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EDICTE DE L’AJUNTAMENT DE CAMBRILS
La Regidora delegada de Cultura i Festes, Benestar, Drets Socials i Salut, en exercici de les
competències que han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia
d’aquest Ajuntament, mitjançant Decrets núm. 142 i 147 de dates 5 i 8 de juliol de 2019
(BOPT de data 22 de juliol de 2019), resol aprovar en data 20 de juliol de 2021, la
convocatòria d’ajuts individuals per a l’adquisició de llibres i material escolar per alumnes
d’educació infantil, primària i secundària obligatoris pel curs 2021-2022
Aquesta es regirà per les bases aprovades inicialment per Junta de Govern de data 5 de març
de 2021 i publicades al BOPT de data 18 de març de 2021.

CONVOCATÒRIA D’AJUTS INDIVIDUALS PER ADQUISICIÓ DE LLIBRES I MATERIAL
ESCOLAR PER ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL, EDUCACIÓ PRIMÀRIA I EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA PEL CURS 2021/2022
1. Marc legal
El marc legal pel qual es regeix aquest ajut es concreta en:
Aquesta convocatòria
Les bases aprovades per la Junta de Govern Local de data 5 de març de 2021 i
publicades al BOPT de data 18 de març de 2021.
L’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Cambrils aprovada pel Ple
de data 1 de març de 2005.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol que aprova el Reglament de la Llei general de subvencions,
així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens
Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local en tot allò considerat
com a norma bàsica.
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
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2. Quantia total màxima dels ajuts a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de l’ajut per a l’adquisició de
llibres i material escolar pel curs 2021-2022, serà de 52.000 € amb càrrec a la partida
pressupostària 21632310148007 i 16.500 € amb càrrec a la partida pressupostària
216320231014800719.
El crèdit disponible es distribuirà entre les sol·licituds admeses. La quantia individual
màxima de l’ajut serà de 150 €.
3. Objecte, condicions i finalitat de l’ajut
La finalitat de la subvenció es garantir la igualtat de condicions en l’accés a l’educació
dels infants i adolescents en edat d’escolarització, per tal que puguin disposar de
suport econòmic en l’adquisició de llibres i material escolar necessaris, sempre que
reuneixin els requisits generals i econòmics recollits a l’art. 4 de les bases reguladores
d’aquesta subvenció.
Constitueix l’objecte de la subvenció regular l’atorgament d’ajuts econòmics a les
famílies dels alumnes empadronats a Cambrils i matriculats en centres educatius del
municipi que per circumstàncies econòmiques i/o socials es troben en situació de
vulnerabilitat.
4. Procediment de concessió
El procediment de concessió de l’ajut objecte d’aquesta convocatòria serà en règim
de concurrència competitiva, mitjançant la comparació de les sol·licituds
presentades, a fi d’establir una prelació entre les mateixes d’acord amb els criteris de
valoració que apareixen en l’articulat de les bases reguladores, i adjudicar, amb el
límit fixat dins el crèdit disponible.
L’atorgament dels ajuts, s’efectuarà conforme els principis de publicitat,
transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
5. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los
Podran ser beneficiaris/es d’aquest ajut les persones que compleixin els requisits
establerts en l’art. 4 de les bases reguladores d’aquest ajut.
Per poder accedir a la convocatòria, els/les beneficiaris/es hauran de fer efectiu el
pagament de la factura de llibres i material escolar.
El sol·licitant de l’ajut ha de ser titular d’un compte bancari.
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6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà del 6 de setembre al 1 d’octubre de
2021, ambdós inclosos.
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit, en imprès normalitzat, mitjançant la
complementació d’instància, que serà signada per l’interessat/da o pel seu
representant legal, el les oficines d’Atenció Ciutadana de l’ajuntament.
La sol·licitud i tota la documentació, s’haurà de presentar en el termini indicat en
qualsevol dels registres de l’ajuntament. Així mateix, es podrà presentar per
qualsevol mitjà recollit a l’art. 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú i de les Administracions Públiques (Llei 39/2015 LPACAP en
endavant).
La presentació de la sol·licitud pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
L’obtenció d’aquest ajut, com qualsevol altre o prestació de caràcter públic, està
subjecte a tributació d’acord amb la normativa reguladora de tributs de l’Estat.
7. Justificació
Per a la justificació de la subvenció, els/les beneficiaris/es han hagut de fer efectiu el
pagament de la factura dels llibres i material escolar.
8. Documents que han d’acompanyar a la sol·licitud
La documentació que ha d’acompanyar a la sol·licitud és l’establerta a l’art. 15 de les
bases reguladores de l’ajut.
En cap cas es reclamarà documentació que ja consti a l’expedient del sol·licitant o de
la unitat de convivència, ni aquella que es pugui aconseguir d’ofici a altres serveis
municipals o a altres administracions, segons el que disposa l’art. 53.1, lletra d de la
Llei 39/2015 LPACAP.
9. Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incomplerta, es requerirà
al/a la beneficiari/ària, per tal que en el termini de 10 dies hàbils, procedeixi a la seva
rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa s’entendrà
per desistit/da de la seva sol·licitud.
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10. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió.
Serà d’aplicació l’establert a l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de
Cambrils, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Òrgan d’instrucció
Una vegada s’acredita la documentació requerida, es trasllada la instància el
Departament de Benestar Social, on es realitzarà l’informe tècnic de resolució,
favorable o desfavorable, en funció de la comprovació prèvia del compliment, o no,
dels requisits establerts a la convocatòria.
L’òrgan d’instrucció realitzarà d’ofici quantes actuacions consideri necessàries per a
la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals s’hagi
de formular la proposta de resolució.
Òrgan col·legiat
Als efectes previstos a l’article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, l’òrgan col·legiat competent per a la proposta de concessió serà la
Comissió Informativa de Benestar Social.
Òrgan concedent
L’òrgan competent per a concedir o denegar les subvencions es la Junta de Govern
Local.
11. Resolució i notificació
El procediment s’efectuarà una vegada discriminats els usuaris que tenen dret a
l’ajut, se’ls associarà una puntuació contemplant la situació econòmica de la unitat
familiar, segons el termes establerts en l’art. 4 de les bases reguladores d’aquest ajut,
i que no superi els llindars màxims que s’estableixen a continuació i tenint en compte
la configuració de la unitat familiar:
Primer adult (sustentador principal):

