Bases que regeixen la convocatòria pública per a la concessió d'ajuts econòmics, de caràcter
individual, per a l’assistència a les llars d’infants en el curs 2013/2014

Clàusula 1ª. Objecte de la convocatòria.
Constitueix l'objecte d'aquestes Bases regular el règim dels ajuts individuals per a l’assistència a les llar
d’infants, en aplicació del Conveni Marc de col·laboració i coordinació entre la Diputació de Tarragona i els
Consells Comarcals per optimitzar la prestació de serveis municipals, en el curs 2013-2014.

Clàusula 2ª. Destinataris dels ajuts.
Són destinataris dels ajuts les famílies de nens i nenes empadronades a la Comarca de la Ribera d'Ebre on
almenys el pare/mare o persona que exerceixi la tutoria legal tingui un any d’antiguitat a data de sol·licitud
d’ajut, que hagin causat alta a una llar d’infants de la comarca amb menys de tres anys complerts, amb servei
a mitja pensió o d' externat. Si l'ajut es sol·licita per a infants que ja han complert els 3 anys, s'haurà de
justificar documentalment la no existència de plaça escolar, pública o concertada, a la localitat.

Clàusula 3ª. Criteris de prioritat en les concessions d’ajut.
Es prioritzaran les concessions en funció dels criteris següents:
1.1 Situació socioeconòmica de la unitat familiar.
a) Taula aplicable
Renda disponible anual per membre de la unitat familiar
de 0 a 4.000,00 €.
4 punts (*)
de 4.000,01 a 5.000,00 €.
3 punts (*)
de 5.000,01 a 6.000,00 €.
2 punts (*)
de 6.000,01 a 7.000,00 €.
1 punt (*)
de més de 7.000,01 €.
0 punts (*)
(*) coeficients reductors:

per ingressos bruts íntegres que ascendeixen a 45.000,00 - 50.000,00 € serà
per ingressos bruts íntegres que ascendeixen a 50.000,01 - 70.000,00 € serà
per ingressos bruts íntegres que ascendeixen a partir 70.000,01 € serà

1 punt
2 punts
3 punts

b) Tant en el supòsit de fer la renda com no, s'aplicarà una deducció per Mínim Personal i familiar,
d'acord amb la taula següent, sobre els ingressos nets de la unitat familiar.
MPF per cada progenitor 3.100,00 €
MPF per cadascun dels fills a càrrec 1.150,00 €
Un cop feta la deducció per Mínim Personal Familiar s'aplicarà la taula de renda disponible anual per membre de la
unitat familiar, punt 1.1 a).

S'entén per unitat familiar:


La integrada per pare i mare o qualsevol d’ells i els seus fills, sempre que hi convisquin i
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depenguin econòmicament de la família.


També es consideren membres de la unitat familiar el cònjuge o la persona que convisqui
maritalment amb el pare o la mare dels fills, com també els fills no comuns sempre que
convisquin amb la família i en depenguin econòmicament.



Tenen la mateixa consideració que els pares la persona o persones que tinguin a càrrec seu els
fills menors d’edat sempre que aquests convisquin amb aquelles persones i a càrrec seu.

S'entén per renda disponible anual per membre de la unitat familiar, el resultat de dividir la base imposable
que consta a la/les declaració/ons de renda de l’exercici 2012 pel nombre de membres de la unitat familiar.
1.2 Situació familiar. (màxim 5 punts)
Títol de família monoparental
Títol família nombrosa
Membres de la família amb discapacitat intel·lectual física o sensorial o membres de la unitat
familiar amb grau i nivell de dependència
Dona que ha patit violència masclista
Altres fills/es que assisteixen a llars d’infants

1 punt
1 punt
1 punt
1 punt
1 punt

Clàusula 4ª. Ajust socioeconòmic de valoració
Excepcionalment, en fase de valoració de les sol·licituds, la puntuació obtinguda en base a la documentació
aportada pot ésser modificada d’ofici, a l’alça o a la baixa, en funció de la realitat socioeconòmica del nucli
familiar de què es tingui coneixement directe per part de l’EBAS (Equip Bàsic d’Atenció Social) de la
comarca. En aquests supòsits, es farà constar expressament aquesta modificació tot afegint al quadre valorat
de cada sol·licitud l’expressió “informe social” i especificant la modificació de puntuació que s’hi introdueix
com a conseqüència d’aquest informe. Puntuació 10 punts.

