
Ajuntament de
Vilalba Sasserra

Edicte 
Vist que l’ajuntament de Vilalba Sasserra en data 27 de març de 2019 i per Decret 
d’alcaldia, va aprovar les bases reguladores per a la concessió de beques en règim de 
concurrència competitiva per l’adquisició de llibres escolars, que diu:

 “BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES ESCOLARS

Vist que l’ajuntament de Vilalba Sasserra, en política social, considera que s’ha 
d’actuar i equilibrar repartint alguns dels recursos entre les persones amb més 
carències.

Atès que una de les accions que és vol  dur a terme a nivell municipal és la 
concessió d’ajuts per a l’adquisició de llibres escolars

En virtut de les competències atribuïdes a l’Alcaldia pels arts. 21 de la Llei reguladora 
de les Bases de Règim Local i 53 del RD 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i Règim Local a Catalunya.

RESOLC:

Primer.- Aprovar les bases reguladores per a la concessió de beques en règim 
de concurrència competitiva per l’adquisició de llibres escolars del municipi de Vilalba 
Sasserra que és el següent:

“Bases reguladores per a  la concessió de beques en règim de concurrència 
competitiva per l’adquisició de llibres escolars

1.- Objecte

L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud,  tramitació,  concessió,  cobrament  i  justificació  de  les  beques  que 
atorgui l’Ajuntament a través de la Regidoria de Benestar Social, destinades a 
finançar  l’adquisició de llibres escolars.

2.- Finalitat de les subvencions

La tipologia de beques que s’atorgaran seran les següents:

1. Beques de llibres escolars
2. Quan no s’utilitzin llibres escolars es becarà el material proporcionat pel 

centre
3. Pels alumnes d’educació secundària es becarà l’ordinador a més dels 

llibres escolars en format paper.

Plaça de la Vila, 1 – 08455 Vilalba Sasserra – Tel. 93 841 03 83 – Fax. 93 841 15 35 – E-mail: vilalba@diba.cat – Nif. P-0830700-A

mailto:vilalba@diba.cat


Ajuntament de
Vilalba Sasserra

3.- Període d’execució

Els ajuts i les prestacions de servei concedides a l’empara d’aquestes bases, 
s’hauran de destinar a finançar l’objecte pel qual han estat concedides d’acord 
amb el període establert en la seva convocatòria.

4.- Requisits dels beneficiaris/àries i forma d’acreditar-los

1.- Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes beques les persones físiques que 
hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no 
estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei  
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i  
reuneixin les següents condicions:

- Podran  sol·licitar  les  beques  les  famílies  empadronades  en  el  Padró 
Municipal d’habitants del municipi de Vilalba Sasserra. 

Cal sol·licitar-ho per escrit amb la corresponent sol·licitud normalitzada i 
facilitar la documentació i/o informació necessària per tal de valorar la 
situació socioeconòmica individual i familiar.

En  cas  de  sol·licitar  beca  per  dos  o  més  beneficiaris  s’haurà  de 
formalitzar una sol·licitud per cada un, havent d’adjuntar la documentació 
només en la sol·licitud A. El pressupost o factura s’haurà d’adjuntar en 
cada una i, també, s’haurà de justificar cada sol·licitud.

Els  beneficiaris  de  les  beques  per  l’adquisició  de  llibres  escolars 
corresponent  al  curs  anterior  que  no  aportessin  a  serveis  socials  el 
corresponent rebut de la compra dels llibres, se’ls denegarà la beca per 
l’adquisició de llibres escolars pel següent curs.

2.- La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar 
la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article 
següent.

5.- Documentació a aportar

La documentació a aportar queda reflectida en l’ imprès de sol·licitud A.

6.- Termini, forma i  lloc de presentació de les sol·licituds

El  termini  ordinari  de  presentació  de  sol·licituds  serà  de  20  dies  hàbils  a 
comptar  des  de  l’endemà  de  la  publicació  al  BUTLLETÍ  OFICIAL  DE  LA 
PROVÍNCIA de la convocatòria.
Podran presentar  sol·licituds aquelles famílies amb fills/es que reuneixin  els 
requisits  establerts  en  l’apartat  4  de  les  presents  bases  i  que,  no  havent 
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presentat sol·licitud en el termini ordinari,  es trobin en una de les situacions 
següents:

 Que estiguin empadronades, o hagin sol·licitat l’empadronament i 
que resideixin efectivament a Vilalba Sasserra a partir del dia en 
què s’hagi acabat el termini ordinari de presentació de sol·licitud.

 Que  presentin  una  situació  econòmica,  social  o  familiar  greu 
sobrevinguda posteriorment a la finalització del termini ordinari de 
presentació  de  la  sol·licituds.  En  aquests  casos  no  s’entendrà 
com  a  situació  greu  sobrevinguda  aquelles  situacions  que,  a 
criteri dels membres de l’equip de valoració, es consideri que es 
podien preveure.

