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EDICTE de l’Ajuntament de Tordera d’aprovació de la convocatòria d’ajuts econòmics per a l’adquisició
de llibres, llicències digitals i material escolar adreçats a famílies amb menors a càrrec que cursin segon
cicle d’educació infantil, primària o secundària obligatòria, per al curs 2018-19
La Junta de Govern Local, en sessió de data 5 d’abril de 2018, va aprovar la convocatòria d’ajuts econòmics
per a l’adquisició de llibres, llicències digitals i material escolar adreçats a famílies amb menors a càrrec que
cursin segon cicle d’educació infantil, primària o secundària obligatòria, per al curs 2018-19, en el marc de
les seves bases reguladores.
Es publica la convocatòria al Tauler d’Edictes i a la web municipal per a general coneixement.

Josep Llorens Muñoz
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Tordera, 10 d’abril de 2018
Ho disposa
El 1r tinent d’alcalde
per delegació (DA 2016/1625)

En dóna fe
La secretària

Josep Llorens Muñoz

Marta Portella Nogué

CONVOCATÒRIA D’AJUTS ECONÒMICS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES, LLICÈNCIES DIGITALS I MATERIAL
ESCOLAR ADREÇATS A FAMÍLIES AMB MENORS A CÀRREC QUE CURSIN SEGON CICLE D’EDUCACIÓ
INFANTIL, PRIMÀRIA O SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA, PER AL CURS 2018-19
1.- Bases reguladores de la convocatòria

2.- Objecte de la convocatòria
La present convocatòria té per objecte la concessió d’ajuts econòmics per al curs escolar 2018-2019 amb la
finalitat de minorar les despeses ocasionades per l’adquisició de llibres, llicències digitals i material escolar
a les famílies amb menors a càrrec que cursin segon cicle d’educació infantil, primària o secundària
obligatòria i que compleixin els requisits establerts a les Bases Reguladores.
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Resulten d’aplicació les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts econòmics per a l’adquisició de llibres,
llicències digitals i material escolar adreçats a famílies amb menors a càrrec que cursin segon cicle
d’educació infantil, primària o secundària obligatòria, aprovades inicialment per la Junta de Govern Local en
sessió de data 9 de maig de 2017 i que han esdevingut definitives en data 21 de juny de 2017, després del
transcurs del període d’informació pública sense que es presentessin al·legacions, suggeriments o
reclamacions.
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3.- Crèdit pressupostari i import dels ajuts
La despesa destinada a l’atorgament dels esmentats ajuts econòmics s’imputarà a l’aplicació pressupostària
2017/0300/2311/48003/01 del vigent Pressupost, amb un import disponible de 30.000€.
El crèdit pressupostari disponible es distribuirà entre les sol·licituds admeses en funció de la mitjana del
preu dels llibres, llicències digitals i material escolar per curs escolar i la puntuació total obtinguda a la
sol·licitud.

12/04/2018 1r. Tinent d'alcalde

Els ajuts s’atorgaran primerament a aquelles sol·licituds que hagin obtingut una major puntuació i així
progressivament per ordre de major a menor puntuació fins a esgotar el pressupost municipal existent
destinat a aquest tipus d’ajuts.
L’import mínim i màxim de l’ajut per alumne s’establirà proporcionalment en funció de diversos
indicadors: nombre de sol·licitants, puntuació, escola i curs.
L’ajut no pot superar el cost total de la despesa en la compra per a l’adquisició de llibres, llicències digitals i
material escolar per alumne.
4.- Termini i lloc de presentació de sol·licituds i documentació annexa

Josep Llorens Muñoz
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La present convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través de la Base de
Datos Nacional de Subvenciones, a la web municipal i al Tauler d’Edictes.
El termini de presentació de sol·licituds serà 15 dies hàbils a comptar des de la publicació definitiva al
BOPB, i les sol·licituds i tota la documentació requerida s’hauran de presentar a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Tordera, mitjançant l’imprès normalitzat que s’adjunta com a Annex 1.
En presentar la sol·licitud a l’OAC la persona sol·licitant (progenitor, tutor o representant legal de l’alumne)
s’haurà d’identificar amb el DNI, NIE o passaport original.
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Les sol·licituds s’acompanyaran de la documentació següent (de la persona sol·licitant i dels membres de la
unitat de convivència majors de 16 anys):
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Nòmines de febrer març i abril de 2018 dels majors de 16 anys, si s’escau.
Certificats o resolucions que acreditin la percepció d’una pensió o ajut emès per la Seguretat Social
amb detall de l’import i el període de cobrament o certificat de no cobrar cap ajut, prestació o
pensió.*
Certificat de prestacions econòmiques amb detall de l’import del període 02/2018 al 04/2018 emès
pel SEPE o certificat de no cobrar cap ajut, en cas de persones en situació d’atur.*
Fotocòpia del la Declaració de Renda del darrer exercici i/o altres documents justificatius, en cas de
persones autònomes.*
Certificat de ser perceptor de la RGC (d’ofici).
Fotocòpia dels rebuts de lloguer o hipoteca liquidats en els mesos de febrer, març i abril de 2018.
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Certificats de discapacitat (superior al 33%) de qualsevol dels membres de la unitat de
convivència.*
Fotocòpia de la targeta acreditativa vigent de Família nombrosa.*
Fotocòpia de la targeta acreditativa vigent de Família monoparental.*
Justificant d’acolliment familiar (resolució DGAIA, resolució judicial...)

