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ANUNCI 
 
D’acord amb el que es preveu a l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, es fa públic que per acord del Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol, celebrat el dia 17 
d’octubre de 2016, s’han aprovat les bases reguladores per a seleccionar l’alumnat que es pot 
incloure al programa de suport al servei de menjador de la llar d’infants L’Esquirol per a l’any 
2016; i les bases reguladores per a l’atorgament de beques per a la realització d’activitats 
esportives 2016, amb els acords següents: 
 
Primer.- Aprovar les Bases Reguladores per a seleccionar l’alumnat que es pot incloure al 
programa de suport al servei de menjador de la llar d’infants L’Esquirol per a l’any 2016; i les 
Bases reguladores per a l’atorgament de beques per a la realització d’activitats esportives 2016, 
amb el text íntegre que figura a l’expedient. 
 
Segon.- Aprovar la convocatòria dels corresponents concursos públics, amb el contingut i 
terminis que s’indiquen per a cada cas en les Bases. 
 
Tercer.- Autoritzar la despesa corresponents amb càrrec a la partida 1.925.48000 del vigent 
pressupost municipal. 
 
Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases Reguladores i 
de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article 124.2 del ROAS. 
 

ANNEX I 
 
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATORIA DE CONCURS PUBLIC PER 
SELECCIONAR L'ALUMNAT QUE ES POT INCLOURE AL PROGRAMA DE 
SUPORT AL SERVEI DE MENJADOR DE LA LLAR D'INFANTS L’ESQUIROL PER 
A L’ANY 2016. 
 
1.- Objecte. 
L'objecte d'aquestes bases es la regulació de la selecció dels alumnes que poden ser beneficiaris 
dels ajuts de beques pel servei de menjador de la llar d'infants L’Esquirol. La finalitat d'aquest 
ajut es ajudar a les famílies a fer front a les despeses que es generen amb motiu del servei 
assenyalat. 
 
2.- Requisits. 
Per poder sol·licitar ser beneficiari d'aquests ajuts, s'han de complir els següents requisits: 
A) Per les beques del servei de menjador de l'escola bressol: 
a) Estar matriculat en la llar d'infants L’Esquirol  i fer us del servei objecte de la beca. 
b) Les famílies beneficiaries d'aquests ajuts no s'han de trobar en cap de les causes que 
impedeixen obtenir la condició de beneficiari, d'acord amb el que estableix l'article 13.2 de la 
Llei 38/2003. 
c) Complir els requisits que estableixen els articles 32 i 36 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 
política lingüística. 
d) Estar al corrent del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions i de les 
obligacions tributaries amb l'Ajuntament. 
 
3.- Documentació a aportar. 
A la sol·licitud d'ajut caldrà adjuntar la documentació següent: 
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a) Fotocopia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal. 
b) Model d’instància normalitzat sol·licitant l'ajut. 
c) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de 
beneficiari/ària d'acord amb el model normalitzat. 
d) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 
compromís de comunicar les que s'obtinguin en el futur, d'acord amb el model normalitzat. 
e) Fotocopia de la declaració de renda de l’últim any fiscal, de cadascun dels membres de la 
unitat familiar. En el seu cas, certificat emes per l'Agencia Tributaria conforme esta exempt. 
f) Volant de convivència (s’incorporarà d’ofici). 
g) Carnet de família nombrosa (si s'escau). 
h) Certificat de reconeixement de disminució (si s'escau). 
i) Sentencia de separació/ divorci (si s'escau) o document acreditatiu d'inici dels tràmits del 
procés. 
 
L'esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anirà degudament signada pel sol·licitant i serà original o copia degudament 
autenticada. 
 
4.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds. 
El termini de presentació de les sol·licituds serà fins el dia 25 de novembre de 2016. 
 
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentacio del model 
normalitzat, que serà signat per l'interessat/da o pel legal representant. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 3 podrà 
trobar-se a les oficines atenció al ciutadà de l’ajuntament de L’Esquirol. 
 
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 3 s'hauran de presentar al 
registre general de l'Ajuntament de l’Esquirol. 
 
La presentació de la sol·licitud d'ajut pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes 
que la regulen. 
 
5.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació. 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la 
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes 
 
necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
6.- Procediment de concessió. 
El procediment de concessió dels ajuts regulats a les presents Bases Reguladores serà el de 
concurrència competitiva. 
 
