels costos de transport que la
realització dels estudis pugui suposar.

4. ÀMBIT D’APLICACIÓ I BENEFICIARI/ÀRIES

Poden ser beneficiaris/àries els/les alumnes empadronats a Pineda de Mar matriculats en centres públics o
en centres privats concertats d'educació infantil i primària que es trobin en una especial situació familiar
amb necessitats socials i/o econòmiques. Així mateix, tindran la consideració de beneficiaris/àries els/les
alumnes matriculats en l’escola de música i  dansa, escola d’adults,  casals d’estiu i  estudis superiors  i
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d’educació especial.

Poden sol·licitar els ajuts les persones amb capacitat d’obrar, els pares, les mares, els tutors legals o les
persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda legal de les persones beneficiàries.

5. REQUISITS

1. Requisits generals

a) Estar empadronat a Pineda de Mar, independentment que el centre educatiu al qual assisteixin sigui
en un altre municipi.

b) Els ingressos familiars no han de superar els del darrer exercici fiscal liquidat una renda superior als
llindars màxims que s’estableixen a continuació:

Núm.
membres

Límit ingressos

1 IRSC*2

2 IRSC*2,5

3 IRSC*3

4 IRSC*3,5

5 IRSC*4

6 IRSC*4,5

7 IRSC*5

8 IRSC*5,5

c) Extraordinàriament  i  en  el  cas  d’una  situació  d’atur  sobrevinguda,  després  d’una situació  laboral
ininterrompuda d’un període de 2 anys, dins el període de càlcul de la renda, o durant en curs, es
podrà prendre com a import per a comptabilitzar els ingressos de la unitat familiar la renda que de
l’atur se’n derivi.

Els requisits que hauran d'acomplir  les famílies i/o sol·licitants,  per a cadascuna de les beques que es
tramitin,  excepte  per  a  les  beques  de  transport  o  per  beques  condicionades  a  subvencions  d'altres
administracions, les quals es regiran per la seva normativa específica.

Es consideraran membres de la unitat familiar:

a) L’infant i/o adolescent pel qual es sol·licita la beca.
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b) El pare i la mare o tutors/es legals de l’infant i/o adolescent.

En cas de divorci o separació legal, si la guàrdia i custòdia de l’infant i/o adolescent és compartida es
tindran en compte els dos tutors a la unitat familiar. Si la guàrdia i custòdia de l’infant i/o adolescent
s’atribueix a un sol tutor, no serà membre computable aquell/a ex cònjuge que no convisqui amb
l’infant i/o adolescent, però s’afegirà a la renda del tutor la pensió d’alimentació i/o compensatòria
que estableixi la sentència.

En el cas de viudetat,  aquesta només s’haurà de justificar amb el llibre de família o certificat  de
defunció, si no s’està en possessió del carnet de família monoparental vigent.

c) Els/les germans/es de fins a 25 que segons el padró consti que conviuen en el domicili familiar a la
data de la inscripció o matrícula.

d) Els/les germans/es majors de 25 anys amb discapacitat  física,  psíquica o sensorial  que segons el
padró que conviuen en el domicili familiar a data de la inscripció o matrícula.

Es consideren membres de la unitat familiar, i per tant, germans/es de l’infant i/o adolescent, aquells/es
que  convisquin  amb  l’infant  i/o  adolescent  a  la  data  de  la  inscripció  o  matrícula  segons  el  padró  i
comparteixin amb ell/a un o els dos tutors.

No es tindran en compte altres persones, tot i que convisquin al domicili familiar, amb o sense relació de
parentiu amb l’infant i/o adolescent, ni els avis que hi convisquin.

2. Requisits específics

A. BEQUES DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR

a) Que l’alumne hagi de cursar un curs dins el cicle d’educació infantil (P-3, P-4 o P-5) o dins el cicle
primària (1r a 6è).

b) No s’atorgaran beques de llibres a nens escolaritzats a escoles no públiques d’altres municipis.

c) No és concepte subvencionable el material escolar o les quotes a AMPAs de centres escolar.

B. BEQUES DE LLIBRES (educació secundària obligatòria)

a) Que l’alumne hagi de cursar un curs dins l’Educació Secundària Obligatòria.

b) Que els estudis a cursar siguin de nivell superior al curs anterior al de la convocatòria.
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c) No s’atorgaran beques de llibres a alumnes escolaritzats a centres d’altres municipis.

d) No és concepte subvencionable el material escolar o les quotes a AMPAs de centres escolar.

C. BEQUES DE LLAR D’INFANTS

a) Haver realitzat la preinscripció de l'infant en una llar d'infants municipal dins el període establert a
l'efecte.

D. BEQUES DE CASALS D’ESTIU

a) Que l’infant susceptible de ser beneficiari hagi estat escolaritzat en un escola d’educació infantil i
primària.

b) Per a infants que hagin cursat algun curs comprès entre P-3 o 6è de primària, que s’hagi realitzat la
preinscripció en els casals o activitats d’estiu organitzats per entitats de Pineda de Mar, dins el
període establert a l’efecte.

c) Per sol·licitar beca de casal d’estiu  en els casals o activitats d’estiu organitzats per entitats de
Pineda de Mar, i per aquelles famílies biparentals, caldrà que ambdós membres, en el dia anterior
a l’inici del període d'aprovació de les bases d'atorgament, es trobin en situació laboral activa o,
que aquell membre que no estigui en aquesta situació aporti certificat de l’OTG on consti que
estan en situació d’alta  de recerca de feina,  també amb data anterior  a  l’inici  del  període de
sol·licitud de beques.

E. BEQUES D’ESCOLA D’ADULTS

a) Haver  realitzat  la  preinscripció  a  l’Escola  d’Adults  de  l’Ajuntament  de  Pineda  de  Mar  dins  el
període corresponent.

b) No es pot sol·licitar beca d’escola d’adults per a cursar assignatures que ja han estat objecte de
beca pel beneficiari en cursos anterior.

