AJUNTAMENT DE CALAFELL
ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA
La Junta de Govern Local en sessió de caràcter ordinària celebrada el dia 19 d’agost de
2019 acordà l’aprovació de la convocatòria de concessió d’ajuts a l’educació de caràcter
individual, per al primer trimestre del curs 2019-2020 amb la següent part resolutiva:
“PRIMER.- Aprovar la convocatòria de concessió d’ajuts a l’educació de caràcter individual
per al primer trimestre del curs 2019-2020.
SEGON.- Aprovar la fase de la despesa (RC) núm. 920190004608 per import total de
9772,29 euros.
TERCER.- Publicar aquest acord a la web de l’Ajuntament de Calafell.
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.”
El que es publica als efectes escaients i per a coneixement general
La secretària accidental,

Àgueda Subirana Àlvarez
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CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ D’AJUTS A L’EDUCACIÓ DE CARÀCTER INDIVIDUAL,
PER AL PRIMER TRIMESTRE DEL CURS 2019-2020.
1. INDICACIÓ DE L’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES I BUTLLETÍ OFICIAL ON
S’HAN PUBLICAT
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.
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: 9.772,29€
Aplicació pressupostària: E03/2320/4800001 del Pressupost de l’any 2019
4. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de
concurrència competitiva.
5. PERSONES BENEFICIÀRIES
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.

21/08/2019 SECRETARI

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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Es podran sol·licitar l’ajut econòmic escolar des del mes d’agost de 2019 fins al mes de
novembre de 2019.
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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 VALORACIÓ
Es prioritzarà en la concessió els nuclis familiars amb mancances socials i econòmiques.
a) Situació familiar: famílies amb dificultats de desenvolupament i d’integració social
o manca d’autonomia personal, amb les quals s’estigui intervenint des dels
dispositius de serveis socials del municipi en sentit ampli i es valori que hi ha
necessitat. Fins a 5 punts.
b) Condició de família monoparental: coeficient multiplicador de la puntuació
anterior a) 1’15.
No es consideraran famílies monoparentals les de pares separats que estiguin
convivint amb una altra parella.
c) Famílies amb un fill amb disminució.
 Famílies amb menors afectats de disminució reconeguda per l’ICASS amb
un grau inferior al 65%: coeficient multiplicador de la puntuació a) 1’1.
 Famílies amb menors afectats de disminució reconeguda per l’ICASS amb
un grau del 65% o més: coeficient multiplicador de la puntuació a) 1’3.
d) Famílies amb títol de família nombrosa: coeficient multiplicador de la puntuació a)
1’3.
e) Es computaran com ingressos familiars la totalitat dels ingressos nets obtinguts
pels membres del grup familiar durant l’any anterior.
Al quocient resultant de dividir els ingressos nets obtinguts pels membres del grup
familiar durant l’any anterior.
Taula general:

A
A
A
A
A
A

2.253 euros
2.575 euros
2.896 euros
3.219 euros
3.540 euros
3.863 euros

4,4 punts
3,3 punts
2,5 punts
2,0 punts
1,5 punts
1,0 punts
0,5 punts
0 punts

Els punts se sumaran al resultat anterior.
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Fins a
1.931 euros
De
1.931 euros
De
2.254 euros
De
2.576 euros
De
2.897 euros
De
3.220 euros
De
3.541 euros
Més de 3.864 euros
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Els ingressos augmentaran anualment l’IPC.
9. CRITERIS DE CONCESSIÓ

9.1.1. 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

9.1.2. 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.
10. REVISIÓ DELS AJUTS ECONÒMICS ESCOLARS
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.

10.1. Revisions d’ajuts des d’agost i fins l’últim dia lectiu del primer trimestre del curs
2019/2020.
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.
11. 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 l’Àrea d’Igualtat i Drets Socials.

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
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.
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12. RÈGIM JURÍDIC, PUBLICITAT I FISCALITAT
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AJUNTAMENT DE CALAFELL
ANUNCIO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA

La Junta de Gobierno Local en sesión de carácter ordinaria celebrada el día 19 de Agosto
de 2019 acordó la aprobación de la convocatoria de concesión de ayudas a la educación
de carácter individual, para el primer trimestre del curso 2019-2020 con la siguiente parte
resolutiva:
“PRIMERO.- Aprobar la convocatoria de concesión de ayudas a la educación de carácter
individual para el primer trimestre del curso 2019-2020.
SEGUNDO.- Aprobar la fase del gasto (RC) núm. 920190004608 por importe total de
9772,29 euros.
TERCERO.- Publicar este acuerdo en la web del Ayuntamiento de Calafell.
CUARTO.- Publicar esta acuerdo en el Boletín Oficial de la provincia de Tarragona.
QUINTO.- Notificar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y los Departamentos de
la corporación afectado. "
Lo que se publica a los efectos oportunos y para conocimiento general.
La secretaria accidental,

