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BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ DE BEQUES PER FACILITAR
L'ACCÉS DELS FILLETS/ES DE FAMÍLIES AMB DIFICULTATS ECONÒMIQUES A
L'ESCOLA INFANTIL CURS 2018/2019
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1.- DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ
L’objecte d’aquestes beques és el conjunt de prestacions de caràcter subsidiari i
complementari d'altres tipus de recursos econòmics prevists en la legislació vigent per
facilitar l'accés a l'escola infantil dels fillets/es que pertanyen a famílies amb dificultats
econòmiques pel curs escolar 2018/2019
2. FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ
Degut a la importància del tractament precoç de les dificultats educatives en l'àmbit de
0-3 anys, és important el suport als alumnes amb dificultats educatives i, en especial, a
dificultats educatives especials que es duen a terme a les escoletes infantils de l'illa.
Entenem que hi ha col·lectius que necessiten més ajudes per una qüestió d'equitat, i
per això creiem necessari crear aquesta línia d'ajudes per a famílies amb fillets de 0-3
anys amb dificultats econòmiques.
Segons l'article 38 de la llei 4/2009 de Serveis Socials de les Illes Balears, en el seu
article 38, punt b) l'Ajuntament té competència en estudiar i detectar les necessitats
dins el seu àmbit territorial.
L'article 14 de la mateixa llei en el seu punt a) diu que correspon al serveis socials
comunitaris detectar les situacions de risc i de necessitat personal, familiar i
comunitària en llur àmbit territorial.
L'Ajuntament podrà intervenir en els nuclis familiars o de convivència en situació de
necessitat social, especialment si hi ha menors. (art. 14 punt f)
El punt q) del mateix article diu que l'Ajuntament podrà gestionar la tramitació de les
prestacions econòmiques d'àmbit municipal i les altres que li siguin atribuïdes.
3. TIPUS DE BEQUES
Aquestes beques es destinaran a pagar les quotes vigents de l'escoleta infantil d'acord
amb l'Ordenança reguladora dels preus públics per a la prestació del servei municipal
d'escoles infantils de 0-3 anys.
4.- CONDICIONS GENERALS
4.1. La convocatòria de les beques va dirigida a famílies que es trobin en situació de
dificultat econòmica.
4.2. La finalitat de les beques és cobrir les quotes de l'escoleta infantil.
4.3. Aquestes prestacions seran intransferibles i, per tant, no es podran oferir en
garantia d'obligacions, ser objecte de cessió total o parcial, compensació o descompte.
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5. REQUISITS GENERALS
Requisits de les persones beneficiàries:
5.1. Estar empadronades al municipi de Sant Lluís
5.2. Ser majors de 18 anys, menors emancipades o menors amb càrregues familiars.
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5.3. No disposar d'ingressos o recursos econòmics suficients -per qualsevol conceptesuperiors als barems establerts.
5.4. Aportar la documentació exigida per a cada cas.
5.5. Tenir algun fill matriculat a l'escoleta infantil.
6. REQUISITS ESPECÍFICS
6.1. Ingressos
Els ingressos màxims de la unitat familiar per tenir dret a sol·licitat aquest tipus de
beca, son els següents:
INGRESSOS
UNITAT FAMILIAR