 Desconeixement, per part de les famílies, del centre al qual seran 
destinats els menors en la data de finalització del termini ordinari. 

Les  sol·licituds,  degudament  complimentades  i  la  documentació  necessària, 
s’hauran d’entregar a l’Ajuntament, Plaça de la Vila, 1.

També es podran  presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la 
Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  i  de  les 
Administracions Públiques. 

La  presentació  de  la  sol·licitud  de  subvenció  pressuposa  el  coneixement  i  
l’acceptació de les normes que la regulen. 

7.- 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.

8.- Procediment de concessió

El procediment de concessió de les beques regulades a les presents Bases 
Reguladores serà el de concurrència competitiva.
L’extracte de la  convocatòria  que regirà  aquest  procediment  es publicarà,  a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona.

9.- Criteris objectius d’atorgament de la beca

Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració 
un cop aplicats els criteris objectius determinats a la present base.
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Per  a  la  valoració  de  les  sol·licituds  presentades,  únicament  es  tindran  en 
compte  els  següents  criteris  objectius,  aplicats  d’acord  amb  la  ponderació 
indicada:

1. Criteris econòmics 
 
Pel que fa als criteris econòmics es pren com a referència l’indicador de renda 
de suficiència de Catalunya (IRSC) per l’any en curs.

Per establir la situació econòmica es consideraran els ingressos que s’obtenen 
en els sis mesos anteriors a la data de la sol·licitud de l’ajut. 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
 Ingressos percebuts per infants

Per a calcular la renda disponible es descomptarà del total d’ingressos l’ import  
màxim de  600,00€ mensuals en concepte de despeses d’accés a l’habitatge.
Quan en un mateix nucli de convivència hi convisquin vàries unitats familiars, 
es  sol·licitarà  una declaració  jurada on s’especifiqui  com es reparteixen les 
despeses de l’habitatge. 

Per  cada  membre  de  la  unitat  més,  s’augmentarà  en  un  30%  la  renda 
disponible màxima.

A  efectes  del  barem  final,  la  situació  econòmica  es  valorarà  segons  la 
puntuació consignada a la taula següent:

Taula  de  puntuació  per  la  valoració  econòmica 
segons el tram de renda disponible

PUNTS 

Renda inferior al 33,3% del màxim mensual establert 
als requisits econòmics segons tipologia de la unitat de 
convivència.

6 punts

Renda  entre  el  33,4  i  el  66,6% del  màxim mensual 
establert als requisits econòmics segons tipologia de la 
unitat de convivència. 

4 punts

Renda  entre  el  66,7  i  el  100% del  màxim  mensual 
establert als requisits econòmics segons tipologia de la 
unitat de convivència

2 punts

Quan existeixi custòdia compartida, els/les progenitors/es podran escollir una 
de les següents opcions de valoració:
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a. Es  computarà  el  100%  de  l’ajut  sol·licitat  quan  tots/es  dos/dues 
progenitors/es aportin la corresponent documentació.

b. Es  computarà  el  50%  de  l’ajut  sol·licitat  quan  només  un  dels/les 
progenitors/es aporti la documentació.

    2. Criteris socials 
Els punts obtinguts en la següent taula, es sumaran als econòmics per tal de 
calcular el import de l’ajut:

Violència de gènere...........................................................................2 punt
(es considera violència de gènere durant els quatre anys 
posteriors a la sentència)
Dependència/disminució  de  qualsevol  membre  de  la  unitat 
familiar...............................................................................................1 punt
Menor  en  risc/vulnerabilitat  social  excepte  per  violència  de 
gènere.............................................................................................2 punts

Es consideraran situacions de risc social a les recollides en el punt 2 de l’article 
102 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància 
i l’adolescència.

Es consideren situacions de vulnerabilitat social les següents:

 Monoparentalitat (mancances en repartiment de les responsabilitats 
vers el menor: econòmiques o de relació)

 Manca de xarxa familiar de suport
 Situació  de  necessitat  econòmica,  greu i  aliena a  la  voluntat  dels 

progenitors/es, tutors/es o guardadors/es,  amb impacte en l’infant – 
adolescent

 Els/les progenitors/es, tutors/es o guardadors/es  o altres membres 
de  la  família  instrumentalitzen  els  nens/es  quan  hi  ha  conflictes 
parentals 

 Haver viscut situacions de violència familiar -encara que sigui en el 
passat-

 El/la guardador/a –si és monoparental-, o els/les guardadors/es, es 
mostren  afectats/des  a  nivell  emocional  (estrès,  angoixa,  apatia, 
desmotivació...)  de  manera  que limiti  les  seves capacitats  per  les 
funcions  parentals  i  sense  identificar-ne  cap  causa  que  permeti 
esperar-ne una remissió a curt termini.

