AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Ensenyament

Exp. 2021-4537

(K999 2021-74 )

CONVOCATÒRIA D’AJUTS DESTINATS A MINORAR LES DESPESES D’INICI I D’ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS DEL CURS 2021-2022 DELS ESTUDIANTS DE PALAMÓS EN ÈPOCA DE
PANDÈMIA PER LA COVID 19.

1. OBJECTE, FINALITAT I DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DELS AJUTS
L’objecte de la convocatòria d’aquests ajuts és
a. Bloc 1. Minorar els costos d’inici de curs dels infants i joves que durant el curs 2021-2022
estan cursant educació infantil de segon cicle, educació primària o educació secundària
obligatòria.
b. Bloc 2. Minorar els costos d’inici de curs dels joves que a data 31 de desembre de 2021 tinguin
com a màxim 29 anys i estiguin cursant estudis post-obligatoris reglats.
c.

Bloc 3. Minorar els costos de les despeses d’activitats extraescolars o esportives dels infants i
joves que durant el curs 2021-2022 estan cursant educació infantil de segon cicle, educació
primària o educació secundària obligatòria a Palamós.

L’import de la dotació pressupostària d’aquests ajuts és de 50.000 euros. D’aquests, 30.000 euros
amb càrrec a la partida pressupostària de l’exercici 2021 núm. 08.23100.48802 “Subvenció escolar
inici curs”. I 20.000 euros amb càrrec a la partida pressupostària de l’exercici 2021 núm.
08.23100.48803 “Programa beques extraescolars”.

2. BASES REGULADORES
Constitueixen les bases reguladores d’aquesta convocatòria les normes aprovades pel Ple de
l’Ajuntament de Palamós el dia 19 d’octubre de 2021, i pendents de publicació al BOP de Girona.

3. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
La concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència no competitiva i convocatòria
oberta d’acord amb l’article 55 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei General de Subvencions.
La quantia dels ajuts es fixa segons el nombre de sol·licituds que compleixin els requisits i amb uns
imports d’entre 100 i 150 euros per cada sol·licitud dels Blocs 1 i 3. I d’entre 100 i 200 euros per
cada sol·licitud del Bloc 2.
Cada infant o jove pot demanar:


Un ajut del bloc 1



Un ajut del bloc 1 més un del bloc 3.



Un ajut del bloc 2.

Cada família haurà de presentar una única sol·licitud per a tots el fills per als que sol·liciti algun ajut
i per a tots els blocs.
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4. PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA
El text d’aquesta convocatòria serà comunicat a la Base de Dades Nacional de Subvencions qui
donarà trasllat d’un extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al
Butlletí Oficial de l’Estat per a la seva publicació, en compliment d’allò que disposa l’article 20.8.a)
de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Les successives notificacions i publicacions s’efectuaran a la seu electrònica municipal i al taulell
d’anuncis de la corporació.

5.

TERMINI PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS

Les sol·licituds d’ajut es podran presentar a partir de la publicació de la corresponent convocatòria i
fins el 11 de febrer de 2022, i segons el model normatiu que està a disposició de les persones
interessades, a la seu electrònica municipal https://seu.palamos.cat
La presentació de la sol·licitud fora de termini comportarà l’exclusió de l’aspirant.

6.

