La Declaració Universal dels Drets dels Infants (Nacions Unides
1959) exposa en el principi 2 que l’Infant gaudirà d’una
protecció especial i disposarà d’oportunitats i de serveis,
dispensat tot això per la llei i altres mitjans a fi que pugui
desenvolupar-se
físicament,
mentalment,
moralment,
espiritualment i socialment d’una manera sana i normal, així com
en condicions de llibertat i dignitat. En promulgar lleis amb
aquesta finalitat, la consideració fonamental a què caldrà
atenir-se serà l’ interès superior de l’Infant. Així, la llei
14/2010 dels drets i les oportunitats de la infància i
l’adolescència,
incideix
de
forma
específica
en
la
responsabilitat de les administracions i de la societat en
general, en acordar estratègies tenint en compte l’interès
superior de l’Infant amb independència del seu entorn familiar,
social o relacional.
L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha fet possible en els
últims anys unes polítiques socials fonamentades en el respecte
i la dignitat de les persones i els col·lectius. Així, i en el
marc de les polítiques socials i adreçades a les famílies, s’ha
fet especial incidència en els infants com a receptors de
valors, actituds i comportaments adults positius per al seu ple
desenvolupament com a infants i futurs adults.
Els infants són els ciutadans i ciutadanes del futur, alhora que
són també els actors passius de les dificultats de les famílies,
bé sigui per raons econòmiques o d’altres. És per això important
que les polítiques adreçades a les famílies tinguin en compte a
cadascun dels seus membres, formulant i dissenyant programes,
projectes i accions, que tinguin com a subjecte la intervenció
el propi infant, visibilitzant sobretot les seves potencialitats
i interessos.
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PREÀMBUL

Data 9-6-2022

“BASES REGULADORES PER A LA SOL·LICITUD I ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS DE LA INFÀNCIA EN
L’ENTORN ESCOLAR

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en sessió
ordinària, de data 26 de maig de 2022, aprovà inicialment les
Bases específiques reguladores per a la sol·licitud i atorgament
de subvencions per a la igualtat d’oportunitats de la infància en
l’entorn escolar, les quals, literalment transcrites, diuen el
següent:

B

A N U N C I




és

l’infant,

es

LÍNIA 1: LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR
LÍNIA 2: ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
LÍNIA 3: SORTIDES ESCOLARS CURRICULARS I COLÒNIES ESCOLARS
LÍNIA 4: BEQUES MENJADOR ENSENYAMENT 0 A 3 ANYS
LÍNIA 5: ACTIVITATS D’ESTIU
LÍNIA 6: SUPORT A LA INCLUSIÓ EN CASALS D’ESTIU I
EXTRAESCOLARS
LÍNIA 7: BEQUES MENJADOR ENSENYAMENTS OBLIGATORIS I DE SEGON
CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL (De P3 a 4rt d’ESO)
LÍNIA 8: SUPORT A LA INCLUSIÓ EN SERVEIS DE MENJADOR ESCOLAR
I SERVEI D’ACOLLIDA DELS CENTRES ESCOLARS

Primera. OBJECTE I FINALITAT
L’objecte d’aquestes bases és definir el conjunt de condicions i
el procediment de concessió de subvencions a infants de la
ciutat de Sant Andreu de la Barca, per a la igualtat
d’oportunitats de la infància en l’àmbit educatiu.
La finalitat d’aquestes subvencions és fomentar la igualtat
d’oportunitats,
l’accessibilitat
i
l’educació
en
valors.
Aquestes prestacions econòmiques municipals adreçades a la
infància i adolescència, persegueixen garantir una adequada
atenció a la infància al nostre municipi, prevenint així
situacions de risc i facilitant la integració i l’adequat
desenvolupament dels nens i les nenes del municipi en l’àmbit
educatiu.
Aquestes bases regularan 8 línies, l’objecte i finalitat
particulars de les quals es defineix en els seus respectius
annexes.
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del

Data 9-6-2022








beneficiari
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Aquest programa, el
desplega en 8 línies:

B

És des d’aquesta visió de les polítiques socials i educatives a
Sant Andreu de la Barca, sota el principi de la inclusió, que
s’aposta per dur a terme un conjunt d’actuacions que beneficiïn
en primera instància als infants, atenent la diversitat i amb
la
finalitat
de
fomentar
la
igualtat
d’oportunitats,
l’accessibilitat i l’educació en valors.
Aquestes prestacions
econòmiques municipals adreçades a la infància i adolescència en
l’àmbit escolar, s’emmarquen dins la política social de
l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per destinar recursos
amb finalitat de garantir una adequada atenció a la infància al
nostre municipi, prevenint així situacions de risc i facilitant
la integració i l’adequat desenvolupament dels nens del municipi
en l’àmbit escolar.

En tot allò que no estigui previst en les presents bases serà
d’aplicació l’Ordenança general de Subvencions, la Llei 38/2003,
General de subvencions i la normativa que la desenvolupa.
Excepcionalment, es podran concedir subvencions, al marge de la
convocatòria, pel procediment de concessió directa per raons
d’interès públic, social, econòmic o humanitari, i altres
degudament justificades que dificultin la seva convocatòria.
Concretament es preveu la possibilitat de concedir ajuts, un cop
finalitzat el termini de la convocatòria, previ informe del
Departament de serveis socials, en els casos següents:
a) Situacions de vulnerabilitat no detectades abans de
finalitzar el termini de la convocatòria
b) Situacions de vulnerabilitat sobrevinguda, entenent que es
produeix aquesta situació quan presentada una sol·licitud
de subvenció, degudament valorada segons aquestes bases,
la
situació
familiar
i/o
econòmica
ha
variat
considerablement, de forma que causi un impacte molt greu
que
dificulta
poder
garantir
la
cobertura
de
les
necessitats bàsiques del beneficiari/a.

https://bop.diba.cat
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La
concessió
d’aquestes
subvencions
són
compatibles
amb
l’atorgament de subvencions pel mateix objecte, promogudes per
altres entitats, tant públiques com privades, sempre i quan
l’import total de les subvencions no superi el cost de les
activitats.