Clàusula 5ª. Import dels ajuts.
L'import màxim dels ajuts, per alumne, és de fins a un màxim d’onze mesos.
Servei mitja jornada
Servei jornada completa

39 €
94 €

Clàusula 6ª. Incompatibilitats.
Els ajuts regulats a les presents bases són incompatibles amb qualsevol ajut d'un altre organisme públic o
privat, rebut pel mateix concepte, sempre que superin el cost total de l’import objecte de subvenció.
Els beneficiaris dels presents ajuts que durant el curs 2012-2013 van rebre ajuts o subvencions del seu
ajuntament per un import igual o superior al cost del servei que s’especifica a la clàusula 5ª de les presents
Bases, no podran sol·licitar una ajuda en la present anualitat, atesa la incompatibilitat en què es va incórrer.

Clàusula 7ª. Tramitació de les sol·licituds.
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1. Les sol·licituds individuals les presentaran els representants legals dels infants a la direcció de la llar
d’infants.
Les sol·licituds s’han de formular en el model normalitzat “Sol·licitud d’ajut econòmic de llar d’infants”,
que serà proporcionat per la llar d’infants, o a la web: http://www.riberaebre.org
2. Amb la sol·licitud, degudament emplenada, el pares o tutors de l’alumne autoritzen al Consell Comarcal
de la Ribera d’Ebre a consultar mitjançant Via Oberta i la seu electrònica de l’Agència Tributària la
documentació necessària per valorar la sol·licitud. El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre es reserva el dret
de demanar la documentació addicional als sol·licitants, així com altra que s’escaigui per completar la
valoració.
2.1 Documentació imprescindible a presentar juntament amb la sol·licitud


Fotocòpia DNI/NIE del pare/mare, tutor/tutora de l’alumne.



Altres documents que el/la professional consideri oportuns per tal d’acreditar amb més fidelitat
la seva situació personal i/o econòmica actual.

2.2 Documentació autoritzada pels pares i/o tutors legals per a reclamar el Consell Comarcal
de la Ribera d’Ebre per Via Oberta


Certificat d’imputacions de l’IRPF, exercici 2012.



Certificat de l’import d’altres pensions i prestacions exemptes de tributar a l’IRPF.



Acreditant del SEPE de les prestacions per desocupació percebudes a l’any 2012.



Acreditant del nucli de convivència de la unitat familiar.



Acreditant títol de família nombrosa.



Acreditant del títol de família monoparental, si és el cas.



Acreditant de discapacitat i de grau de dependència.

2.3 Documentació addicional que pot reclamar-se als interessats


Altres documents que el/la professional consideri oportuns o bé alguns ja autoritzats Via oberta
i/o Agència Tributària, per tal d’acreditar amb més fidelitat la seva situació personal i/o
econòmica actual.

3. El/la director/a o responsable de la llar d’infants trametrà les sol·licituds individuals, degudament
emplenades i amb tota la documentació necessària, presentades a la llar d’infants, al Consell Comarcal
juntament amb el document model normalitzat “Document per al pagament d’ajuts individuals”,
degudament emplenat, enumerant totes les sol·licituds i prioritzant, si ho considera adient, els infants de les
famílies que més necessitin l’ajut.
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Clàusula 8ª. Termini per presentar les sol·licituds.
1. El termini de presentació de les sol·licituds per la direcció de la llar d’infants, al Consell Comarcal
s’iniciarà el dia 12 de setembre i finalitzarà l’11 d’octubre de 2013, tots dos inclosos
2. Només en circumstàncies excepcionals que hagin impedit formular la sol·licitud dins de termini, com és
ara un canvi de centre docent o altres circumstàncies sobrevingudes, s’admetran sol·licituds fora de termini.
L’atorgament dels ajuts en aquests supòsits resta condicionat sempre i quan la concessió dels ajuts sol·licitats
dins de termini no hagi esgotat el crèdit pressupostari disponible per aquesta finalitat:
a)

