Expedient núm.: 01 05 008 515 2020

BASES PER A LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS EN CONCEPTE DE BEQUES PÚBLIQUES
INDIVIDUALS PER A L’ESCOLARITZACIÓ D’ALUMNES MENORS DE 25 ANYS, A CENTRES
D’EDUCACIÓ INFANTIL SUPERIOR, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA, BATXILLERAT, CICLES
FORMATIUS I CENTRES UNIVERSITARIS DURANT EL CURS 2020-2021.
Preàmbul.El present ajut en concepte de beca municipal, té per objectiu la col·laboració amb les famílies
en les despeses ocasionades pels costos escolars dels seus fills i filles pel curs 2020-2021.

Primera.- Objecte
L’objecte d’aquestes bases és la regulació, i fixació de criteris sobre el procediment de sol·licitud,
tramitació, concessió i cobrament dels ajuts individuals en concepte de beques atorgats per
l’Ajuntament de La Pobla de Claramunt.
Els beneficiaris/àries seran alumnes que durant el curs 2020-2021 estiguin cursant estudis
d’educació reglada en centres públics i/o privats amb títol homologat, en els nivells d’Educació
Infantil Superior (de 3 a 6 anys), Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius i Estudis
Universitaris de Grau i de Postgraduació corresponents als nivells 2 (Grau Universitari) i 3 (Màster
Universitari).
La finalitat d’aquests ajuts és contribuir al pagament de les despeses derivades de la realització
d’aquests estudis.
Els beneficiaris hauran d’estar matriculats durant el curs escolar 2020-2021 (inici del curs al
setembre-octubre i finalització al maig-juny).
L’import de l’ajut serà com a màxim de:
-

20,00 € per l’alumne/a que cursi estudis d’Educació Infantil Superior (de 3 a 6 anys)
20,00 € per l’alumne/a que cursi estudis d’Educació Primària.
30,00 € per l’alumne/a que cursi estudis d’Educació Secundària Obligatòria (ESO)
100,00 € per l’alumne/a que cursi estudis de Batxillerat amb menys de 25 anys
100,00 € per l’alumne/a que cursi estudis de Cicles Formatius (Grau Mitjà o Superior)
amb menys de 25 anys.
200,00 € per l’alumne/a que cursi Estudis Universitaris de grau i postgrau i Màster, amb
menys de 25 anys

Segona.- Beneficiaris
Són requisits per poder ser beneficiari/ària dels ajuts regulats en aquestes bases:
a) Estar matriculats durant el curs escolar 2020-2021 (inici del curs al setembre-octubre i
finalització al maig-juny).
b) Figurar tots els membres de la unitat familiar, en el cas de menors d’edat, en el Padró
Municipal d’habitants de l’ajuntament de La Pobla de Claramunt des d’un mínim de tres
mesos abans de la convocatòria d’aquests ajuts. L’alumnat major d’edat també haurà
de demostrar aquest mateix període d’empadronament. En cas de separació o no
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convivència dels pares d’alumnes menors d’edat, s’haurà de justificar documentalment.
El requisit de figurar en el Padró Municipal d’habitants s’haurà d’entendre referit, com a
mínim, a l’alumne/a beneficiari i al progenitor amb qui convisqui habitualment i que en
tingui la guarda i custòdia. En cas de custòdia compartida, com a mínim l’alumne/a i un
dels seus progenitors ha d’estar empadronat a La Pobla de Claramunt.
c) Excepcionalment, els/les alumnes de l’Escola Maria Borés podran sol·licitar aquest ajut
encara que no estiguin empadronats a la Pobla de Claramunt.
d) Els/les sol·licitants d’aquests ajuts han al corrent de les obligacions tributàries amb
l’administració local, autonòmica, estatal i Seguretat Social
Tercera.- Presentació de documentació. Tramitació
Les sol·licituds es presentaran, degudament signades, per la persona interessada si és major
d’edat o per la persona que exerceixi la pàtria potestat o la tutoria si és un menor.
1. Es

pot

presentar

per

mitjà

de

la

Plataforma

E-Tram

(Preferentment)