Data 9-6-2022

La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els
principis
de
publicitat,
transparència,
concurrència,
objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.
Aquest procediment es tramitarà en règim de concurrència
competitiva.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Les subvencions a les quals fan referència aquestes bases tenen
caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables i
reduïbles en els supòsits previstos per la normativa de
subvencions i les presents bases reguladores, no generen cap
dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no
es poden al·legar com a precedent.
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Segona. RÈGIM JURÍDIC



Presentar la sol·licitud que escaigui segons model
normalitzat
que
es
publiqui
en
la
corresponent
convocatòria anual.
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En aquests casos, les persones interessades hauran de:

Per la concessió de sol·licituds de forma directa, es valoraran
amb els mateixos criteris de concessió establerts a aquestes
bases.
Tercera. PERSONES DESTINATÀRIES

A

Exposar i acreditar els fets causants de la situació de
vulnerabilitat sobrevinguda, aportant la documentació
econòmica acreditativa de la situació econòmica per tal de
determinar els nous rendiments de la unitat familiar.
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de

LÍNIA

Curs escolar / edat

Persona que sol·licita

1

Llibres de text i material
escolar

De P3 a 4t d’ESO/ 3 a
16 anys

Mare, pare o tutor/a legal

2

Activitats extraescolars
Sortides escolars curriculars
i colònies escolars

P3 a 4t d’ESO / 3 a
anys
P3 a 4t d’ESO / 3 a
anys

Mare, pare o tutor/a legal

3

De
16
De
16

4

Beques menjador ensenyament
0 a 3 anys

P0, P1 i P2 / 0 a 2 anys

Mare, pare o tutor/a legal

5

Activitats d’estiu

Mare, pare o tutor/a legal

6

Suport a la inclusió activitats
extraescolars
i
activitats
d’estiu

De
16
De
16

7

Beques menjador ensenyaments
Obligatoris

De P3 a 2on d’ESO / 3 a
14 anys

Mare, pare o tutor/a legal

8

Suport a la inclusió en serveis
de menjador i serveis d’acollida

De P0 a P2,
de P3 a 2on d’ESO / 0 a
14 anys

Centres educatius
sufragats amb fons
públics, del municipi

P3 a 4t d’ESO / 3 a
anys
P3 a 4t d’ESO / 3 a
anys

Assessoria Jurídica
Plaça de l’Ajuntament, 1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA
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Mare, pare o tutor/a legal

Entitat organitzadora, del
municipi

CVE 202210090743
Data 9-6-2022

línies

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

I, segons la edat, podran optar a les diferents
subvencions, de la següent manera per cada línia:

B

1) Els infants empadronats al municipi de Sant Andreu de la
Barca.
2) Els centres educatius d’ensenyament obligatori i de segon
cicle, les escoles bressol, del municipi, sufragats amb
fons públics.
3) Els centres d’educació especial d’altres municipis on
estiguin matriculats alumnes empadronats a Sant Andreu de
la Barca.
4) Les entitats del municipi que organitzin activitats
extraescolars i casals d’estiu
5) Les entitats de fora del municipi que atenguin infants amb
necessitats
educatives
especials
en
extraescolars,
sortides curriculars i colònies i casals d’estiu.

Pàg. 4-27

Les persones destinatàries de les subvencions són:

Els llindars de renda podran ser modificats en la corresponent
convocatòria anual.
En cas de divorci o separació legal dels pares, el sol·licitant
ha de ser el progenitor/a que es fa càrrec de la despesa.
4.B Altres condicions comuns a les línies 1, 2, 3, 4, 5 i 7
En el cas d’infants amb necessitats educatives especials
matriculats a un centre educatiu del municipi o en un centre
d’educació especial en la etapa obligatòria 6 al 16 anys d’un
altre municipi, s’acceptarà que l’activitat subvencionable es
dugui a terme fora del municipi si no n’existeix cap de
naturalesa anàloga al municipi de Sant Andreu de la Barca.
4.C. Condicions específiques:
Les condicions i requisits específics de cadascuna de les línies
de subvencions que contenen aquestes bases es regulen als seus
respectius annexes.
Cinquena. QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ
L’import màxim de les subvencions, segons la línia d’actuació
serà:
 Línia 1 (LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR): Tindrà una
dotació individual única d’un import de 75 euros per
alumne.
 Resta de línies

Assessoria Jurídica
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No es podrà adquirir la condició de beneficiari si existeix
resolució de reintegrament sobre qualsevol subvenció concedida
amb anterioritat per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i
no haver donat compliment a l’obligació de pagament en els
termes que resultin d’aquella.

CVE 202210090743

Per la naturalesa de l’ajut i l’especificitat del col·lectiu,
per obtenir la condició de beneficiari no cal acreditar el
compliment dels requisits establerts a l’article 13.2 de la Llei
13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

Data 9-6-2022

Estar empadronat al municipi de Sant Andreu de la Barca.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona



B

4.A.Condicions generals

A

Quarta. CONDICIONS

L5: Activitats d’estiu

L6: Suport inclusió
en
casals
d’estiu
extraescolars
L7: Beques menjador

L8: Suport SIEI

i

Segons barems establerts pel Consell Comarcal,
l’Ajuntament podrà completar l’ajut o assumir en la seva
totalitat aquestes beques amb fons propis
4.500 € per centre docent

La concessió de la subvenció queda supeditada a l’existència de
pressupost en cadascuna de les línies de suport previstes.
En cada línia de suport s’atorgaran les subvencions a aquelles
sol·licituds amb puntuacions més altes. En igualtat de puntuació
s’atorgarà les subvencions a les sol·licituds amb igual
puntuació segons ordre de presentació.
Esgotat el pressupost de cadascuna de les línies de suport es
consideraran denegades la resta de sol·licituds presentades que
obtinguin una valoració inferior o que amb igual valoració que
la subvenció més baixa atorgada hagin estat presentades amb
posterioritat a la que defineixi el tall per ordre cronològic
d’entrega.
L’existència d’un possible sobrant de pressupost en alguna de
les línies de suport, un cop valorades totes les sol·licituds
presentades i aprovades o denegades aquestes segons els criteris
que marquen aquestes bases, podrà ser destinat a aprovar
subvencions d’altres línies de suport en les que existeixin
sol·licituds denegades per manca de pressupost.
Finalment, en quedar esgotat el pressupost total previst per
totes les línies de suport prevaldran els criteris d’ordre de
sol·licitud a l’hora de concedir o denegar sol·licituds d’una
mateixa línia de suport amb igual puntuació.
Assessoria Jurídica
Plaça de l’Ajuntament, 1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA
Telèfon 93 635 64 04 Fax 93 635 64 13
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Import màxim
100%
90%
80%
70%
50%
17,00€
l’hora

les

CVE 202210090743

L4: Menjador
Llar d’infants

Import màxim
100%
95%
85%
75%
65%

Data 9-6-2022

L3: sortides
escolars curriculars

cost de l’activitat:
Import màxim
200€
180€
150€
120€
100€

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L2 : Activitats
Extraescolars

Amb 6 punts o més. De 100€ a 200 € depenent del
Import activitat curs escolar
Fins a 250€
De 251 € a 350€
De 351€ a 450 €
De 451€ a 550 €
Més de 551 €
Màxim de 80 € segons puntuació
Puntuació
6 punts o més
5-5.99 punts
4-4.99 punts
3-3.99 punts
0-2.99 punts
100% de cost de servei a partir de 6 punts.
50% del cost del servei fins 5.99 punts
Màxim 100% - 5 setmanes, segons puntuació
Puntuació
10 punts o més
8-9.99 punts
6-7.99 punts
4-5,99 punts
2-3,99 punts
Màxim
400€/setmana
per
casals
d’estiu
i
extraescolars