Àgueda Subirana Àlvarez
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CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE AYUDAS A LA EDUCACIÓN DE CARÁCTER
INDIVIDUAL, PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL CURSO 2019 - 2020.
1. INDICACIÓN DE LA APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS Y BOLETÍN OFICIAL
DONDE SE HAN PUBLICADO
Por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 28 de diciembre de 2004, fueron aprobadas las
Bases de Concesión de Ayudas a la Educación de Carácter Individual para Niños y Jóvenes
del Ayuntamiento de Calafell, que fueron objeto de publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia en fecha 4 de Febrero de 2005.
2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El objeto de esta convocatoria es la regulación del otorgamiento de las prestaciones
sociales de carácter económico, con el fin de cubrir necesidades básicas y de ámbito
socioeducativo, para menores escolarizados en el municipio de Calafell.
3. CUANTÍA TOTAL DE LAS AYUDAS Y CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
Importe de la convocatoria: 9.772,29 €
Aplicación presupuestaria: E03 / 2320/ 4800001 del Presupuesto del año 2019
4. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN
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El procedimiento de concesión de las subvenciones objeto de esta convocatoria será el de
concurrencia competitiva.
5. BENEFICIARIOS
Podrán ser beneficiarias las familias que suele • liciten ayudas económicas escolares para
niños empadronados y escolarizados en el municipio de Calafell que estén haciendo un
seguimiento activo desde Servicios Sociales del Ayuntamiento.
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6. PLAZOS DE SOLICITUD
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Las solicitudes podrán presentarse en el Servicio de Atención al Ciudadano mediante
instancia genérica.

6.1. plazo ordinario
Se podrán solicitar la ayuda económica escolar desde el mes de Agosto de 2019 hasta el
mes de Noviembre de 2019.
7.Documentación REQUERIDA
Fotocopia del DNI / NIE / Pasaporte de la persona suele • tante y del alumno.
Volante de empadronamiento.
Autorización de pago de la familia en el Ayuntamiento de Calafell.
Autorización de consulta datos de otras administraciones.
8. CRITERIOS DE VALORACIÓN
Se priorizará en la concesión los núcleos familiares con carencias sociales y económicas.
a) Situación familiar: familias con dificultades de desarrollo y de integración social o
falta de autonomía personal, con las que se esté interviniendo desde los
dispositivos de servicios sociales del municipio en sentido amplio y se valore que
hay necesidad. Hasta 5 puntos.
b) Condición de familia monoparental: coeficiente multiplicador de la puntuación
anterior a) 1'15.
No se considerarán familias monoparentales las de padres separados que estén
conviviendo con otra pareja.
c) Familias con un hijo con disminución.
 - Familias con menores afectados de disminución reconocida por el ICASS
con un grado inferior al 65%: coeficiente multiplicador de la puntuación
a)1'1.
 - Familias con menores afectados de disminución reconocida por el ICASS
con un grado del 65% o más: coeficiente multiplicador de la puntuación a)
1'3.
Familias con título de familia numerosa: coeficiente multiplicador de la puntuación
a) 1'3.

e) Se computarán como ingresos familiares la totalidad de los ingresos netos
obtenidos por los miembros del grupo familiar durante el año anterior.
Al cociente resultante de dividir los ingresos netos obtenidos por los miembros del
grupo familiar durante el año anterior.
Tabla general:
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Fins a
1.931 euros
De
1.931 euros
De
2.254 euros
De
2.576 euros
De
2.897 euros
De
3.220 euros
De
3.541 euros
Més de 3.864 euros

A
A
A
A
A
A

2.253 euros
2.575 euros
2.896 euros
3.219 euros
3.540 euros
3.863 euros

4,4 punts
3,3 punts
2,5 punts
2,0 punts
1,5 punts
1,0 punts
0,5 punts
0 punts

Los puntos se sumaran al resultado anterior.
Los ingressos aumentaran anualmente el IPC.
9. CRITERIOS DE CONCESIÓN

9.1.1. Compromisos de los beneficiarios
Las familias beneficiarias deberán responder a los requerimientos de documentación y
seguimientos hechos por el equipo del EBAS del Ayuntamiento de Calafell.

9.1.2. Justificación de las ayudas económicas escolares
La entidad o la empresa que gestiona el servicio, deberá emitir los justificantes
individuales, correspondientes a la actividad para su tramitación. Haciendo constar los
datos del alumno y del padre / madre o tutor.
10. REVISIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS ESCOLARES
En la notificación de la resolución, se indicará el importe subvencionado y la temporalidad.
Las ayudas económicas escolares quedarán sujetas a revisiones periódicas y / o puntuales
durante la duración de los mismos de acuerdo al plan de trabajo establecido con la familia
y / o en demanda del equipo técnico encargado de las valoraciones.

10.1. Revisiones de ayudas desde el mes de agosto de 2019 y hasta el último día lectivo
del primer trimestre del curso 2019/2020.
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El equipo del EBAS del Ayuntamiento de Calafell podrá hacer la revisión de las ayudas
otorgadas:
- Siempre que la ayuda económica de comedor escolar supere el 60%.
- Siempre que el equipo del EBAS del Ayuntamiento detecte una variación de
la
situación socioeconómica de la persona beneficiaria .
- Siempre que la persona beneficiaria manifieste una variación en su situación
socioeconómica.
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11. ÓRGANO COMPETENTE PARA LA INSTRUCCIÓN Y LA PROPUESTA DE CONCESIÓN
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El órgano competente para la instrucción y la propuesta de concesión de las ayudas será la
Tinent d’Alcalde de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica.
12. RÉGIMEN JURÍDICO, PUBLICIDAD Y FISCALIDAD
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Las ayudas otorgadas mediante esta convocatoria quedan sometidos a la Ley General de
Subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre, y en la normativa que la desarrolla y en su
cumplimiento los otorgamientos serán debidamente informados a Base de Datos Nacional
de Subvenciones a pesar de quedar exentos del régimen de publicación previsto en la LGS
en aplicación de la LO 1/1982 de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a
la intimidad personal y familiar ya la propia imagen, quedando sometidas al régimen fiscal
vigente en el momento de su otorgamiento.
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