7.- Criteris objectius d'atorgament de l'ajut. 
L'ajut s’atorgarà als sol·licitants proporcionalment a la valoració obtinguda un cop aplicats els 
criteris objectius determinats a la present base: 
 
Criteris Puntuació 
Capacitat econòmica Entre 3 i 1 punt 
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Que es tracti d'una família nombrosa o monoparental 2 punts 
Infants en acolliment 1 punt 
Que l'alumne, pare, mare, tutor o germans tinguin una discapacitat reconeguda 1 punt 
Família amb seguiment i intervenció de serveis socials bàsics o especialitzats: 2 punts 
 
Per a la valoració de la capacitat econòmica s'aplicaren els següents criteris: 
 
 
Punts  3 2 1 
Membres família     Trams Econòmics 
2 Fins 14.440 EUR De 14.141 a 17.169 

EUR 
més de 17.170 EUR 

3 Fins a 18.568 EUR de 18.569 a 22.546 EUR més de 22.547 EUR 
4 Fins a 22.025 EUR de 22.026 a 26.744 EUR més de 26.745 EUR 
5 Fins a 24.994 EUR de 24.995 a 30.349 EUR més de 30.350 EUR 
6 fins a 27.860 EUR de 27.861 a 33.830 EUR més de 33.831 EUR 
7 fins a 30.574 EUR de 30.575 a 37.126 EUR més de 37.127 EUR 
8 fins a 32.659 EUR de 35.660 a 40.390 EUR més de 40.391 EUR 
 
8.- Partida pressupostaria. 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2016 per a la concessió de les beques 
regulades en les presents bases anirà a càrrec de la partida pressupostària 1.925.48000 i per una 
quantia màxima de 2.504,00 Euros. 
 
No podran atorgar-me ajuts per import superior a l'esmentat. 
 
9.- Import individualitzat de les subvencions. 
L'import a concedir a cadascun dels beneficiaris es determinarà entre els/les sol·licitants, en 
relació als punts assignats. 
 
10.- Òrgan competent per a la proposta de concessió, terminis de resolució i notificacions. 
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds pels interessats, prèvia valoració 
realitzada per una comissió avaluadora, per valorar i puntuar les sol·licituds que estarà formada 
pels membres següents: la regidoria educació , l’educador social o la treballadora social i el 
secretari de l'Ajuntament. Per decret de l'alcaldia es procedirà a acordar els ajuts que s'atorguen. 
 
Un cop acordat els alumnes que compleixen els requisits, així com la concessió dels ajuts, es 
notificarà als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació, d'acord amb 
allò previst a l'article 59 de la LRJAPPAC. 
 
11.- Acceptació de l'ajut. 
Els/les beneficiaris/àries, una vegada se'ls hagi comunicat l'acord de concessió, hauran 
d'acceptar sense reserves l'ajut així com les condicions imposades en la concessió. S’entendrà 
acceptada tàcitament si en el transcurs d'un mes a partir de la recepció de la notificació no es 
manifesta expressament objeccions. 
 
12.- Forma de pagament. 
El pagament dels ajuts atorgats als beneficiaris, es podrà efectuar al beneficiari o directament 
compensant les quotes. 
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13.- Compatibilitat amb d'altres ajuts. 
L'ajut atorgat serà compatible amb qualsevol altra concedit per altres administracions o ens 
públics o privats, sempre que no superi el cost total del servei. 
 
14.- Publicitat de les beques concedides. 
Les beques atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació de la 
convocatòria, l’aplicació pressupostaria, el/la beneficiari/ària i la quantitat concedida en el 
taulell d'anuncis corporatiu o a la seu electrònica. 
 
15.- Causes de reintegrament. 
Quan no compleixi amb les condicions establertes en aquestes bases per l'atorgament de la beca, 
es podrà iniciar expedient per la revocació total o parcial de la beca atorgada i posterior 
reintegrament. 
 
Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les 
quantitats percebudes, i l’exigència de l'interés de demora des del moment del pagament de la 
beca fins a la data en que s'acordi la procedència del reintegrament. 
 
16.- Infraccions i sancions. 
En matèria d'infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la DLGC, en el 
Títol IV del DLGC. 
 
17.- Regim jurídic supletori. 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, son d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual 'aprova 
el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament, 
les Bases d’Execució del Pressupost General per al present exercici, la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment 
Administratiu Comú, i demes legislació concordant. 
 