 Infants  o  adolescents  valorats/des  com  de  necessitats  educatives 
especials pel Departament d’Ensenyament.

 Conflicte obert i crònic entre els progenitors, separats o no. 
 Dificultat  en l’accés o manteniment  de l’habitatge i/o  de les seves 

condicions d’accessibilitat, habitabilitat o equipament.
 Persones que es troben sense permís de treball i/o residència. 
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 Persones nouvingudes (entenent per nouvingudes aquelles persones 
provinents de fora de l’Estat espanyol i que fa menys de dos anys 
que han arribat a Catalunya). 

 Haver patit  una situació  greu,  sobrevinguda i  inevitable que afecti 
directament al nucli familiar (mort d’uns dels progenitors, pèrdua de 
l’habitatge, etc.). 

 Infants o adolescents que pateixin o hagin patit en el passat “bullying” 
o assetjament escolar.

 Els/les  progenitors/es  que  no  col·laboren  o  no  s’impliquen  en  el 
procés de desenvolupament del seu fill/a (a nivell acadèmic, de salut, 
emocional, etc.).

Per poder accedir per aquesta via, cal que es compleixin com a mínim dues de 
les  situacions abans esmentades. 

10.-  Quantia  total  màxima  de  les  beques  a  atorgar  i  consignació 
pressupostària  

El pressupost màxim que es destinarà per aquestes subvencions serà el que 
prevegi el pressupost de l’any en curs.
L’Ajuntament es reserva la possibilitat d’augmentar la despesa de la partida en 
un 25%.

11.- Import individualitzat de les beques

Com a resultat final dels criteris establerts en les presents bases, les persones 
demandants  obtindran  uns  punts  que  són  un  reflex  de  la  seva  situació 
econòmica  i  social  i  que  donen,  com  a  resultat,  el  dret  a  un  percentatge 
determinat de l’ajut sol·licitat d’acord amb la taula següent:

Puntuació màxima: 9

Nº de punts Percentatge sobre l’ajut sol·licitat
9 90%
8 80%
7 70%
6 60%
5 50%
4 40%
3 30%
2 20%
1 10%
0 0%
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Per tal de valorar la sol·licitud, és imprescindible, obtenir com a mínim un punt  
en l’apartat de criteris econòmics.

12.-  Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió

L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les 
beques prevista en les presents bases és la Regidoria de Benestar Social.

Correspon a l’equip realitzar d’ofici quantes actuacions estimi necessàries per a 
la determinació, coneixement i comprovació de les dades, en base a les quals 
ha de pronunciar-se en la resolució. Un cop avaluades les sol·licituds, l’equip 
emetrà l’informe en el qual es concreti el resultat de l’avaluació efectuada.

La  resolució  del  procediment  per  a  l’atorgament  de  les  prestacions  serà  a 
través  d’un  Decret  d’Alcaldia  en  virtut  de  les  delegacions  efectuades  per 
l’alcaldia.

13.-  Termini de resolució i de notificació

S’examinaran  conjuntament,  en  un  sol  procediment  totes  les  sol·licituds 
presentades  dins  del  termini  establert,  i  es  resoldrà  en  un  únic  acte 
administratiu.

El termini per a l’atorgament de les beques serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds. 

Un cop acordada la concessió de les beques, aquestes seran notificades als 
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la 
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC.

14.- Acceptació de la beca

Els/les beneficiaris/àries, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió, 
hauran  d’acceptar  sense  reserves  la  subvenció  així  com  les  condicions 
imposades en la concessió. 

S’entendrà preveure l’acceptació tàcita pel transcurs d’un mes a partir  de la 
recepció  de  l’indicat  acord,  sense  manifestar  expressament  les  seves 
objeccions.

15.- Obligacions dels/de les beneficiaris/es

Les persones beneficiàries es comprometen:
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1. A  facilitar  tota  la  informació  demanada  de  forma  veraç.  Quan  es 
demostri, per qualsevol mitjà, la falsedat de les dades que figuren en la 
sol·licitud, l’ajut quedarà sense efectes

2. A  acceptar  expressament  la  beca  amb  la  finalitat  de  complir  les 
condicions fiades a la seva aprovació. També cal que el sol·licitant es 
faci  càrrec de la diferència entre la beca concedida el  cost  total  dels 
llibres.

3. A acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament
4. A aportar rebut del pagament dels llibres. 

16.- Despeses subvencionables

Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables aquelles que 
de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i  
s’efectuïn en el termini establert. En cap cas el seu cost podrà ser superior al 
preu de mercat.

18.- Forma de pagament

El  pagament  de  la  beca s’efectuarà segons les previsions econòmiques de 
l’Ajuntament, tenint en compte la naturalesa de l’ajut, en un únic termini, un cop 
notificada  la  resolució,  mitjançant  transferència  bancària  directament  al 
sol·licitant.
També  es  podrà,  a  petició  del  sol·licitant,  endossar  el  pagament  al  centre 
escolar del menor.