LLOC I FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICTUDS

La presentació de les sol·licituds hauran de fer-la en el cas dels estudiants menors d’edat, les
persones responsables legals i en el cas dels estudiants majors d’edat, les persones responsables
legals o ells mateixos.
La sol·licitud s’ha de formalitzar mitjançant el model normalitzat disponible a la seu electrònica de
l’Ajuntament de Palamós (http://seu.palamos.cat)
Les sol·licituds s’han de presentar al Registre general d’entrades i sortides de l’Ajuntament de
Palamós, ja sigui de forma presencial davant l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, situada al carrer Major
número 56 (requerirà cita prèvia accedint a www.palamos.cat/citaprevia), electrònicament a través
de la seu electrònica https://seu.palamos.cat o en qualsevol dels llocs previstos a l’article 16.4 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Tal com s’estableix a l’article 14.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, les persones físiques poden escollir en tot moment si es
comuniquen amb les administracions públiques per exercir els seus drets i obligacions a través de
mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics
amb les administracions públiques. El mitjà escollit per la persona per comunicar-se amb les
administracions públiques pot ser modificat per aquella en qualsevol moment.
La instrucció de les sol·licituds la farà el Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament de Palamós,
on es revisaran les sol·licituds i es verificarà la documentació.
Caldrà adjuntar a la sol·licitud presentada la documentació següent:
1. Consentiment de tots els integrants de la unitat familiar segons model disponible a la seu
electrònica o signant directament la petició presencial, d’acord amb el qual l’Ajuntament
consultarà d’ofici o obtindrà directament els documents següents: volant d’empadronament
històric; certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament, l’AEAT i
de la Seguretat Social; el comprovant dels ingressos a partir de la declaració de l’Impost
sobre la renda de les persones físiques 2020; comprovant de matrícula en el centre
educatiu de Palamós que correspongui per a les sol·licituds del bloc 1.
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2. Justificant de matrícula i del pagament corresponent de les activitats referides en els blocs
2 i 3. En el cas del bloc 3, aquesta documentació pot ser substituïda per un informe
justificatiu dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Palamós.
3. Si consten més persones empadronades al domicili familiar i no formen part de la unitat
familiar caldrà adjuntar acreditació d’habitatge compartit.
4. En cas de separació dels progenitors, documentació acreditativa d’aquesta i del règim de
custòdia del/s menor/s.
5. Certificat de titularitat del compte on es vol rebre l’ajut.
6. Cas de no autoritzar a l’Ajuntament a obtenir les dades necessàries per verificar la
informació indicada en el punt 1 d’aquest apartat, caldrà presentar la documentació
següent:
a. Fotocòpia de la documentació identificativa de tota la unitat familiar i el llibre de
família.
b. Justificant d’ingressos econòmics de tots els membres que computen en la
baremació econòmica (declaració de la renda de l’exercici 2020 o certificat
d’ingressos en cas de no estar obligat a presentar-la). En cas de no tenir ingressos,
certificat que ho justifiqui.
c.

Justificants d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament, amb
l’Estat i amb la Seguretat Social.

d. Volant d’empadronament històric de convivència.
e. Justificant de matrícula en el centre educatiu de Palamós que correspongui, per a
les sol·licituds del BLOC 1.
En el supòsit que la documentació aportada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà a la persona
interessada per tal que esmeni la sol·licitud presentada en un termini màxim de 5 dies hàbils a
comptar des de l’endemà de la notificació. Si un cop transcorregut aquest termini la persona
interessada no ha esmenat l’error o no ha aportat els documents requerits, es considerarà que
desisteix de la seva petició.

7. REQUISITS PER SER BENEFICIARI DE LA SUBVENCIÓ
Blocs 1 i 3:
Podran ser beneficiàries dels ajuts previstos en el BLOC 1 de la present convocatòria, els pares,
mares o les persones responsables legals de tots els infants i joves que estiguin cursant educació
infantil de segon cicle, educació primària o d’educació secundària obligatòria sempre que
compleixin els requisits següents:


Estar empadronats a Palamós abans de la data de publicació de la convocatòria i fins a la
seva finalització.



No tenir cap deute amb l’Ajuntament de Palamós, amb l’Estat ni amb la Seguretat Social.



Estar matriculats a Palamós en qualsevol dels cursos de les etapes d’educació infantil de
segon cicle, educació primària o educació secundària obligatòria.
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Que les persones sol·licitants no estiguin sotmeses a cap dels supòsits de prohibició per ser
persones beneficiàries de subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003 de 17
de novembre, general de subvencions.



Que la unitat familiar no superi el llindar de renda anual que s’estableix a continuació en
aquestes bases.

Nombre de membres a la família

llindar de renda

2

27.680,10 €

3

35.588,70 €

4

43.497,30 €

5

51.405,90 €

6

59.314,50 €

7

67.223,10 €

8

75.131,70 €

9

83.040,30 €

10

90.948,90 €

Que resulta de l’aplicació de la fórmula següent: [IPREM + (IPREM x 0,4 per persona a partir de la
primera)] x 14 pagues x 2,5
L’IPREM és l’Index públic de renda d’efectes múltiples creat com a referència del nivell de renda
perquè serveixi per determinar la quantia de determinades prestacions. Per a l’any 2021 l’IPREM
mensual s’ha xifrat en 564.90 euros mensuals.
Es consideren membres de la unitat familiar :


L’infant o jove matriculat i pel qual es demana l’ajut.



Pare / mare / responsable legal dels infants o joves pels que es demana l’ajut que tindran la
consideració de sustentadors principals de la família.