A

Import màxim

B

Línia

El Departament de Serveis Socials revisarà el correcte
emplenament de les sol·licituds i recavaran dels interessats en
el termini de 10 dies hàbils l’esmena d’errors, omissions o
manca de documentació o autoritzacions que s’observin, advertint
que de no fer-ho, es desestimarà la sol·licitud.
Vuitena. RESOLUCIÓ DE LES SOL·LICITUDS I CRITERIS DE VALORACIÓ
Per a la valoració de les sol·licituds subvencionables es crearà
una comissió qualificadora que estarà integrada per:
President: Regidor/a de Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca.
Vocals: Coordinadora de Serveis Socials Bàsics, un tècnic/a de
Serveis Socials i l’interventor/a municipal.
Secretària: Una
Serveis Socials.

administrativa

adscrita

al

Departament

de

L’Òrgan responsable de la resolució del procediment per a
l’atorgament de les subvencions previstes serà la Junta de
Govern Local.
El termini màxim per la resolució serà de tres mesos des de la
finalització del termini de lliurament de sol·licituds.
La
manca de resolució, dins d’aquest termini, legitima als
interessats per entendre desestimada, per silenci administratiu,
les seves sol·licituds de concessió de les subvencions.
La notificació de la resolució es realitzarà mitjançat anunci en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament i en la web municipal.
Assessoria Jurídica
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El procediment fixat per a la concessió de les subvencions
previstes en aquestes bases serà el procediment de concessió en
règim de concurrència competitiva.
La instructora d’aquests expedients serà la Regidora de Serveis
Socials.

CVE 202210090743

Setena. INSTRUCCIÓ I TRAMITACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Data 9-6-2022

La sol·licitud i la documentació a lliurar en cada línia de
subvenció s’establirà en la seva corresponent convocatòria.
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Sisena. CONVOCATÒRIA PÚBLICA I SOL·LICITUDS

B

La comissió de valoració, atenent a les sol·licituds rebudes, la
puntuació obtinguda i el crèdit pressupostari disponible,
realitzarà una proposta de resolució de les sol·licituds de
subvenció, atenent els criteris anteriors.

Onzena. PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS
La forma de pagament específica per a cadascuna de les línies de
subvencions que contenen aquestes bases es regulen als seus
respectius annexes.
Dotzena. OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES
Són obligacions de la persona beneficiària assistir a l’escola,
assistir a l’activitat de manera regular i destinar l’import de
la subvenció a l’acció per la qual li és concedida.
Tretzena. PÈRDUA DEL DRET A REBRE LA SUBVENCIÓ
El Departament de Serveis Socials podrà comprovar d’ofici o a
instància de part l’acompliment de les obligacions dels
beneficiaris descrites a la clàusula dotzena d’aquestes bases.
L’incompliment de les esmentades obligacions podrà comportar la
pèrdua del dret a rebre la subvenció que pugui tenir atorgada el
beneficiari. El Departament de Serveis Socials farà informe
motivat i proposta de mesures a l’òrgan competent de resoldre la
pèrdua del dret a rebre la subvenció.
L’òrgan competent per a la resolució de la pèrdua del dret a
rebre la subvenció serà la Junta de Govern Local.
Catorzena. RENÚNCIA, REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT
El beneficiari pot renunciar en qualsevol moment a la subvenció
atorgada, mitjançant escrit presentat al registre general de
l’Ajuntament, i reintegrant, en el seu cas, les quantitats
percebudes, amb els interessos de demora corresponents, si
s’escau.
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La forma i procés de justificació específics de cadascuna de les
línies de subvencions que contenen aquestes bases es regulen als
seus respectius annexes.
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Desena. JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS

Data 9-6-2022

El crèdit pressupostari de cada línia de subvencions s’establirà
en la seva respectiva convocatòria.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Novena. CRÈDIT PRESSUPOSTARI
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Els criteris de valoració específics de cadascuna de les línies
de subvencions que contenen aquestes bases es regulen als seus
respectius annexes.

La resolució de l’aprovació i/o denegació dels ajuts es farà
mitjançant anunci al taulell d’edictes i a la pàgina web de
l’ajuntament.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquestes bases reguladores, aprovades pel Ple,
mentre no se n’acordi la modificació o derogació.

vigents

L’objecte d’aquesta línia de subvenció és definir el conjunt de
condicions i el procediment de concessió de subvencions a
infants de la ciutat de Sant Andreu de la Barca per a
subvencionar les seves despeses derivades de l’adquisició de
llibres de text i material escolar.
La finalitat d’aquesta línia de subvenció és fomentar la
igualtat
d’oportunitats,
l’accessibilitat
a
l’educació
i
l’educació
en
valors.
Aquestes
prestacions
econòmiques
municipals adreçades a la infància i adolescència, persegueixen
garantir una adequada atenció a la infància al nostre municipi,
prevenint així situacions de risc i facilitant la integració i
l’adequat desenvolupament dels nens i les nenes del municipi en
l’àmbit educatiu.
S’entén per llibre de text el material imprès, de caràcter
durador, amb la finalitat que l’alumnat el faci servir, i que
desenvolupi, atenent les orientacions metodològiques i criteris
d’avaluació corresponents, els continguts establerts pels
diferents currículums vigents en les àrees, matèries o
assignatures i els cicles o cursos de què es tracti.
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1. OBJECTE I FINALITAT

Data 9-6-2022

LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR

B

Annex 1 LÍNIA 1:

són

https://bop.diba.cat

Es donarà publicitat de l’aprovació de les bases i de les
convocatòries de les diferents línies de subvencions al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, al taulell d’edictes de
l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i a la seva pàgina web.

Pàg. 9-27

Quinzena. PUBLICITAT DELS AJUTS
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L’òrgan competent per a la iniciació i resolució dels expedients
de revocació i reintegrament de les subvencions serà la Junta de
Govern Local.
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Les subvencions es podran revocar per incompliment de qualsevol
de les obligacions que corresponen a la persona beneficiària.

2. CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Podran optar als ajuts les unitats familiars amb una renda anual
inferior a 36.335,00 euros anuals.
En cas de que la unitat
familiar tingui més d’una renda, la més alta computarà al 100% i
la resta al 50 %.
El càlcul de la renda es realitzarà a partir de les dades
obtingudes, mitjançant la consulta a l’Agència Tributaria i de
les pensions no contributives.
Serà requisit estar matriculat en un centre educatiu sostingut
amb fons públics del municipi de Sant Andreu de la Barca o en un
centre d’educació especial en la etapa obligatòria 6 al 16 anys
d’un altre municipi.
3. CRITERIS DE VALORACIÓ ESPECÍFICS
Les sol·licituds presentades
següents criteris:

es

valoraran

d’acord

amb

els

Per atorgar els ajuts es tindrà en compte la puntuació general
obtinguda d’acord amb el nivell de renda familiar.

