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BASES ESPECÍFIQUES D’AJUTS INDIVIDUALS PER A INFANTS 
ESCOLARITZATS A LES LLARS D’INFANTS I ESCOLES BRESSOL DE 

MONTORNÈS DEL VALLÈS DEL CURS ESCOLAR 2018-19 
 
NORMATIVA APLICABLE 
 
Les bases d’ajuts socials s’emmarquen en la competència bàsica municipal 
establerta a la llei de Bases de Règim Local, article 25.2.e), d’atenció 
immediata a persones en situació de risc o exclusió social. Així mateix, també 
es deriva de la normativa europea, estatal i autonòmica en matèria de 
prestacions econòmiques i de forma particular la Llei 13/2006 de 27 de juliol, de 
prestacions socials de caràcter econòmic i la Llei 12/2007 d’11 d’octubre, de 
serveis socials. 
 
La Llei 13/2006 de prestacions socials de caràcter econòmic, en el seu 
preàmbul estableix que té com a finalitat determinar el règim jurídic propi de les 
prestacions determinades i regles bàsiques per exercir drets de concurrència 
per a les prestacions que s’estableixen amb límits pressupostaris. La secció 
tercera del capítol 4 d’aquesta llei regula les prestacions econòmiques 
d’urgència social, en què s’ha tingut en compte el principi d’autonomia local. 
Així, aquesta llei fixa que la creació d’aquestes prestacions correspon als ens 
locals, encara que la llei en determina només els tres bàsics, com la finalitat, 
els beneficiaris i la valoració de les situacions d’urgència. 
 
La llei 12/2007 d’11 d’octubre de serveis socials, en els seu article 17 estableix 
com una de les funcions dels serveis socials bàsics la gestió de prestacions 
d’urgència social i la gestió de la tramitació de les prestacions econòmiques 
d’àmbit municipal i comarcal i les altres que li siguin atribuïdes. Així mateix a 
l’article 22, es defineixen com a prestacions econòmiques les aportacions 
dineràries, que tenen com a finalitat atendre determinades situacions de 
necessitat en què es troben les persones que no disposen de recursos 
econòmics suficients per fer-hi front i no estan en condicions d’aconseguir-los o 
rebre’ls d’altres fronts. Segons el mateix article, les prestacions econòmiques 
es poden atorgar en caràcter de dret subjectiu, de dret de concurrència o 
d’urgència social. 
 
Altra normativa bàsica en matèria de polítiques socials que també ha estat 
tinguda en compte per a la redacció de bases d’ajuts socials 2018 ha estat el 
Decret 142/2010 d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 
2010-2011. 
 
En matèria de procediment i compliment dels requisits legals que han de guiar 
l’actuació de l’administració territorial bàsica, les bases d’ajuts socials són 
subsidiàries de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques. 
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1.- Objecte de les bases  
 
L’objecte d’aquestes Bases és atendre aquelles situacions familiars de manca 
de recursos econòmics per a fer front a les despeses corresponents a 
l’escolarització dels infants i l’acollida de la Llar d’Infants Pública “El Lledoner” o 
d’altres de titularitat privada del municipi de Montornès del Vallès, pel curs 
escolar 2018-2019, d’acord amb el que preveu l’Ordenança General de 
Subvencions aprovada per l’Ajuntament, i la normativa vigent de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
El ajuts que es tramitin segons aquestes bases aniran adreçats a casos de 
seguiment del departament de serveis socials, que compleixin el barem 
econòmic i/o es trobin en una situació sobrevinguda per temes socials de salut 
o violència de gènere segons els punts de l’A a l’I dels agregats positius 
recollits en aquestes bases. 
 
