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CONVOCATÒRIA DELS AJUTS INDIVIDUALS DE MATERIAL ESCOLAR, LLIBRES I
SORTIDES PER A ALUMNES QUE ESTIGUIN CURSANT SEGON CICLE D’EDUCACIÓ
INFANTIL, EDUCACIÓ PRIMÀRIA O EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DE LA
GRANADA. CURS 2022/2023.
1. Aprovació de les bases específiques:
Per acord del Ple de data 26/02/2019 van ser aprovades les bases
reguladores específiques per a l’atorgament dels ajuts escolars municipals de
l’Ajuntament de La Granada
2. Credit pressupostari imputat.
El pressupost màxim que es destinarà per aquesta convocatòria és el
consignat a la partida pressupostària 925.480.00 de l’any 2022, sense necessitat
d'esgotar la totalitat de la despesa màxima autoritzada.
3. Objecte, condicions i finalitat.
L’objecte d’aquestes bases es regir la convocatòria per l’atorgament d’ajuts
de material escolar, llibres i sortides pels alumnes empadronats al municipi de La
Granada i matriculats en centres públics que cursin segon cicle d’educació infantil,
educació primària o educació secundària obligatòria.
Les bonificacions aprovades en aquesta convocatòria seran única i
exclusivament destinades al pagament de llibres, material escolar i altres activitats
curriculars d’infants estudiants segon cicle d’educació infantil, educació primària o
educació secundària obligatòria.

4. Procediment de concessió.
El Procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta
convocatòria serà el de concurrència competitiva.
5. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los.
Poden ser beneficiaris dels ajuts de material escolar, llibres i sortides els
alumnes empadronats a La Granada matriculats en centres públics, que cursin
segon cicle d’educació infantil, educació primària o educació secundària obligatòria
i es trobin en una situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques, sempre
que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
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Cal que l’Infant estigui empadronat a la granada i que la renda disponible
en funció dels membres de la unitat familiar ha sigui igual o inferior l’expressada en
la taula següent:
MEMBRES DE LA UNITAT DE
CONVIVÈNCIA
2 membres
3 membres
4 membres
5 membres
6 membres

RENDA MÀXIMA DISPONIBLE MENSUAL*
739,86 €
910,59 €
1.081,33 €
1.252,06 €
1.422,80 €

6. Documents que han d’acompanyar a la sol·licitud:
Documentació General:
a) DNI o NIE de tots els membres de la unitat familiar. Si no es disposa de NIE
caldrà aportar el passaport.
b) Llibre de família.
c) 6 últims rebuts de lloguer o hipoteca de l’habitatge on resideix la persona
beneficiària, si és el cas.
Documentació econòmica:
De tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys:
a) Treballadors/es per compte aliena: nòmines dels darrers 6 mesos.
b) Treballadors autònoms: darrera liquidació trimestral d'IRPF o butlletí de
cotització a la Seguretat Social + declaració de responsabilitat dels ingressos
durant els 6 mesos anterior a la sol·licitud.
c) Certificat de percebre o no pensions/prestacions de l'administració pública
(Seguretat Social i Generalitat de Catalunya).
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d) Certificat del Servei d'Ocupació de Catalunya d'acreditació conforme percep o
no prestació d'atur. Si es percep prestació d'atur cal justificar el seu import en
els darrers 6 mesos.
e) En cas d'impossibilitat de justificar els ingressos, declaració jurada d'ingressos
de cada membre de la unitat de convivència dels darrers 6 mesos.
f) Qualsevol altra documentació no prevista amb anterioritat que acrediti
fefaentment els altres ingressos.

Documentació específica:

a) En cas de separació o divorci: sentència de separació (fotocòpia) i conveni
regulador (fotocòpia). En cas que estigui en tràmit, cal presentar un document
que acrediti aquesta situació (fotocòpia justificant d’interposició de la
demanda, document notarial …).
En cas que s’hagi establert el pagament d’una pensió, però que no es passi, s’ha
d’acreditar amb la fotocòpia de la denúncia d’aquest fet. Si no es porta aquest
document, es comptarà la pensió com un ingrés més.
b) En cas de representació legal/acolliment: documentació acreditativa d’aquest
fet (fotocòpia).
c) En cas que algun membre de la unitat familiar pateixi algun tipus de
discapacitat física o psíquica: certificats que acreditin aquestes circumstàncies.
d) En cas de dones víctimes de violència masclista: la documentació acreditativa
d’acord amb les previsions de l’article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril.

7. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds.
El termini de presentació de les sol·licituds començarà el 2 de maig de 2022
i finalitzarà el 15 de maig de 2022 inclòs.
La sol·licitud s’obté a les oficines de l’Ajuntament de La Granada, carrer de
l’Estació 25, i es presenta en les mateixes oficines en horari d’atenció al públic, o be
telemàticament a la pàgina web de l’Ajuntament (www.lagranada.cat) a l’apartat
e-TRAM.
Cal fer registre d’entrada de la sol·licitud en el model normalitzat
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degudament complimentada i signada, juntament amb la documentació que
acredita les circumstancies que s’al·leguen.
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
La presentació de la sol·licitud de la subvenció pressuposa el coneixement i
l’acceptació de les normes que la regulen i l’acceptació de rebre notificacions
electròniques.

8. Rectificacions defectes o omissions en la documentació.
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es
requerirà al sol·licitant, per tal que en el termini màxim de deu dies hàbils a partir
del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes
necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva
sol·licitud.
Els requeriments es notificaran de manera electrònica fent us del correu
electrònic i el telèfon facilitat en la sol·licitud de la convocatòria.