A
https://bop.diba.cat

B

Per a la determinació de la renda es tindran en compte la suma
de rendiments per cada un dels membres computables de la unitat
familiar. Es consideren membres computables els familiars que
convisquin, segons empadronament, amb l’alumne beneficiari,
pare, mare o tutor legal o persona encarregada de la guarda i
protecció dels menors, germans menors de 25 anys i ascendents.
Les rendes percebudes per qualsevol membre computable de la
unitat
familiar
diferent
als
sustentadors
principals
es
computaran al 50 %.

Pàg. 10-27




CVE 202210090743



Els quaderns d’activitats, ja siguin els complementaris
dels llibres de text com els elaborats pels propis
centres.
Els materials necessaris pels alumnes amb necessitats
especials als centres amb SIEI.
Els diccionaris i els llibres de lectura.
Les llicències dels llibres digitals o similars, així com,
els aparells electrònics necessaris per a la seva lectura.

Data 9-6-2022
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A més, a efecte d’aquestes bases de subvencions, s’entendrà com
a llibre de text:

Assessoria Jurídica
Plaça de l’Ajuntament, 1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA
Telèfon 93 635 64 04 Fax 93 635 64 13
sabarca@sabarca.cat

4. JUSTIFICACIÓ
En la sol·licitud d’aquesta subvenció s’ha d’adjuntar la factura
detallada dels llibres i/o material escolar adquirits i el
comprovant de pagament.
Per la qual cosa, només s’atorgaran subvencions d’aquesta línia
prèvia justificació.
En cas que la direcció del centre escolar o l’AMPA avali la
compra dels llibres a la família hauran de presentar un
certificat de compromís d’ambdues parts, on quedi detallat el
nom de l’alumne, el curs i l’import de cada llibre. En aquest
cas l’import de la subvenció s’abonarà al Centre Escolar o a
l’AMPA.
5. PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
S’ordenarà el pagament de les subvencions en el mateix acord de
la resolució de la convocatòria.
L’import s’abonarà directament a les persones interessades,
mitjançant transferència al compte bancari facilitat.
Si s’ha presentat aval de la Direcció o de l’AMPA del Centre
Escolar, l’import de la subvenció s’endossarà a l’entitat
avaladora.

Assessoria Jurídica
Plaça de l’Ajuntament, 1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA
Telèfon 93 635 64 04 Fax 93 635 64 13
sabarca@sabarca.cat

A
https://bop.diba.cat
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En la convocatòria de la subvenció s’establirà quin és l’òrgan
competent per a la instrucció i resolució. Serà en l’acta de
resolució de la convocatòria que emetrà l’òrgan competent, on
entre altres s’establirà amb quina puntuació mínima s’atorga
l’ajut als seus sol·licitants.

Data 9-6-2022

Punts
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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Renda
Igual o inferior a 2200 euros
2201 a 2696 euros
2697 a 3192 euros
3193 a 3688 euros
3689 a 4184 euros
4185 a 4680 euros
4681 a 5577 euros
5578 a 5977 euros
5978 a 6377 euros
6378 a 6777 euros
6778 a 7614 euros
7615 a 8064 euros
8065 a 8514 euros

B

S’estableix un barem de 1 a 13 punts, que es calcularan en
funció de la renda anual de la unitat familiar, considerant un
valor fix de 3.4 membres per unitat familiar, i descomptant les
despeses de lloguer o hipoteca anual fins a un màxim de 7.967,43
euros, segons la taula següent:

S’entén com activitat extraescolar, aquella pràctica o espai
d’aprenentatge fora
de l’horari escolar dins del calendari
escolar entre setembre i juny, en sentit ampli, que sigui
d’interès
per
als
infants
i
permeti
així
els
espais
diversificats i necessaris per a que es puguin desenvolupar de
forma positiva i integral, organitzada per una entitat del
municipi o per centres d’educació especial obligatòria entre els
6 i els 16 anys, d’altres municipis.
2. CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Serà condició per optar a aquests ajuts, que la renda no sigui
superior a l’establert pel Consell Comarcal del Baix Llobregat a
les Bases de la convocatòria anual per a l’atorgament d’ajuts
individuals de menjador adreçats a alumnat d’ensenyaments
obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres
educatius sufragats amb fons públics respecte al llindar de
renda del tram garantit més baix que s’hi reculli anualment.
S’haurà d’estar inscrit en una activitat extraescolar i/o casal
d’estiu, en un centre del municipi i col·laborador amb
l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

Pàg. 12-27

La finalitat d’aquesta línia de subvenció és fomentar la
igualtat d’oportunitats, l’accessibilitat a l’educació no
reglada, la pràctica de l’esport, l’educació en valors i altres
d’interès general. Aquestes prestacions econòmiques municipals
adreçades a la infància i adolescència, persegueixen garantir
una adequada atenció a la infància al nostre municipi, prevenint
així situacions de risc i facilitant la integració i l’adequat
desenvolupament dels nens i les nenes del municipi en l’àmbit
educatiu.

CVE 202210090743

L’objecte d’aquesta línia de subvenció és definir el conjunt de
condicions i el procediment de concessió de subvencions a
infants de la ciutat de Sant Andreu de la Barca per a
subvencionar les seves despeses derivades de quotes a activitats
extraescolars.

Data 9-6-2022

1. OBJECTE I FINALITAT

https://bop.diba.cat

A

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Annex 2 LÍNIA 2:

Les sol·licituds presentades
següents criteris:

es

Assessoria Jurídica
Plaça de l’Ajuntament, 1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA
Telèfon 93 635 64 04 Fax 93 635 64 13
sabarca@sabarca.cat

valoraran

d’acord

amb

els

B

3. CRITERIS DE VALORACIÓ ESPECÍFICS

Per a l’atorgament d’aquestes subvencions es tindrà en compte la
puntuació
general
obtinguda,
atenent
a
la
situació
socioeconòmica de la unitat familiar i, quan s’escaigui, les
situacions específiques que puguin acreditar la familiar i la
valoració específica dels serveis socials.
La comissió de valoració, atenent les sol·licituds rebudes, la
puntuació obtinguda i el crèdit pressupostari disponible,
realitzarà una proposta de subvenció, atenent els import màxims
establerts en el punt 5 d’aquestes bases.
4. JUSTIFICACIÓ
La justificació es farà en dos fases:
1a. Justificació parcial
Una
vegada
aprovada
la
resolució
de
la
convocatòria,
l’Ajuntament
remetrà
als
centres
escolars
i/o
entitats
col·laboradores
una
relació
nominativa
dels
infants
beneficiaris, que hauran de retornar a l’Ajuntament signada per
ambdues parts, el centre escolar o entitat col·laboradora.