A què el sol·licitant acrediti la circumstància sobrevinguda o el cas excepcional que justifiqui la
presentació de la sol·licitud fora de termini prèvia declaració d’informe social, quan es tracti d’una
situació de risc.

b)

A què s’acrediti mitjançant el corresponent certificat municipal l’arribada a la comarca en
posterioritat a la data final del termini de presentació de sol·licituds i tingui la consideració de “Cas
Social”.

Clàusula 9ª. Concessions o denegacions de l’ajut i notificacions.
1. Correspon a l’EBAS del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre la tramitació dels expedients individuals, fins
a la formulació de la proposta de resolució, que serà subscrita per la Coordinadora de l’equip. Correspon a la
Junta de Govern la resolució dels expedients dins de les disponibilitats dels crèdits pressupostaris existents.
2. Quan el nombre de sol·licituds excedeixi la disponibilitat pressupostària prevista per a aquesta finalitat, la
Junta de Govern, en adoptar l’acord de concessió i denegació, podrà fixar una puntuació mínima de tall per a
poder ésser beneficiari dels ajuts.
3. Les concessions dels ajuts es notificaran mitjançant l’exposició d’edictes en els taulers d’anuncis de les
llars d’infants i ajuntaments dels domicilis dels sol·licitants. Un cop exposats dins el termini que s’habilitarà
a l’efecte seran retornats mitjançant una diligència que fixarà els dies en els que ha estat exposat.
En el cas de les denegacions podran ser notificades mitjançant correu certificat al domicili especificat pels
sol·licitants al model de sol·licitud, si el nombre de les mateixes ho permet i pot ser assumit realitzar-ho a
través d’aquest mitjà.

Clàusula 10ª. Pagament
1. L'import dels ajuts atorgats serà agrupat pels totals corresponents a cada llar d’infants i ingressat
periòdicament als comptes corrents que les pròpies llars d’infants hauran indicat prèviament en omplir el
model normalitzat “Document per al pagament d’ajuts individuals”.
2. Per rebre efectivament l'ajut a què es refereix l'apartat anterior és necessari justificar que les quantitats
atorgades pendents de cobrar es destinen a la finalitat per a les quals els ajuts han estat concedits. Per
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acreditar això se seguirà el següent procediment:
a) El Consell Comarcal requerirà periòdicament al director o responsable de la llar d’infants que empleni
el document model normalitzat “certificat d’assistència”, referit a un període determinat del curs. En
qualsevol cas, es procurarà que els períodes de justificació no excedeixin d'un trimestre natural.
En el certificat d' assistència, la justificació mensual cal que coincideixi amb els mesos pagats pels pares,
sempre que hi hagi causa justificada.
b) Un cop revisada pel Consell Comarcal la justificació d’assistència rebuda de la llar d’infants,
s'ordenarà el pagament de les quantitats efectivament justificades. Si una sol·licitud s'aprova en
concepte de mitja pensió i al llarg del curs augmenta l'assistència a jornada completa, no s'augmentarà
l'import inicialment aprovat, encara que es justifiqui l'assistència documentalment. D'altra banda, les
beques aprovades per import de jornada complerta i assisteixin només mitja jornada es reduirà la beca
en proporció de la modificació. La no assistència del nen o nena a la llar d’infants durant determinats
dies, per causes justificades, no fa decaure el dret al cobrament de l’ajut. La inassistència injustificada
i perllongada, en canvi, pot motivar la incoació d’expedient de revocació per incompliment de la
finalitat de l’ajut. Correspondrà a la Gerència del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, a proposta de
l’Àrea de Serveis a les Persones, la incoació i tramitació d’aquests expedients, i a la Junta de Govern
Local la seva resolució.
c) Per cada període d'assistència justificat, el Consell Comarcal instarà a la llar d’infants que empleni el
model normalitzat “nòmina justificativa del cobrament dels ajuts”.

