BASES PER A CONCESSIÓ D’ AJUTS A L’ESCOLARITZACIÓ D’INFANTS DE 0 A 3 ANYS A LES
ESCOLES BESSOL DE LA COMARCA DEL BERGUEDÀ. CURS 2015-2016

Primera: Objecte de les bases
-Aquestes bases tenen per objecte estructurar i fixar els criteris i el procediment per a
la concessió d’ajuts per a l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys a les escoles
bressol de la Comarcal del Berguedà
-Els ajuts van destinats únicament
econòmiques

a famílies amb especials dificultats socials i

-L’atorgament d’aquests ajuts s’efectuarà conforme als principis de publicitat,
transparència, concurrència competitiva, igualtat i no discriminació
Segona: Destinataris
Podran ser destinataris d’aquest ajuts les unitats familiars que tinguin al seu càrrec un infant
de 0 a 3 anys , que resideixin a la comarca del Berguedà i que compleixi els següents requisits:
1.
2.
3.
4.

Estar matriculat en alguna escola bressol de la comarca
Estar empadronat en algun dels municipis de la comarca
No ser deutor per cap concepte del Consell Comarcal del Berguedà
Trobar-se amb una situació d’especial dificultat socioeconòmica (Cal una valoració
tècnica de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència Bages-Berguedà i de
l’Equip Bàsic d’Atenció Social del municipi que correspongui)

Tercera: Administració atorgant
Els ajuts seran atorgats pel Consell Comarcal del Berguedà, el qual n’assumirà el pagament
mitjançat la partida pressupostària del Programa de garantia de la cohesió social.
Quarta: Compatibilitat de l’ajut
La percepció d’aquest ajut podrà ser compatible amb altres ajuts d’altres administracions,
sempre i quan la suma no superi el cost de l’activitat subvencionada.
Cinquena: Tràmit de les sol·licituds
Les sol·licituds de les persones interessades es tramitaran mitjançant els serveis socials bàsics
municipals.
Documentació que cal aportar:
-Model de sol·licitud reglamentari

-Fotocòpia del DNI del sol·licitant
-Fotocòpia del llibre de família
-Fotocòpia de la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques de cada un
dels membres computables de la unitat familiar (o autorització signada per a la
consulta telemàtica) , o en el seu defecte informe de vida laboral, i els ingressos de la
unitat familiar percebuts durant els 3 darrers mesos a la sol·licitud : Ingressos del
treball per compte aliena. Beneficis i pèrdues del treball per compte pròpia. Pensions,
subsidis i prestacions socials. Rendes de capital i de la propietat. Ingressos procedents
de l’economia submergida.

Sisena: Valoració de les peticions i criteris per a l’atorgament de l’ajut
Els serveis socials municipals i l’EAIA-Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència BagesBerguedà, valoraran les situacions de necessitats mitjançant el protocol establert (valoració
econòmica i valoració social). Determinaran si les persones o famílies compleixen amb els
requisits per ser beneficiaris dels ajuts, i elaboraran la proposta tècnica, que presentaran al
Consell Comarcal, acompanyada de la documentació acreditativa.
Valoració econòmica:
Situació econòmica de la uniat familiar de convivència, d’acord amb el protocol de
valoració establert.
Valoració social
Dificultats socials de la unitat familiar de convivència que tingui una repercussió
negativa pels infants, d’acord amb el protocol de valoració establert.

L’ajut es contemplarà durant el període de l’1 setembre de l’any 2015 i com a màxim fins a 31
de juliol de 2016.
Els imports de l’ajut, poden anar des del 40% fins el 100% del cost mensual de l’escolarització,
amb un límit de 2.860€ pel curs escolar .
Els serveis socials municipals i l’EAIA portaran a terme el control i seguiment dels ajuts
atorgats.

Setena: resolució i notificació dels ajuts
El Consell Comarcal, mitjançant una comissió tècnica de valoració, valorarà les propostes i
emetrà la corresponent resolució. Aquestes seran notificades directament a les persones
sol·licitants i es comunicaran als serveis socials corresponents i a l’EAIA Bages- Berguedà .

Vuitena: Termini de presentació de les sol·licituds
El termini ordinari per presentar les sol·licituds d’ajuts pels infants matriculats (curs 20152016) s’obre a partir de la data d’aprovació d’aquestes bases. El termini quedarà obert mentre
hi hagi disponibilitat pressupostària. . Aquest es tancarà el dia 1 de juliol de 2016, o abans en
els supòsit que s’hagi esgotat el pressupost assignat .

Novena: Disponibilitat pressupostària
Es destina un import màxim de 22.000,00€, provinent de la partida econòmica del programa
de garantia de la cohesió social.
Desena: L’acceptació de l’ajut
L’acceptació de l’ajut atorgat es presumeix amb la formulació de la sol·licitud. Un cop
notificada la resolució, en el supòsit que els beneficiaris no hi estiguessin interessats,
disposaran d’un termini de 10 dies hàbils per manifestar de forma expressa la seva renúncia al
Consell Comarcal.
Onzena: El pagament dels ajuts
Els ajuts atorgats s’abonaran directament a l’escola bressol on assisteixi l’infant.
Dotzena: Obligacions de les persones beneficiàries
-Les persones beneficiaris dels ajuts estan obligades a comunicar expressament al
Consell Comarcal del Berguedà qualsevol altre ajut o aportació que puguin rebre pel
mateix concepte.
-Compliment del pla de treball establert amb els serveis socials municipals i amb l’EAIA
-L’incompliment dels supòsits esmentats podrà suposar una pèrdua de l’ajut.
Tretzena: Facultats del Consell Comarcal del Berguedà
El Consell Comarcal del Berguedà es reserva el dret a verificar, en qualsevol moment, les dades
aportades per a l’obtenció de l’ajut. Podrà procedir, si s’escau, a la revocació total o parcial de
l’ajut si es detecta ocultació o falsedat de les dades aportades.
Catorzena: Tractament de dades de caràcter personal
D’acord amb la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal, les dades dels
sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquests ajuts, d’acord amb
els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa vigent estableix.

Quinzena: Normes supletòries
Per tot allò no previst en aquestes bases i en la present convocatòria, regirà el que disposa
l’articulat bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