Assessoria Jurídica
Plaça de l’Ajuntament, 1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA
Telèfon 93 635 64 04 Fax 93 635 64 13
sabarca@sabarca.cat

https://bop.diba.cat
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3. Valoració per part dels serveis socials per necessitat
social greu.
 Menor amb valoració de risc greu d’exclusió social:
10 punts
 Famílies amb pla d’intervenció de Serveis Socials: 3
punts

Data 9-6-2022

 Tenir més d’un fill en edat escolar (P3 a 4t ESO): 2
PUNTS
 Família monoparental: 1 punt
 Família nombrosa: 1 punt
 Acolliment d’infant: 1 punt
 Condició de discapacitat de la persona beneficiària o
germans de més d’un 33%: 1 punt

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2. Valoració de situacions específiques de la unitat familiar.
La baremació s’establirà d’acord amb la següent puntuació:

B

Per aquest concepte, s’estableix un barem de fins
a 6
punts. La puntuació es calcularà establint la proporció
següent: 6*(renda límit-renda familiar)/renda límit.

A

1. Valoració del nivell de renda de la unitat familiar.

Annex 3
ESCOLARS

LÍNIA

3:

SORTIDES

ESCOLARS

CURRICULARS

I

COLÒNIES

1. OBJECTE I FINALITAT
L’objecte d’aquesta línia de subvenció és definir el conjunt de
condicions i el procediment de concessió de subvencions a
infants de la ciutat de Sant Andreu de la Barca per a
subvencionar les seves despeses derivades de sortides escolars
curriculars i colònies escolars.
La finalitat d’aquesta línia de subvenció és fomentar la
igualtat d’oportunitats, l’accessibilitat a l’educació, el
foment de la integració, l’educació en valors i altres d’interès
general. Aquestes prestacions econòmiques municipals adreçades
a la infància i adolescència, persegueixen garantir una adequada
atenció a la infància al nostre municipi, prevenint així
situacions de risc i facilitant la integració i l’adequat
desenvolupament dels nens i les nenes del municipi en l’àmbit
educatiu.

https://bop.diba.cat
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B

S’entén per sortides escolars curriculars aquelles activitats
complementàries que formin part del programa del centre educatiu
o de centres d’educació especial obligatòria entre els 6 i els
16 anys, d’altres municipis, així com l’assistència a les
colònies organitzades per aquests centres educatius, dins del
calendari escolar, entre els mesos de juny a setembre.

CVE 202210090743

Una vegada lliurada la justificació parcial, s’atorgarà una
bestreta del 100% de l’import de la subvenció que serà abonada a
l’entitat
col·laboradora
on
està
matriculat
l’Infant
beneficiari.

Data 9-6-2022

5. PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Una vegada finalitzat el curs escolar, el centre escolar i/o
entitat
col·laboradora
haurà
d’emetre
un
certificat
d’assistència a les activitats de manera regular. Aquest
certificat s’haurà de lliurar a l’Ajuntament abans del 30 de
setembre de l’any següent al de la convocatòria.

A

2a. Justificació final

Assessoria Jurídica
Plaça de l’Ajuntament, 1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA
Telèfon 93 635 64 04 Fax 93 635 64 13
sabarca@sabarca.cat

d’acord

amb

els

1. Valoració del nivell de renda de la unitat familiar:
Per aquest concepte, s’estableix un barem de fins
a 6
punts. La puntuació es calcularà establint la proporció
següent: 6*(renda límit-renda familiar)/renda límit.
2. Valoració de situacions específiques de la unitat familiar.
La baremació s’establirà d’acord amb la següent puntuació:
 Tenir més d’un fill en edat escolar (P3 a 4t ESO): 2
PUNTS
 Família monoparental: 1 punt
 Família nombrosa: 1 punt
 Acolliment d’infant: 1 punt
 Condició de discapacitat de la persona beneficiària o
germans de més d’un 33%: 1 punt

3. Valoració per part dels serveis socials per necessitat
social greu:



Menor amb valoració de risc greu d’exclusió social:
10 punts
Famílies amb pla d’intervenció de Serveis Socials: 3
punts

Per a l’atorgament d’aquesta subvenció es tindrà en compte la
puntuació
general
obtinguda,
atenent
a
la
situació
socioeconòmica de la unitat familiar i, quan s’escaigui, les
situacions específiques que puguin acreditar la familiar i la
valoració específica dels serveis socials.
La comissió de valoració, atenent les sol·licituds rebudes, la
puntuació obtinguda i el crèdit pressupostari disponible,
realitzarà una proposta de subvenció, atenent els següents
import màxims establerts en el punt 5 d’aquestes bases.
Assessoria Jurídica
Plaça de l’Ajuntament, 1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA
Telèfon 93 635 64 04 Fax 93 635 64 13
sabarca@sabarca.cat

https://bop.diba.cat
Pàg. 15-27

valoraran
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es
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Les sol·licituds presentades
següents criteris:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

3. CRITERIS DE VALORACIÓ ESPECÍFICS

B

Serà condició per optar a aquests ajuts que la renda no sigui
superior a l’establert pel Consell Comarcal del Baix Llobregat a
les Bases de la convocatòria anual per a l’atorgament d’ajuts
individuals de menjador adreçats a alumnat d’ensenyaments
obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres
educatius sufragats amb fons públics respecte al llindar de
renda del tram garantit més baix que s’hi reculli anualment.

A

2. CONDICIONS ESPECÍFIQUES

5. PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
L’acord de la resolució de la convocatòria atorgarà una bestreta
del 100 % de l’import de la subvenció que serà abonada al Centre
Escolar o entitat col·laborador.
Annex 4 LÍNIA 4: BEQUES MENJADOR ENSENYAMENT 0 A 3 ANYS
1. OBJECTE I FINALITAT
L’objecte d’aquesta línia de subvenció és definir el conjunt de
condicions i el procediment de concessió de subvencions a
infants de la ciutat de Sant Andreu de la Barca per a
subvencionar les seves despeses derivades del servei de menjador
en l’ensenyament preescolar de 0 a 3 anys.
La finalitat d’aquesta línia de subvenció és fomentar la
igualtat
d’oportunitats,
l’accessibilitat
a
l’educació
preescolar i el foment de la integració.
Aquestes prestacions
econòmiques municipals adreçades a la infància, persegueix
garantir una adequada atenció a la infància al nostre municipi,
prevenint així situacions de risc i facilitant la integració i
l’adequat desenvolupament dels nens i les nenes del municipi en
l’àmbit educatiu.
S’entén el servei de menjador prestat per un centre educatiu del
municipi, on s’ofereix educació infantil no obligatòria fins als
3 anys o de centres d’educació especial per la etapa 0 a 3 anys
d’altres municipis.