Clàusula 11ª. Dret supletori.
En tot allò que no es preveu en aquestes Bases de manera expressa, serà d'aplicació el que es disposa als
articles 239 a 241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, 118 a 129 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals
aprovat per Decret 179/1995, de 13/6/1995, 8 i concordants de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, i també, al RD 887/2006, de 21/07/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general
de subvencions.
Annex: Els documents corresponents als models de sol·licitud i de justificació dels presents ajuts es troben a
disposició dels interessats a la web del Consell Comarcal: http://www.riberaebre.org
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Sol·licitud d’ajut per assistència a llar d’infants. Curs 2013/2014
Si l’ajut se sol·licita per més d’un membre de la família, es formularà en un únic imprès sempre que els/les alumnes estiguin matriculats al mateix centre.

1. Dades d’identificació de la llar d’infants
Llar d’infants:
Adreça postal:

Municipi:

CP:

Telèfon:

Adreça electrònica:

2. Dades dels representants legals
Nom del pare/tutor:

DNI/NIE:

Nom de la mare/tutora:

DNI/NIE:

Adreça postal:

Municipi:

Telèfon fix:

Telèfon mòbil:

3. Dades de les persones beneficiàries

CP
Adreça electrònica:

( Els espais en gris seran omplerts per l’EBAS)

1. Nom i cognoms alumne/a:

Data naixement:

Sexe:

home

dona

import beca atorgada

Assenyaleu el servei :
Jornada completa

Mitja jornada

2. Nom i cognoms alumne/a:

Data naixement:

Sexe:

home

dona

import beca atorgada

Assenyaleu el servei :
Jornada completa

Mitja jornada

3. Nom i cognoms alumne/a:

Data naixement:

Sexe:

home

dona

import beca atorgada

Assenyaleu el servei :
Jornada completa

Mitja jornada

4. Dades familiars
Família monoparental

Família nombrosa

Dona que ha patit violència masclista

Membres de la família amb discapacitat intel·lectual física o sensorial o membres de la unitat familiar amb grau i nivell de dependència
Altres fills/es que assisteixen a llars d’infants, Sí

No

5. Altres dades educatives
- Vareu sol·licitar ajuts econòmics al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre el curs 2012/2013? Sí

- Heu sol·licitat ajut econòmic pel mateix concepte a un altre ens local/organisme? Sí

No

No

- Heu percebut un altre ajut econòmic pel mateix concepte d’un altre ens, públic o privat ?
Sí

, quin .......................................................... i quantia ........... €

No
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6. Valoració (omplir per l’EBAS)
Situació econòmica

Renda disponible anual familiar:
CR:

MPF:

PUNTS:

Renda familiar

Situació familiar

PUNTS:

Família monoparental

PUNTS:

Família nombrosa

PUNTS:

Membres de la família amb discapacitat intel·lectual física o sensorial o
membres de la unitat familiar amb grau i nivell de dependència

PUNTS:

Dona que ha patit violència masclista

PUNTS:

Altres fills/es que assisteixen a llars d’infants

TOTAL:

