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Bases per a l’atorgament d’ajuts econòmics a les famílies 

d’alumnes de les EBMV  

 

Justificació i finalitat 

La finalitat d’aquestes bases és la d’establir un sistema d’ajuts econòmics per a les 

famílies que tenen fills/es matriculats/des a les Escoles Bressol Municipals de Vic 

(EBMV), per tal de facilitar l’accés a l’educació infantil, primer cicle, a aquelles 

persones que pateixen impediments de tipus econòmic i/o social. 

 

Objecte 

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament d’ajuts individuals a les 

famílies d’alumnat de les EBMV. 

En aquesta convocatòria, els ajuts atorgats es destinaran a reduir part de la quota 

bàsica pel curs 2013/2014. 

Aquests ajuts són una aportació de les AMPA de les tres EBMV i són gestionats 

conjuntament amb la Fundació Educació i Art. 

La convocatòria  serà publicada al taulell d’anuncis de cada EB i al web de la Fundació 

Educació i Art i als blocs de cada AMPA de les EBMV. 

 

Procediment d'atorgament dels ajuts. 

Els ajuts es concediran en règim de lliure concurrència competitiva, és a dir, el 

procediment mitjançant el qual es realitza una comparació entre les sol.licituds 

presentades, amb la finalitat d'establir una relació entre elles, d'acord amb els criteris 

de valoració prèviament fixats en les Bases, per adjudicar amb el límit fixat en la 

convocatòria dins del crèdit disponible aquelles que hagin obtingut una puntuació 

major, en aplicació dels esmentats criteris. 



2 

 

Beneficiaris/àries 

Els ajuts van adreçats a les famílies dels infants de les EBMV que acompleixin els 

requisits establerts.  

Requisits 

Són requisits indispensables per poder rebre aquests ajuts: 

a) Ser alumne/a de les EBMV. 

b) No gaudir d’ajuts o subvencions, pel mateix concepte, atorgats pel mateix 

Ajuntament de Vic o altres administracions públiques o ens públics o privats. 

c) La comissió dels ajuts podrà revocar, amb l’audiència prèvia de la persona 

interessada, la concessió de les beques per manca d’aprofitament de l’adjudicatari, 

per impagament de qualsevol dels conceptes continguts en el rebut mensual o de 

la part que els correspongui abonar de la quota escolar, o per qualsevol altra causa 

que repercuteixi negativament en l’activitat.  

d) Es desestimaran les sol·licituds que presentin en la seva declaració de renta uns 

interessos bancaris superiors als 500 euros anuals. 

 

Criteris d’atorgament dels ajuts 

En l’atorgament dels ajuts es tindran en compte els següents criteris: 

a) Els ingressos familiars. No seran beneficiaris d’aquests ajuts les famílies amb    

Ingressos superiors a 30.000 €/anuals.  

b) L’existència de membres de la unitat familiar afectats per discapacitats 

psíquiques o físiques. 

c) Que siguin famílies que estan rebent assistència i seguiment dels Serveis 

Socials i no estiguin rebent altres ajudes econòmiques pel mateix concepte. 

d) Que el pare, la mare o tutors estiguin a l’atur sense cobrar prestacions ni 

subsidis. 

e) Nombre de membres de la unitat familiar. 

Aquests criteris es quantificaran mitjançant l’aplicació d’un barem de puntuació, 

detallat en l’Annex d’aquestes bases. 
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 Convocatòria i  presentació de sol·licituds 

Les sol·licituds es formalitzaran en els impresos que estaran a l’abast dels interessats 

a les EBMV o a l’oficina de la Regidoria d’Educació, o bé es podran trobar a la  web de 

la Fundació Educació i Art i als Blocs de les tres AMPA de les EBMV i es presentaran 

degudament formalitzats a l’oficina de la Fundació Educació i Art, C/de les Basses, 3 

de Vic, dins el calendari establert. Si l’ajut se sol·licita per a més d’un membre de la 

família, es formularà en un únic imprès. 