https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/Tra
mites/40EE3C1A3E7D458193319C8B8B4563CB.asp?codent=324
O presencialment a l’Ajuntament de La Pobla de Claramunt, Av. Catalunya, 16.
Horari de dilluns a divendres; matins de 9:00 h a 14:00 h i dimarts 16:30 h a 18:00
h.
2. Termini de presentació del curs 2020/2021:
-Per l’alumnat d’Infantil Superior i Primària des del 26 d’agost fins al 28 de
setembre de 2020 (ambdós inclosos).
-Per l’alumnat d’ESO, Batxillerat, Cicles formatius i estudis universitaris de Grau i
Postgraduació corresponents als nivells 2 i 3 des del 26 d’octubre fins al 27 de
novembre de 2020 (ambdós inclosos)
3. Documentació:
Els models normalitzats obligatoris que han d’adjuntar-se en aquesta convocatòria
els trobarem a la web municipal
http://www.lapobladeclaramunt.com
La documentació necessària per a aquesta convocatòria serà;
o Imprès de sol·licitud (model normalitzat núm. 9).
o Còpia del DNI de la persona sol·licitant.
o Còpia del DNI del/la menor, i en cas de no tenir-lo, còpia del llibre de família del
full on consti el/la menor.
o Full de matrícula o resguard del centre escolar on està inscrit el/l’alumne, per a
estudis obligatoris (Excepcionalment, els/les alumnes de l’Escola Maria Borés
de la Pobla de Claramunt no serà necessari que aportin aquest document).
o Full de matrícula o resguard del centre escolar on està inscrit el/l’alumne, per a
estudis no obligatoris.
o Full de la matrícula del centre universitari on consti l’import del pagament i la
conformitat d’haver-se realitzat el pagament.
o Autorització de persones físiques per a la consulta d’estar al corrent de les
obligacions tributàries amb l’administració local, autonòmica, estatal i Seguretat
Social (segons el model normalitzat núm.10)
o Document de sol·licitud d’alta de modificació de dades bancàries per als
creditors-tresoreria. (segons el model normalitzat núm. 6).
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El titular del compte, en el cas dels menors d’edat, ha de ser el del pare, mare o
tutor/a de l’alumne escolaritzat. Quan el beneficiari/ària sigui major d’edat, el
titular del compte bancari serà el mateix estudiant.
En el cas de sol·licituds per diversos alumnes menors d’edat d’una mateixa
família, no serà necessari duplicar la documentació dels models normalitzats
núm.6 i 10.

En el cas que algun d’aquests documents s’hagi presentat a l’Ajuntament de La
Pobla de Claramunt en el darrer any i no ha variat, si s’indica la data i objecte de
presentació, no caldrà que es torni a presentar.
Si els sol·licitants no autoritzen la consulta de les dades per part de l’Ajuntament,
ho han de manifestar expressament.
L’Ajuntament de La Pobla de Claramunt comprovarà d’ofici l’empadronament
dels membres de cada unitat familiar. En el cas de separació dels pares, la
sentència per tenir constància del progenitor/a que té la guarda i custòdia.

Quarta.- Valoració de les sol·licituds
La valoració de les sol·licituds serà realitzada per la Regidoria d’Ensenyament i la Regidoria
d’Hisenda, un cop informatitzades i revisades les dades presentades.
Cinquena.- Incompatibilitats
Aquests ajuts no són incompatibles amb qualsevol altre ajut d’una altra administració o organisme
públic o privat, rebut pel mateix concepte.
Sisena.- Resolució de sol·licituds
La resolució de les sol·licituds correspondrà a la Junta de Govern, prèvia proposta de resolució
de les Regidories d’Ensenyament i Hisenda, i s’efectuarà:
Abans del 13 d’octubre de 2020, per a l’alumnat d’Educació Infantil Superior i Primària.
Abans del 16 de desembre de 2020, per a l’alumnat de Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius
i Centres Universitaris.
Setena.- Concessió de l’ajut
La concessió de l’ajut s’efectuarà nominalment al compte corrent proporcionat en l’imprès de
sol·licitud.
Els pagaments es faran efectius per a l’alumnat d’Educació Infantil Superior i Primària a partir
del 15 d’octubre de 2020, sens perjudici de la possible ampliació de termini.
Els pagaments es faran efectius per a l’alumnat de Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius i
Centres Universitaris a partir del 18 de desembre de 2020, sens perjudici de la possible ampliació
de termini.
No es farà efectiu cap pagament abans de la resolució de la Junta de Govern.
Vuitena.- Publicació de les bases
Les presents bases es publicaran íntegrament i s’exposaran al tauler d’edictes de l’Ajuntament i
a la pàgina web municipal.
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Novena.- Drets i deures
Els/les sol·licitants es comprometen a facilitar tota la informació demanada de forma veraç.
Quan es demostri la falsedat de les dades que figuren a la sol·licitud, l’ajut quedarà sense efectes
i es procedirà al reintegrament de les quantitats abonades.
Desena.- Dotació i partida pressupostària.
La despesa màxima prevista per l’Ajuntament de La Pobla de Claramunt per a la concessió
d’aquests ajuts és de 20.000,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 201 3200.48100
“Beques i Ajuts (Ensenyament)”.
Onzena.- Publicitat d’atorgament dels ajuts
S’exceptua la publicació de la concessió d’aquests ajuts pel que fa a les dades de caràcter
personal, per entendre’s que pot afectar a la salvaguarda i respecte a l’honor, la intimitat personal
i familiar de les persones físiques beneficiàries.
La regidora d’Ensenyament
Firmado digitalmente por
MARIA PAZ
MARIA PAZ CASTAÑO
CASTAÑO VEGA - VEGA - DNI 36981566G
DNI 36981566G (AUT)
Fecha: 2020.08.05 11:38:49
(AUT)
+02'00'
M. Pau Castaño Vega

La Pobla de Claramunt, data de la signatura electrònica
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