F. BEQUES DE TRANSPORT

a) Estar empadronat a Pineda de Mar, en un dels següents barris: Poblenou, Can Feliu de Manola,
“Zona industrial”, Urbanització can Moré, Urbanització Montesol i haver realitzat la preinscripció
en les escoles de Poblenou (escola Antoni Doltra; escola Montpalau i escola Poblenou) i des del
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya se’ls hagi assignat plaça en una escola
de Pineda Centre (escola Sant Jordi, escola M.D. Roser, escola Aloc, escola Mediterrània, escola
Jaume I).
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b) Estar empadronat a Pineda de Mar, en la zona de Pineda centre i haver realitzat la preinscripció en
les  escoles  de  Pineda  centre  (escola  Aloc,  escola  Sant  Jordi,  escola  M.D.  Roser,  escola
Mediterrània, escola Jaume I) i des del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
se’ls  hagi  assignat  plaça  en  una escola  de  la  zona de Poblenou (escola  Antoni  Doltra;  escola
Montpalau i escola Poblenou).

G. BEQUES D’ESCOLA DE MÚSICA I/O DANSA

a) Haver realitzat la preinscripció a l’escola de música i dansa de l’Ajuntament de Pineda de Mar, dins
el període establert a l’efecte.

b) Ser menor de 18 anys.

H. BEQUES  PER  A  MATRÍCULES  D’ESTUDIS  SUPERIORS  (CFGS  i  universitat)  I  ESTUDIS
D’EDUCACIÓ ESPECIAL

a) Estar actualment empadronat a Pineda de Mar i amb anterioritat i de forma ininterrompuda des de
la data d’1 de gener de l’any anterior al de la respectiva convocatòria.

b) Estudiants matriculats en estudis de Cicles Formatius de Grau Superior o estudis universitaris de
1r curs per al curs corresponent a l’any de la convocatòria, en Instituts públics de la Generalitat de
Catalunya o en centres integrats o adscrits a una universitat catalana o pública de qualsevol altre
indret de l’estat espanyol.

c) Estudiants de programes de diversificació curricular per a la transició de la vida adulta en centres
d’educació especial de 1r i 2n curs corresponent a l’any de la convocatòria.

d) Disposar,  la  unitat  familiar  de l’estudiant  pel  qual  es  sol·licita  la  beca,  d’una renda per  càpita
inferior al doble de l’IRSC.

3. Requisits específics

No podran  sol·licitar  cap  tipus d’ajut  econòmic  aquelles  famílies  els  fills  de les  quals  hagin  acumulat
suficients  faltes  no  justificades  d’assistència  al  centre  escolar  per  tal  que  s’hagi  hagut  de  procedir  a
comunicar la situació als serveis socials del municipi d’acord amb el protocol d’absentisme aprovat pel
Consell Escolar Municipal.

6. CRITERIS D’ATORGAMENT

L’atorgament de les prestacions contemplades en les  presents bases reguladores restarà subjecte a la
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disponibilitat pressupostària d’aquest Ajuntament.

Serà motiu de denegació de la beca sol·licitada tenir deutes pendents amb l’Ajuntament de Pineda de Mar
o amb les empreses que gestionen els serveis educatius de titularitat municipal (llars d’infants, escola de
música, aula de dansa, escola d’adults).

L’informe tècnic del Servei d’Educació procedirà a la valoració de les sol·licituds presentades d’acord amb
els criteris d’atorgament següents:

1. Criteri general

a) Únicament  es  valorarà  les  sol·licituds  que  compleixin  els  requisits  assenyalats  en  la  present
convocatòria, per a cadascuna de les tipologies de beques.

2. Valoració  de sol·licituds de les beques de menjador,  llibres, llars d’infants, casal d’estiu,  escola
d’adults i escola de música, escola de dansa i beques d’esports

2.1. Càlcul  de  la  renda  familiar:  els  ingressos  de  la  unitat  familiar  es  relacionaran  amb  la  base
imposable general de la declaració de la  renda dels  diferents membres de la unitat  familiar,
respectivament; la renda familiar computable s'obtindrà de sumar la base imposable general i la
base imposable de l'estalvi  de l'Import  de la  Renda de Persones Físiques (IRPF) de tots  els
membres de la unitat familiar obligats a tributar, excloent els saldos negatius de guanys i pèrdues
patrimonials corresponents a exercicis anteriors així com el saldo net negatiu de rendiments del
capital  mobiliari  que constitueixen la  renda de l'estalvi  d'anys anteriors.  Al  resultat  d'aquesta
suma, se li restarà la quota resultant de l'autoliquidació.

2.2. Es  ponderarà  percentualment  els  ingressos  de  la  unitat  familiar  en  relació  al  llindar  màxim
establert per a cada tipus de beca. Del percentatge resultant s’extraurà el número a restar d’un
total de 10 punts. El número resultant en donarà la puntuació obtinguda en relació a la capacitat
econòmica de la unitat familiar.

2.3. S’atorgarà un punt de més per cada una de les situacions que la unitat familiar pugui acreditar:

a) Família monoparental. Serà preceptiu la presentació de carnet família monoparental (formada
pel/per la pare/mare sol/sola amb infants, sempre que aquests convisquin amb aquell/a i en
depenguin econòmicament de manera exclusiva).

b) Quan es tracti d’infants en acolliment.

c) Que  l’infant,  el  pare,  mare,  tutor,  tutora  o  germans  tinguin  una  discapacitat  reconeguda
superior al 33%.
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d) Expedient acadèmic. En les beques de llibres per a alumnes d’ESO, s’atorgarà 3 punts per a un
expedient  acadèmic  del  curs  anterior  amb  mitja  global  d’excel·lent  i  1  punt  per  a  un
expedient amb mitja global de notable.

2.4. La suma dels punts atorgats respecte la capacitat econòmica i respecte les altres circumstàncies
donarà el total de la puntuació atorgada a la unitat familiar, d’acord amb la fórmula següent:

PUNTS = 10 – ((RUF/LRC) · 10) + PA

RUF: Renda de la Unitat Familiar.

