Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 1 d'octubre
de 2018, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a continuació:
APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ D’AJUTS A L’EDUCACIÓ DE CARÀCTER
INDIVIDUAL, PER AL PRIMER TRIMESTRE DEL CURS 2018-2019.
Identificació de l’expedient 6975/2018
Aprovació de la convocatòria de concessió d’ajuts a l’educació de caràcter individual, per al primer
trimestre del curs 2018-2019.
Fets

2. L’objecte d’aquesta convocatòria és la regulació de l’atorgament de les prestacions socials de
caràcter econòmic, amb la finalitat de cobrir necessitats bàsiques i d’àmbit socioeducatiu, per a
menors escolaritzats al municipi de Calafell.
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1. En el Ple Municipal de 28 de desembre de 2004, van ser aprovades les Bases de Concessió
d’Ajuts a l’Educació de Caràcter Individual per a Infants i Joves de l’Ajuntament de Calafell, que
van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província en data 4 de Febrer del 2005.

1.

En el pressupost municipal prorrogat de l’exercici 2017 existeix l’aplicació pressupostària
E03/2320/4800001 – Ajuts a l’educació.

2.

La coordinadora del Departament de Qualitat de Vida ha emès informe, de data 30 de juliol de
2018, on proposa aprovar la convocatòria d’ajuts a l’educació de caràcter individual per al
primer trimestre del curs 2018-2019, per un import de 2.991,85€.

3.

La interventora municipal ha emès informe núm.370_18 on es fiscalitza de conformitat
l’expedient 6975_18.

Fonaments de dret

1. Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, estableix en els articles 25 i
26 que els municipis amb una població superior als vint mil habitants, hauran de prestar els
serveis socials per satisfer les necessitats de la comunitat veïnal.

rebre prestacions socials i ajuts públics per atendre les càrregues familiars i el dret dels menors
a rebre l’atenció integral necessària per al desenvolupament de llur personalitat i llur benestar
en el context familiar i social.
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2. Estatut d’Autonomia de 2006, en els articles 16 i 17, fa menció dels drets de les famílies a
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3. Llei 14/2010, del 27 de maig sobre els drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència,
reconeix el dret de totes les persones menors d’edat a rebre l’atenció integral necessària per al
desenvolupament de llur personalitat i llur benestar en el context familiar i social.

4. Llei 17/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, articles 16 i 17, sobre
concessió i gestió, i l’article 22-bis sobre la prestació per menors d’edat en situació de risc.

5. Llei 12/2007, d’11 octubre de 2007, que regula i ordena el sistema de serveis socials amb la
finalitat de garantir-hi l’accés universal per a fer efectiva la justícia social i promoure el benestar
del conjunt de la població, aconseguint que els serveis socials es prestin amb els requisits i els
estàndards de qualitat òptims necessaris per a garantir la dignitat i la qualitat de vida de les
persones

6. Les Bases d’Ajuts a l’Educació de Caràcter Individual per a Infants i Joves, aprovades per la
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Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Calafell, en data 28 de desembre de 2004, i
publicades íntegrament en el BOP de Tarragona número 2005/925, de data 4 de febrer, on
s’especifica que a la valoració de les sol·licituds hi intervindran un o dos tècnics de la Regidoria
de Benestar Social i s’emetrà un informe proposta de concessió en cas de valoració favorable.

7. Llei 26/2010, de 3 d’agost de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques
de Catalunya.

8. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei 38/2003 de 17
de novembre, General de subvencions.

9. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
10. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del regim jurídic del sector públic.
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públiques.

11. Les bases d’execució del pressupost prorrogat de l’exercici 2017.
12. La Disposició addicional segona TRLCSP atribueix a l’alcalde la competència per a l’aprovació
d’aquest contracte. Aquesta competència, ha estat delegada en la tinent d’alcalde de l’Àrea
de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica en virtut de les atribucions que em són conferides
per Decret núm. 2669/2015 del 22 de juny de 2015.
El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres i per unanimitat acorda:

SEGON.- Aprovar la fase de la despesa (RC) núm. 920180006143 per import total de 2.991,85
euros.
TERCER.- Publicar aquest acord a la web de l’Ajuntament de Calafell.
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PRIMER.- Aprovar la convocatòria de concessió d’ajuts a l’educació de caràcter individual per al
primer trimestre del curs 2018-2019.
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QUART.- Publicar aquesta acord al Butlletí Oficial de la província de Tarragona.
CINQUÈ.- Notificar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i als Departaments de la corporació
afectat.

CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ D’AJUTS A L’EDUCACIÓ DE CARÀCTER INDIVIDUAL, PER AL
PRIMER TRIMESTRE DEL CURS 2018-2019.
1. INDICACIÓ DE L’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES I BUTLLETÍ OFICIAL ON S’HAN
PUBLICAT

2. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L’objecte d’aquesta convocatòria és la regulació de l’atorgament de les prestacions socials de
caràcter econòmic, amb la finalitat de cobrir necessitats bàsiques i d’àmbit socioeducatiu, per a
menors escolaritzats al municipi de Calafell.
3. QUANTIA TOTAL DELS AJUTS I CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Import de la convocatòria: 2.991,85€
Aplicació pressupostària: E03/2320/4800001 del Pressupost Prorrogat del any 2017
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Per acord del Ple Municipal de data 28 de desembre de 2004, van ser aprovades les Bases de
Concessió d’Ajuts a l’Educació de Caràcter Individual per a Infants i Joves de l’Ajuntament de
Calafell, que van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província en data 4 de Febrer del
2005.

4. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de
concurrència competitiva.
5. PERSONES BENEFICIÀRIES

6. TERMINIS DE SOL·LICITUD
Les sol·licituds podran presentar-se al Servei d’Atenció al Ciutadà mitjançant instància genèrica.

6.1. Termini ordinari
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Podran ser beneficiàries les famílies que sol·licitin ajuts econòmics escolars per a infants
empadronats i escolaritzats en el municipi de Calafell que estiguin fent un seguiment actiu des de
Serveis Socials de l’Ajuntament.
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Es podran sol·licitar l’ajut econòmic escolar des del mes de setembre de 2018 fins al mes de
novembre de 2018.
7.DOCUMENTACIÓ REQUERIDA
Fotocòpia del DNI / NIE / Passaport de la persona sol·licitant i del alumne.
Volant d’empadronament.
Autorització de pagament de la família a l’Ajuntament de Calafell.
Autorització de consulta dades d’altres administracions.
8.CRITERIS DE CONCESSIÓ

8.1.1. Compromisos de les persones beneficiàries
Les famílies beneficiàries hauran de respondre als requeriments de documentació i seguiments fets
per l’equip de l’EBAS de l’Ajuntament de Calafell
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8.1.2. Justificació dels ajuts econòmics escolars
L’entitat o l’empresa que gestiona el servei, haurà d’emetre els justificants individuals,
corresponents a l’activitat per a la seva tramitació. Fent constar les dades del alumne i del
pare/mare o tutor.
9.REVISIÓ DELS AJUTS ECONÒMICS ESCOLARS
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9.1. Revisions d’ajuts des de setembre de 2018 i fins l’últim dia lectiu dels primer trimestre del curs
2018/2019
L’equip de l’EBAS de l’Ajuntament de Calafell podrà fer la revisió dels ajuts atorgats:
- Sempre que l’ajut econòmic de menjador escolar superi el 60%.
- Sempre que l’equip de l’EBAS de l’Ajuntament detecti una variació de la situació socioeconòmica
de la persona beneficiària..
- Sempre que la persona beneficiària manifesti una variació en la seva situació socioeconòmica.
10. 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 la Tinent d’Alcalde
de Qualitat de Vida i Promoció econòmica.
11. 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 Base de Dades Nacional de
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En la notificació de la resolució, s’indicarà l’ import subvencionat i la temporalitat.
Els ajuts econòmics escolars quedaran subjectes a revisions periòdiques i /o puntuals durant la
durada del mateixos d’acord al pla de treball establert amb la família i/o a demanda de l’equip
tècnic encarregat de les valoracions.
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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.

Signatura 2 de 2

Ramon Ferré i Solé
Alexandre Pallarès Cervilla

03/10/2018 SECRETARI
Signatura 1 de 2

04/10/2018 ALCALDE

I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.
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