2.-Requisits que han de reunir els beneficiaris  
 
Podran obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions a que es 
refereixen aquestes bases les persones físiques que tramitin la corresponent 
sol·licitud d’acord amb el punt 3 d’aquestes bases i que compleixin les 
condicions i els requisits següents (degudament acreditats): 
 
a) Que els sol·licitants tinguin plaça concedida, pel curs escolar 2018-2019, a 

la Llar d’Infants Pública “El Lledoner”. Es podran tenir en consideració altres 
Llars d’Infants i Escoles Bressol del municipi de titularitat privada. En aquest 
darrer cas, caldrà tenir en consideració allò exposat en l’article 5 de les 
presents bases, sobre els criteris d’atorgament. 
 

b) Que els sol·licitants hagin esgotat les possibilitats de: 
 

 Obtenir ajut d’altres administracions pel concepte objecte d’aquestes 
bases. 

 Ajuda de la família extensa. 

 Pagar el deute en quantitats parcials. 
 

c) Que els sol·licitants dels esmentats ajuts, ho demanin per escrit segons la 
instància normalitzada i facilitin tota la documentació i/o informació 
requerida per a la seva valoració social i econòmica. 
 

d) Que, un cop aplicats els barems econòmics i socials -i si es dóna el cas de 
tenir dret a l’ajut-, que s’acceptin les condicions i els compromisos establerts 
amb els Educadors/es i/o Treballadors/es Socials del Departament de 
Serveis Socials de l’Ajuntament de Montornès del Vallès. L’ incompliment 
d’aquest punt pot suposar la revocació de l’ajut. Així mateix, els ajuts es 
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poden revisar al llarg dels curs davant de canvis de situació sociofamiliar de 
la unitat de convivència beneficiària de l'ajut.  

 
e) Que els destinataris dels esmentats ajuts, estiguin empadronats com a 

mínim durant 6 mesos en el terme municipal de Montornès del Vallès, en el 
moment de demanar l’ajut (excepcionalment es podrà fer l’ajut sempre que 
els professionals de serveis socials valorin alguna situació de risc greu o 
molt greu del menor que requereixi d’intervenció immediata). 

 
Totes aquelles dades dels demandants que estiguin en possessió del propi 
ajuntament, no caldrà que siguin lliurades pels mateixos. 
 
3.- Requisits de les sol·licituds  
 
D’acord amb l’apartat segon de les bases per a la concessió de les 
subvencions generals de l’Ajuntament de Montornès del Vallès, es precisarà la 
prèvia sol·licitud del possible beneficiari, en la qual s’haurà de fer constar el 
següent:  
 
a) Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb que ho fa.  
 
b) Identificació de qui ha de ser el beneficiari de la subvenció.  
 
c) Declaració de les subvencions obtingudes per la mateixa finalitat i 

compromís de comunicar a l’ Ajuntament les que s’obtinguin en el futur.  
 
d) Compromís de complir les condicions establertes en el punt 2 d’aquestes 

bases.  
 
4.- Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits 
 
a) Document acreditatiu del compliment de reserva de plaça a la Llar d’Infants 

Pública “El Lledoner” (inscripció i/o matrícula), o en qualsevol altra Escola 
Bressol o Llar d’Infants del municipi. 
 

b) Original i fotocòpia del DNI,  passaport o permís de residència del 
sol·licitant. 

 
c) Certificat de convivència, amb indicació de la data d’empadronament1.  
 
d) Original i fotocòpia dels  tres últims  rebuts de lloguer o hipoteca satisfets: 
 

 en cas d’habitatges de lloguer, original i fotocòpia del contracte de 
lloguer. 
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 en cas d’habitatges en propietat , original i fotocòpia de l’últim rebut de 
l’IBI1. 
 

e) Certificat de béns de la persona sol·licitant1 
 

f) Original i fotocòpia dels justificants d'ingressos de tots els membres de la 
unitat familiar majors de 16 anys: 

 

 Si treballen: 
 

- Últims tres  fulls  de salari. 
 
- Certificat de la declaració de l’IRPF de l’exercici anterior.  
 
