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BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS INDIVIDUALS PER AL CASAL
D’ESTIU
DESTINATS
A
FAMÍLIES
AMB
NECESSITATS
SOCIOECONÒMIQUES
L’objectiu d’aquesta normativa és regular la concessió d’ajuts individuals de
CASAL D’ESTIU.
1. Objecte de l’ajut
1.1.-Seran objecte d’ajut:
- Import del cost del casal d’estiu de Mediona
1.2.-Els ajuts aniran destinats directament a l’entitat responsable de
l’objecte de l’ajut.
2. Requisits dels beneficiaris.
-

-

Que tota la família o unitat de convivència que sol·liciti l’ajut
estigui empadronada al municipi.
Que tingui la condició d’infant en situació socioeconòmica
desfavorida.
Presentar la sol·licitud en l’imprès normalitzat i la
documentació acreditativa en els terminis establerts en la
convocatòria.
Trobar-se al corrent de pagament dels tributs municipals.

Aquests ajuts s’atorgaran amb valoració de les condicions econòmiques,
familiars i socials dels sol·licitants i en funció de la capacitat econòmica
de l’ajuntament.
3. Import màxim i partida pressupostària
L’import màxim que s’aplicarà per infant serà el 75% de les quotes que
consten a l’art. 5. de l’ordenança fiscal núm. 26 reguladora de la taxa
per assistència a l’esplai d’estiu ( tarifes 1, 2 i 3) i s’abonarà amb càrrec
a la partida pressupostària de subvencions
4. Criteris d’atorgament de la subvenció i la seva ponderació:
Els ingressos màxims per a la valoració econòmica són els següents:
Membres de la
unitat familiar
2
3
4
5
6
7

Ingressos mensuals màxims per unitat familiar
1.490, 01 €
1.667,51 €
1.845,01 €
2.022,51 €
2.200,01 €
2.377,51 €
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Un cop aplicat el barem establert per aquesta convocatòria, en funció del
resultat obtingut, es bonificarà un 25%, un 50% o un 75% de l’import total
a pagar per la unitat familiar.
L’ajuntament podrà, excepcionalment, atorgar ajuts, en situacions de risc
social degudament acreditades per SSB.
5. Sol·licituds i documentació
5.1 Les sol·licituds s’hauran de prestar mitjançant el formulari establert
per l’Ajuntament degudament emplenada.
A







la sol·licitud s’haurà d’adjuntar la següent documentació:
Sol·licitud (emplenada i signada).
Fotocòpia del NIF / NIE.
Certificat de convivència actual (original i actual).
Llibre de família (fotocòpia de totes les planes escrites).
En cas de separació: sentència o conveni regulador.
En cas de disminució d’algun membre de la unitat familiar: certificat de
disminució.
 Títol de família nombrosa o títol de família monoparental.
 Últim rebut de lloguer i/o hipoteca.
 Rebut IBI.
DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA






Declaració de la renda de tots els membres computables de la unitat
familiar a partir de 16 anys de l’exercici de l’any anterior.
En cas que no es faci declaració de renda caldrà presentar: certificat
d’imputacions de dades fiscals d’hisenda o esborrany de la declaració de la
renda de l’any anterior o 12 últimes nòmines.
Justificant de les prestacions percebudes: PIRMI, dependència, invàlides,
viduïtat, orfenesa, atur, subsidi familiar...
Certificat negatiu del SEPE en cas de no percebre cap prestació.
Els treballadors en règim d’autònoms han de presentar obligatòriament la
declaració de la renda.

Determinació dels membres computables de la unitat familiar a
efectes del càlcul de la renda anual:
Per al càlcul de la renda anual per càpita a efectes de l’ajut, són membres
computables de la unitat familiar el pare i la mare, el tutor/a o persona
encarregada de la guarda i protecció del sol·licitant, els germans majors de
16 anys, els oncles i els avis que justifiquin la seva residència en el mateix
domicili que el sol·licitant amb el certificat de convivència corresponent.
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Dels pares i avis es computarà la totalitat.
Dels fills majors de 16 anys i oncles, el 50 % en cas que no tinguin
càrregues familiars; en cas que tinguin càrregues familiars demostrables,
no es comptabilitzarà el seu ingrés.
6. Tramitació i terminis de presentació
Les sol·licituds es formalitzaran
l’Ajuntament de Mediona.

en

l’imprès

que

es

podrà

trobar

Les sol·licituds s’hauran de presentar a les dependències municipals de la
segona quinze de març.
Les sol·licituds presentades fora dels terminis no seran acceptades.
7.Proposta de valoració
Els serveis socials examinaran les sol·licituds i la documentació presentada
i, en cas que observin l’existència de deficiències esmenables, s’atorgarà un
termini de deu dies hàbils, a comptar de la recepció del corresponent
requeriment, per procedir a esmentar-les, amb l’advertiment que, en cas de
no esmenar-les, es tindrà per desestimada la petició.
Una comissió formada per l’Ajuntament de Mediona i els serveis socials
municipals emetran una proposta de valoració en la que s’estableixi la
idoneïtat dels sol·licitants
per ser beneficiaris de l’ajut, una vegada
provada per la situació socioeconòmica de cada família o unitat de
convivència. Els ajuts s’atorgaran per decret de l’alcaldia.
8.Notificacions i recursos.
És donarà publicitat de les resolucions mitjançant notificació individualitzada
als beneficiaris.
La resolució posa fi a la via administrativa i el sol·licitant pot impugnar-la
presentant el corresponent recurs segons es farà constar al peu de la
corresponent notificació.
9.Seguiment
Els beneficiaris dels ajuts estan obligats a facilitar la informació que els
òrgans de control de l’Administració els puguin requerir. L’Ajuntament de
Mediona podrà en tot moment fer les actuacions adequades per tal
d’esbrinar la veracitat de les dades facilitades pels sol·licitants, especialment
les que facin referència a la situació econòmica familiar. En aquest sentit,
podran consultar-ne padrons i registres relatius a la titularitat de béns i a la
realització d’activitats econòmiques. Igualment, els ajuts seran retirats
totalment o parcialment quan es detecti que hi ha hagut ocultació o falsedat
de les dades sol·licitades.
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10. Disposició final
Aquestes bases reguladores de la concessió de beques del casal d’estiu van
ser aprovades pel ple de l’ajuntament en la sessió ordinària celebrada el 30
de maig de 2016 i començaran a regir l’endemà de la seva publicació i es
mantindran en vigor mentre no s’acordi modificar-les o derogar-les.

L’alcalde
Servand Casas Mateo

Mediona, 6 de juny de 2016