MES

ANY

2

1.211,45 €

14.537,48 €

3

1.397,83 €

16.774,02 €

4

1.491,02 €

17.892,28 €

5

1.584,21 €

19.010,55 €

6

1.677,40 €

20.128,82 €

7

1.770,59 €

21.247,09 €

Renda per membre: la suma de rendiments nets obtinguts per tots els membres de la
unitat familiar dividit per el nombre de membres. S'entén per rendiments nets la suma
de la part general i especial de la renda del període quantificada d'acord amb la
declaració de la renda de l'any anterior al del inici del curs.
Si no ha efectuat declaració de la renda s'entendrà que la renda familiar està
composada per les rendes totals obtingudes durant l'any anterior, restant les despeses
deduïbles d'IRPF (excepte el mínim personal o familiar)
En aquests casos s'haurà d'aportar la següent documentació:
- Nòmines o certificat de l'Agència Tributària dels ingressos percebuts
- Documents acreditatius de qualsevol altra renda percebuda durant l'any anterior.
7. IMPORT DE LES BEQUES
Les beques de les quotes de l'escoleta infantil es concediran fins a un màxim del 90 %
del cost anual de l'activitat.
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8.- PROCEDIMENT DE LA CONCESSIÓ I TERMINI DE RESOLUCIÓ
Les beques es concediran d'acord amb els principis d'objectivitat, transparència,
igualtat, no discriminació i publicitat, i fins a l'esgotament del crèdit existent.
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Si la resolució és favorable, s'efectuarà la transferència, sempre que sigui possible, a
favor de l'escoleta infantil en la qual s'hagi formalitzat la matrícula.
La concessió de la subvenció es resoldrà per part de la Comissió Avaluadora que
estarà formada per:
-La regidora de Serveis Socials de l’Ajuntament, que actuarà com a President/a.
-La coordinadora de l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament, i un membre de l’equip
directiu de l’escoleta que actuaran com a vocals.
-L’administrativa de l’àrea d’Educació de l’Ajuntament, que actuarà com a Secretari.
Les funcions de la Comissió seran examinar, avaluar i qualificar les sol·licituds
d’acord amb els criteris i requisits que estableix aquesta convocatòria, i emetre
informe on es concretarà el resultat de l’avaluació efectuada.
La regidora de Serveis Socials, a la vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió
avaluadora, formularà una proposta de resolució a la Junta de Govern Local, que
dictarà resolució sobre la concessió o denegació dels ajuts.
L'òrgan competent per a l'ordenació, instrucció i resolució del procediment serà la
regidora de Serveis Socials, que realitzarà d'ofici totes les actuacions que cregui
necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut
de les quals es formuli la proposta de resolució.
9. DOCUMENTACIÓ
9.1. Les sol·licituds es dirigiran al departament d'Educació i es presentaran en model
normalitzat, presencialment al servei d'atenció al ciutadà (SAC) de l'Ajuntament, en
horari de 8:30h a 14:00h. de dilluns a divendres o telemàticament amb certificat digital
mitjançant la seu electrònica www.ajsantlluis.org
9.2. Juntament amb la sol·licitud, les persones interessades hauran d'aportar els
documents necessaris per justificar que compleixen els requisits establerts en
aquestes bases. No serà necessari justificar allò que ja consta en poder de
l'Administració municipal, llevat que es produeixin canvis. La persona sol·licitant haurà
de fer constar en la sol·licitud de subvenció, aquells documents que ja constin en
poder de l'Administració i el moment o expedient pel qual es van presentar.
Els documents a aportar son els següents:
a) Sol·licitud
b) Declaració de la Renda
c) Demanda de separació o acreditació de la tramitació de la separació, o certificat
del jutjat sobre el fet que les mesures provisionals s'estan duent a terme, si escau.
d) Acreditació dels ingressos de tota la unitat familiar, segons la situació en què es
trobi cada un dels membres, mitjançant la presentació de còpia de la declaració de la
renda i, si escau:

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

Contracte de feina i les sis darreres nòmines (per treballadors assalariats).
Rebut del darrer pagament del conveni regulador o resolució corresponent en els
supòsits de separació o divorci.

•
•
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10. TERMINI DE PRESENTACIÓ
El termini de presentació de sol·licituds serà juntament amb la formalització de la
matrícula per obtenir plaça a l’escoleta.
Si ja s’ha fet la matrícula hi haurà deu dies naturals des de la publicació d’aquestes
bases per sol·licitar les beques i presentar la documentació requerida.
11. CRITERIS D'ATORGAMENT
Per a la resolució de les beques s'aplicarà el barem següent, per tal de determinar el
percentatge de la bonificació, segons els criteris següents:
MEMBRES

•

REDUCCIÓ 90%
IPREM –25%

REDUCCIÓ 75%
IPREM

REDUCCIÓ 50%
IPREM+25%

REDUCCIÓ 25%
IPREM+50%

INGRESSOS

INGRESSOS

INGRESSOS

INGRESSOS

UNITAT
FAMILIAR

MES

ANY

MES

ANY

MES

ANY

MES

ANY

2

605,73

7.268,74

807,64

9.691,66

1.009,54

12.114,48

1.211,45

14.537,48

3

698,92

8.387,01

931,89

11.182,68

1.164,86

13.978,32

1.397,83

16.774,02

4

745,51

8.964,14

994,02

11.928,19

1.242,51

14.910,12

1.491,02

17.892,28

5

792,11

9.505,28

1.056,14 12.673,70

1.320,17

15.842,04

1.584,21

19.010,55

6

838,70 10.064,41 1.118,27 13.419,22

1.397,83

16.773,96

1.677,40

20.128,82

7

885,30 10.623,55 1.180,39 14.164,73

1.475,48

17.705,76

1.770,59

21.247,09

El barem està basat en l'indicador Públic de renda de Efectes Múltiples (IPREM)