LRC: Llindar de Renda Corresponent.

PA: Sumatori dels Punts Addicionals de les situacions familiars.

L’import de la dotació pressupostària de les beques es dividirà entre el total de punts econòmics
obtinguts per tots els/les sol·licitants amb dret a beca, obtenint el preu en euros per punt. Es
multiplicarà el  preu per punt obtingut pels punts de cada sol·licitant amb dret a beca per tal
d’obtenir  l’import  corresponent  a  cada  sol·licitant,  respectant  els  imports  màxims  i  mínims,
d’acord amb la fórmula següent:

(PP /  PE) · PUNTS = BECA

PP: Partida Pressupostària.

PE: Punts Econòmics de totes les persones sol·licitants amb dret a beca.

PUNTS: Punts obtinguts.

3. Valoració de les sol·licituds de les beques d’estudis superiors i estudis d’educació especial:

A) Valoració capacitat econòmica familiar

1. S’atorgaran els següents punts en funció de la capacitat econòmica familiar:

- Renda per càpita inferior a l’IRSCx2 i superior a l’IRSCx1,4: 2,5 punts

- Renda per càpita inferior a l’IRSCx1,4euros: 5 punts
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Es consideren membres computables el pare i la mare o, si s’escau, el tutor o tutora legal; l’estudiant
sol·licitant; els germans o les germanes solters/es menors de 25 anys que visquin al domicili familiar el dia
31 de desembre de l’últim exercici, o els de més edat quan tinguin certificat de disminució, així com els
ascendents dels progenitors quan resideixin al  mateix domicili.  En cas de sol·licitants que constitueixin
unitats familiars independents, també són membres computables el o la cònjuge o, si s’escau, la persona a
la qual estigui unida en anàloga relació, així com els fills o filles, si n’hi hagués.

La renda familiar computable s'obtindrà de sumar la base imposable general i la base imposable de l'estalvi
de l'Import de la Renda de Persones Físiques (IRPF) de tots els membres de la unitat familiar obligats a
tributar, excloent els saldos negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents a exercicis anteriors
així com el saldo net negatiu de rendiments del capital mobiliari que constitueixen la renda de l'estalvi
d'anys anteriors. Al resultat d'aquesta suma, se li restarà la quota resultant de l'autoliquidació.

Per al càlcul dels membres que no estiguin obligats a presentar declaració de l'IRPF, de la suma d'ingressos
obtinguts es deduiran els pagaments a compte efectuats. Un cop obtinguda la renda familiar, s'aplicaran les
altres deduccions previstes.

En tots els casos, el càlcul de la renda familiar computable es farà d'acord a l'exercici fiscal de l'any anterior
a la de la convocatòria.

2. A  la  puntuació  econòmica  referenciada al  punt  3.A)1  s’atorgaran  suplementàriament  els  següents
punts per cada una de les situacions que la unitat familiar pugui acreditar:

a) Família nombrosa. Serà preceptiu la presentació de carnet família nombrosa original: 0,5 punts

b) Família monoparental. Serà preceptiu la presentació de carnet família monoparental  original: 0,5
punts.

c) Quan es tracti de menors en acolliment: 0,5 punts.

d) Que el  sol·licitant,  el  pare,  mare,  tutor,  tutora  o germans tinguin  una discapacitat  reconeguda
superior al 33%: 0,5 punts.

B) Valoració expedient acadèmic

S’atorgaran els següents punts en funció dels expedients acadèmics (estudis superiors i CFGS):
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Nota mitjana de l’expedient
acadèmic

Puntuació

Entre 9 i 9,99 5

Entre 8 i 8,99 4

Entre 7 i 7,99 3

Entre 6 i 6,99 2

Entre 5 i 5,99 1

L’expedient acadèmic en els estudis d’educació especial tindrà una valoració de 3 punts.

C) Valoració global.

1. La suma dels punts atorgats respecte la capacitat econòmica i respecte l’expedient acadèmic donarà el
total de la puntuació atorgada al sol·licitant.

2. L’import  de  les  beques  unitàries  s’obtindrà  per  la  distribució  del  total  de  l’import  de  la  partida
destinada a les beques de forma proporcional a les puntuacions obtingudes.

3. S’estableix com a ajut màxim unitari la quantitat de 1.000,00 euros. En tot cas, la suma de les quanties
dels  ajuts  rebuts  per  parts  de  les  diferents  administracions  no  pot  superar  el  cost  dels  estudis
(matrícula i transport).

7. ACREDITACIÓ I DOCUMENTACIÓ

Per poder valorar la situació d’una forma fidedigna es requerirà la documentació acreditativa necessària en
cada cas.

La documentació relacionada en aquest apartat serà considerada com a màxima i es reclamarà, en cada
cas al sol·licitant la necessària per a realitzar la valoració econòmica i social d’una forma fidedigna.

En cap cas, d’acord amb el que disposa l’article 35.f) de la Llei 30/1002, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment Administratiu Comú (LRJPAC),  es reclamarà
documentació  que  ja  consti  a  l’expedient  del  sol·licitant,  no  exigits  per  les  normes  aplicables  al
procediment de què es tracti o que es trobin en poder de l’administració actuant.

1. Documentació general per a qualsevol tipus d’ajut:

A) Sol·licitud d’ajuda, segons model normalitzat, degudament complimentat.

