
 

 

BASES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS INDIVIDUALS PER A LLIBRES I MATERIAL PER 
ALUMNES D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. DESTINATS A FAMÍLIES AMB NECESSITATS 
SOCIOECONÒMIQUES D’ALUMNES DELS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS DEL CURS 
2022/2023 
 
Definició i justificació: 

 
Des de l’Ajuntament de Pontons se’ns planteja el repte d’abordar la nova i canviant 
situació econòmica en que ens trobem, tant a nivell individual com a nivell 
comunitari. 

 
Aquest curs 2022/2023, l’Ajuntament de Pontons considera necessari treballar en 
una línia de beques municipals, dedicades a la bonificació dels llibres i els materials 
escolars als alumnes de secundària. Aquests escolaritzats a l’IES el Foix de Sant Marti 
Sarroca. Amb aquesta actuació te dos objectius principals:  
 

• Abordar la prevenció i el treball comunitari actuant conjuntament amb l’IES del 
municipi, afavorint a aquelles famílies que es troben en una situació social més 
desfavorida. 

• Protegir la vulnerabilitat dels infants davant els efectes de la situació econòmica 
actual, i fomentar el principi d’igualtat en l’exercici del dret a l’educació.  

 
Objecte i finalitat dels ajuts: 
 
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts individuals en matèria de 
llibres i materials escolars per alumnes amb necessitats socioeconòmiques per al 
curs 2022/2023, d’alumnes de secundària empadronats al municipi de Pontons i 
escolaritzats als centres educatius públics establerts per el mapa escolar. 
 
Aquest ajut serà incompatible amb altres ajuts pel mateix concepte rebut d’altres 
administracions. Quan es doni aquesta circumstància la família que hagi rebut una 
altra beca o ajut, haurà de retornar a l’Ajuntament  l´import de l’ajut municipal. En 
cas d’incompliment, la família infractora no podrà sol·licitar l’ajut municipal en els 
cursos següents, fins que hagi regularitzat la seva situació. 
 
Els serveis socials de l’Ajuntament de Pontons valorà les sol·licituds i les elevarà a la 
junta de govern. 
 
 
Període d’execució:  
 
Aquestes bases regeixen durant el curs escolar 2022/2023 Les atribucions aprovades 
en base a aquesta normativa tenen efecte només per el curs 2022/2023 i no generen 
cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es pot al·legar com 
a precedent. 
 
Beneficiaris i requisits: 



 

 

  
Podran sol·licitar aquests ajuts tots els alumnes d’ensenyament secundari obligatori 
empadronats al municipi de Pontons matriculats en un centre públic. 
 
Són requisits per poder rebre l’ajut: 
 
- Presentar la sol·licitud en l’imprès normalitzat model 1 i la documentació 
acreditativa en els terminis establerts en aquestes bases, una vegada sigui publicada 
la convocatòria de les mateixes. 
 
- Participar en les activitats educatives relacionades amb els ajuts objecte d’aquestes 
bases. Si els menors no duen a terme les activitats programades i/o ofertades per 
l’escola sense cap tipus de motiu i/o justificant mèdic, la beca de tots els membres 
de la unitat familiar quedarà directament denegada o limitada al tipus C depenent de 
la situació socioeconòmica de la família. 
 
- No rebre cap altre ajut per mateix concepte d’altres administracions o ens públic o 
privat. 
 
- Que la renda per càpita de la unitat familiar no sigui superior 7.967,73 euros anuals 
(equivalent a l’IRSC de 2022 ) i que no tingui uns estalvis superiors a 9.000€. 
 
- Quedarà desestimada aquella sol·licitud que tot i reunir puntuació familiar, superi 
el barem econòmic familiar. 
 
L’Ajuntament de Pontons podrà, excepcionalment, atorgar ajuts quan se superi 
aquest límit, en situacions de risc social degudament acreditades per EBAS. 
 
Criteris de puntuació: 
 
La concessió dels d’ajuts es realitzen amb l’aplicació del barem social i econòmic 
següent: 
 
A efectes del càlcul final de la valoració de la situació de cada unitat familiar de 
convivència la valoració econòmica representarà el 70% de la puntuació total i la 
valoració social el 30% restant. 
 
a. Valoració econòmica:  
a.1) Per establir la situació econòmica es consideraran els ingressos nets percebuts 
pel conjunt de membres la unitat familiar de convivència durant els 6 mesos 
anteriors a la data de sol·licitud. Per establir el còmput d’ingressos es valoraran: 
 

- Ingressos del treball per compte aliena 
- Beneficis i pèrdues del treball per compte pròpia 
- Prestacions socials 
- Transferències rebudes i pagades a altres llars 

 



 

 

a.2) Per a calcular la Renda Disponible es descomptarà al total d’ingressos dels 
darrers 6 mesos, el 100% de la despesa d’habitatge de la unitat familiar de 
convivència, fixant un topall màxim de 450€ (tant per a lloguer com per a hipoteca).  
 
a.3.)En funció del requisits d’accés econòmic de cada unitat familiar s’obtindrà la 
puntuació econòmica de la unitat, serà com a màxim 6 punts.  

