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Núm. 4576
AJUntAment de llAGOsterA 

Edicte d’aprovació definitiva de les bases que han de regir els ajuts per a l’escolarització a les llars d’infants municipals i convocatòria per 
al curs 2015-2016

La Junta de Govern Local, en sessió de 16 d’abril de 2015, ha acordat resoldre les al·legacions presentades, aprovar 
definitivament les bases que han de regir els ajuts concedits per l’Ajuntament de Llagostera per a l’escolarització a les llars 
d’infants municipals i la convocatòria per al curs 2015-2016 i publicar-les en el BOP, en el tauler electrònic de l’Ajuntament de 
Llagostera (e-Tauler) i un extracte en el DOGC. 
 
Contra aquestes bases es podrà interposar recurs contenciós administratiu  davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Girona, en el termini de dos mesos a partir del dia següent a la seva publicació en el BOP de Girona.

Potestativament es podrà interposar prèviament recurs de reposició davant de l’òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un 
mes, a comptar del dia següent al de la seva publicació. Si transcorre el termini d’un mes a comptar del dia següent al de la 
data d’interposició del recurs de reposició sense que hagi estat dictada i notificada la resolució expressa, el recurs de reposició 
s’entendrà desestimat i, en aquest cas, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se en el termini de sis mesos 
comptar del dia següent al de la data en què presumptament s’hagi desestimat el recurs de reposició. Tot això sens perjudici 
de qualsevol altre recurs o reclamació que considereu convenient d’interposar.

Llagostera, 17 d’abril de 2015 

Fermí Santamaria Molero
Alcalde

BASES DELS AJUTS PER A L’ESCOLARITZACIÓ A LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS I CONVOCATÒRIA PER AL 
CURS 2015-2016

1.- Objecte.-

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament per part de l’Ajuntament de Llagostera d’ajuts per a l’escolarització 
d’infants de 0 a 3 anys a les llars d’infants municipals per al curs 2015-2016.

Els ajuts atorgats es destinaran a minorar la quota de la mensualitat de l’horari base de la llar d’infants a càrrec de les famílies. 
En cap cas serà objecte de subvenció la matrícula, la quota de l’horari ni del servei de menjador ni del servei “bon dia” ni altres 
serveis extraordinaris que es realitzin fora de l’horari de la llar d’infants.

Aquests ajuts són incompatibles amb qualssevol altres per a la mateixa finalitat, excepte amb la bonificació per a titulars de 
famílies nombroses que l’Ajuntament de Llagostera té regulada a l’ordenança fiscal núm. 30.

2.- Destinataris.-

Podran tenir la condició de beneficiàries dels ajuts de llars d’infants aquí regulats, les persones que reuneixin simultàniament 
tots els requisits següents:

- Ser el subjecte passiu de la taxa per la prestació del servei.
- Estar empadronat al municipi de Llagostera.
- Tenir un fill/a matriculat/ada en una llar d’infants municipal per al curs 2015-2016.
- Presentar la sol·licitud en el termini i la forma esmentats en la 3a d’aquestes bases.
-  No tenir deutes de naturalesa tributària amb l’Ajuntament de Llagostera o haver sol·licitat i obtingut autorització de 

fraccionament del deute i complir els compromisos.
-  No trobar-se en cap dels supòsits que impedeixen tenir la consideració de beneficiari, d’acord amb el que estableix l’article 

13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
-  No superar els llindars màxims de renda familiar, corresponent al darrer exercici fiscal liquidat (exercici 2014), que 

s’estableixen a continuació:
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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  ....................................  2.875,00 euros per cada nou membre computable.

La renda de les famílies, als efectes d’aquests ajuts, s’obtindrà per agregació de les rendes corresponents al darrer exercici 
fiscal liquidat (exercici 2014) de cada un dels membres computables de conformitat amb la normativa reguladora de l’IRPF.

A l’efecte de determinar els ingressos de la unitat familiar, es consideren membres de la unitat familiar les persones 
progenitores, o qualsevol d’elles en cas de família monoparental, i els fills i filles, sempre que hi convisquin. També es 
consideren membres de la unitat familiar el cònjuge i la cònjuge o la persona que convisqui amb un vincle afectiu anàleg amb 
la persona progenitora dels fills o filles no comuns sempre que hi convisquin.

3.- Forma de presentació de les sol·licituds.-

Les sol·licituds s’han de presentar al Registre General de l’Ajuntament segons model normalitzat facilitat a la llar d’infants El 
Carrilet, a les oficines de l’Ajuntament o al web oficial de l’Ajuntament www.llagostera.cat.