En cas que el/la sol·licitant no aporti la documentació esmentada, la indicada amb el símbol (*) podrà ser
consultada telemàticament a altres administracions públiques per part de Serveis Socials de l’Ajuntament
de Tordera.
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Poden ser persones beneficiàries d’aquests ajuts les que compleixin els següents requisits:

Josep Llorens Muñoz

6.- Criteris de puntuació
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5.- Persones beneficiàries





Alumnes empadronats al municipi de Tordera.
Alumnes que cursin segon cicle d’educació infantil, primària o secundària obligatòria en centres
educatius sufragats amb fons públics.
No disposar d’una renda disponible trimestral per persona de la unitat familiar superior a 1.280,00
€. Es computaran els ingressos dels mesos de febrer, març i abril de 2018 i es descomptarà la
despesa de lloguer fins a un màxim de 425,00 € mensuals o d’hipoteca de l’habitatge fins a un
màxim de 900,00 € mensuals, proporcionat pel nombre de membres de la unitat de convivència. En
cas de puntuació de risc social, amb informe tècnic favorable, es podria eximir el límit màxim de
renda trimestral disponible.

Per a la concessió dels ajuts, s’aplicaran els següents criteris de puntuació:
1. Renda trimestral disponible per persona a la unitat de família
Igual o inferior 426€ trimestrals/persona
Entre 427€ i 640€ trimestrals/persona
Entre 641€ i 854€ trimestrals/persona
Entre 855€ i 1.067€ trimestrals/persona
Entre 1.068€ i 1.279€ trimestrals/persona
A partir de 1.280€ trimestrals/persona
-Als ingressos de la unitat familiar es resta la despesa d’habitatge fins a un màxim
d’hipoteca de l’habitatge fins a un màxim de 900€ mensuals.
2. Per curs escolar
Educació infantil i educació primària
Educació secundària

8 punts
7 punts
6 punts
5 punts
3 punts
0 punts
de 425€/mes o

1 punt
3 punts

3. Situació familiar
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Família nombrosa (amb carnet acreditatiu vigent)
Família monoparental (amb carnet acreditatiu vigent)
Membre/s de la unitat familiar amb una disminució mínim del 33% (CAD)
4. Situació de risc social
Nen/a en situació de risc social
Nen/a en situació d’Alt risc social (casos EAIA)

2 punts
2 punts
2 punts
4 punts
8 punts

5. Acolliment familiar
Infants en acolliment a la unitat familiar

1 punt

Tordera, 26 de març de 2018

12/04/2018 Secretària
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Registre d’Entrada
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SOL·LICITUD D’AJUT ECONÒMIC PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES ESCOLARS, LLICÈNCIES DIGITALS I MATERIAL ESCOLAR PEL CURS 20182019
1. DADES PERSONALS
1.1 PERSONA SOL·LICITANT (pare, mare, representant legal)
Nom i Cognoms

DNI/NIF

1.2 DADES NOTIFICACIÓ
Adreça notificació

Núm

Localitat

CP

Correu electrònic

Telèfon mòbil

Telèfon fix

Josep Llorens Muñoz
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Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d’aquest procediment, en aplicació del què disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. A tal efecte, facilito en la present sol·licitud el correu electrònic i el
telèfon mòbil per rebre per SMS un número de PIN per accedir al document.
2. SOL·LICITO
Acollir-me a la convocatòria d’ajuts per l’adquisició de llibres escolars, llicències digitals i material escolar pel curs 2018/2019 en benefici
dels següents menors:
3. MENORS REPRESENTATS i EMPADRONATS A TORDERA
Nom i cognoms

DNI/NIF:

Data de naixement
1

Curs 2018/2019

Infantil

P3

P4

P5

Primària
6è

1r

2n

3r

4t

5è

ESO

1r

2n

3r

4t

2n

3r

4t

Nom sencer del centre escolar
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PSNogué
– SERVEIS SOCIALS