- Si no s’ha fet la declaració de l’IRPF, certificat original d’hisenda 

de no presentació de la declaració. 
  

- Certificat de la vida laboral expedit per la Seguretat Social amb 
indicació de les bases de cotització.  

 

 Si estan a l’atur: 
 

- Si es treballa sense contracte, declaració jurada d’ingressos. 
 

- Certificat de percepcions de subsidi emès pel SOC. 
 

- Certificat de vida laboral expedit per la Seguretat Social. 
 

- Certificat d’inscripció al SOC amb indicació de l’antiguitat que ha 
de correspondre com a màxim a 10 dies després de l’extinció de 
l’últim  contracte laboral. 

 

 Si són pensionistes: 
 

- Certificat de la pensió emès per l’INSS 
 
g)  Altres: 
 

 Per a membres de la unitat familiar amb disminució, original i 
fotocòpia del reconeixement de disminució (ICASS) o resolució 
d’invalidesa de la Seguretat Social (només menors de 65anys). 
 

 Per a infants en acolliment, original i fotocòpia de la resolució de la 
DGAIA o document legal acreditatiu. 

 

 Original i fotocòpia  del llibre de família amb tots els components. 
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 Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental. 
 

 En cas de separació o divorci dels progenitors: 
 

- Original i fotocòpia de la sentència judicial de separació o divorci 
quan el progenitor obligat efectua el pagament de la pensió 
d’aliments. 

 
- Original i fotocòpia de denúncia per incompliment del pagament de 

la pensió per aliments de la sentència judicial. 
 

 En cas de persones empadronades que no pertanyen a la unitat 
familiar documentació econòmica descrita en els punts anteriors 
segons correspongui. 

 

 En cas de reconeixement de situacions de dependència, la resolució 
acreditativa del grau de dependència. En cas de no haver-la rebut, la 
sol·licitud i l’informe mèdic corresponent.  
 

 En casos de dones víctimes de violència de gènere, la documentació 
acreditativa, d’acord amb les previsions de l’article 33 de la Llei 
5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista. 
 

 Declaració jurada d’estar al corrent de les seves obligacions 
tributàries i de la Seguretat Social.  

 
1L’Ajuntament comprovarà directament aquestes dades i, per tant, no cal 
aportar físicament la documentació. 
 
5.- Criteris d’atorgament específics 
 
A totes les sol·licituds, en general, se’ls aplicarà l’article 6, Bonificacions i 
exempcions, de l’Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels 
serveis de l’escola bressol de l’ajuntament de Montornès del Vallès punt es 
derivaran a les bonificacions de l’ordenança. 
El Ajuts gestionats per serveis socials, segons aquestes bases, van dirigits a 
aquelles unitats familiars en que s’acrediti de forma fefaent  que els pares no es 
poden fer càrrec dels menors en horari lectiu, i, siguin casos de risc social 
segons els criteris establerts per la DGAIA (eina de cribatge) i/o situacions de 
salut sobrevingudes dins de la unitat familiar. 
 
S’estableixen uns criteris per valorar la concessió dels ajuts individuals per a 
infants escolaritzats a les llars d’infants i escoles bressol de Montornès del 
Vallès. 
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D’una banda, pel que fa als criteris econòmics, els ingressos mensuals per 
membre de la unitat familiar no poden superar els 625,51 euros, corresponent 
al 85% del Salari Mínim Interprofessional (SMI) 2018 (735,9 euros/mes ó 
10.302,6 euros/anuals). 
 
Pel càlcul de la Renda Personal es tindran en compte els ingressos que acrediti 
la unitat familiar (sous, pensions, pensions de manutenció en cas de 
separació...) i es descompten les despeses derivades de l’habitatge (rebut de 
lloguer o crèdit hipotecari). Finalment, la part restant es divideix pel nombre de 
persones de la unitat familiar.  
 