 
Graella de valoració econòmica:  
 
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 

RENDA MÀXIMA DISPONIBLE MENSUAL 
(amb la despesa d’habitatge descomptada) 

Equivalent al100% de l’IRSC 

Un membre  569,12 € 

Dos membres  739,86 € 

Tres membres 910,59 € 

Quatre membres  1081,33 € 

Cinc membres 1252,06€ 

Sis membres 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 del barem final la situació econòmica es valorarà segons la puntuació 
consignada a la taula següent: 
 

Puntuació obtinguda menor que: 
 

Supòsit 

Inferior a 2,1 punts -- 

Entre 2,2 i 5,1 punts Supòsit A 

Entre 5,2 i 8,1 punts Supòsit B 

Entre 8,2 i 10 punts Supòsit C 

 
b. Valoració Social:  

b.1) Per establir la situació social el professional de referència dels serveis 
socials bàsics municipals avaluarà les mancances, necessitats i factors 
discrecionals de cada unitat familiar de convivència.  
 
b.2) Es consideraran de forma especial aquells casos en que s’identifiquin 
mancances lligades a les necessitats bàsiques que rebran la màxima 
puntuació en la valoració social (3 punts). 
 



 

 

b.3) El personal tècnic avaluarà per a cada unitat familiar de convivència la 
presència de les situacions de mancança i necessitats social. 
 
b.4) Complementàriament, el professional podrà valorar l’existència d’altres 
factors discrecionals que afavoreixin o dificultin l’eficàcia en l’assoliment dels 
objectius socials de la prestació econòmica. Aquests factors són puntuats a 
discreció pel professional fins completar la valoració social. 
 
b.5) La puntuació de la valoració social de la unitat familiar de convivència 
serà de com a màxim de 3 punts. 
 

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 seves condicions d’accessibilitat, habitabilitat o 
equipament  

 (2) 

Existència de situació de risc per a menors o persones 
vulnerables per raó de dèficits convivencials (conflicte, 
abandonament, maltractament, abús, etc.) 

 (2) 

Existència de situació de risc per a menors o altres 
persones vulnerables per raó de l’existència d’altres 
problemàtiques (consum de substàncies tòxiques, 
drogodependències, empresonament d’algun membre, 
explotació laboral, etc.) 

 (2) 

Puntuació intermitja. Situacions i/o problemàtiques de risc moderat Puntuació 
assignada 

Existència de situació de risc per problemes de salut greu 
en algun dels membres (elevat cost econòmic, situació 
terminal, etc.) 

 (2) 

Puntuació mínima. Situacions i/o problemàtiques de 
menor risc 

Puntuació assignada 

Existència de situació de risc per motius laborals (tots els 
membres en situació d’atur, un membre en situació 
d’atur de llarga durada) 

 (1 punt) 

Composició de la unitat de convivència que determini 
una situació de risc o desigualtat (monoparentals, 
persones soles, gent gran, etc.) 

Existència de membre/s amb problemes de salut 

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)  

 
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.  
 
Import de l’ajut i justificació: 
 
L’ import de l‘ajut es valorarà en funció de les sol·licituds presentades i del 
pressupost establert per l’Ajuntament.  
 
La distribució d’aquests ajuts està condicionada a la disponibilitat pressupostària de 
l’Ajuntament.   
 
El pagament directe al centre escolar servirà com a requisit per a donar per 
justificada l’ajut, independentment que el/la director/a o titular del centre docent, al 
finalitzar el curs, haurà de presentar la relació de l’alumnat que ha participat a 
cadascuna de les activitats relacionades amb els ajuts escolars, als efectes de 
verificar l’efectiu compliment de les finalitats dels ajuts. 
 
Si al finalitzar el curs escolar 2022/2023 les famílies que no han cobert la despesa i/o 
deute en aquest concepte, quedaran exclosos en la convocatòria de beques per el 
curs escolar 2023/2024. 
 
Pagament, import màxim i aplicació pressupostària: 
 
El pagament es realitzarà directament als centres escolars i s’informarà  a les 
famílies. Les famílies acceptaran al moment de la sol·licitud l’endossament a favor 
del centre educatiu. 
 
La distribució d’aquest ajut esta condicionada a la disponibilitat pressupostària. 
 
Sol·licitud i documentació:  
 
6.a) Les sol·licituds s’hauran de prestar mitjançant el formulari establert per 
l’Ajuntament degudament emplenades, dins el període establert en aquestes bases. 