B) Acreditació de la composició de la unitat de convivència familiar.
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2. Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat familiar

a) Declaració presentada de l’IRPF de l’any anterior al de l’aprovació de la convocatòria. En cas de no
estar  obligat  a  fer-la  per  no  tenir-ne  l’obligació,  s’ha  d’aportar  el  certificat  negatiu  emès  per
l’Agència Tributària.

b) En defecte de l’apartat anterior, els fulls de salari dels últims sis mesos o certificat equivalent i el
contracte de treball (treballadors/res fixos o temporals).

c) Certificat del Servei d’Ocupació de Catalunya acreditatiu dels períodes d’inscripció i de recepció
de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia que perceben (persones en situació d’atur).

d) Certificat de la prestació de jubilació o invalidesa (persones pensionistes).

e) Certificat de la prestació d’incapacitat laboral transitòria (ILT) en cas de pagament directe per par
de l’Institut Nacional de Seguretat Social (persones en situació d’IT).

3. Documentació Específica
Per  a  l’accés  a  determinades  ajudes  econòmiques  serà  necessari  aportar,  a  més de  la  documentació
general, la documentació específica que correspongui:

a) En  cas  de  separació  o  divorci,  document  notarial,  justificants  d’interposició  de  la  demanda,
sentència judicial, conveni regulador o altres documents que demostrin aquesta situació i on consti
pensió alimentaria i custodia de fills.

b) Fotocòpia del títol de família nombrosa o de família monoparental, en el cas que correspongui.

c) En  cas  de  disminució  o  discapacitat  física,  psíquica  o  sensorial  d’algun  membre  de  la  unitat
familiar, certificats que acreditin aquestes circumstàncies i el seu grau.

d) Altres (despeses extraordinàries sobrevingudes, etc.).

L'Ajuntament de Pineda de Mar es reserva el dret de sol·licitar els originals de la documentació aportada
per  a  la  seva  verificació  en  qualsevol  moment  del  procediment;  així  com  el  dret  de  requerir  la
documentació descrita en aquest article si no ha estat presentada en el temps i forma indicats.

8. CALENDARI

El calendari per a la presentació de sol·licituds es determinarà a la convocatòria anual corresponent.
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No s’admetran sol·licituds fora del termini indicat, excepte per a les persones nouvingudes i empadronades
en el municipi. En aquest cas, el període de sol·licitud serà d’un mes a comptar des de la data en què
s’hagi produït aquesta situació o en el mes de setembre quan la situació es produeixi en els mesos de juliol
i agost.

9. QUANTIA DE L’AJUT

Com a criteri general, com a màxim se subvencionarà un 90% del cost del servei. L’import de les beques
unitàries s’obtindrà per la distribució del total de l’import de la partida destinada a les beques de forma
proporcional a les puntuacions obtingudes. En el cas que es comprovi que l'import de la beca atorgada ha
estat superior al 90% del cost del servei, es procedirà a minorar l'import de la beca fins que l'import atorgat
final resulti  del 90% del cost del servei;  l’import global minorat es redistribuirà proporcionalment a la
puntuació obtinguda entre la resta de beneficiaris fins a esgotar la quantia destinada a distribuir; pel càlcul
del servei es tindrà en compte els criteris següents:

Pel càlcul del servei es tindrà en compte els criteris següents:

A) El càlcul de l'import de les beques d'escola de música, dansa i escola d'adults es realitzarà en funció del
cost dels estudis per als quals es sol·licita la beca corresponent.

B) El càlcul de l'import de la beca de casal d'estiu es realitzarà prenent com a import màxim de la mitjana
del cost mensual dels casal d’estiu.

C) El càlcul de les beques de llibres i material escolar es realitzarà tenint en compte el cost global del cost
dels llibres i de la quota de material escolar que hagin aprovat els consells escolars dels centres respectius;
la distribució de l’import de la beca a atorgar es realitzarà prenent com a referència l’import dels llibres, i
addicionalment el cost del material escolar. S’estableix un ajut mínim de 20,00 €.

D) Els/les alumnes amb dret a beca de transport se’ls aprovarà el 100% de l’import de la beca d’acord
amb la normativa específica del Consell Comarcal del Maresme. La Regidoria d’Educació establirà, d’acord
amb l’esmentat Consell Comarcal del Maresme, el mitjà de transport a utilitzar, bé mitjançant transport
urbà, amb una monitor/a i/o mitjançant servei d’autocar discrecional.

E) Les beques d’estudis superiors i d’educació especial es valoraran d’acord amb el que es disposa a la
base 6.3.C) d’aquestes bases.

En el cas que l'Ajuntament de Pineda de Mar rebi alguna subvenció per a algun servei condicionada a
establir  un  preu  màxim  en  el  cost  del  servei,  aquest  preu  màxim no  serà  susceptible  de  ser  reduït
mitjançant atorgament de beca. Si la subvenció determina un número màxim de beneficiaris, la relació de
beneficiaris es realitzarà mitjançant el càlcul de la renda familiar que es valorarà tenint en compte els
apartats 2.1 i  2.3 del punt 6.1 d'aquestes bases, ordenant-se els beneficiaris de menor a major renda
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disponible.

Els imports atorgats es podran revisar a l’alça o es podran atorgar nous ajuts, en funció de subvencions
rebudes d’altres administracions, segons la valoració que consti a l’expedient del/de la sol·licitant.

Es podran atorgar nous tipus d’ajuts, en cada servei educatiu (llars d’infants, escola d’adults, casal d’estiu,
escoles  de  música  i  dansa,  i  escolarització  obligatòria),  en  funció  de  subvencions  rebudes  d’altres
administracions. El criteri d’atorgament de beques per aquests nou tipus d’ajuts es regirà per la valoració
que consti a l’expedient del sol·licitant per a cada servei educatiu.

10. OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES

1. Presentar  la  documentació  necessària  per  procedir  a  la  tramitació  dels  ajuts  d’acord  amb el  que
determinen aquestes bases en el termini aprovat en la convocatòria corresponent.

2. Facilitar la documentació que sigui requerida per l’Ajuntament de Pineda de Mar per tal d’acreditar els
requisits exigits, aportant els documents justificatius necessaris quan l’Ajuntament no ho pugui obtenir per
mitjans propis, i autoritzar-lo per fer les comprovacions corresponents.