19.- Termini i forma de justificació

S’haurà de justificar la totalitat del pressupost aportat per fer la valoració de l’ 
import de la beca a atorgar. S’haurà de justificar com a màxim, el dia 31 de 
desembre  de  la  convocatòria  en  curs.  Per  les  sol·licituds  concedides  amb 
posterioritat  a  aquesta  data,  s’haurà  d’aportar  el  document  justificatiu  en  el  
termini d’un mes, a comptar des del dia de la concessió.

20.-  Deficiències en la justificació

1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes 
o incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les 
anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a 
comptar de l’endemà  que sigui notificat.

En el cas de no subsanar la deficiència, la beca de llibres del curs següent serà 
denegada directament.
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2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa 
aquesta no s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per 
tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a  
comptar des de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-
ho, la beca de llibres del curs següent serà denegada directament.

21.- Mesures de garantia

Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del 
pagament  de  la  beca,  en  atenció  a  la  seva  naturalesa  així  com a  la  dels 
seus/de les seves beneficiaris/àries.

22.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució

Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini 
d’execució  de  l’activitat  subvencionada,  es  podrà  modificar,  d’ofici  o  prèvia 
sol·licitud del/de la beneficiari/ària, l’ import, l’activitat, el termini d’execució, el  
de justificació  i  altres obligacions,  quan no es perjudiquin els  interessos de 
tercers i es doni algun dels supòsits següents:

a) Quan  es  produeixi  una  alteració  en  les  condicions  que  van 
determinar la concessió de la beca.

b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació 
altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic 
o privat, que sumats als de l’Ajuntament superin el cost total del 
projecte o de l’activitat subvencionada.

c) Quan  el/la  beneficiari/ària  no  hagi  justificat  adequadament  la 
totalitat de l’ import exigit a les presents bases.

23.- Compatibilitat amb d’altres subvencions

La  subvenció  atorgada  serà  compatible  amb  qualsevol  altra  concedida  per 
altres administracions o ens públics o privats.

Tanmateix, l’ import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no 
podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.

Els/les  beneficiaris/àries  hauran  de  comunicar  la  petició  i/o  obtenció  de 
qualsevol  subvenció  pública  concurrent  que  no  s’hagi  declarat  amb  la 
sol·licitud.
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24.- Publicitat de les subvencions concedides

Les  subvencions  atorgades  a  l’empara  d’aquestes  bases  seran  objecte  de 
publicitat,  amb  indicació  de  la  convocatòria,  l’aplicació  pressupostària,  el/la 
beneficiari/ària, la quantitat concedida, la finalitat de la subvenció, els diferents 
projectes  o  programes  subvencionats  i  els  participants  en  cada  projecte  o 
programa subvencionat.

25.- Causes de reintegrament 

1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la beca, l’  
import definitiu d’aquesta sigui inferior a l’ import pagat, el/la perceptor/a estarà 
obligat a reintegrar l’excés. 

2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi  
percebut  la  beca  falsejant  les  condicions  exigides  o  amagant  aquelles  que 
haguessin  impedit  la  seva  concessió;  per  incompliment  total  o  parcial  de 
l’objectiu de l’activitat o del projecte; per incompliment de l’obligació de justificar 
en  els  terminis  establerts;  per  resistència  o  obstrucció  a  les  actuacions  de 
comprovació  i  de  control  financer  i  en  els  altres  supòsits  previstos  en  la 
normativa de la LGS.

3.-  Procedirà  el  reintegrament  per  part  dels/de  les  beneficiaris/àries  de  la 
totalitat o part de les quantitats percebudes, i l’exigència de l’ interès de demora 
des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la 
procedència del reintegrament.

26.- Obligats al reintegrament  

Respondran solidàriament els membres de la unitat familiar que gaudeixin de la  
condició de persones beneficiàries.

27.-  Infraccions i sancions

En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de 
la  LGS,  en  el  Títol  IV  del  RLGS i  al  Títol  IV  de la  Ordenança General  de 
Subvencions de l’Ajuntament.

28.- Règim jurídic supletori

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei  
38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions,  el Real  Decret 
887/2006, de  21  de  juliol  pel  qual  s’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 
39/2015,  d’1d’  octubre,  de  Procediment  Administratiu  Comú  de  les 
Administracions Públiques, i demès legislació concordant. “
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Segon.- Publicar les Bases reguladores per a la concessió de beques en 
règim de  concurrència  competitiva  per  l’adquisició  de  llibres  escolars  en  el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per un termini de 20  dies hàbils.”

A Vilalba Sasserra,

L’alcalde

SIGNAT AL MARGE ELECTRÒNICAMENT
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