La unitat familiar es defineix com el grup de convivència per matrimoni o relació 
estable anàloga o per consanguinitat, afinitat o adopció i nucli de convivència 
familiar com el conjunt de 2 ó més unitats familiars que conviuen al mateix 
domicili i/o estan emparentades. 
 
Inicialment, es comptabilitzaran els ingressos de la unitat familiar. Quan el nucli 
de convivència estigui conformat per familiars amb parentesc de primer grau de 
consanguinitat o afinitat, es valorarà la situació familiar.  
 
D’altra banda, els ajuts atorgats pel Departament de Serveis Socials, 
comportaran un treball social i educatiu amb la persona o família per tal de 
millorar la seva situació. En aquests casos, la concessió de l’ajut econòmic, 
implica una contraprestació per part del demandant de l’ajut per tal d’implicar-
se en el procés de canvi de la seva situació. 
 
Les despeses subvencionables tindran en compte l’escolarització dels infants i 
el servei d’acollida (matí, migdia i tarda), i les activitats del Casalet d'Estiu 
(sempre que es valori positiu per part dels professionals de serveis socials i la 
Llar d’Infants). 
 
Pel que fa als ajuts atorgats a aquelles famílies que han de dur els seus fills a 
les escoles bressol i/o a les llars d’infants de titularitat privada, aquests tindran 
les següents limitacions: 
 

 Caldrà justificar la necessitat de tramitar l’ajut, mitjançant un Informe 
Social emès per l’equip tècnic del Departament de Serveis Social i 
segons els supòsits següents: 
 
- Manca de plaça a la Llar d’Infants Pública “El Lledoner”. 

 
- Cas social en situacions de risc -segons els criteris establerts per la 

DGAIA -  que requereixen d’una valoració dels professionals del 
departament de Serveis Socials. 
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- Situacions de salut sobrevingudes dins de la unitat familiar. 
 

 En cap cas, es podrà concedir més d’un ajut per Unitat Familiar o Nucli 
de Convivència. 

 
a. Criteris Econòmics 
 

Els criteris econòmics es valoren en funció de la renda personal dels membres 
d’una mateixa unitat familiar. Aquesta renda s’obté aplicant la formula següent: 
 
 

Renda de la unitat familiar – despeses d’habitatge (lloguer    o 
hipoteca)* 

X= renda personal =  _____________________________________________ 
   Nombre de persones de la unitat familiar 

 
 
* per aquest càlcul només es comptarà, com a despesa de lloguer o hipoteca, 
fins a un màxim de 600€ al mes, encara que la despesa real sigui major. 
 
Serà condició indispensable per optar a aquest ajut  que la renda personal 
obtinguda no superi el 85% del SMI  (625,51 euros/mes) segons el nombre de 
persones que formen la unitat familiar i en resultarà la quantitat que es 
concedeix com a ajut social de la manera que es descriu a continuació. 
 
 
Renda personal       Reducció o beca 

 
= > 505,36                                                                 0%                                                                                                          

 
505,35 a 391,9€                                                                              25% 
 
391,8 a 278,51€          50% 
 
278,5 a 138,15 €         75%  
 

<138,14€                                                                                      90% 
 
  
Aquesta taula es modificarà anualment d’acord amb la variació del SMI. 
 
Després d’haver valorat els criteris econòmics, es podrà augmentar el tant per 
cent de la reducció del cost d’una ajuda econòmica afegint-hi els agregats 
positius dels criteris socials. També podran restar els agregats negatius. 
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b. Criteris Socials 
 
AGREGATS POSITIUS 
 
A. Situació familiar (fins a un 10%) 

 Procés de separació 

 Dificultats en les relacions familiars 

 Manca d’autonomia personal 

 Abandonament 

 Violència familiar 
 
 
B. Violència masclista (fins a un 10%) 

 En els àmbits que estableix en l’article 5 la llei 5/2008, de 24 d’abril del dret 
de les dones a eradicar la violència masclista       