3. Comunicar a l’Ajuntament de Pineda de Mar les variacions o canvis existents en la situació social i
econòmica de la persona o unitat familiar que puguin modificar les circumstàncies que van provocar la
sol·licitud i la resolució.

4. La concessió dels ajuts no serà invocable com a precedent ni generarà cap dret preferent per l’obtenció
de successives ajudes o beques.

5. Comunicar a l’Ajuntament de Pineda de Mar l’obtenció d’altres subvencions, beques i/o ajuts obtinguts
d’altres administracions per la mateixa finalitat i aquells/es que s’obtinguin en el futur.

11. GESTIÓ I TRAMITACIÓ

L’estudi i la valoració de les sol·licituds presentades seran avaluades pel Servei d’Educació d’acord amb els
criteris de valoració establerts als criteris d’atorgament (base 6).

En cas de no presentar-se la documentació requerida, es requerirà la persona interessada perquè en un
termini de 10 dies hàbil esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb la indicació que, si no
ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició.

Per valorar l’atorgament dels ajuts es procedirà seguint els passos que a continuació s’exposen:

1. Valoració de la situació econòmica i social.
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2. Proposta d'atorgament d'ajut econòmic puntual d’acord amb la puntuació obtinguda d’acord amb la
valoració efectuada pel Servei d’Educació.

3. Proposta de resolució elaborada per una Comissió de Valoració constituïda pels membres següents:

- El/la  Regidor/a  competent  en  l’àmbit  d’Educació  o  Regidor/a  en  qui  delegui,  actuant  com  a
president/a.

- El/la Cap de l’Àrea de Qualitat de Vida o persona en qui delegui, actuant com a vocal.

- El/la Tècnic/a d’Educació o persona en qui delegui, actuant com a vocal.

- El/la Tècnic/a de l’Administració General o persona en qui delegui, actuant com a secretari/ària.

4. Tramitació de l’expedient administratiu per a la aprovació de l’ajut per part de l’òrgan competent.

5. Respecte les beques de Casal d'Estiu, l’òrgan competent per resoldre aprovarà un atorgament inicial

d’acord amb la proposta de la Comissió de Valoració. En cas que es constati l’existència d’infants i/o

adolescents no inscrits a la data d’inici  de l’activitat que figuri a l’aprovació inicial,  la Comissió de

Valoració proposarà l’atorgament definitiu i redistribuirà aquests imports entre els demés infants i/o

adolescents  amb  dret  a  beca  fins  a  exhaurir  l’import  de  la  dotació  pressupostària,  de  forma

proporcional. Per tant,  l’import definitiu podrà ser igual o superior a l’import de l’aprovació inicial.

L’òrgan competent per resoldre aprovarà l’atorgament definitiu.

6. Pagament de l’ajut a les persones beneficiàries, l’entitat proveïdora o creditor.

7. Pagament de l'ajut a les persones beneficiàries, l'entitat proveïdora o creditor.

El termini màxim per resoldre la sol·licitud és de 3 mesos a comptar des de la finalització de presentació de
sol·licituds. Si transcorregut aquest termini no s’ha dictar la resolució expressa, la sol·licitud s’entendrà
desestimada.

12. PAGAMENT DELS AJUTS

Els pagament dels ajuts aprovats s’efectuarà de la manera següent:

a) Beques de llibres
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Aquests ajuts s’abonaran mitjançant el lliurament d’un val de llibres per al període del seu atorgament
conjuntament amb la comunicació de la beca a la persona interessada, el qual es presentarà al centre
escolar, AMPA o llibreria col·laboradora en el moment de la compra dels llibres. L’import de les beques
atorgades es pagarà directament i exclusivament a aquestes entitats prèvia presentació de la relació
corresponent.

b) Beques de llars d’infants, escola d’adults, escola de música i escola de dansa

Les beques atorgades es comunicarà a l’empresa adjudicatària de la prestació del servei. L’abonament
dels imports atorgats es faran efectiu d’acord amb el que disposi els plecs i el contracte administratiu
regulador de l’esmentat servei.

c) Beques de casals d’estiu

Els ajuts atorgats es comunicaran a les entitats organitzadores dels casals d’estiu de Pineda de Mar.
L’import de les beques atorgades es pagarà directament a aquestes entitats prèvia presentació de la
relació corresponent, la qual ha de presentar-se abans del 30 d’octubre de cada any.

d) Beques de transport

Es faran efectives d’acord amb el conveni signat amb el Consell Comarcal del Maresme.

e) Beques d’estudis superiors

Aquest ajuts s’abonaran directament a les persones beneficiàries, prèvia acreditació trimestral de la
despesa corresponent.

L’Ajuntament de Pineda de Mar transferirà al compte corrent que designi la persona beneficiària, el centre
escolar, l’AMPA o terceres persones (proveïdors) l’import de les ajuts atorgats.

13. CAUSES DE SUSPENSIÓ I/O REVOCACIÓ DELS AJUTS

Són causes de suspensió automàtica de les prestacions:

a) La desaparició de la situació de necessitat que ha motivat la prestació.

b) Els canvis en el nucli familiar que modifiquin la situació de necessitat.

c) L'engany en l'acreditació dels requisits.

d) Deixar d’estar empadronat a Pineda de Mar.
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e) No utilitzar el servei objecte de subvenció.

f) Deixar  d'atendre injustificadament dos requeriments que l'ens o l'òrgan gestor ha dut a terme per
comprovar la continuïtat dels requisits d'accés a la prestació concedida. S'entén per requeriments els
que han  estat  notificats  atenent  els  requisits  establerts  per  la  Llei  de  l'Estat  30/1992,  del  26  de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú.

Els perceptors de la prestació o els membres de la unitat familiar o de la unitat de convivència estan
obligats a comunicar a l'Ajuntament de Pineda de Mar que s'ha produït alguna de les causes de suspensió
indicades i, si escau, han de reintegrar les quanties percebudes indegudament. L'Ajuntament de Pineda de
Mar pot comprovar en qualsevol moment el compliment de les condicions que han determinat l'accés a la
prestació.