Documentació 

A la sol·licitud caldrà adjuntar fotocòpia de la següent documentació: 

En tots els casos: 

a) DNI pare, mare o tutors legals. 

b) Llibre de família. 

c) Padró de convivència.  

d) L’última declaració de renda de tota la unitat familiar. 

     

Si és procedent: 

a) Certificat que acrediti la discapacitat d’algun membre del nucli familiar on hi 

consti el percentatge de discapacitació. 

b) Resolució d’atorgament de prestacions econòmiques públiques aprovades ( 

Renda Mínima d’Inserció, etc). 

c) Carnet de família monoparental. 

d) Informe de condicions socials desfavorides dels Serveis Socials. 

d) Acreditació de si hi ha o no prestació d’atur.  

e) Sentència de separació i/o divorci. En el cas d’incompliment de pagament de la 

pensió d’aliments, denúncia per aquest fet.  

f) En el cas que la situació familiar hagi variat a partir de la declaració de renda 

anterior, podrà aportar tots els justificants que consideri oportuns per tal que la 

comissió valori la situació actual. 
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La comissió podrà sol·licitar la documentació complementària que consideri oportuna 

per comprovar o justificar les condicions exigides.  

La comissió es reserva el dret de sol.licitar nova documentació i, si és el cas, 

demanarà entrevista personal. La comissió podrà desestimar la sol.licitud si ho 

considera oportú. 

Les persones sol·licitants hauran d’aportar la documentació requerida i podran afegir-hi 

altres documents que puguin justificar la seva situació. No s’acceptaran declaracions 

jurades ni justificacions de despeses. 

 

Tramitació de les sol·licituds 

Expirat el termini de presentació de sol.licituds , la direcció i administració de les 

EBMV revisaran la documentació presentada per part de les famílies, comprovaran 

que l’imprès de sol·licitud ha estat correctament emplenat i que s’ha aportat la 

documentació requerida,  i finalment es procedirà a baremar les sol·licituds d’acord 

amb l’Annex d’aquestes bases.  

 

En el supòsit que les dades siguin incompletes o manqui documentació, un 

representant de la comissió es posarà en contacte amb els sol·licitants afectats, i 

establirà un termini de cinc dies hàbils per efectuar les correccions pertinents, i perquè 

les persones interessades puguin esmenar o completar les dades, o adjuntar la 

documentació no presentada inicialment. 

 

Les persones interessades que, transcorregut aquest termini, no esmenin les errades 

esmentades, es considerarà que desisteixen de la seva petició, la qual s’arxivarà 

sense cap més tràmit.  

 

La publicació de la llista provisional baremada i prèviament codificada s’exposarà, 

segons calendari, al tauler d’anuncis de les EBMV, a la web de la Fundació i al bloc de 

cada AMPA. 

 

Quantia dels ajuts  

Es determinaran els ajuts en funció del número de sol·licituds baremades i de l’import 

disponible per aquesta partida. La comissió establirà l’import en cada cas.  

Un cop examinades i baremades les sol.licituds serà decisió de la comissió si s’atorga 
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o no la totalitat de la quantitat pressupostada. 

En el supòsit que no es reparteixi tota la partida pressupostada, la part no atorgada 

servirà per augmentar la partida d’ajuts al pressupost del curs següent o s’utilitzarà 

sempre en benefici directa a les famílies de les EBMV. 

 

Finançament 

L’import màxim del total d’ajuts correspondrà a la dotació d’aquesta partida, que pel 

curs 2013-2014 és de 3544.89 euros (1181,63 Horta Vermella, 1181,63 Serra de 

Sanferm i 1181,63 Caputxins). 

 

Concessió dels ajuts 

Es constituirà una comissió tècnica amb la finalitat d’elaborar la proposta de resolució, 

i que estarà formada pels membres següents: 

El director general de la Fundació o persona a qui delegui  

Representant administratiu de les Escoles bressol Municipals de Vic 

La direcció de les EBMV. 

