BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS A FAMÍLIES L’ANY
2020 DE L’AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DE LA MUGA

ARTICLE 1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L’objecte de les presents bases particulars és la regulació, per part de ’Ajuntament
de Sant Llorenç de la Muga, de la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts a
famílies per l’any 2020.
ARTICLE 2.- RÈGIM JURÍDIC
Les subvencions a les que es fa referència en aquestes bases tenen caràcter
voluntari i eventual, són lliurement revocables i reductibles i no generen cap dret a
l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors.
La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de publicitat,
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació i eficiència.
El règim jurídic de les presents subvencions és el previst a la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, i el Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de l’ens
locals.
ARTICLE 3.-BENEFICIARIS I REQUISITS
Seran beneficiaris de l’ajut les famílies amb fills menors de 25 anys que es trobin
empadronats em el municipi de Sant Llorenç de la Muga amb una antiguitat mínima
d’ un any a la data de la sol·licitud, i que compleixin els requisits específics de cada
una de les línies d’ajuts.
Serà requisit indispensable que tots els pares, mares, tutors o joves majors de 18
anys sol·licitants dels ajuts estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries
amb l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga.
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ARTICLE 4.- LÍNIES I IMPORTS DELS AJUTS
A. AJUT PER A LA INSCRIPCIÓ AL CASAL D’ESTIU
Totes les famílies amb nens o nenes d’entre 3 i 12 anys, que compleixin els
requisits generals de l’article 3 i que s’inscriguin al Casal d’Estiu de Sant Llorenç
de la Muga durant un mínim d’un mes, tindran dret a un ajut econòmic de 30 €.
Es meritarà el dret a aquest ajut per cada nen o nena i per cada mes sencer
d’inscripció.
La sol·licitud es presentarà en el moment de la inscripció al Casal, i es rebrà l’ajut
quan s’acrediti el pagament de la inscripció.
Una vegada resoltes totes les sol·licituds presentades, si hagués crèdit
pressupostari sobrant, es podran concedir, de forma excepcional, ajuts
extraordinaris addicionals, en aquells casos en que s’aporti un informe social que
posi de relleu l’existència d’especials circumstàncies econòmiques i socials que
ho aconsellin. Aquests ajuts extraordinaris podran arribar fins al límit del 100%
del cost de la inscripció del Casal, i es distribuiran de manera equitativa i
justificada, d’acord amb el número de possibles receptors i el que determinin els
informes socials aportats. En cap cas es podran concedir més ajuts, ordinaris ni
extraordinaris, una vegada s’esgoti la consignació pressupostària existent.
B. AJUT PER FER FRONT A DESPESES DE MATERIAL ESCOLAR
Podran sol·licitar aquest ajut el pares, mares o tutors dels nens o nenes i
adolescents que convisquin amb ells a Sant Llorenç de la Muga, o els joves
majors d’edat personalment, de 6 fins a 25 anys, que estudiïn Educació Primària o
Secundària obligatòria, estudis post obligatoris (Batxillerat, Cicles formatius de
grau mitjà i programes de formació i inserció, estudis universitaris...) o altres
estudis de formació i acreditin despeses en llibres, material escolar, matrícula
dels estudis o desplaçaments relacionats amb els estudis
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A la sol·licitud d’ajut s’hauran d’acompanyar les factures de les despeses i la
matrícula escolar o universitària. En cas d’estudis no obligatoris o reglats, es
podrà presentar un certificat del centre formatiu amb justificació d’assistència i
aprofitament.
L’ajut consistirà en les següents quantitats fixes:
-