12. CRÈDITS DISPONIBLES
El crèdit total establert per a aquests ajuts és de 10.000 €, corresponent 8.716 € al
Consell Insular de Menorca i 1.284 € a aportació pròpia de l’Ajuntament.
En el pressupost per a l'any 2018 es troba l’aplicació pressupostària 2.2310.48002,
amb crèdit suficient i adient per a aquests tipus d'ajuts finançats a través del Conveni
de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Sant Lluís per a
la distribució d’ajudes per a l’educació infantil (0-3 anys) pel curs 2018-2019.
13.OBLIGACIONS QUE CONTREUEN LES PERSONES BENEFICIÀRIES
Son obligacions de les persones beneficiàries de les ajudes:
a) Destinar l'import de la beca a l'objecte per al qual s'ha sol·licitat aquesta.
b) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectuï l'Administració que tengui
atribuïda la competència d'instruir els ajuts.
c) Comunicar a l'Administració que tengui l'obtenció d'altres ajuts o subvencions per a
la mateixa finalitat.
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14. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
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Atès el que es regula a l'article 30.7 de la Llei 38/2003 General de Subvencions, com a
norma general no es requereix cap altra justificació que l'acreditació de què
efectivament es troba en la situació establerta per ser beneficiari de la subvenció en el
moment de la sol·licitud. Per tant, s'entén justificada la subvenció una vegada s'han
justificats els requisits sol·licitats en aquestes bases.
15. COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS
Aquesta subvenció no és compatible amb altres descomptes que s’apliquen segons
l’ordenança vigent de l’Ajuntament de Sant Lluís (descompte per família nombrosa, ...)
subvencions.
D'acord amb l'article 19 de la LGS, l'import de les subvencions en cap cas podrà ser de
tal quantia que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos
o recursos procedents d'altres administracions o ens públics o privats, nacionals, de la
Unió Europea o d'organismes internacionals per a la mateixa finalitat, superin el cost
de l'activitat subvencionada.
16. FORMA DE PAGAMENT
La subvenció serà abonada directament a l'escoleta municipal una vegada s'hagi resolt
pel regidor delegat.
17. NOTIFICACIÓ
La resolució del procediment es notificarà als interessats d'acord amb l'establert en
l'article 26 de la Llei 38/2003 de la Llei General de Subvencions.
18. REVOCACIÓ DE LES AJUDES CONCEDIDES
D'acord amb el que disposa l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de Novembre, general
de subvencions, s'ha de revocar la subvenció quan, posteriorment a la resolució de la
concessió, la persona beneficiària d'aquesta incompleixi totalment o parcialment les
obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte
de concessió de la subvenció.
Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte l'acte de
concessió i pertoca el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament.
19. REINTEGRAMENT DE LES AJUDES CONCEDIDES
a) D'acord amb el que disposen els articles 37 i 38 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, la persona beneficiària ha de reintegrar totalment
o parcialment les quantitats rebudes i, si n'és el cas, l'interès de demora, en els casos
següents:
Incompliment de la finalitat per a la qual es concedí la subvenció.
Obtenció de la subvenció sense que es compleixin les condicions requerides per a
això, o quan s'alterin les condicions tingudes en compte per concedir-la, sempre que
sigui per causes imputables a l'entitat beneficiaria.
•
Concurrència de subvencions incompatibles per a la mateixa activitat.
•
•
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•
Negativa a sotmetre's a les actuacions de comprovació i control previstes a la Llei
38/2003, de 17 de novembre, o l'obstrucció injustificada d'aquestes actuacions.
•
Altres supòsits establerts en les bases reguladores.

b) Per reintegrar les ajudes s'han d'aplicar els procediments prevists per a aquest
efecte en els articles 41, 42 i 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, en els quals s'ha de garantir l'audiència a les persones interessades.
c) Les quantitats reintegrades tenen la consideració d'ingressos de dret públic i poden
ser exigides per la via de constrenyiment.
20. CRITERIS DE GRADUACIÓ DELS INCOMPLIMENTS DE LES CONDICIONS
IMPOSADES PER L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS AMB MOTIU DE LA
CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ I MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ
Qualsevol alteració de les condicions per les quals es va concedir l'ajuda, o en
qualsevol cas, l'obtenció d'altres subvencions o ajudes atorgades per altres
administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, podrà donar lloc a
la modificació de la resolució de concessió.
Com a criteri general, tenint en compte que la subvenció es paga directament a
l'escoleta, en el cas que un beneficiari tramités la baixa en l'escoleta durant el
desenvolupament del curs, perdrà el dret de cobrament d'allò que quedés pendent de
pagament a comptar des del dia de la baixa.
21. REGIM D'INFRACCIONS I SANCIONS
El règim d'infraccions i sancions administratives aplicables serà l'establert en el títol IV
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i, si s'escau, a la
normativa de desenvolupament en matèria de subvencions que hagi aprovat l'entitat
que tengui atribuïda la gestió d'aquests ajuts.
22. INSPECCIÓ
D'acord amb el que disposen aquestes bases, les subvencions que es concedeixin
s'han de sotmetre a la inspecció corresponent segons la normativa legal vigent que hi
resulti d'aplicació.
23. ALTRES DISPOSICIONS
En tot allò no previst expressament en aquestes bases regiran les disposicions que hi
siguin aplicables en matèria de subvencions, especialment les contingudes en les
normes següents:
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Normativa de desenvolupament en matèria de subvencions que hagi aprovat
l'entitat que tengui atribuïda la gestió d'aquests ajuts.
•
•

24. PUBLICITAT
D'acord amb allò que s'estableix en l’article 18 de la Llei 38/2003, General de
Subvencions, les administracions hauran de remetre a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS) informació sobre les convocatòries i resolucions de concessions
de subvencions, amb el contingut que es regula en la Resolució de la Intervenció
General de l'Estat de 9 de desembre de 2015 (BOE núm 299 de 15 de desembre).
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Es publicarà l'extracte d'aquesta convocatòria al BOIB.