Mínim 1 membre de la junta de cada  l’AMPA de les EBMV. Un delegat del Consell 

Escolar,  en representació del col·lectiu de pares i mares . 

 

La comissió analitzarà les baremacions realitzades pel centre, que els hi arribaran  

codificades per tal de mantenir l’ANONIMAT i confeccionarà la relació d’alumnes per 

ordre de puntuació i determinarà, d’acord amb els recursos disponibles, els límits 

mínims i màxims de puntuació requerits per a cada tipus d’ajut. La comissió farà una 

relació de les persones beneficiàries i la quantia dels ajuts.  

La resolució definitiva d’atorgament dels ajuts es farà pública al tauler d’anuncis de les 

EBMV, a la web de la Fundació Educació i Art i als Blocs de les AMPA.   
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Liquidació dels ajuts 

Els ajuts es liquidaran en cada rebut mensual. 

En cas que el beneficiari no satisfaci l’import mensual quer li correspongui, no 

s’aplicarà la bonificació en la facturació dels successius rebuts. 

Si el beneficiari té rebuts pendents de pagament en el moment de l’adjudicació de les 

beques, haurà de parlar amb el Director General qui juntament amb la comissió 

decidiran si es manté l’ajut o no i de quina manera se li atorga. 

 

Calendari 

PROCEDIMENTS DATES 

Publicació convocatòria 31-10-2013  

Presentació sol·licituds 18/11/2013-22/11/2013 

Revisió documentació  Del 25/11/2013 al 29/11/2013 

Tramitacions reclamacions  Fins 5/12/2013 

Baremació Fins 9/1/ 2014 

Publicació de la llista provisional baremada i prèviament 

codificada 

10 /1/2014 

Notificació definitiva dels  ajuts 15/1/2014 

 

 

Notificació 

La resolució de concessió es penjarà al tauler d’anuncis de les EBMV , a la pàgina 

web de la Fundació i Educació i Art i als Bloc de les AMPA.    

També, es notificarà la resolució de concessió als sol·licitants per correu certificat. 

Web de la Fundació i Educació i Art: http://www.feduart.cat. 

Bloc AMPA Caputxins:  http://ampacaputxins.wordpress.com/ 

Bloc AMPA Horta Vermella: http://hortavermella.wordpress.com/ 

Bloc AMPA Serra Sanferm: http://ampaserrasanferm.blogspot.com.es/ 

 

Vic,   15 d’octubre de 2013 
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ANNEX:  Barem de puntuació per als ajuts  

Condicions econòmiques 

Es computaran com a ingressos familiars la totalitat dels ingressos de la unitat familiar 

durant l’any corresponent al darrer exercici fiscal liquidat en el moment de cada 

convocatòria. S’entén per totalitat d’ingressos totes les rendes disponibles. 

Als efectes del càlcul dels ingressos familiars, són membres computables de la unitat 

familiar els pares o les mares o tutors/es legals de l’alumnat i els/les germans/es 

solters/es menors de 25 anys. 

Els ingressos es baremeran segons la taula següent: 

 

De 0 a 12.500,00 euros 30 punts  

De 12.500,01 a 17.500,00 euros 20 punts 

De 17.500,01 a 21.000,00 euros 10 punts 

De 21.000,01 a 30.000,00 euros 5 punts 

 

Dades familiars 

 

Nombre de membres de la unitat familiar  

Fins a 2 membres 1 punt 

Famílies de 3 membres 1 punts 

Famílies de 4 membres 2 punts 

Famílies de 5 membres 3 punts 

Famílies de 6 membres o més 4 punts 

Famílies monoparentals 4 punts 
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Condicions familiars 

 

Per cada persona de la unitat familiar amb discapacitat del 33 al 65%  1 punt 

Per cada persona de la unitat familiar amb discapacitat superior al 65%  2 punts 

Per cada persona de la unitat familiar (pare, mare, tutors legals) a l’atur 

sense subsidi. 

3 punts 

 

 Condicions sociofamiliars desfavorides 

 

Per informe dels Serveis Socials i/o valoració Comissió  4 punts 

 