ANNEX II 
 
BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE BEQUES PER A LA 
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ESPORTIVES 2016. 
 
1 Objecte: 
L’objecte de les bases és la regulació del procediment i l’establiment dels criteris per a 
determinar els beneficiaris i els imports dels ajuts de les beques per assistir a activitats 
esportives, adreçades a les famílies que es troben en situació de dificultats econòmiques. 
 
2. Beneficiaris  
Podran ser beneficiaris dels ajuts els menors d’edat (dels tres fins als 17 anys) empadronats al 
municipi de l’Esquirol, les famílies de les quals es trobin en situació de dificultats 
socioeconòmiques de conformitat amb els criteris establerts. 
 
Les activitats que poden ser objecte de l’ajut es concreten en la matricula de les activitats de 
caire esportiu, corresponents a una anualitat i excloent-ne el material i/o desplaçament i que 
siguin ofertades en el municipi de L’Esquirol. 
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En cas que l’activitat esportiva realitzada no sigui al municipi, únicament s’acceptaran les 
sol·licituds de esports els quals no existeixi oferta al municipi 
 
3. Documentació  
Per tal de valorar les sol·licituds caldrà adjuntar  la següent documentació: 
1) Model de sol·licitud normalitzat 
2) Fotocòpia del DNI O NIE de tots els membres de la unitat familiar 
3) Volant de Convivència (s’incorporarà d’ofici) 
4) Fotocòpia de Justificant dels ingressos de la unitat familiar 

1era opció: Declaració de renda de l’exercici fiscal 2014 de tots els membres de la 
unitat familiar. 
2ona opció: Justificants ingressos de totes les persones en edat laboral: Si està en actiu, 
tres últimes nòmines, en el cas de percebre prestacions (situació d’atur, pensions, Renda 
mínima inserció, pensions no contributives) certificat on figuri la quantia. 

5) Fotocòpia dels rebuts del lloguer o hipoteca corresponents a l’habitatge habitual dels darrers 
tres mesos  
6) Fotocòpia del Carnet de família nombrosa (si s‘escau) 
7) Certificat o tarja acreditativa de reconeixent de disminució (si s’escau) 
8) Fotocòpia del títol de família monoparental (si s’escau) 
9) Sentència de separació o divorci i acord judicial (si s’escau) 
 
4. Termini i lloc de presentació de sol·licituds. 
El termini de presentació de sol·licituds serà fins el 25 de novembre de 2016. Les sol·licituds es 
presentaran per escrit mitjançant model normalitzat, que serà signada pels progenitors o tutors 
legals, al registre general de l’Ajuntament de l’Esquirol (C. Nou, 1 – 08511 L’Esquirol). 
 
5 Rectificació de defectes o omissions de documentació 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecte i incomplerta per la valoració de la 
situació socioeconòmica, es requerirà al sol·licitant per tal que en el termini màxim de deu dies 
hàbils a partir del següent de la recepció de la notificació corresponent, procedeixi a esmenar o 
rectificar la documentació, amb la indicació que si no ho fa se l’entendrà per desistit de la seva 
sol·licitud. 
 
6. Pressupost màxim i import de individual de les beques. 
El pressupost màxim que es destinarà per la concessió de les beques regulades en les presents 
bases serà l’import corresponent a la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per 
aquest concepte a l’Ajuntament de l’Esquirol, 2.300,00 Euros, en la Línia de Beques d’Esports 
per a la Cohesió social al municipi de L’Esquirol. 
 
Els ajuts individuals s’establiran en funció del percentatge resultant de la puntuació 
socioeconòmica dels barems aprovats, i en cap cas podrà superar el cost de la matrícula de 
l’activitat esportiva. 
 
L’import de l’ajut econòmic en cap cas superarà els 220,00 Euros per activititat. 
 