Educació Primària: 50,00 €

-

Educació Secundària: 65,00 €

-

Educació o formació de 18 a 25 anys: 80,00 €

En cap cas la prestació econòmica concedida podrà superar l’import de les
factures presentades.
Una vegada resoltes totes les sol·licituds presentades, si hagués crèdit
pressupostari sobrant, es podran concedir, de forma excepcional, ajuts
extraordinaris addicionals, en aquells casos en que s’aporti un informe social que
posi de relleu la existència d’especials circumstàncies econòmiques i socials que
ho aconsellin. Aquests ajuts extraordinaris es distribuiran de manera equitativa i
justificada, d’acord amb el número de possibles receptors i el que determinin els
informes socials aportats. En cap cas es podran concedir més ajuts, ordinaris ni
extraordinaris, una vegada s’esgoti la consignació pressupostària existent.
ARTICLE 5.- SOL·LICITUD DELS AJUTS I TERMINIS
Els progenitors o tutors legals de la persona beneficiària dels ajuts, o aquests
personalment si són majors d’edat, hauran d’omplir la sol·licitud en model oficial i
presentar-la davant l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga, de forma presencial o
mitjançant la seu electrònica. Es podrà presentar un màxim d’una sol·licitud d’ajut
per cada línia d’ajut i per cada nen/nena o jove.
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Línia 1 – Casal d’estiu
El termini de presentació de sol·licituds de la Línia 1, pel Casal d’estiu, coincidirà
amb el termini d’inscripció del Casal.
Es presentarà la sol·licitud amb la inscripció al Casal, i s’haurà d’adjuntar el rebut de
pagament del preu públic de la inscripció.
Línia 2 - Material Escolar
El termini de presentació de sol·licituds de la Línia 2, per despeses en material
escolar, s’iniciarà quan es faci pública la convocatòria i finalitzarà el dia 16 de
novembre de 2020.
L’anunci de la convocatòria es publicarà al BOP i a la web de l’Ajuntament.
Amb la sol·licitud, en el model oficial que es farà públic amb la convocatòria s’haurà
d’adjuntar la documentació següent:
-

Volant de convivència

-

Fotocòpia del llibre de família (cas de presentar-se la sol·licitud pels pares o
tutors).

-

Fotocòpia de la matrícula dels estudis que està cursant o, en cas d’estudis no
oficials o reglats, certificat de matriculació, assistència i aprofitament.

-

Factures o rebuts de les despeses a finançar.

ARTICLE 6.- PROCEDIMENT I RESOLUCIÓ
Rebudes les sol·licituds dins del termini de la convocatòria, es comprovarà si les
persones beneficiàries reuneixen els requisits exigibles. Es podrà requerir als
interessats perquè en el termini que s’estableixi esmenin els defectes o acompanyin
els documents no presentats. Per resolució de l’Alcaldessa es tindrà per desistit qui
no complimenti el requeriment, i es declararà la inadmissió a tràmit de les sol·licituds
que no compleixin els requisits exigits.
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Avaluades les sol·licituds, es formularan els informes amb la proposta de resolució.
La Junta de Govern resoldrà la concessió o denegació de les sol·licituds formulades,
que es notificaran individualment als interessats. Les resolucions denegatòries
hauran d’estar motivades.
El termini màxim per resoldre les sol·licituds serà d’un mes des del moment de la
finalització del termini de presentació. Si transcorregut aquest termini no s’hagués
notificat

la resolució, els interessats podran entendre desestimades les seves

sol·licituds.
ARTICLE 7.-CRÈDIT PRESSUPOSTARI
El pressupost de la Línia 1, per a la inscripció al Casal d’Estiu, és de 1.200,00 €.
El pressupost de la Línia 2, per a despeses de material escolar, és de 3.600,00 €.
El reconeixement dels ajuts que es puguin demanar restarà condicionat a l’existència
de consignació pressupostària suficient
ARTICLE 8. -PAGAMENT DE L’AJUT I JUSTIFICACIÓ
Els ajuts de la Línia 1 es faran efectius de manera provisional i a compte en el
moment de la inscripció al Casal d’Estiu. En cas de concessió de l’ajut, el sol·licitant
consolidarà el seu dret. En cas de denegació, es requerirà el retorn de l’ajut anticipat.
Acordada la concessió dels ajuts de la Línia 2 per part de l’òrgan competent, es
procedirà a fer efectiu l’import concedit en un sol pagament, en el compte bancari
que hagi assenyalat a la sol·licitud.
ARTICLE 9.- REVOCACIÓ
En cas que es posés de manifest l’incompliment per part d’un beneficiari de
qualsevol dels requisits establerts en aquestes bases, o en cas de inexactitud o
falsedat de les dades aportades pel reconeixement dels ajuts, el mateix òrgan de
l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga podrà acordar la revocació de la concessió
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de l’ajut i exigir al beneficiari el seu reemborsament parcial o total.
ARTICLE 10.- COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS
Els ajuts regulats en les presents bases seran compatibles amb d’altres que puguin
concedir altres administracions públiques o entitats privades, sempre i quan el
conjunt de les ajudes percebudes no superi el cost total de les despeses (cost del
Casal d’Estiu o cost del material escolar) que es financen.
ARTICLE

11.-

PROTECCIÓ

DE

DADES

DE

CARÀCTER

PERSONAL

I

TRANSPARÈNCIA.
D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció
de dades personals i garantia dels drets digitals, les dades de caràcter personal dels
sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar la sol·licitud, tramitació i
control de les subvencions sol·licitades en el marc d'aquestes bases.
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