14. INDICADORS D’AVALUACIÓ

 Nombre de sol·licituds presentats per tipologia d’ajuts

 Nombre d’ajuts atorgats i denegats

 Import total dels ajuts atorgats

15. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades personals  i  familiars  de la  persona usuària  que constin  en el  seu expedient tenen caràcter
confidencial  i  estan  emparades  pel  secret  professional.  Només hi  tindran  accés  els  professionals  que
intervinguin directament en el cas, i només amb la finalitat dels serveis a prestar.

Aquestes dades seran tractades d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de
27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades perso -
nals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció
de dades personals i garantia dels drets digitals, o normativa vigent.

16. DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Les despeses aniran a càrrec a les dotacions pressupostàries que els respectius pressupostos municipals
destinin a ajuts o subvencions en matèria d’educació.

17. PUBLICITAT I TRANSPARÈNCIA

La publicitat de les bases reguladores d’aquesta subvenció s’efectuarà mitjançant la seva publicació en el
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Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Barcelona  i  en  el  web  i  el  portal  de  la  transparència  municipal
(www.pinedademar.org).

18. VIGÈNCIA

Aquestes bases entraran en vigor el dia de la seva publicació al BOP i serà efectiva amb caràcter indefinit
fins a la seva derogació expressa. Les seves modificacions s’ajustarà al procediment prevista a la legislació
vigent.

19. RÈGIM JURÍDIC

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), disposa que són principis del sistema educatiu,
entre  altres,  la  qualitat  de  l’educació  per  a  tot  l’alumnat,  independentment  de  les  seves  condicions  i
circumstàncies,  així  com l’equitat  que garanteixi  la  igualtat  d’oportunitats,  la  inclusió educativa i  la  no
discriminació.  Així  mateix,  la Llei  12/2009, de 10 de juliol,  d’educació (LE),  determina, dins dels seus
principis rectors, la universalitat i l'equitat com a garantia d'igualtat d'oportunitats i la integració de tots els
col·lectius,  basada en la  coresponsabilitat  de tots els centres sostinguts amb fons públics,  així  com el
pluralisme, la inclusió escolar i la cohesió social.

Per la seva part, la Llei 3/1991, de 18 de març, de formació d'adults, contempla com a objectius afavorir
l'accés  a  l'educació  reglada,  obligatòria  i  no  obligatòria,  en  les  seves  diverses  modalitats  i  amb  la
metodologia  adequada  a  la  formació  d'adults,  així  com  possibilitar  el  dret  que  té  tota  persona  a
l'actualització i el perfeccionament dels seus coneixements i destreses, d'acord amb les exigències laborals,
socials  i  culturals  de la  mateixa  societat,  i  dedicar  una atenció  preferent  als  sectors  socials  amb més
mancances,  per  tal  de  tractar  de  reequilibrar  el  conjunt  de  la  societat  catalana.  En  el  mateix  sentit
s’expressa el Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa.

Les presents bases reguladores s’emmarquen en la competència bàsica municipal establerta a l’article 25
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les de bases de règim local, i a l’article 66 del DL 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

En matèria de procediment i compliment dels requisits legals que han de guiar l’actuació de l’administració
territorial bàsica les presents bases reguladores són subsidiàries de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En  tot  allò  que no estigui  previst  en  les  presents  bases  seran  d’aplicació  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 38/2003, i demés normativa aplicable o que la substitueixi, així com allò disposat en
l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Pineda de Mar i demés
normativa municipal aplicable.
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20. DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

AJUTS COMPLEMENTARIS BEQUES MENJADOR CONSELL COMARCAL DEL MARESME

1. Descripció

Aquests ajuts complementaris s’adrecen als alumnes que fan ús del servei de menjador escolar en centres
educatius sostinguts amb fons públics.

2. Beneficiaris/àries

Alumnes empadronats a Pineda de Mar, independentment que el centre educatiu al qual assisteixin sigui
en un altre municipi.

3. Requisits

a) Tenir la condició de beneficiari/ària.

b) Cursar ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil (P3 i 6è de Primària).

c) Complir els criteris per a l’atorgament dels ajuts i barems de puntuació establerts per la normativa de
beques menjador del Consell Comarcal del Maresme.

d) Haver  presentar  la  sol·licitud de beques de menjador  escolar  del  Consell  Comarcal  del  Maresme,
complir els requisits d’atorgament i no haver obtingut l’ajut efectiu.

4. Quantia de l’ajut complementari

Aquest ajut serà del 50% del cost del menjador, el qual no podrà superar el preu màxim establert pel
Departament d’Ensenyament. En el cas que l’import total dels ajuts complementaris superi la consignació
pressupostària aprovada al efecte, els imports atorgar a cada alumne es reduirà proporcionalment.

21. DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

BEQUES D’ESPORTS

1. Objecte i finalitat

L’objecte  d’aquesta  subvenció  és  la  regulació  de  les  convocatòries  ordinàries  de  concessions  de
subvencions en règim de concurrència competitiva, dins dels límits pressupostaris, els beneficiaris definits
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a l’article 3 d’aquestes bases que practiquin esport fora de l’horari  escolar a qualsevol de les entitats
esportives o educatives del Pineda de Mar.

La seva finalitat és afavorir la pràctica de l’activitat esportiva dels joves integrants d'unitats familiars amb
rendes baixes, de tal forma que la situació econòmica de la família no comporti un impediment o una
carrega econòmica excessiva que pugui impedir la practica esportiva d'aquests menors i joves, mitjançant
el finançament de la pràctica esportiva fora de l’horari escolar durant el curs escolar (de setembre de l’any
de convocatòria fins el juny de l’any següent) previst a la convocatòria corresponent.

2. Període d’execució

Les beques o ajuts concedides s’hauran de destinar a finançar la  pràctica de l’esport  fora de l’horari
escolar durant la temporada esportiva o escolar previst a les respectives convocatòries.