Municipi del centre escolar
Nom i cognoms

DNI/NIF:

Data de naixement
2

Curs 2018/2019

Infantil

P3

P4

P5

Primària
6è

1r

2n

3r

4t

5è

ESO

1r

Nom sencer del centre escolar
Municipi del centre escolar
3

Nom i cognoms

DNI/NIF:

Data de naixement
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Curs 2018/2019

Infantil

P3

P4

P5

Primària
6è

1r

2n

3r

4t

5è

ESO

1r

2n

3r

4t

2n

3r

4t

Nom sencer del centre escolar
Municipi del centre escolar
Nom i cognoms

DNI/NIF:

Data de naixement
4

Curs 2018/2019

Infantil

P3

P4

P5

Primària
6è

1r

2n

3r

4t

5è

ESO

1r

Nom sencer del centre escolar
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Municipi del centre escolar
4. MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR MAJORS DE 16 ANYS
Família monoparental

Família nombrosa

Nom i Cognoms
1

Situació laboral

DNI/NIF
Actiu/iva

Aturat/ada

Pensionista

Té reconegut un grau de disminució igual o superior al 33%

Si

Altres:
No

Nom i Cognoms
2

Situació laboral

DNI/NIF
Actiu/iva

Aturat/ada

Pensionista

Té reconegut un grau de disminució igual o superior al 33%

Si

Altres:
No

Josep Llorens Muñoz
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Nom i Cognoms
3

Situació laboral

DNI/NIF
Actiu/iva

Aturat/ada

Pensionista

Té reconegut un grau de disminució igual o superior al 33%

Si

Altres:
No

Nom i Cognoms
4

Situació laboral

DNI/NIF
Actiu/iva

Aturat/ada

Pensionista

Té reconegut un grau de disminució igual o superior al 33%

Si

Altres:
No

12/04/2018 Secretària

5. DOCUMENTACIÓ APORTADA
Nòmines de febrer, març i abril de 2018 dels majors de 16 anys, si s’escau.
Certificats o resolucions que acreditin la percepció d’una pensió o ajut emès per la Seguretat Social amb detall de l’import i el
període de cobrament o certificat de no cobrar cap ajut, prestació o pensió.*
Certificat de prestacions econòmiques amb detall de l’import del període 02/2018 al 04/2018 emès pel SEPE o certificat de no
cobrar cap ajut, en cas de persones en situació d’atur.*
Fotocòpia del la Declaració de Renda del darrer exercici i/o altres documents justificatius, en cas de persones autònomes.*
Certificat de ser perceptor de la RGC (d’ofici).
Fotocòpia dels rebuts de lloguer o hipoteca liquidats en els mesos de febrer, març i abril de 2018.
Certificats de discapacitat (superior al 33%) de qualsevol dels membres de la unitat de convivència.*
Fotocòpia de la targeta acreditativa vigent de Família nombrosa.*
Fotocòpia de la targeta acreditativa vigent de Família monoparental.*
Marta Portella Nogué
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Justificant d’acolliment familiar (resolució DGAIA, resolució judicial...)
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6. DOCUMENTACIÓ SUSCEPTIBLE DE SER CONSULTADA TELEMÀTICAMENT A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DEL SOL·LICITANT I
DELS MEMBRES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA MAJORS DE 16 ANYS*
Certificats o resolucions que acreditin la percepció d’una pensió o ajut emès per la Seguretat Social amb detall de l’import i el
període de cobrament o certificat de no cobrar cap ajut, prestació o pensió.
-

Fotocòpia del la Declaració de Renda del darrer exercici, en cas de persones autònomes.

-

Certificat de prestacions econòmiques amb detall de l’import del període 02/2018 al 04/2018 emès pel SEPE o certificat de no
cobrar cap ajut, en cas de persones en situació d’atur.

-

Certificats de discapacitat de qualsevol dels membres de la unitat de convivència.

-

Fotocòpia de la targeta acreditativa vigent de Família nombrosa.

-

Fotocòpia de la targeta acreditativa vigent de Família monoparental.

* L’Ajuntament de Tordera consultarà i verificarà per mitjans telemàtics les dades disponibles a les administracions públiques com a mitjà
alternatiu a la presentació dels corresponents documents que les acrediten.
(Modificació del títol i apartat 1 de la disposició addicional setena, de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic. Art. 102).

Tordera,
Signatura,

de/d’

de
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Josep Llorens Muñoz
Marta Portella Nogué

Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer denominat Serveis Socials
responsabilitat de l’Ajuntament de Tordera. Conforme als articles 15 i 16 de la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal, l’informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’OAC-Oficina d’Atenció al Ciutadà,
Plaça de l’Església 2, 08490 Tordera.
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IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE TORDERA
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