7 Criteris objectius d’atorgament de l’ajut i la puntuació. 
Els ajuts s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor puntuació un cop aplicats els 
criteris objectius següents: 
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Que la renda familiar no superi els llindars màxims següents tenint en compte la 
configuració familiar:  
 
Valoració Econòmica: 
Els requisits màxims per accedir a les beques esportives  seran els següents: 
a) Es parteix del barem establert per ajudes econòmiques on el valor de Renda de suficiència de 
Catalunya per a l’any 2014 és de 7.967,73 Euros anuals. 
b) Els ingressos de la unitat familiar s’obtenen de la suma dels ingressos de tots els membres de 
la unitat familiar en els darrers 3 mesos i se n’obté la mitja. De la quantitat que en resulti se’n 
dedueix la despesa de lloguer o hipoteca corresponent a l’habitatge habitual, amb un límit de 
450,00 Euros. 
c) En cas de presentar-se com a documentació econòmica per la valoració la Declaració de 
Renda, els ingressos de la unitat familiar s’obtindran mitjançant la suma de la Base imposable 
general i la Base imposable de l’estalvi de les rendes corresponents a l’exercici 2014 de cada un 
dels membres computables de la unitat familiar, i l’import obtingut es dividirà per 12. En cas de 
acreditar despesa de lloguer o hipoteca de l’habitatge habitual, es detraurà la despesa que 
s’acrediti, amb un límit de 450,00 Euros. 
 
Nombre de membres de la 
unitat familiar  

Renda disponible màxima 
mensual 

Renda disponible màxima 
anual 

2 membres 863,17€ 10.358,04€ 
3 membres  1.062,36€ 12.748.32€ 
4 membres 1.261.55€ 15.138,60€ 
5 membres 1.460,74€ 17.528,88€ 
6 membres 1.659,93€ 19.919,16€ 
7 membres 1.859,13€ 22.309,56€ 
8 membres  2.058,32€ 24.699.,84€ 
9 membres 2.257,51€ 27.090.12€ 
 
Barem de puntuació  
 
Puntuació econòmica:  
Ingressos / membre de 432€ a 251€  10 punts 
Ingressos/membre de 81€ a 250€  20 punts  
Ingressos / membre de 80€ a 0€ 40 punts 
 
Puntuació Social  
Família monoparental  3 punts 
Família nombrosa 2 punts 
Discapacitat entre el 33% i el 65% 2 punts 
Discapacitat de mes del 65% 5 punts 
Infants a càrrec dels avis, família extensa o 
tutors o seguiment EAIA 

3 punts 

Situació atur dels ambdós  progenitors 15 punts 
Situació laboral activa però amb ingressos 
inferiors al salari mínim 

10 punts 

Seguiment i/o intervenció de Serveis Socials 
Bàsics  

10 punts 
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Atorgament de la beca en funció de la puntuació obtinguda. 
Puntuació  Barem i quantia de la beca 
20-40 punts  40% import activitat 
41- 60 punts  75% import activitat 
60 – 100 punts  90% import activitat 
 
8. Òrgan Competent per a la proposta de concessió, terminis de resolució i notificacions. 
Un vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, aquestes seran valorades pels 
tècnics de serveis socials bàsics de l’ajuntament de l’Esquirol, a l’efecte de la baremació de cada 
una de les sol·licituds. 
 
Posteriorment s’elaborarà un llistat per ordre decreixent i s’assignarà –a mode de proposta- 
l’import individual de l’ajut fins a l’exhauriment de la dotació prevista. Establint com a llindar 
màxim per l’atorgament de l’ajut tots els beneficiaris que tinguin el mateix nombre de punts que 
permet l’exhauriment de l’import de la subvenció. 
 
Posteriorment el llistat s’elevarà a les regidores de serveis socials i esports de l’ajuntament per 
tal formulin proposta de resolució a l’Alcaldia, qui mitjançant Resolució atorgarà els ajuts. 
 
9. Acceptació de l’ajut 
Els beneficiaris, una vegada els hagi estat notificada la resolució d’atorgament de l’ajut, hauran 
d’acceptar -sense reserves- tant l’import com les condicions imposades en la resolució. 
S’entendrà tàcitament acceptat si en el transcurs d’un mes a partir de la recepció de la 
notificació no es manifesten objeccions. 
 
Les entitats organitzadores de les activitats esportives mantenen l’obligació de destinar el 
pagament a minorar el cost de la matricula en el cas que es realitzi en l’entitat organitzadora. 
 
10. Pagament de les Beques 
El pagament de les beques s’efectuarà a l’entitat organitzadora, a excepció del supòsit en que 
aquesta indiqui expressament i sota la seva responsabilitat, que el beneficiari ha abonat 
prèviament aquest import. 
 
L’Esquirol, 18 d’octubre de 2016 
 
L’Alcalde 
 
 
 
 
Àlex Montanyà i Rifà 