Assessoria Jurídica
Plaça de l’Ajuntament, 1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA
Telèfon 93 635 64 04 Fax 93 635 64 13
sabarca@sabarca.cat

https://bop.diba.cat
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Una vegada finalitzat el curs escolar, el centre escolar i/o
entitat
col·laboradora
haurà
d’emetre
un
certificat
d’assistència a les activitats de manera regular. Aquest
certificat s’haurà de lliurar a l’Ajuntament abans del 30 de
setembre de l’any següent al de la convocatòria.

CVE 202210090743

2a. Justificació final

Data 9-6-2022

Una
vegada
aprovada
la
resolució
de
la
convocatòria,
l’Ajuntament
remetrà
als
centres
escolars
i/o
entitats
col·laboradores
una
relació
nominativa
dels
infants
beneficiaris, que hauran de retornar a l’Ajuntament signada per
ambdues parts, el centre escolar o entitat col·laboradora.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1a. Justificació parcial

B

La justificació es farà en dos fases:

A

4. JUSTIFICACIÓ

d’acord

amb

els

1. Valoració del nivell de renda de la unitat familiar.
Per aquest concepte, s’estableix un barem de fins
a 6
punts. La puntuació es calcularà establint la proporció
següent: 6*(renda límit-renda familiar)/renda límit.
2. Valoració de situacions específiques de la unitat familiar.
La baremació s’establirà d’acord amb la següent puntuació:
 Tenir més d’un fill en edat escolar (P3 a 4t ESO): 2
PUNTS
 Família monoparental: 1 punt
 Família nombrosa: 1 punt
 Acolliment d’infant: 1 punt
 Condició de discapacitat de la persona beneficiària o
germans de més d’un 33%: 1 punt
 Tenir més d’un fill en edat pre-escolar en una llar
d’infants Pública (P0 a P2): 2 punts
 Estar treballant els progenitors que formin part de
la unitat familiar: 2 punts

3. Valoració per part dels serveis socials per necessitat
social greu.



Menor amb valoració de risc greu d’exclusió social:
10 punts
Famílies amb pla d’intervenció de Serveis Socials: 3
punts

Per a l’atorgament d’aquestes subvencions es tindrà en compte la
puntuació
general
obtinguda,
atenent
a
la
situació
socioeconòmica de la unitat familiar i, quan s’escaigui, les
situacions específiques que puguin acreditar la familiar i la
valoració específica dels serveis socials.

Assessoria Jurídica
Plaça de l’Ajuntament, 1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA
Telèfon 93 635 64 04 Fax 93 635 64 13
sabarca@sabarca.cat

https://bop.diba.cat
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valoraran
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es
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Les sol·licituds presentades
següents requisits:
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3. CRITERIS DE VALORACIÓ ESPECÍFICS

B

Serà condició per optar a aquests ajuts que la renda no sigui
superior a l’establert pel Consell Comarcal del Baix Llobregat a
les Bases de la convocatòria anual per a l’atorgament d’ajuts
individuals de menjador adreçats a alumnat d’ensenyaments
obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres
educatius sufragats amb fons públics respecte al llindar de
renda del tram garantit més baix que s’hi reculli anualment.

A

2. CONDICIONS ESPECÍFIQUES

2a. Justificació final
Una vegada finalitzat el curs escolar, el centre escolar i/o
entitat
col·laboradora
haurà
d’emetre
un
certificat
d’assistència a les activitats de manera regular. Aquest
certificat s’haurà de lliurar a l’Ajuntament abans del 30 de
setembre de l’any següent al de la convocatòria.
5. PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
L’abonament de la beca es realitzarà mitjançant transferència al
compte bancari del centre educatiu, AMPA o empresa, segons qui
gestioni el menjador en cada cas particular, prèvia presentació
de la graella corresponent on s’indiqui els dies que s’ha
utilitzat el servei dels nens amb beques.
Annex 5 LÍNIA 5: ACTIVITATS D’ESTIU
1. OBJECTE I FINALITAT
L’objecte d’aquesta línia de subvenció és definir el conjunt de
condicions i el procediment de concessió de subvencions a
infants de la ciutat de Sant Andreu de la Barca per a
subvencionar les seves despeses derivades d’activitats d’estiu.
La finalitat d’aquesta línia de subvenció és fomentar la
igualtat d’oportunitats, l’accessibilitat a l’educació no
formal, el foment de la integració, l’educació en valors i
altres d’interès general.
Aquestes prestacions econòmiques
municipals adreçades a la infància i adolescència, persegueixen
garantir una adequada atenció a la infància al nostre municipi,
prevenint així situacions de risc i facilitant la integració i
l’adequat desenvolupament dels nens i les nenes del municipi en
l’àmbit educatiu.
Assessoria Jurídica
Plaça de l’Ajuntament, 1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA
Telèfon 93 635 64 04 Fax 93 635 64 13
sabarca@sabarca.cat
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Una
vegada
aprovada
la
resolució
de
la
convocatòria,
l’Ajuntament
remetrà
als
centres
escolars
i/o
entitats
col·laboradores
una
relació
nominativa
dels
infants
beneficiaris, que hauran de retornar a l’Ajuntament signada per
ambdues parts, el centre escolar o entitat col·laboradora.
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1a. Justificació parcial

Data 9-6-2022

La justificació es farà en dos fases:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

4. JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES

B

La comissió de valoració, atenent les sol·licituds rebudes, la
puntuació obtinguda i el crèdit pressupostari disponible,
realitzarà una proposta de subvenció, atenent els següents
import màxims establerts en el punt 5 d’aquestes bases.

Les sol·licituds presentades
següents criteris:

es

valoraran

d’acord

amb

els

1. Valoració del nivell de renda de la unitat familiar.
Per aquest concepte, s’estableix un barem de fins
a 6
punts. La puntuació es calcularà establint la proporció
següent: 6*(renda límit-renda familiar)/renda límit.
2. Valoració de situacions específiques de la unitat familiar.
La baremació s’establirà d’acord amb la següent puntuació:
 Tenir més d’un fill en edat escolar (P3 a 4t ESO): 2
PUNTS
 Família monoparental: 1 punt
 Família nombrosa: 1 punt
 Acolliment d’infant: 1 punt
 Condició de discapacitat de la persona beneficiària o
germans de més d’un 33%: 1 punt
 Tenir més d’un fill en edat pre-escolar en una llar
d’infants Pública (P0 a P2): 2 punts
 Estar treballant els progenitors que formin part de
la unitat familiar: 2 punts
 Haver estat beneficiari de la beca menjador atorgada
pel Consell Comarcal en el curs escolar anterior a la
convocatòria, en el supòsit que l’activitat escollida
disposi de servei de menjador: 2 punts