PUNTS

Cas social

El/la sotasignat/ada sol·licita ajut econòmic per a l’adquisició de llibres escolars per al/la, seu/va fill/a, i declara que totes les dades assenyalades són certes i que no ha de
demanat ni ha rebut altres ajuts per a la mateixa finalitat, igualment AUTORITZO a l’Àrea de Serveis a les Persones del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre a consultar
les meves dades requerides pel tràmit de la subvenció mitjançant Via Oberta i a l’Agència Tributària, als efectes de comprovar que reuneixo les condicions requerides per a
l’accés a l’ajut individual per a l’assistència a llar d’infants, curs 2013/2014.
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, d 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa l’interessat que les dades facilitades seran incloses
en un fiter propietat del CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE amb la finalitat de procedir a la tramitació de la sol·licitud realitzada.
Així mateix, s’informa la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació i oposició en els temes establerts en la legislació vigent mitjançant
escrit presentat al Registre General del CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE, Plaça Sant Roc, 2 CP 43740 Móra d’Ebre (Tarragona)

Signatura dels representants legals de l’alumne:

Pare

Mare

Data:

Tutor

Tutora

Sr. President del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
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Documentació imprescindible a presentar juntament amb la sol·licitud
Fotocòpia DNI/NIE del pare/mare, tutor/tutora de l’alumne.
Altres documents que el/la professional consideri oportuns per tal d’acreditar amb més fidelitat la seva situació
personal i/o econòmica actual.

Documentació autoritzada pels pares i/o tutors legals per a reclamar el Consell Comarcal de la Ribera
d’Ebre per Via Oberta
Certificat d’imputacions de l’IRPF, exercici 2012.
Certificat de l’import d’altres pensions i prestacions exemptes de tributar a l’IRPF.
Acreditant del SEPE de les prestacions per desocupació percebudes a l’any 2012.
Acreditant del nucli de convivència de la unitat familiar.
Acreditant títol de família nombrosa.
Acreditant del títol de família monoparental, si és el cas.
Acreditant de discapacitat i de grau de dependència.

Documentació addicional que pot reclamar-se als sol·licitants
Altres documents que el/la professional consideri oportuns o bé alguns ja autoritzats Via oberta i/o
Agència Tributària, per tal d’acreditar amb més fidelitat la seva situació personal i/o econòmica actual.
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Document per al pagament d’ajuts individuals per a l’assistència a llars d’infants curs 2013/2014
Dades d’identificació
Llar d’infants
Adreça postal

Telèfon

Municipi

Codi postal

Dependència municipal:
SI
NO

Adreça electrònica

ALTRES

Nom i cognoms del responsable de la llar d’infants

CIF

Dades econòmiques de la llar d'infants
Núm. Compte

Import de la quota, curs 2013/2014 (En €/mes):
Mitja jornada
Jornada completa
Període de funcionament de la llar d’infants: de

Nom i cognoms de l’infant

mitja
jornada

€/mes
€/mes
de 2013 a

de 2014

jornada Autorització del pare, mare o tutor,
completa
per cobrar l’ajut
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Nom i cognoms de l’infant

mitja
jornada

jornada Autorització del pare, mare o tutor,
completa
per cobrar l’ajut

Signatura del responsable a la llar d’infants

Data

Sr. President del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
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CERTIFICAT D'ASSISTÈNCIA

Nom llar d’infants:

................................................

El/la director/a d'aquesta llar d’infants certifica que els alumnes que més avall es relacionen han
assistit i, per tant, pagat els mesos que es puntualitzen.

NOM ALUMNE

MES

MJ/JC

MES

MJ/JC

MES

MJ/JC

* Posar una creu als mesos que hagi assistit i pagat, i cal assenyalar si el nen/a ha assistit a mitja
jornada (MJ) o jornada completa (JC).
El/la director/a,

Sgt/
,

,

de 2013
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Nòmina justificativa de cobrament dels ajuts per l’assistència a llars d’infants, curs 2013/2014
Dades d’identificació del centre

El/la Sr/a director/a de la llar d’infants, presenta la següent relació justificativa del pagament dels ajuts.
Nom i cognoms de l'alumne

Ajut

Nom cognoms pare o mare
Número del NIF

Signatura

Data

Import total (en €.)
Signatura del/la director/a

Data

Sr. President del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
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