 
C. Salut (fins a un 10%) 

 Malalties orgàniques cròniques 

 Desnutrició 

 Discapacitats 

 Malalties mentals 

 Situació de dependència d’algun dels membres de la unitat familiar 
 
D. Economia (fins a un 10%) 

 Economia inestable 
 
E. Situació escolar  especial (fins a un 10%) 

 Dificultats en els aprenentatges escolars 

 Necessitats educatives especials 
 
F. Cas de seguiment i/o risc social dels menors (fins a un 10%) 
 
G. Rebre una prestació assistencial: PIRMI, Renda Garantida, PNC o subsidi 
d’atur (fins a un 10%) 
 
H. Dificultats d’integració al mercat laboral (fins a un 10%) 
 
I. Indicis de marginació o exclusió social (fins a un 10%) 
AGREGATS NEGATIUS 
 
1. Disposar d’altres béns, com poden ser vehicles de luxe o altres, que denotin 

la possibilitat d’obtenció de recursos econòmics per altres vies (resta un 
10%). 
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2. Incompliment dels acords establerts amb els treballadors socials o els 
educadors socials (resten un 20%). 

 
3. Manca de motivació familiar pel que fa a la millora de la seva situació social 

i/o econòmica (resten un 20%). 
 
L’Ajuntament de Montornès del Vallès es reserva el dret, en cas de 
concurrència de diverses sol·licituds amb baremacions coincidents, d’optar per 
qualsevol de les sol·licituds, d’acord amb la valoració social del tècnic de 
referència del Departament de Serveis Socials.  
 
6 .- Import màxim de les subvencions  
 
L’import de la subvenció, juntament amb el de les subvencions concedides amb 
la mateixa finalitat per altres Administracions públiques, no podrà ultrapassar el 
90% del cost total de la despesa susceptible de subvenció.  
 
De manera excepcional –i sempre sota el criteri tècnic degudament justificat-  
es podrà arribar al 100% de la subvenció del cost total de la despesa.  
 
7.- Despeses subvencionables  
 
Les despeses subvencionables aniran a càrrec de minorar la quota 
d’escolarització, de l’activitat de Casalet d’Estiu  i de l’acollida (matí, migdia i 
tarda) del nen o nena que estigui matriculat a la Llar d’Infants Pública “El 
Lledoner. Es podran contemplar aquelles situacions que es puguin donar en 
aquelles escoles bressol i/o llars d’infants de titularitat privada i que estiguin 
prestant els seus serveis en el municipi de Montornès del Vallès. En tot cas, 
caldrà referir-se a l’article 5 d’aquestes bases, per tal de considerar les 
despeses subvencionables en funció de l’Escola Bressol o Llars d’Infants 
triada. 

 
8.- Òrgan competent per a l’ordenació, instrucció i resolució del 
procediment de concessió  
 
Les sol·licituds presentades es valoraran a fi i efecte de determinar que 
acompleixen amb els requisits generals establerts a l’Ordenança i d’acord amb 
els criteris d’atorgament específics establerts a l’article 4 de les presents bases.  
 
La baremació de les sol·licituds es realitzarà des de l’equip tècnic del 
departament de Serveis Socials, amb una proposta favorable o desfavorable, 
de prestació i el corresponent Informe Social que doni fe –o no- de la necessitat 
social i/o econòmica de la demanda. 
 
Aquesta decisió serà aprovada mitjançant decret d’alcaldia, quedant pendent 
l’expedient de ser assabentat, un cop finalitzat, per la Junta de Govern Local. 



                                                                                      Àrea d’Acció Social 
                                                                              Serveis Socials 
 
                                                                                                           Exp. Gral.: X2018000949 
                                                                                                                    Exp. Tipus: PBCG2018000007 

Av. de la Llibertat, 2 · 08170 Montornès del Vallès · CIF P-0813500-F · Tel. 93 572 11 70 · Fax 93 568 27 62 
www.montornes.cat ·  ajuntament@montornes.cat 

 
L’expedient es notificarà a la/les persona/es interessada/des, a la intervenció i a 
la tresoreria municipal. 
 