9. Òrgans competents per a al instrucció i la proposta de la concessió.
L’Òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de
les subvencions objecte de la present convocatòria serà el servei de Serveis Socials.
L'Ajuntament valorarà, de conformitat als barems establerts o bé
mitjançant informe motivat les sol·licituds amb la documentació aportada que
compleixin els requisits fixats en les bases.
Una vegada valorades totes les sol·licituds, des de Serveis Socials es
proposarà la resolució dels ajuts mitjançant un informe a l’Ajuntament on constin
els resultats obtinguts per que se’n faci l’aprovació.
10. Terminis de resolució i de notificació.
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds
presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini de resolució de la subvenció finalitzarà el 27 maig de 2022.
La manca de resolució en el termini estimat tindrà efectes desestimatoris.
Les resolucions es notificaran de manera electrònica fent us del correu
electrònic i el telèfon facilitat en la sol·licitud de la convocatòria.

11. Regim de recursos.
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Contra la resolució de la convocatòria, que és definitiva i posa fi a la via
administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini
de dos mesos comptats a partir del dia següent de la publicació en el taulell
d'anuncis de l'atorgament o denegació de l'ajut.
Potestativament, es podrà interposar prèviament recurs de reposició en el
termini d'un mes comptat des del dia següent de la notificació de la resolució.
12. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Les subvencions s’atorgaran en funció del resultat obtingut en l’aplicació del
barem destinat a tal efecte i que contempla els següents aspectes:
Participació de la valoració econòmica (%) 70,0
Participació de la valoració social (%)
30,0
LLINDAR ECONÒMIC D’ACCÉS
A LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL
La renda disponible de la unitat familiar de convivència, mensual, màxima per a tenir dret a les
prestacions, en funció del nombre de membres de la mateixa, seran les següents quantitats:
Tipus d’unitat de
convivència
Un membre
Dos membres
Tres membres
Quatre membres
Cinc membres
Sis membres

RENDA MÀXIMA DISPONIBLE
MENSUAL (amb la despesa
d’habitatge descomptada)
Equivalent al 100% de l’IRSC
569,12 €
739,86 €
910,59 €
1.081,33 €
1.252,06 €
1.422,80 €

La renda disponible de la unitat familiar de convivència s’obté de la suma dels ingressos
(obtinguts en els darrers 6 mesos i ajustats a nivell mensual) i de restar la despesa d’habitatge
amb els límits regulats.
A efectes de la barem final la situació econòmica es valorarà segons la puntuació consignada a
la taula següent:

Taula de puntuació per la valoració econòmica
segons el tram de renda disponible

Puntuació assignada
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Renda disponible inferior al 33,3% de la renda
màxima mensual fixada, segons el tipus d’unitat de
convivència.
Renda disponible entre el 33,4% i el 66,6% de la
renda màxima mensual fixada, segons el tipus
d’unitat de convivència.
Renda disponible entre el 66,7% i el 100% de la
renda màxima mensual fixada, segons el tipus
d’unitat de convivència.

6 punts

4 punts

2 punts

Ítems per a realitzar la valoració social (5 punts sobre 10):

El/la tècnic/a social omplirà el quadre indicant si hi ha o no mancances i/o situacions llistades
en el quadre, d’acord amb la valoració social que faci de la situació del / de la sol·licitant de la
prestació econòmica.
Graella de valoració social
Màxima puntuació. Situacions d’emergència social
Puntuació assignada
Dèficit en les condicions d’alimentació i higiene personal
(2)
Dificultat en l’accés o manteniment de l’habitatge i/o de les
(2)
seves condicions d’accessibilitat, habitabilitat o equipament
Existència de situació de risc per a menors o persones
(2)
vulnerables per raó de dèficits convivencials (conflicte,
abandonament, maltractament, abús, etc.)
Existència de situació de risc per a menors o altres persones
(2)
vulnerables per raó de l’existència d’altres problemàtiques
(consum de substàncies tòxiques, drogodependències,
empresonament d’algun membre, explotació laboral, etc.)
Puntuació intermitja. Situacions i/o problemàtiques de risc moderatPuntuació assignada
(2)
Existència de situació de risc per problemes de salut greu en
algun dels membres (elevat cost econòmic, situació terminal,
etc.)
Puntuació mínima. Situacions i/o problemàtiques de menor
Puntuació assignada
risc
Existència de situació de risc per motius laborals (tots els
membres en situació d’atur, un membre en situació d’atur de
llarga durada)
Composició de la unitat de convivència que determini una
(1 punt)
situació de risc o desigualtat (monoparentals, persones soles,
gent gran, etc.)
Existència de membre/s amb problemes de salut

AJUNTAMENT DE
LA GRANADA
C/ de L’ Estació, 25 - 08792 LA GRANADA (BARCELONA)
Tel. 93 897 40 25 - Fax.93 897 44 06 E-mail granada@diba.cat

Existència de membre/s amb discapacitat / malaltia mental
Existència de membre/s amb necessitats educatives especials
Factors addicionals a la valoració social
Factors addicionals a la valoració social
• Compliment dels acords establerts al pla de treball
• Incompliment puntual dels acords
• Incompliment sistemàtic dels acords
• Compliment condicions establertes
• Incompliment de les relacions establertes
• Membre/s amb ocupació activa
• Membre/s en recerca activa de feina
• Existència de xarxa de suport (familiar, social)

13. Mitjans de notificació o publicació:
Un cop acordada la concessió de l’ajut, aquesta serà notificada al sol·licitant
en un termini màxim de 10 dies des de la data de l’aprovació d’acord amb allò
previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu
comú de les administracions públiques.