Germans de fins a 29 anys que convisquin en el domicili familiar en la data de publicació de
la convocatòria.



Germans de més de 29 anys que pateixin alguna discapacitat i convisquin en el domicili
familiar en la data en què se sol·licita l’ajut.



Els avis o àvies de l’infant o jove matriculat pel qual es demana l’ajut que convisquin en el
domicili familiar en el moment de publicació de la convocatòria.

En el cas de divorci o separació legal o de fet dels pares, es consideraran membres computables i
sustentadors principals el sol·licitant i el seu cònjuge o persona unida per relació anàloga, la renda
de la qual s’ha d’incloure en el càlcul dels ingressos familiars. També seran membres computables
els fills menors de 29 anys, si hi fossin, que convisquin en el mateix domicili. I finalment, es
consideraran també membres computables les persones amb ingressos propis que en la data de
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publicació de la convocatòria convisquin en el domicili familiar quan no hi hagi relació de parentiu i
no es pugui justificar un lloguer compartit.
Quan el règim de custòdia dels fills sigui el de custòdia compartida, es consideraran membres
computables el pare i la mare del sol·licitant de la beca, els fills comuns i els ascendents del pare o
la mare que justifiquin la residència en el mateix domicili que els anteriors.
Si es tracta d’un menor en situació d’acolliment seran d’aplicació els criteris anteriors.
El nivell de renda de la unitat familiar, als efectes d’aquests ajuts, es quantificarà agregant les
bases imposables general i de l’estalvi de la declaració de l’Impost sobre la renda de les persones
físiques 2020 de tot els membres de la unitat familiar.

Bloc 2
Persones beneficiàries
Podran ser beneficiàries dels ajuts previstos en el BLOC 2 de la present convocatòria, les persones
responsables legals dels joves, o els propis joves si tenen més de 18 anys, que estiguin cursant
ensenyaments post-obligatoris reglats i que compleixin les condicions següents.


Tenir com a màxim 29 anys el dia 31 de desembre de 2021.



Estar empadronats a Palamós abans de la data de publicació de la convocatòria i fins a la
seva finalització.



No tenir cap deute amb l’Ajuntament de Palamós, amb l’Estat ni amb la Seguretat Social.



Estar matriculats en un ensenyament post-obligatori reglat.



Que la persona sol·licitant no estigui sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser
persona beneficiària de subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003 de
17 de novembre, general de subvencions.



Que la unitat familiar no superi el llindar de renda anual que s’estableix a continuació en
aquestes bases.

Nombre de membres a la família

llindar de renda

1

19.771,50 €

2

27.680,10 €

3

35.588,70 €

4

43.497,30 €

5

51.405,90 €

6

59.314,50 €

7

67.223,10 €

8

75.131,70 €

9

83.040,30 €
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10

90.948,90 €

Que resulta de l’aplicació de la fórmula següent: [IPREM + (IPREM x 0,4 per persona a partir de la
primera)] x 14 pagues x 2,5
L’IPREM és l’Index públic de renda d’efectes múltiples creat com a referència del nivell de renda
perquè serveixi per determinar la quantia de determinades prestacions. Per a l’any 2021 l’IPREM
mensual s’ha xifrat en 564.90 euros mensuals.
Es consideren membres de la unitat familiar :
-

El jove matriculat i pel qual es demana l’ajut.



Pare / mare / responsable legal dels infants o joves pels que es demana l’ajut que tindran la
consideració de sustentadors principals de la família.



Germans de fins a 29 anys que convisquin en el domicili familiar em la data de publicació
de la convocatòria.



Germans de més de 29 anys que pateixin alguna discapacitat i convisquin en el domicili
familiar en la data en què se sol·licita l’ajut.



Els avis o àvies de l’infant o jove matriculat pel qual es demana l’ajut que convisquin en el
domicili familiar en el moment de publicació de la convocatòria.