Assessoria Jurídica
Plaça de l’Ajuntament, 1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA
Telèfon 93 635 64 04 Fax 93 635 64 13
sabarca@sabarca.cat

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 19-27
CVE 202210090743

3. CRITERIS DE VALORACIÓ ESPECÍFICS

Data 9-6-2022

Serà condició per optar a aquests ajuts que la renda no sigui
superior a l’establert pel Consell Comarcal del Baix Llobregat a
les Bases de la convocatòria anual per a l’atorgament d’ajuts
individuals de menjador adreçats a alumnat d’ensenyaments
obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres
educatius sufragats amb fons públics respecte al llindar de
renda del tram garantit més baix que s’hi reculli anualment.
S’haurà d’estar inscrit en una activitat extraescolar i/o casal
d’estiu, en un centre del municipi i col·laborador amb
l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2. CONDICIONS ESPECÍFIQUES

B

S’entén per activitats d’estiu les organitzades fora del
calendari escolar entre juny i setembre que es portin a terme
per una entitat del municipi en l’àmbit del lleure i de l’esport
o per centres d’educació especial, d’altres municipis.

4. JUSTIFICACIÓ
Les persones que hagin lliurat el comprovant de pagament del
100% del cost de l’activitat en el moment de la sol·licitud, la
subvenció s’entendrà justificada.
Les persones que NO hagin lliurat el comprovat de pagament del
100% del cost de l’activitat en el moment de la sol·licitud, una
vegada aprovada la resolució de la convocatòria, l’Ajuntament
remetrà a les entitats col·laboradores una relació nominativa
dels infants beneficiaris, que hauran de retornar a l’Ajuntament
signada per ambdues parts, entitat col·laboradora i la persona
sol·licitant, abans del 30 de setembre.
5. PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
A la línia 5, activitats d’estiu, si s’ha lliurat el comprovant
de pagament del 100% del cost de l’activitat, s’ordenarà el
pagament de la subvenció en el mateix acord de la resolució de
la convocatòria. L’import s’abonarà directament a la persona
sol·licitant,
mitjançant
transferència
al
compte
bancari
facilitat.

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 20-27

B

Si no s’ha lliurat en comprovant de pagament del 100% del cost
de l’activitat
l’acord de la resolució de la convocatòria
atorgarà una bestreta del 100 % de l’import de la subvenció que
serà abonada a l’entitat col·laboradora.

CVE 202210090743

La comissió de valoració, atenent les sol·licituds rebudes, la
puntuació obtinguda i el crèdit pressupostari disponible,
realitzarà una proposta de subvenció, atenent els següents
import màxims establerts en el punt 5 d’aquestes bases.

Data 9-6-2022

Per a l’atorgament d’aquestes subvencions es tindrà en compte la
puntuació
general
obtinguda,
atenent
a
la
situació
socioeconòmica de la unitat familiar i, quan s’escaigui, les
situacions específiques que puguin acreditar la familiar i la
valoració específica dels serveis socials.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

3. Valoració per part dels serveis socials per necessitat
social greu.
 Menor amb valoració de risc greu d’exclusió social:
10 punts
 Famílies amb pla d’intervenció de Serveis Socials: 3
punts

Assessoria Jurídica
Plaça de l’Ajuntament, 1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA
Telèfon 93 635 64 04 Fax 93 635 64 13
sabarca@sabarca.cat

S’entén con mesura de suport a la inclusió en casals d’estiu i
activitats extraescolars , el cost dels monitors i monitores de
suport als infants amb necessitats educatives especials per
millorar la seva autonomia i facilitar la seva inclusió en els
activitats
d’estiu
i
en
les
activitats
extraescolars,
organitzada per una entitat del municipi o per centres
d’educació especial, d’altres municipis.
S’entén per activitats
d’estiu i per activitats extraescolars
el regulat a la línia 2 i 5 d’aquests bases. Aquesta línia serà
compatible amb la sol·licitud de la línia 2 activitats
extraescolars i de la línia 5 activitats d’estiu.
2. CONDICIONS ESPECÍFIQUES
No s’estableix un llindar de renda
subvencions, només criteris tècnics.

per

optar

a

aquestes

A
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Pàg. 21-27

La finalitat d’aquesta línia de subvenció és fomentar la
igualtat d’oportunitats, l’accessibilitat a l’educació no
formal, el foment de la integració, l’educació en valors i
altres d’interès general.
Aquestes prestacions econòmiques
municipals adreçades a la infància i adolescència, persegueixen
garantir una adequada atenció a la infància al nostre municipi,
prevenint així situacions de risc i facilitant la integració i
l’adequat desenvolupament dels nens i les nenes del municipi en
l’àmbit educatiu.

CVE 202210090743

L’objecte d’aquesta línia de subvenció és definir el conjunt de
condicions i el procediment de concessió de subvencions a
infants de la ciutat de Sant Andreu de la Barca per a
subvencionar les despeses derivades de la contractació de
personal de suport per a la adequada atenció i integració en
l’activitat de casal d’estiu i/o activitat extraescolar dels
infants i adolescents amb necessitats educatives especials.

Data 9-6-2022

1. OBJECTE I FINALITAT
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Annex 6 LÍNIA 6: SUPORT A LA INCLUSIÓ EN CASALS D’ESTIU I
EXTRAESCOLARS




Estar matriculat a una escola d’educació especial, ser
alumne atès per un SIEI o comptar amb el suport d’una
persona vetlladora a l’escola ordinària
Estar matriculat en una activitat d’estiu o activitat
extraescolar, en un centre del municipi i col·laborador
amb l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

Assessoria Jurídica
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Telèfon 93 635 64 04 Fax 93 635 64 13
sabarca@sabarca.cat
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Les condicions específiques a acomplir són:

Es valorarà favorablement la beca amb un mínim de puntuació de 5
punts sobre 10 possibles.
4. JUSTIFICACIÓ
Les entitats col·laboradores hauran de justificar l’import
de
la subvenció, un cop finalitzat el casal d’estiu o activitat
extraescolar,
mitjançant
la
presentació
de
la
següent
documentació:
- l’Ajuntament remetrà a les entitats col·laboradores una
relació nominativa dels infants beneficiaris, que hauran de
retornar a l’Ajuntament signada per ambdues parts, entitat
col·laboradora i la persona sol·licitant, abans del 30 de
setembre.
- Memòria de l’activitat.
- Factures i/o nòmines que hagin suportat l’entitat per poder
prestar l’activitat i comprovant de pagament.
5. PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS

https://bop.diba.cat

B

L’acord de la resolució de la convocatòria atorgarà una bestreta
del 100 % de l’import de la subvenció que serà abonada al Centre
Escolar o entitat col·laboradora.