9.- Terminis  
 
a) De presentació 

 
La sol·licitud, juntament amb la documentació, s’ha de presentar al registre 
general d’entrada de l’ajuntament, de dilluns a divendres i dins l’horari 
d’atenció al públic.  
 
En cas que s’observin defectes o omissions en les sol·licituds, es podrà 
donar als sol·licitants un termini de 10 dies hàbils, per solucionar els defectes 
o omissions o per ampliar la informació.  

 
b) D’atorgament  

 
La resolució es dictarà i notificarà, expressament, en el termini màxim de tres 
mesos des de la data de registre de la presentació de les sol·licituds.  
 
En cas que es produís el venciment del termini de resolució sense que se’ls 
hagués notificat res, es legitima als interessats per entendre desestimades 
les seves sol·licituds per silenci administratiu.  

 
10.- Forma de pagament  
 
El pagament dels ajuts s'efectuarà segons les previsions econòmiques de 
l'Ajuntament de Montornès del Vallès i tenint en compte la naturalesa de l’ajut.  
 
11.- Aplicació pressupostària  
 
La concessió de les diferents subvencions hauran d’anar amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries corresponents al Pressupost municipal vigent.  
 
Les despeses dels ajuts atorgats a la llar Infants municipal “El Lledoner” 
estaran incloses dins les despeses generals que l’Ajuntament dedica en el 
funcionament d’aquest equipament. 
 
Concretament, els ajuts destinats a llar d’ Infants o escoles bressol de caire 
privat, aniran a càrrec de les aplicacions pressupostàries destinades a beques 
escolars creades pel departament de Serveis Socials, amb una previsió total de 
7.000,00 euros, dels quals s’ha de declarar la plurianualitat donada la seva 
vinculació amb dos anys comptables diferents, quedant amb una previsió de 
3.000,00 euros a la partida número 18 38 326 48062 i amb una previsió de 
4.000,00 euros a la partida corresponent a l’exercici 2019 (19 38 326 48062). 
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Aquestes aplicacions pressupostàries, i les vinculades, podran ser 
incrementades per generació de crèdit com a conseqüència de les aportacions 
o subvencions d’institucions supramunicipals o per crèdit transferit per la 
incorporació de romanents alliberats.  
 
12. Acceptació de la Subvenció  
 
Per a l’efectivitat de l’ajut serà precís que aquesta i les condicions amb les que 
s’han concedit siguin acceptades, sense reserves, pel beneficiari.  
 
A aquests efectes, la signatura de l’acusament de recepció de la comunicació 
de la concessió de l’ajut, serà suficient, sempre i quan el beneficiari no al·legui 
res en contra en el termini d’un mes.  
 
13. Publicitat de la Convocatòria 
 
Una vegada aprovades les bases per la Junta de Govern Local es faran 
públiques a la Base de Dades Nacional de Subvencions, al tauler d’anuncis de 
la Corporació i a la pàgina web de l’Ajuntament www.montornes.cat. 
 
14.- Vigència 
 
Les bases específiques d’ajuts individuals per a infants escolaritzats a les llars 
d’infants i escoles bressol de Montornès del Vallès  seran vigents pel curs 
escolar 2018-2019. 
 
15.- Altres  
 
El departament de Serveis Socials comprovarà l'aprofitament del servei. El 
beneficiari  facilitarà l' accés a la informació necessària a aquest efecte, en el 
cas que es requereixi. Així mateix, haurà d'autoritzar el pagament de l'ajut 
directament a l'empresa concessionària del servei. 
 
 Montornès del Vallès, 12 de març de 2018. 
 
La Cap de Serveis Socials  
 
 
 
 
Maribel Pinza García 