 

 

L’imprès es podrà trobar a l’Ajuntament de Pontons en horari d’oficina (de 9h a 14h, 
de dilluns a divendres laborables), o penjat a la pàgina web municipal. 
  
6.b) La documentació que cal adjuntar a la sol·licitud és la següent: 

 

DOCUMENTACIÓ GENERAL: 

 
 Sol·licitud    (emplenada i signada) 
 DNI/NIE de tots els membres de la unitat de convivència (fotocòpia) 
 Llibre de família   (fotocòpia de totes les planes escrites)  
 Volant de convivència   (original i actual) 
 Declaració de no trobar-se en cap dels supòsits d'incompatibilitat o prohibició per 
a la percepció de subvenció o ajuts públics, i declaració de que no ha rebut 
subvencions públiques per la mateixa finalitat (model oficial de sol·licitud). 

 Declaració responsable conforme el beneficiari no té deutes fiscals ni socials amb 
la Seguretat Social, l’Administració Tributària estatal i l’Administració Tributària 
autonòmica (model oficial de sol·licitud). 

 

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA: 

 
En cas de disminució: 

 Certificat de disminució del Dept. de Benestar Social i Família  (fotocòpia) 
 
En cas de separació o divorci: 

 Sentència de separació (fotocòpia) 
 Conveni regulador (fotocòpia) 
 Documentació acreditativa  conforme està en tràmit. 

 
En el cas que no es passi la pensió: 

 Denúncia o demanda d’aquest fet  (fotocòpia) 
 
En cas de representació legal/acolliment 

 Documentació acreditativa d’aquest fet (fotocòpia) 
 
En cas de monoparentalitat i/o família nombrosa 

 Carnet de família monoparental (fotocòpia) 
 Carnet de família nombrosa 

 
En cas d'incapacitació 
 

 Resolució judicial que acrediti la representació legal. 
  

DOCUMENTACIÓ ECONÓMICA de la UNITAT DE CONVIVÈNCIA: (Aquests documents 
s’han de presentar de cada membre de la unitat familiar major de 16 anys dels 
ÚLTIMS 6 MESOS) 

 Treballadors/es per compte aliena: nòmines dels darrers 6 mesos. (fotocòpia) 



 

 

 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. (fotocòpia). També última declaració de renta 
(2021) 

 Certificat de percebre o no pensions/prestacions de l'administració pública 
(Seguretat Social i Generalitat de Catalunya) 

 Certificat del Servei d'Ocupació de Catalunya d'acreditació conforme percep o no 
prestació d'atur. Si es percep prestació/subsidi d'atur cal justificar el seu import 
en els darrers 6 mesos. 

 Informe de vida laboral dels membres de la unitat de convivència (es pot demanar 
via telefònica al 901502050). 

 Els darrers 6 rebuts de lloguer o hipoteca. (fotocòpia) 
 

Determinació dels membres computables de la unitat familiar a efectes del càlcul de 
la renda: 
 
Per al càlcul de la renda 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. 
 
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. 
 
Tramitació i terminis de presentació: 
 
El període de presentació de les sol·licituds és del 3 d’octubre al 31 d’octubre, una 
vegada publicada la convocatòria de les mateixes. 
 
Hi haurà una única convocatòria. 
 
Cal presentar la sol·licitud i tota la documentació a l’Ajuntament de Pontons, al 
registre d’entrada 
 
També es podran  presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC). Les sol·licituds 
presentades fora dels terminis no seran acceptades. 
 
Òrgans competents per a la instrucció i resolució: 
 



 

 

Els Serveis Socials de l’Ajuntament aplicarà els barems establerts en aquestes bases i 
emetrà un informe de resolució. Aquest informe serà elevat al Ple de l’Ajuntament 
per la seva aprovació. 
 
Les resolucions es notificarà de forma individualitzada a les famílies sol·licitants. Un 
cop rebuda la resolució de la beca s’estableix un període de 10 dies a partir de la 
notificació per poder presentar les reclamacions pertinents. Les sol·licituds 
desestimades per falta de documentació no es podran presentar com a 
reclamacions. Aquesta reclamació es formalitzarà amb una instància a l’Ajuntament. 
 
Serà en el mes de desembre que l’Ajuntament farà el pagament de les beques als 
centres educatius corresponents. 
 
Baixes, renúncies, trasllats i absències: 
 
Els centres o les famílies informaran a l’Ajuntament per escrit (instància municipal) 
quan algun alumne beneficiari d’ajut causi baixa, es traslladi del centre, renunciï, o 
per causa justificada no pugui gaudir de l’ajut. 
 
L’Ajuntament es reserva el dret de suspendre l’ajut si la família no fa un ús adequat 
de la beca, prèvia comunicació a la família i al centre. 
 
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 Pontons 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-se 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. 
 
 


