BASES PER PARTICIPAR EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ D’ALUMNES MATRICULATS
A LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS DE CAMBRILS DURANT EL CURS
CORRESPONENT A LA CONVOCATÒRIA, PER ACCEDIR ALS AJUTS PER A
FAMÍLIES AMB MENYS RECURSOS

1. OBJECTE
Seleccionar els alumnes matriculats a les llars d’infants de titularitat municipal de
Cambrils que poden resultar beneficiaris d’una minoració en la quota mensual
de pagament durant el curs escolar a què fa referència la convocatòria, per
trobar-se en situacions socioeconòmiques desfavorides.
Tot allò que no estigui previst en aquestes bases específiques es regirà per
l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Cambrils.
2. BENEFICIARIS
Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts els nens i nenes matriculats en una llar
d’infants de titularitat municipal de Cambrils durant el curs corresponent, que es
trobin en una situació socioeconòmica desfavorida, els pares i/o tutors legals
dels quals estiguin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries
referents a aquest Ajuntament i que reuneixin els següents requisits en data de
finalització del termini de presentació de sol·licituds:
a) Estar matriculat en una de les llars d’infants municipals de Cambrils al
moment de presentar la sol·licitud.
b) Que la renda de les famílies que sol·licitin l’ajut a l’Ajuntament segons indica
l’exercici fiscal liquidat corresponent a l’any anterior a la convocatòria, no
sigui superior al valor de l’indicador corresponent a la Renda de suficiència de
Catalunya aprovada a la Llei de pressupostos de la Generalitat per a cada
exercici (aquest indicador s’actualitzarà d’acord amb la Llei de pressupostos
de cada any).
c) Que la suma del valor cadastral de tots els béns immobles de qualsevol
categoria dels quals en siguin titulars els membres de la unitat familiar, no
superi l’import establert a la convocatòria corresponent.
d) Que la unitat familiar estigui empadronada al municipi de Cambrils.
e) No percebre finançament d’altres departaments o organismes de la
Generalitat de Catalunya o d’altres administracions públiques pel mateix
concepte.
f) No ser beneficiari, durant el mateix curs, de bonificació en la quota mensual
de la llar per algun altre concepte dels aprovats per Junta de Govern Local
per als alumnes matriculats a les llars d’infants municipals.
3. CRITERIS DE BAREMACIÓ
L’Ajuntament baremarà i ordenarà les sol·licituds de les famílies que participin
en el procés de selecció, sempre que no superin els llindars màxims establerts
en el punt anterior, d’acord amb els següents criteris:
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a) La capacitat econòmica per membre de la unitat familiar, entesa aquesta
en el seu sentit més restringit, que inclou pare i mare i/o tutors legals,
germans/es i el/la menor per qui se sol·liciti ajut:
Al quocient resultant de dividir tots els ingressos familiars entre el nombre
de membres de la unitat familiar, se li adjudicarà la puntuació següent:
Fins a 5.486,70 euros: 6 punts
De 5.486,71 euros a 6.313,71 euros: 5 punts
De 6.313,72 euros a 7.140,72 euros: 4 punts
De 7.140,73 euros a 7.967,73 euros: 3 punts
Aquest escalat s’actualitzarà d’acord amb l’indicador corresponent a la
Renda de suficiència de Catalunya vigent durant la convocatòria
corresponent.
b) Que es tracti d’infants en acolliment: 1 punt
c) Que un membre de la unitat familiar tinguin una discapacitat reconeguda
igual o superior al 33%: 1 punt
4. LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Les famílies que hagin formalitzat la matrícula a alguna de les Llars d’Infants
Municipals de Cambrils hauran de presentar les sol·licituds, segons model
normalitzat, a les oficines de l’OAC.
Si en la presentació de la sol·licitud s’observa alguna deficiència, incoherència
o hi manca algun dels documents necessaris per la valoració de l’ajut,
l’Ajuntament ho notificarà directament a l’interessat/da per tal que en el
termini de 10 dies pugui esmenar-la. Si en aquest termini no es produeix
l’esmena i/o no s’aporta la documentació sol·licitada, s’entendrà que es
desisteix de la petició i s’arxivarà sense més tràmits.
5. CONCESSIÓ D’AJUTS
L’import de les bonificacions dependrà del nombre de sol·licituds rebudes, i
de la puntuació obtinguda per les famílies en el procés de baremació, en
funció de l’import reservat a tal efecte a la partida pressupostària de
subvencions destinada a tal efecte al pressupost de l’any corresponent.
L’import màxim de la bonificació en cap cas podrà superar el 50% de la quota
mensual que abona la família pels serveis educatius.
La bonificació s’aplicarà exclusivament als serveis educatius, quedant exclosos
altres serveis que puguin ofertar les Llar d’Infants Municipals (menjador,
acollida, ...).
La bonificació tindrà efectes econòmics a partir de l’1 de setembre i els ajuts
s’aplicaran descomptant mensualment
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La comissió d’Ensenyament i Ocupació analitzarà la documentació
presentada, baremarà les sol·licituds i emetrà informe, que elevarà a la Junta
de Govern Local per a la seva aprovació, si s’escau.
L’Ajuntament comunicarà als sol·licitants el resultat del procés de selecció.
6. PAGAMENT
Les famílies beneficiàries dels ajuts atorgats per l’Ajuntament, que són
regulats per aquestes bases, rebran els ajuts de la següent manera:
L’import es descomptarà de les quotes mensuals que emeti l’empresa gestora
de les llars d’infants municipals, el qual es prorratejarà en dotze mensualitats
(de setembre a agost).
Mensualment l’empresa gestora emetrà una factura a l’Ajuntament per
l’import que prèviament ha descomptat de les quotes dels alumnes
beneficiaris, indicant l’import descomptat i el nom de l’alumne.
Els alumnes beneficiaris gaudiran dels descomptes durant els mesos
corresponents al curs escolar mentre romanguin matriculats a la llar. Si un
alumne renuncia a la seva plaça a la llar abans de finalitzar el curs, en cap cas
podrà reclamar els imports que s’haurien descomptat de les quotes no
emeses, com a conseqüència de la baixa de l’alumne.
7. DOCUMENTACIÓ A APORTAR
Annex I: Sol·licitud i documentació acreditativa de complir els requisits per
participar i disposar de punts de baremació (la documentació ve indicada a la
sol·licitud).
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