En cas que el sol·licitant subjecte de l’ajut formi part d’una unitat familiar independent, es
consideraran membres computables i sustentadors principals el sol·licitant i el seu cònjuge, la seva
parella registrada o no que es trobi unida per relació anàloga. També seran membres computables
els fills menors de vint-i-nou anys si hi fossin, que convisquin en el mateix domicili.
En el supòsit que el subjecte de l’ajut no formi part d’una unitat familiar independent, i en cas de
divorci o separació legal o de fet dels pares, es consideraran membres computables i sustentadors
principals el sol·licitant i el seu cònjuge o persona unida per relació anàloga, la renda de la qual s’ha
d’incloure en el càlcul dels ingressos familiars. També seran membres computables els fills menors
de 29 anys, si hi fossin, que convisquin en el mateix domicili. I finalment, es consideraran també
membres computables les persones amb ingressos propis que en la data de publicació de la
convocatòria convisquin en el domicili familiar quan no hi hagi relació de parentiu i no es pugui
justificar un lloguer compartit.
Quan el règim de custòdia dels fills sigui el de custòdia compartida, es consideraran membres
computables el pare i la mare del sol·licitant de la beca, els fills comuns i els ascendents del pare i
la mare que justifiquin la residència en el mateix domicili que els anteriors.
Si es tracta de joves en situació d’acolliment seran d’aplicació els criteris anteriors.
En els casos que el sol·licitant al·legui la seva independència familiar i econòmica, haurà d’acreditar
que compta amb mitjans econòmics suficients que permetin aquesta independència, així com la
titularitat o el lloguer del seu domicili habitual. En cas contrari, i sempre que els ingressos acreditats
resultin inferiors a les despeses d’habitatge i altres indispensables, s’entendrà no provada la
independència i es computaran els ingressos corresponents dels membres computables de la
família com s’ha descrit anteriorment.
El nivell de renda de la unitat familiar, als efectes d’aquests ajuts, es quantificarà agregant les
bases imposables general i de l’estalvi de la declaració de l’Impost sobre la renda de les persones
físiques 2020 de tot els membres de la unitat familiar.
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7.

RÈGIM DE COMPATIBILITAT

La concessió d’aquesta subvenció no serà incompatible amb altres ajuts que es puguin aconseguir,
sempre que la suma de tots ells no superi el cost de l’activitat subvencionada.

8.

CRITERIS D’ATORGAMENT I QUANTIA DE LES SUBVENCIONS

El procediment per a la concessió dels ajuts previstos en aquestes bases serà el de concessió en
règim de competència no competitiva, i convocatòria oberta d’acord amb l’article 55 del Reglament
de la Llei General de Subvencions.
Cas que en qualsevol dels tres blocs contemplats en aquestes bases no hi hagués crèdit suficient
per atendre totes les sol·licituds, comptant fins i tot amb les possibles acumulacions de crèdits entre
els diferents blocs, les subvencions s’atorgaran segons ordre d’entrada de les sol·licituds i fins
l’existència de crèdit pels imports mínims fixats en aquestes bases.
La quantia dels ajuts es fixa de la forma següent:
 BLOC 1, d’ajuts d’inici de curs. Que es correspon amb 25.000 euros que es destinaran a les
famílies o persones responsables legals d’infants i joves que estan cursant educació infantil de
segon cicle, educació primària o educació secundària obligatòria.
Aquest import es distribuirà entre totes les sol·licituds acceptades amb un import fix mínim de
100 euros i màxim de 150 euros per infant o jove.
Cas que amb els ajuts que s’adjudiquin no s’exhaureixin els 25.000 euros inicials, es preveu:
-

En primer lloc, ampliar el període de presentació de sol·licituds durant 10 dies més.

-

Si malgrat aquesta ampliació del període de presentació de sol·licituds no
s’exhaureixen els 25.000 euros inicials, la part que quedi sense adjudicar s’acumularà
al BLOC 2 d’ajuts d’inici de curs en primer lloc, o bé al BLOC 3.

 BLOC 2, d’ajuts d’inici de curs. Que es correspon amb 5.000 euros que es destinaran als joves
de fins 29 anys que estan cursant estudis post obligatoris reglats.
Aquest import es distribuirà entre totes les sol·licituds acceptades amb un import fix mínim de
100 euros i màxim de 200 euros per jove. Cas que amb els ajuts que s’adjudiquin no
s’exhaureixi l’import inicial, es preveu:
-

En primer lloc, ampliar el període de presentació de sol·licituds durant 10 dies més.

-

Si malgrat aquesta ampliació del període de presentació de sol·licituds no
s’exhaureixen els 25.000 euros inicials, la part que quedi sense adjudicar s’acumularà
al BLOC 1 d’ajuts d’inici de curs en primer lloc, o bé al BLOC 3.