1,25 IRSC

9.959,66€ /any

Segon adult (sustentador principal):

0,50 IRSC

3.983,86€/any

Altres adults que integren la unitat
familiar diferents als sustentadors
principals:

0,30 IRSC

2.390,32€/any

Per cada nen/a de la unitat familiar:

0,25 IRSC

1.991,93€/any
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Per cadascuna de les situacions de la composició i situació sòcio-familiar
(monoparentalitat, família nombrosa i discapacitat) es descomptarà dels ingressos
del nucli familiar, un 10 % de l’IRSC, fins un màxim d’un 20 % de l’IRSC, es a dir, dels
ingressos econòmics del nucli familiar es descomptarà el percentatge de l’IRSC que
pertoqui per la condició i situació familiar, i després es dividirà pel nombre de
membres del nucli familiar.
Els ingressos s’obtindran computant la totalitat dels ingressos nets de la unitat
familiar percebuts durant l’any 2019.
Les sol·licituds que reuneixen les condicions exigides a l’art. 4 de les bases, se’ls
concedirà l’ajut per ordre de puntuació i fins que s’exhaureixi el crèdit pressupostari
disponible.
Segons l’article 25.2.e) LRBRL (atenció a persones en situació o risc d’exclusió social),
s’elaborarà un informe social acreditant en cada cas les persones beneficiaris de l’ajut
en situació de risc d’exclusió social.
També diagnosticarà les situacions excepcionals que puguin presentar determinats
nuclis familiars basant-se en les següents situacions:
Situacions de risc:











Menors amb necessitats educatives especials.
Recerca activa d’ocupació.
Família responsable i col·laboradora, que accepta el pla de millora
establert i acompleix els objectius acordats.
Família en seguiment i es considera l’ajut com a recurs.
Família amb negligència en el compliment de les obligacions
alimentàries, d’higiene, salut o educatives.
Menors amb dificultat d’escolarització (Absentisme escolar,
desescolarització, inadaptació escolar, etc,).
Menors amb dificultats d’integració social.
Violència familiar.
Família amb important problemàtica de salut.
Família amb infants en acolliment.

Situacions de manca de col·laboració:


Incompliment dels acords amb els serveis socials bàsics.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment és de tres
mesos.
La notificació de la resolució s’efectuarà a través de la Seu Electrònica de
l’ajuntament i dels centres docents.
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Un cop s’hagi emès resolució favorable a l’atorgament, l’ajuntament iniciarà els
tràmits per al seu pagament.
12. Règim de recursos
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent a la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant
el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent
a la seva notificació.
13. Mitjans de notificació o publicació
L’ajuntament donarà a conèixer la present Convocatòria comunicant-la a la Base de
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), la qual traslladarà al diari oficial
corresponent (BOPT) l’extracte de la mateixa, i en farà publicitat a través del Sistema
Nacional de Publicitat de Subvencions (SNPS), a la Seu Electrònica de l’ajuntament i
en d’altres mitjans que assegurin els principis de publicitat i transparència.
Es garanteix la total confidencialitat en relació a les sol·licituds efectuades en aquest
àmbit a l’ajuntament, que seran utilitzades estrictament per a les finalitats per a les
quals han estat facilitades i dins del marc establert pel Reglament (UE) 2016/679, de
27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al
tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
La qual cosa es fa pública pel general coneixement, de conformitat amb l’art. 12.4 de
l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Cambrils.

Cambrils, 23 de julio de 2021

[Firma01-01]

[Firma02-01]

[Firma03-01]

Alcaldessa
MARIA DEL
CAMÍ MENDOZA
[Firma04-01]
MERCE
23/07/2021

[Firma05-01]

[Firma06-01]
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