A les sol·licituds s’hi ha d’adjuntar:

a.- Documentació administrativa:
- Autorització per utilitzar els documents d’identificació presentats en la preinscripció (consta en el model normalitzat).
- Títol de família monoparental, si escau.
- Certificació acreditativa de la condició de persona discapacitada d’algun dels membres de la unitat familiar, si escau.
- Documentació acreditativa que la persona menor està en acolliment, si escau.

b.- Documentació econòmica de l’any 2014 de pares o tutors legals i altres membres majors de 18 anys (o majors de 16 anys 
que treballin amb consentiment patern) que convisquin en el mateix domicili que els interessats:

b.1.- En cas de fer la declaració de la renda:
-  Còpia de la declaració de la renda de l’exercici 2014 dels pares o tutors legals i la d’altres membres obligats a presentar-la 

que convisquin en el mateix domicili que els interessats.

b.2.- En cas de no fer la declaració de la renda, cal justificar els ingressos mitjançant l’aportació d’un o més dels documents 
següents:
- Documentació que acrediti no haver presentat la declaració de la renda.
-  Informe actual de vida laboral (es pot demanar a www.seg-social.es o als telèfons 972409100 i 901502050) més certificat de 

retencions de l’empresa.
- Informe de vida laboral més original i còpia del contracte laboral més les tres últimes nòmines.
-  Informe de vida laboral més certificat d’atur en què s’especifiqui si es rep, o no, alguna prestació (es pot demanar a l’Oficina 

de Treball de la Generalitat)
- Certificat de l’INSS de la pensió rebuda l’any 2014 per les persones jubilades de la unitat familiar.
- Certificat d’ingressos procedents de la prestació de la renda mínima d’inserció.

b.3.- Si escau:
-  En cas de separació o divorci, sentència de separació/divorci i conveni regulador on figuri l’import mensual a percebre en 

concepte de manutenció/pensió. En cas d’incompliment, cal presentar còpia de la corresponent denúncia.
-  En el supòsit que les persones sol·licitants no puguin adjuntar la documentació referida a la capacitat econòmica i estiguin 

rebent assistència social rellevant, l’Ajuntament de Llagostera podrà fer una valoració estimada dels ingressos d’acord amb 
la informació de què disposi. Els serveis socials municipals podran emetre informe en el cas que la família en qüestió ja 
estigui en seguiment del servei.

b.4.- En absència d’altres documents justificatius, declaració jurada de percepció d’ingressos.
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4.- Període de presentació de les sol·licituds.-

El període de presentació de sol·licituds serà del dia 1 al 10 de juliol de 2015.

5.- Procediment d’atorgament dels ajuts.-

El procediment de concessió dels ajuts regulats en aquestes bases es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

La instructora del procediment serà la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Llagostera. La instructora realitzarà d’ofici 
totes les actuacions que estimi necessàries per a determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals 
hagi de formular-se la proposta de resolució.

La Comissió de Valoració realitzarà la valoració econòmica (a través de la documentació presentada) de les sol·licituds. Si amb 
la sol·licitud no s’acredita algun dels requisits, ho posarà en coneixement de la instructora, que atorgarà un termini de 5 dies 
hàbils perquè es reparin els defectes. Si transcorregut aquest termini no es reparen els defectes, la persona interessada es tindrà 
per desistida de la sol·licitud. Transcorregut el tràmit de verificació i reparació, la instructora convocarà la Comissió de Valoració.

La Comissió de Valoració estarà formada per les persones titulars de les regidories d’Educació i de Serveis Socials, per un 
membre de cadascun dels grups de l’oposició, per un/a tècnic/a de Serveis Socials, per la cap de Serveis Generals i pel 
secretari de la Corporació o funcionari en qui delegui.

La instructora emetrà les propostes de resolució de les persones beneficiàries, amb indicació de la puntuació obtinguda 
d’acord amb els criteris que consten en l’article següent d’aquestes bases.

L’òrgan competent per resoldre les sol·licituds és la Junta de Govern Local, que podrà delegar aquesta facultat en l’Alcaldia.

L’òrgan resolutori, d’acord amb la proposta emesa per la instructora, emetrà una resolució provisional, degudament motivada, 
que es notificarà nominalment i en el domicili que hagin designat els interessats en la sol·licitud. Es concedirà als interessats 
un termini de deu dies per presentar al·legacions a la resolució provisional.

Examinades les al·legacions dels interessats per la Comissió de Valoració, la instructora proposarà i l’òrgan resolutori resoldrà 
definitivament el procediment. El termini màxim per resoldre el procediment per part de l’òrgan competent serà de 15 dies. 
La resolució definitiva serà notificada als interessats, els quals tindran un termini de 10 dies per acceptar-la de forma implícita 
o per rebutjar-la de forma explícita.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de quatre mesos a partir de la 
publicació de la corresponent convocatòria.

6.- Criteris objectius d’atorgament.-

L’atorgament d’aquests ajuts es realitzarà mitjançant la valoració dels criteris objectius següents:

a.- Criteris de renda:
Pel sol fet de reunir els requisits de renda establerts al punt 2 d’aquestes bases, al peticionari de l’ajut se li atorgaran 2 punts. 

b.- Existència de circumstàncies especials o dificultats a la família: 
- Quan els pares, els tutors legals o els germans acreditin una discapacitat reconeguda: 1 punt 
-  Per família monoparental: 1 punt. S’entén per família monoparental la formada pel pare/mare sol/a amb infants, sempre 

que aquests convisquin amb aquell o aquella i en depenguin econòmicament de forma exclusiva.
- Per família amb infant en acolliment: 1 punt. 
- Per germans al centre durant el curs 2015-2016: 1 punt. 
-  Les famílies que obtinguin dos o més punts sobre aquests criteris podran optar a les ajudes concedides per l’Ajuntament de 

Llagostera.