 BLOC 3, d’ajuts per a activitats extraescolars. Que es correspon amb 20.000 euros, que es
destinarà a les famílies o persones responsables legals d’infants i joves que estan cursant
educació infantil de segon cicle, educació primària o educació secundària obligatòria i els hagin
inscrit, o vulguin fer-ho, en alguna activitat extraescolar o esportiva durant el curs 2021-2022.
Aquest import es distribuirà entre totes les sol·licituds acceptades amb un import fix mínim de
100 euros i un màxim de 150 euros per infant o jove. Cas que amb els ajuts que s’adjudiquin no
s’exhaureixin els 20.000 euros inicials es preveu:
-

En primer lloc, ampliar el període de presentació de sol·licituds durant 10 dies més.
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-

Si malgrat aquesta ampliació del període de presentació de sol·licituds no
s’exhaureixen els 20.000 euros inicials, la part que quedi sense adjudicar s’acumularà
al BLOC 1 o al BLOC 2 d’ajuts d’inici de curs.

Els ajuts estan condicionats a la disponibilitat pressupostària, per la qual cosa, la sol·licitud prèvia,
no atorga cap dret a l’obtenció de l’ajut. El dret de la persona interessada a percebre l’ajut neix en el
moment que es dicti la resolució d’atorgament, atenent a les disponibilitats pressupostàries.
Els ajuts s’atorgaran amb al valoració de les sol·licituds presentades i únicament es tindran en
compte els criteris objectius fixats en aquestes bases.

9.

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ DE LES SOL·LICITUDS

El termini per a la resolució dels ajuts serà, com a màxim, de dos mesos a comptar des de la data
de tancament del període de presentació de les sol·licituds.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
La resolució de la convocatòria serà publicada al tauler d’edictes municipal, indicant el número de
registre d’entrada, si ha estat o no concedida, i l’import total concedit.
La resolució aprovatòria de la convocatòria posarà fi a la via administrativa i, de conformitat amb
l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i podrà ser recorreguda potestativament en reposició davant l’alcalde en
el termini d’un mes o bé impugnar-la directament davant l’ordre jurisdiccional contenciósadministratiu en el termini de dos mesos.
No es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que no s’hagi resolt expressament

10. INSTRUCCIÓ I ÒRGAN COMPETENT PER A LA RESOLUCIÓ
El Departament d’Ensenyament emetrà informe sobre totes les sol·licituds. En aquest informe
s’expressaran, si s’escau, la causa o causes impeditives per obtenir la subvenció i els supòsits de
desistiment. L’informe s’elevarà a l’òrgan de resolució.
L’Alcalde serà l’òrgan competent per a la resolució de l’expedient de concessió de la subvenció.

11. FORMA DE PAGAMENT
L’Ajuntament de Palamós, per tal d’obtenir una evidència raonable sobre la correcta justificació i la
correcta aplicació de l’ajut, pot requerir la documentació justificativa de les dades declarades en la
sol·licitud presentada.
Igualment, la persona beneficiària haurà de facilitar qualsevol informació o comprovació relativa a
l’objecte de l’ajut que li pugui requerir l’Ajuntament de Palamós.
Una vegada atorgat l’ajut, i fetes les comprovacions pertinents, es tramitarà el pagament del 100%
de l’import concedit a les persones beneficiàries, fins a l’exhauriment de la partida pressupostària.
L’acceptació de l’ajut atorgat es presumeix amb la formulació de la sol·licitud. A tal efecte, un cop
notificada la resolució d’atorgament de la subvenció, si les persones beneficiàries no estan
interessades en percebre la subvenció concedida, disposaran d’un termini de deu dies hàbils per
manifestar de forma expressa la seva renúncia.
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Tot l’esmentat, sense perjudici del dret que ostenta l’eventual beneficiari d’impugnar la resolució
d’atorgament de la subvenció en els termes que estableix la normativa vigent.
El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte bancari de la persona
beneficiària.

12. PUBLICITAT DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES
Els ajuts atorgats a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a través del Tauler
d’Anuncis Municipal.
Donat el caràcter sensible de les dades dels beneficiaris, la resolució serà objecte de publicació
amb anonimització de dades de caràcter personal, d’acord amb la normativa de protecció de dades.

13. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
De conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), es posa de manifest que la
informació facilitada pels peticionaris d’aquesta ajuda serà tractada de conformitat amb la
informació continguda en el registre d’activitats de tractament.
Aquestes dades seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar la convocatòria d’ajuda
d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades
estableix.