3. Beneficiaris i requisits

Tenen la condició de beneficiaris de la subvenció la unitat familiar a la qual se li reconegui el dret a  obtenir
la subvenció mitjançant resolució expressa.

Per poder atorgar-se la subvenció es condició imprescindible que la unitat familiar, compleixi els requisits
que es detallen en aquestes bases i la convocatòria corresponent, i sempre que no estigui afectada per cap
de  les  prohibicions  contingudes  a  l'article  13  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de
subvencions.

Els infants i/o adolescents que participin en les activitats esportives objecte d’aquestes beques hauran de
reunir els requisits següents:

a) Els  infants  i/o  adolescents  han  de  cursar  un  cicle  d’educació  primària  o  educació  secundària
obligatòria en el moment d’inici de l’activitat.

b) Els infants i/o adolescents i els membres de la unitat familiar han estar empadronats al municipi de
Pineda de Mar.

c) Els  infants  i/o  adolescents  hauran  d’estar  inscrits  en  una  activitat  esportiva  de  les  entitats
homologades a 30 de setembre de l’any de la convocatòria.

d) Que la unitat familiar compleixi amb els requisits econòmics fixats en les bases de la convocatòria.

4. Obligació de comunicació
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Els beneficiaris de la subvenció han de comunicar a l’ajuntament el cessament en la pràctica esportiva
objecte de subvenció en el termini de 5 dies hàbils següents en què es produeixi  la baixa en l’entitat
esportiva vinculada.

5. Tercers interessats o entitats homologades

Als efectes previstos en aquesta normativa tenen la condició de tercers interessats o entitats homologades
les associacions de pares i mares de les escoles i instituts de Pineda de Mar i les entitats o clubs esportius
federats que constin inscrites en el Registre d’Associacions de Pineda de Mar.

Els tercer interessats o entitats homologades rebran el pagament de la subvenció atorgada a cadascun dels
beneficiaris.

6. Despeses subvencionables

Tindran  la  consideració  de  despeses  subvencionables  les  relacionades  amb  l’esport  extraescolar  i/o
inclusiu objecte de la subvenció: la inscripció o matrícula i les quotes de l’activitat.

7. Quantia de la subvenció

La quantia de la subvenció serà el percentatge fitxat a la base novena de les Bases reguladores (màxim del
90%). Aquest percentatge s’aplicarà sobre els cost de l’activitat de l’activitat esportiva. Els import mínims i
màxims de la subvenció serà de 50 i 270 euros, respectivament.

8. Criteris objectius d’atorgament 

Les beques s’atorgaran a aquells sol·licitant  que compleixin amb els requisits fixats en aquestes bases. La
valoració de les sol·licituds tindran en compte els nivells de renda de la unitat familiar.

Es tindran en compte els nivells de renda als que fa referència la base 5.1.b) de la Bases reguladores.

9. Procediment de l’atorgament

El  procediment  d’aquestes  subvencions  serà  el  de  concurrència  competitiva,  mitjançant  l’aprovació  i
publicació  de  la  convocatòria  ordinària  corresponent  i  d’acord  amb  els  principis  de  publicitat,
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.

Convocatòria
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El procediment s’iniciarà per la convocatòria que es publicarà a la Seu Electrònica municipal i a la BDNS
(Base de Datos Nacional de Subvenciones). Un extracte de la convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona. Es podran fer altres formes de difusió, les quals no desplegarà efectes de
convocatòria.

La convocatòria contindrà els extrems següents:

Sol·licituds

Les  sol·licituds  per  concórrer  a  la  convocatòria  hauran  de  presentar-se  dins  del  termini  fixats  a  la
convocatòria,  mitjançant  el  model  de  sol·licitud  normalitzat,  al  qual  s’ha  d’adjuntar  la  documentació
següent:

a) Declaració de renda de l’exercici  anterior  al  de la  convocatòria  de tots  els  integrants  de la  unitat
familiar major d’edat.

b) En el supòsit de no estar obligat a presentar la declaració de renda, documents que justifiquin els
ingressos de cada membre major de 18 anys mitjançant els documents que corresponguin:

- Certificat d’ingressos expedit per l’Agència Tributària de tots els membres de la unitat familiar o
autorització a favor de l’Ajuntament de Pineda de Mar per obtenir-ne les dades fiscals.

- Certificat d’ingressos de pensió de tots els membres de la unitat familiar majors d’edat.

- Es cas de trobar-se en situació d’atur o de no declarar ingressos, els membres de la unitat familiar en
edat  activa  hauran  de  presentar  el  document  acreditatiu,  emès  per  l’Oficina  de  Treball  de  la
Generalitat de Catalunya) o es consigna si cobren subsidi d’atur i la quantitat  que perceben per
aquest concepte.

D’acord amb el que preveu l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les  administracions públiques,  els  sol·licitants  que hagin presentat  aquesta documentació en
qualsevol  altre  procediment  d’atorgament  de  subvencions  i  durant  el  mateix  exercici  hauran  d’indicar
aquest fet en la sol·licitud de subvenció, i  només hauran d’aportar aquells documents que hagin tingut
alguna variació respecte a la sol·licitud anteriorment presentada.

Els defectes advertits seran esmenables si llur naturalesa ho permet. A aquest efectes, el Servei d’Esports
requerirà  a  l’interessat  per  tal  de  que  el  termini  màxim  de  deu  dies  hàbils  esmeni  les  deficiències
detectades. Transcorregut aquest termini, sense que s’hagi donat compliment al requeriment, es tindrà al
sol·licitant desistit de la seva petició.

Instrucció
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Valoració de les sol·licituds

La Comissió de Valoració procedirà a la distribució de l’import de les beques o subvencions d’acord amb
els criteris d’atorgament establerts a la base 6.1 de les Bases reguladores; la qual cosa farà constar en
l’acta de la sessió de valoració. La proposta de la comissió servirà de base per formular la proposta de
resolució. L’acta i la proposta de resolució es pronunciarà sobre les subvencions atorgades, les denegades,
les desistides i les pendents.