7.- Dotació pressupostària dels ajuts.-

Aquests ajuts tenen una dotació pressupostària de 15.000,00 €, previstos en la partida 8.231.48002 del pressupost municipal 
de l’exercici 2015.
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En cas que les sol·licituds acceptades i valorades no exhaureixin la dotació pressupostària, l’Ajuntament es reserva el dret 
d’obrir durant el curs 2015-2016 una segona convocatòria d’ajuts per a alumnes que s’hagin anat incorporant a les llars 
d’infants després del període de preinscripció del curs 2015-2016.

En cas que les sol·licituds acceptades i valorades donin un resultat que superi la dotació pressupostària, les ajudes es reduiran 
proporcionalment entre tots els beneficiaris del Tram 1, en primer lloc, i seguidament entre tots els beneficiaris del Tram 2.

8.-  Quantia individualitzada dels ajuts.-

Membres
Tram 1 Tram 2 Tram 3

Bonificació 25 % Bonificació 50% Bonif. 70 %
De A < De A < De

2 17.377,00 12.152,00 12.152,00   8.680,00   8.680,00
3 22.820,00 15.960,00 15.960,00 11.424,00 11.424,00
4 27.069,00 18.928,00 18.928,00 13.552,00 13.552,00
5 30.717,00 21.490,00 21.490,00 15.330,00 15.330,00
6 34.241,00 23.940,00 23.940,00 17.136,00 17.136,00
7 37.576,00 26.264,00 26.264,00 18.816,00 18.816,00

8 o més 40.882,00 28.672,00 28.672,00 20.496,00 20.496,00

Als sol·licitants que hagin obtingut 2 punts amb l’aplicació dels criteris objectius previstos a la base 6, se’ls aplicarà les 
bonificacions segons el tram de renda del quadre anterior.

En el cas de les famílies que tinguin tres o més punts, se’ls aplicarà el tram immediatament superior al que els correspongui 
amb el càlcul exclusiu de renda. Les famílies que només amb el criteri econòmic ja els correspongui la bonificació prevista al 
Tram 3, no tindran dret a una bonificació superior encara que tinguin més de 2 punts.

En ambdós casos l’import bonificat ho serà exclusivament sobre la quota base, tal com es fa constar expressament a la base 1.

9.- Forma de pagament dels ajuts.-

Els ajuts concedits s’efectuaran a través del descompte en la quota mensual de la llar d’infants municipal.

L’impagament d’1 quota mensual paralitzarà automàticament l’ajut, a excepció d’haver sol·licitat i obtingut l’autorització i el 
fraccionament del deute previst a la base 2.

10.- Obligacions de les persones beneficiàries.-

A més de les obligacions establertes per l’article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els 
beneficiaris estan obligats a acceptar l’ajut concedit en el termini de deu dies des de la recepció de la notificació de la resolució 
del procediment. El podran acceptar de forma implícita o rebutjar-la de forma explícita.

Els beneficiaris estan obligats a comunicar qualsevol canvi substancial de les circumstàncies que van donar lloc a la concessió 
de l’ajut.

11.- Incidències durant el curs.-

Les persones beneficiàries de l’ajut que durant el curs escolar es donin de baixa de la llar d’infants municipal perdran el dret 
a percebre l’ajut.

12.-  Causes de revocació.-

L’Ajuntament de Llagostera pot revocar els ajuts concedits per alguna de les causes següents:

- La no matriculació efectiva o la no assistència injustificada a la llar d’infants municipal de l’alumne beneficiari d’aquest ajut, 
d’acord amb el Reglament de règim intern de les llars d’infants municipals.
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- L’incompliment del Reglament de règim intern de les llars d’infants municipals.
-  L’ocultació d’informació necessària per poder valorar correctament la sol·licitud d’ajut o la falsedat en la documentació 

presentada.
- El canvi substancial de les circumstàncies que van donar lloc a la concessió de l’ajut.
- L’incompliment del pagament del deute fraccionat previst en les bases 2 i 9.
- L’incompliment de les obligacions establertes en aquestes bases.

Disposició addicional primera

L’Ajuntament de Llagostera es reserva el dret d’interpretar i de resoldre els dubtes o les discrepàncies que sorgeixin en la 
interpretació d’aquestes bases.

Disposició addicional segona

El fet de ser subvencionat per al curs 2015-2016 no dóna dret ni preferència a obtenir la mateixa ajuda per als cursos escolars 
següents.

Disposició final

La presentació de sol·licitud d’ajuts s’entén com a acceptació plena de les bases.


