Exp: 2580 / 2010
Codi: 10.7
Ref: mn

“BASES REGULADORES DE LA SELECCIÓ DE L’ALUMNAT DE 0 A 3 ANYS
QUE ES TROBI EN SITUACIONS SOCIOECONÒMIQUES DESFAVORIDES
ESCOLARITZAT A LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS EL CURS ESCOLAR
2010-2011 DE CONFORMITAT AMB L’ORDRE EDU/123/2010 , D’1 DE MARÇ .

Primera.- Objecte
1.- L’objecte de les presents Bases és determinar l’alumnat que es trobi en una
situació socioeconòmica desfavorida i establir els criteris de baremació de les
sol.licituds de les famílies amb menors escolaritzats a les Llars d’Infants Municipals
per tal de minorar la quota per l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys, de
conformitat amb l’ordre EDU/123/2010
Segona.- Requisits dels beneficiaris
Poden ser beneficiàris d’aquests ajuts les famílies dels nens i nenes matriculats el
curs escolar 2010-2011 a les Llars d’infants Municipals que reuneixin els següents
requisits:
a) Renda familiar:
a.1- No superar els llindars màxims de la renda familiar corresponent al darrer
exercici fiscal liquidat (2009) indicats a continuació, d’acord amb el que estableix la
base 2.5 del programa C de l’Ordre EDU/123/2010, d’1 de març
- Famílies de dos membres: 17.377,00 euros.
- Famílies de tres membres: 22.820,00 euros.
- Famílies de quatre membres: 27.069,00 euros.
- Famílies de cinc membres: 30.717,00 euros.
- Famílies de sis membres: 34.241,00 euros.
-

Famílies de set membres: 37.576,00 euros.

-

Famílies de vuit membres: 40.882,00 euros

-

A partir del vuitè membre, s’afegiran 3.282,00 euros per cada nou membre
computable.

a.2- Tindrà el mateix efecte excloent l’existència d’activitats econòmiques de què
siguin computables els membres de la unitat familiar per les quals hagin tingut el
darrer any fiscal un volum de facturació superior a 155.500,00 euros.
La renda de les famílies, als efectes d’aquests ajuts, s’obtindrà per agregació de les
rendes corresponents al darrer exercici fiscal liquidat de cada un dels membres
computables de conformitat amb la normativa reguladora de l’impost sobre la renda
de les persones físiques.
En el cas de no poder adjuntar la documentació referida a la capacitat econòmica i
estiguin rebent assistència social rellevant, s’aportarà un informe social on hi consti
una valoració estimativa dels ingressos d’acord amb la informació de què es disposi.
b) Les famílies beneficiaries d’aquest ajuts no s’han de trobar en cap de les causes
que impedeixen obtenir aquesta condició, d’acord amb el que estableix l’article 13.2
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Tercera.- Criteris de baremació i puntuació
La baremació i ordenació de les sol.licitus que compleixin els requisits de renda
familiars establerts a l’apartat anterior es farà d’acord amb els següents criteris:
1) Capacitat economica del nucli familiar: quocient resultant de dividir tots els
ingressos familiars entre el nombre de membres de la unitat familiar, se li adjudicarà
la puntuació següent:
Fins a 2598,99 € : 10 punts
De 2599,00 a 2948,99€: 8 punts
De 2949,00 a 3298,99€ : 7 punts
De 3299,00 a 3648,99€: 6 punts
De 3649,00 a 3999,99€: 5 punts
De 4000,00 a 4349,99€: 4 punts

De 4350,00 a 4778,99€: 3 punts
De 4779,00 a 5079,99€: 2 punts
Més de 5080,00 €: 1 punt
2) Infants en acolliment: 1 punt.
3) Discapacitat de l’infant, el pare, la mare, el tutor, la tutora o els germans : 1 punt.
4) Família nombrosa: 2 punts , excepte quan concorri la circumstància de famílies
amb bessons ( 3 punts) o trigèmins (4 punts).
5) Família monoparental: 2 punts.
6)Pare o mare/tutor o tutora legals inscrits como a demandants d’ocupació sense
rebre cap tipus de percepció des de l’inici de 2010: 2 punts
La puntuació total de cada família sol.licitant serà el resultant de la suma dels punts
obtinguts per cada criteri i tindrà un màxim de 20 punts i un mínim d’1 punt.

Quarta.- Documentació justificativa a aportar pels interessats
1.- Sol.licitud degudament complimentada on hi constin el nom i cognoms i el DNI
del pare i la mare o tutor i tutora legal del menor, l’adreça , el telèfon i el nom i
cognoms i els curs al que està matriculat el nen o nena ajuts amb l’indicació
expressa que no es troben en cap de les causes que impedeixen obtenir aquesta
condició, d’acord amb el que estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
.En cas de separació, còpia del conveni regulador i, en cas de no cobrar la pensió
establerta, original i fotocòpia de la denúncia corresponent.
2.- Original i fotocòpia de la documentació acreditativa del compliment dels criteris
establerts per accedir a l’ajut de tots els membres de la unitat familiar majors de 16
anys.
3.- Original i fotocòpia de la documentació que es cregui convenient per justificar les
circumstàncies a que fan referència els criteris de Baremació.
En el cas de no presentar la justificació
dels requisits per a accedir a aquesta
convocatòria dins del termini establert, es donarà per no presentada i en
conseqüència es declararà al sol.licitant no admès en aquesta convocatòria.

Cinquena.- Lloc i termini de presentació de les sol.licituds
La sol.licitud haurà de presentar-se a les dependències del departament d’Educació
acompanyada de la documentació adient relacionada al punt anterior del 17 al 25
d’agost de 2010 en un horari de 10 a 13 h.

Sisena.- Comissió de baremació
La comissió estarà formada per una tècnica d’admisnistració general, la tècnica
d’Educació i una directora de Llar d’Infants Municipal .
Aquesta comissió baremarà les sol.licituds presentades i emetrà una proposta de
les famílies que tenen una situació socioeconòmica desfavorida, que s’elevarà a
l’Alcaldia-presidència per a la seva aprovació i posterior sol.licitud de subvenció a la
Generalitat de Catalunya d’acord amb la convocatòria pública de les línies de
subvenció del Departament d’Educació per a l’any 2010 , Ordre EDU/123/2010.
La puntuació final obtinguda pels interessats serà la resultant de la aplicació rigorosa
dels criteris de puntuació i segons l’establert a les bases. El fet de tenir alguna
puntuació no implica el reconeixement de la condició de beneficiari de l’ajut.

Setena.- Concessió d’Ajuts i Resultat de la valoració
Les concessions dels ajuts tindran com a límit econòmic la quantitat aportada per el
Departament d’Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament
de Roses per aquest concepte, éssent en tot cas l’import màxim a percebre per
aquesta corporació, de 1.400 € per alumne beneficiari i l’import a otorgar per a cada
alumne/a no podrà superar aquesta quantitat.
La quantitat otorgada s’ingressarà a la partida pressupostària corresponent i es
destinarà exclusivament a la finalitat establerta per aquesta subvenció.

Roses, 27 de juliol de 2010.