La Comissió de Valoració estarà constituïda pels membres següents:

-  El/la  Regidor/a  competent  en  l’àmbit  d’Esports  o  Regidor/a  en  qui  delegui,  actuant  com  a  
president/a.

- El/la Cap de l’Àrea de Qualitat de Vida o persona en qui delegui, actuant com a vocal.

- El/la Coordinador/a d’Esports o persona en qui delegui, actuant com a vocal.

- El/la Tècnic/a de l’Administració General o persona en qui delegui, actuant com a secretari/ària.

Resolució

L’òrgan competent per resoldre aprovarà un atorgament inicial d’acord amb la proposta de la Comissió de
Valoració.

En  cas  que es  constati  l’existència  d’infants  i/o  adolescents  no  inscrits  a  la  data  d’inici  de  l’activitat
esportiva  que  figuri  a  l’aprovació  inicial,  la  Comissió  de  Valoració  proposarà  l’atorgament  definitiu  i
redistribuirà  aquests  imports  entre els  demés infants  i/o adolescents  amb dret  a  beca fins  a  exhaurir
l’import de la dotació pressupostària, de forma proporcional. Per tant, l’import definitiu podrà ser igual o
superior a l’import de l’aprovació inicial.

L’òrgan competent per resoldre aprovarà l’atorgament definitiu.

Acceptació de la subvenció

Dins del termini màxim de 10 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació de la resolució, el
beneficiari  podrà  manifestar  per  escrit  l’acceptació  de  la  subvenció  concedida.  Transcorregut  aquest
termini sense manifestació escrita d’acceptació, aquesta s’entendrà feta tàcitament.

L’acceptació expressa o tàcita abastarà a tots els elements contingut a la resolució i determinarà l’obligació
del beneficiari de complir la resta de les condicions de la subvenció.
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10. Formes de pagament

El pagament se realitzarà mitjançant transferència bancària a favor de l’entitat  prestadora de l’activitat
esportiva subvencionada en dos pagaments.

Es farà una bestreta del 80% de l’import de la subvenció atorgada a partir dels deu dies següents a la
acceptació expressa o tàcita de la subvenció. El 20% restant es satisfarà un cop finalitzada la temporada
esportiva i s’hagi aprovat la seva justificació.

Els beneficiaris de la beca o subvenció atorgada accepten i cedeixen el seu dret de cobrament a favor dels
tercers interessats o entitats homologades, fet que s’haurà de fer constar en la sol·licitud.

11. Justificació de la subvenció

Els tercers interessats o entitats homologades hauran d’aportar,  en un termini no superior als 30 dies
naturals, a comptar des de la data de finalització de l'activitat per part del infant, la justificació dels fons
rebuts mitjançant un certificat, signat per qui ostenti la representació del infant/a legalment, on consti que
el beneficiari ha assistit i desenvolupat l'activitat objecte de la subvenció i on es faci menció de l'import de
l'ajut  rebut,  de  la  despesa  total  de  l'activitat  i  les  dates  d'inici  i  finalització  de  l'activitat  per  part  del
beneficiari, així com el contingut de l'activitat.

No obstant això, la justificació s’haurà de presentar sempre abans de que finalitzi el termini de presentació
de sol·licituds de la propera convocatòria de subvenció a l'esport fora d'horari escolar.
La justificació s’ha de presentar a través de mitjans electrònics en els termes previstos a l’article 14 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

L’Ajuntament de Pineda podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui oportuns, el destí
de les quantitats atorgades en relació amb les seves finalitats. El perceptor de la subvenció haurà de donar
lliure accés a les actuacions municipals de comprovació pertinents.

12. Revisió i reintegrament 

Les  subvencions  atorgades  podran  ser  revisades  i,  si  escau,  reintegrades  e  els  termes  previstos  a
l’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de Pineda de Mar.

22. DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA

CONSULTA INTERADMINISTRATIVA D’INTEROPERABILITAT
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Als efectes previstos a l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, l’Ajuntament de Pineda, prèvia autorització de la persona o persones
interessades,  podrà  demanar  a  altres  administracions  públiques  a  través  de  les  xarxes  corporatives,
consulta a les plataformes d’intermediació de dades o altres sistemes electrònic habilitats a l’efecte, els
documents i les dades de caràcter personal en els expedients relacionats amb l’objecte d’aquestes bases.

23 DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA

En el supòsit que es reguli fiscalment la tarifació social de les taxes pel servei de llars d’infants (article
6.1.1 de l’Ordenança Fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per ensenyaments especials), fins a la seva
implementació total, les beques de llars d’infants previstes a l’article 3.C d’aquestes bases s’atorgaran en
els termes següents:

a) Curs escolar 2020-2021, alumnes de continuïtat de P1 i P2.

b) Curs escolar 2021-2022, alumnes de continuïtat de P2.

24. DISPOSICIÓ FINAL

L’Ajuntament de Pineda de Mar és el competent per a la interpretació de les qüestions que pugui suscitar
l’aplicació d’aquestes bases reguladores.

Bases aprovades per acord Plenari de data 31/03/2016.

Publicació al BOPB de data 18/04/2016 i DOGC núm. 7110-29.04.2016.

Modificació Bases aprovades per acord Plenari de data 27/04/2017.

Publicació al BOPB de data 22/05/2017.

Modificació Bases aprovades per acord Plenari núm. PLE/13/2019 de 28 de març de 2019.

Publicació al BOPB de 11.04.2019 i 30.08.2019.

Modificació Bases aprovades per acord Plenari núm. PLE/3/26/2020 de 28 de març de 2020.

Publicació al BOPB de 03.06.2020 i DOGC núm. 813-12.06.2020.
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	Les despeses aniran a càrrec a les dotacions pressupostàries que els respectius pressupostos municipals destinin a ajuts o subvencions en matèria d’educació.

