BASES PER A LA REGULARITZACIÓ DELS AJUTS PER AL MEJADOR
PER A NENS I NENES (0 - 3 ANYS) QUE ASSISTEIXEN A LES ESCOLES
BRESSOLS MUNICIPALS.
1. OBJECTE
L’objecte d’aquestes bases és regular els ajuts econòmics per al curs escolar
2011-2012, destinats al facilitaran l’assistència al menjador dels menors ( 0 a 3
anys ) que assisteixen a les escoles bressol municipals.
La regulació d’aquestes ajudes, es regiran per aquestes bases.
2. BENEFICIARIS
Menors empadronat en Esplugues de Llobregat i que estiguin matriculats en
qualsevol escola bressol de titularitat municipal.
Les famílies beneficiaries d’aquests ajuts no s’han de trobar en cap de les
causes que impedeixen obtenir aquella condició, d’acord amb el que estableix
l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
En el supòsit que les famílies sol·licitants no puguin adjuntar la documentació
referida a la capacitat econòmica i estiguin rebent assistència social rellevant,
l’ajuntament podrà fer una valoració estimativa dels ingressos d’acord amb la
informació de què disposi.
3. CRITERIS PER A LA CONCESIÓ D’AJUTS DE MENJADOR
•

Familiars
Nombre de fills de la unitat de convivència
Família monoparental
Acolliments familiars
Certificat de Discapacitat de algú membre de la unitat familiar

•

Econòmiques
Renta Per Càpita. Ingressos de la unitat familiar de convivència.
Despeses per hipoteca o lloguer, fins a IPREM
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•

Situacions de risc social
Intervenció de Serveis Socials
Malaltia o Incapacitat que invalidi per l’activitat de la vida quotidiana d’un
dels progenitors o tutors legals del menor
Dificultats en el desenvolupament dels rols parentals
Conveniència educativa i/o de salut, de l’espai de menjador
Incompatibilitat de la vida familiar i laboral

•

Dels ingressos familiars es descomptaran les despeses de lloguer o
hipoteca de l’habitatge familiar, sense que aquests puguin superar
l’IPREM.
Respecte als membres familiars, computaran el doble, els fills
disminuïts, sempre que tinguin certificat de disminució.

4. PUNTUACIÓ DE LES SOL·LICITUTS I BAREMS
L’ajuntament baremarà i ordenarà les sol·licituds de les famílies d’acord amb
els criteris
BAREMS
Familiars
Nombre de fills de la unitat de convivència
Família monoparental
Acolliments familiars
Econòmiques RPC
Menys de 218,00 €
De 219,00 a 278,00 €
De 279,00 A 343,00 €
De 344,00 a 405,00 €
Més de 405,00 €
Situacions de risc social
Intervenció de Serveis Socials
Malaltia o Incapacitat que invalidi per l’activitat de la
vida quotidiana d’un dels progenitors o tutors legals del
menor
Dificultats en el desenvolupament dels rols parentals
Conveniència educativa i/o de salut, de l’espai de
menjador
Incompatibilitat de la vida familiar i laboral
Per cada germà/germana escolaritzar en l’escola
bressol

PUNTUACIÓ
( 1 punt per fill/a,
fins a 18 anys )
1 punt
1 punt
5 punts
4 punts
3 punts
2 punts
1 punt
2 punts
2 punts
1 punt
1 punt
1 punt
1 punt
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5. QUANTITAT MÀXIMA DELS AJUTS
La quantitat màxima dels ajuts a atorgar es del 50% del cost del menjador.
La puntuació mínima per la concessió del ajut es de 10 punts.
6. SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ A APORTAR
Les famílies que vulguin participar en aquesta convocatòria poden presentar les
seves sol·licituds en els impresos normalitzats que estaran a l’abast a l’adreça
electrònica http:/www.esplugues.cat , a l’escola bressol on estarà escolaritzat el
fill/a o als Punts d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament d’Esplugues.
Juntament amb l’escrit de sol·licitud, les famílies hauran de presentar la
documentació següent:
-

Fotocòpia completa de la Declaració de la Renda de l’any 2010, de
cadascun dels membres de la unitat familiar, amb carta de pagament
segellada per l’entitat on s’hagi presentat la declaració. ( No és vàlid el
borrador )

-

Cas de no haver presentat la Declaració de renda cal aportar Certificat
d’Hisenda conforme no va fer la declaració i els justificants
corresponents que acreditin la situació econòmica familiar: rendiments
del treball, bancaris, certificats de les prestacions,...

-

Fotocòpia del llibre de família amb tots els seus components. En cas de
nens acollits, resolució de la Direcció General d’Atenció a la infància.

-

Carnet de família nombrosa, si és el cas.

A més caldrà aportar:
En cas de separació de fet:
-

Document notarial o fotocòpia de justificants d’interposició de demanda o
altres documents que demostrin aquesta situació.

En el cas de separació legal o de divorci:
-

Fotocòpia de la sentència judicial que determini aquesta situació,
incloent el conveni regulador.

En el cas de que hi hagi algun membre de la família amb discapacitat:
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-

Fotocòpia del certificat oficial de disminució.

En el cas de ser beneficiari de la Renda Mínima d’Inserció:
-

Fotocòpia de la resolució o de la tramitació.

En el cas de no poder presentar cap documentació requerida :
-

Declaració jurada del total dels ingressos familiars.

Les condicions socials dels sol·licitant, seran acreditades mitjançant informe
valoració emès per Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament.
7. TERMINIS
Les sol·licituds es presentaran entre el 1 i el 31 d’octubre de 2011 i tindran només
validesa per el curs escolar 2011-2012.
Esplugues de Llobregat, 22 de setembre de 2011

LA PRESIDENTA DE L’ÀMBIT
DE SERVEIS A LES PERSONES

Sara Forgas Úbeda
PEDRO
CARMONA
PÉREZ,
D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT,

SECRETARI

DE

L’AJUNTAMENT

CERTIFICO. Que aquestes bases van ser aprovades per la Junta de Govern
Local en sessió de data
Esplugues de Llobregat, 30 de setembre de 2011
EL SECRETARI
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