Pàg. 22-27
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Autonomia. Manca d’autonomia per a les activitats de la
vida diària. Fins a 2,5 punts.
Mobilitat. Barem de mobilitat reduïda reconegut, 1 punt
Capacitat de relació. Necessitat d’una persona especialista
o de sistemes augmentatius de la comunicació per a fer-se
entendre. Fins a 3,5 punts.
Grau de discapacitat.
o De 0 a 32,99% .....1 punt
o De 33% a 64.99&....2 punts
o De 65% a 100%......3 punts

Data 9-6-2022
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Es valorarà les necessitats dels infants i els joves i els
recursos necessaris per tal de poder participar en el casal o
activitat extraescolar i es tindrà en compte la seva:

A

3. CRITERIS DE VALORACIÓ ESPECÍFICS
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Estan destinades a complementar els ajuts per al servei de
menjador escolar atorgats pel Consell Comarcal del Baix
Llobregat en el marc de la seva convocatòria anual, per
l’atorgament
d’ajuts
individuals
de
menjador
per
a
la
utilització del servei escolar de menjador a l’alumnat
d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil
de centres educatius sufragats amb fons públics del municipi o
de centres d’educació especial en la etapa 6 als 16 anys
d’altres municipis, sufragats amb fons públics.
2. CONDICIONS ESPECÍQUES
Serà condició per optar a aquests ajuts que la renda no sigui
superior a l’establert pel Consell Comarcal del Baix Llobregat a
les Bases de la convocatòria anual per a l’atorgament d’ajuts
individuals de menjador adreçats a alumnat d’ensenyaments
obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres
educatius sufragats amb fons públics respecte al llindar de
renda del tram garantit més baix que s’hi reculli anualment.
Seran condicions específiques d’aquesta línia de subvenció:
1. Presentar la sol·licitud i la documentació requerida en els
terminis i la forma establerta en la convocatòria.
2. Haver sol·licitat la beca del Consell Comarcal del Baix
Llobregat.
3. L’alumne ha d’estar empadronat i vivint en el municipi de
Sant Andreu de la Barca.

Assessoria Jurídica
Plaça de l’Ajuntament, 1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA
Telèfon 93 635 64 04 Fax 93 635 64 13
sabarca@sabarca.cat
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La finalitat d’aquesta línia de subvenció és fomentar la
igualtat d’oportunitats, l’accessibilitat a l’alimentació bàsica
i equilibrada, facilitar la conciliació familiar als seus
progenitors i altres d’interès general.
Aquestes prestacions
econòmiques municipals adreçades a la infància i adolescència,
persegueixen garantir una adequada atenció a la infància al
nostre municipi, prevenint així situacions de risc i facilitant
la integració i l’adequat desenvolupament dels nens i les nenes
del municipi en l’àmbit educatiu.

Data 9-6-2022

L’objecte d’aquesta línia de subvenció és definir el conjunt de
condicions i el procediment de concessió de subvencions a
infants de la ciutat de Sant Andreu de la Barca per a
subvencionar les seves despeses derivades del servei de menjador
escolar en ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació
infantil.
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1. OBJECTE I FINALITAT

B

Annex 7 LÍNIA 7: BEQUES MENJADOR ENSENYAMENTS OBLIGATORIS I DE
SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL (De P3 a 4t d’ESO)

Les sol·licituds presentades es puntuaran segons els barems
establerts pel Consell Comarcal del Baix Llobregat per curs
corresponent, dins de les bases reguladores per a l’atorgament
dels ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat
d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil
escolaritzats en un centre educatiu del Baix Llobregat sostingut
amb fons públics de Catalunya durant el curs escolar.
5. JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES
Es donarà per justificat amb les factures
presentats pel gestor del menjador escolar.

o

certificats

6. PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 24-27
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L’abonament de la beca es realitzarà mitjançant transferència al
compte bancari del centre educatiu, AMPA o empresa, segons qui
gestioni el menjador en cada cas particular, prèvia presentació
de la graella corresponent on s’indiqui els dies que s’ha
utilitzat el servei dels nens amb beques.

Data 9-6-2022

4. CRITERIS DE VALORACIÓ ESPECÍFICS
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4. No tenir el servei de menjador amb caràcter gratuït i no
rebre cap altre ajut per el mateix concepte d’altres
administracions o ens públic o privat que, juntament amb
la beca de l’Ajuntament superi el cost del servei de
menjador.
5. No estar en acolliment residencial.
6. Trobar-se al corrent d’obligacions tributàries tant el
peticionari
com
els
empadronats
al
domicili
amb
l’Ajuntament, la resta d’Administracions i la Seguretat
Social.
7. No tenir deutes de menjador escolar endarrerits.
8. Utilitzar diàriament el servei de menjador o els dies
establerts per a la modalitat de beca compactada, amb
l’excepció
de
malaltia
o
altres
causes
similars,
degudament justificades.
9. Presentar l’autorització en el model corresponent de tots i
cadascun dels membres de la unitat familiar per consultar
les dades relatives a la renda i patrimoni familiar.

Assessoria Jurídica
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S’entén com a mesura de suport a la inclusió en
serveis de
menjador i en serveis d’acollida, prestats pels centres
educatius sufragats amb fons públics, del municipi, el cost dels
monitors i monitores de suport als infants amb necessitats
educatives especials per millorar la seva l’autonomia i
facilitar la seva inclusió en les activitats del servei de
menjador escolar i el servei d’acollida.
2. CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Els sol·licitants son els centres educatius sufragats amb fons
públics del municipi, per tant no procedeix establir condicions
de llindar de renda per optar a aquestes subvencions, només
criteris tècnics.
Els condicions a acomplir són:




Ser un centre d’educació infantil, primària o secundària
de Sant Andreu de la Barca o AMPA del centre, sufragat
amb fons públics, amb SIEI.
Complimentar degudament el full de participació.
Presentar un pla de suport per a l’atenció de l’alumnat
amb necessitats educatives especials atesos pel SIEI
dels centres per a la realització d’activitats en horari
no lectiu el curs escolar de l’any de la convocatòria,
amb la següent estructura:

Assessoria Jurídica
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La finalitat d’aquesta línia de subvenció és fomentar la
igualtat
d’oportunitats,
l’accessibilitat
a
l’educació,
facilitar la conciliació familiar, el foment de la integració,
l’educació en valors i altres d’interès general.
Aquestes
prestacions econòmiques municipals adreçades a la infància i
adolescència, persegueixen garantir una adequada atenció a la
infància al nostre municipi, prevenint així situacions de risc i
facilitant la integració i l’adequat desenvolupament dels nens i
les nenes del municipi en l’àmbit educatiu.

Data 9-6-2022

L’objecte d’aquesta línia de subvenció és definir el conjunt de
condicions i el procediment de concessió de subvencions a
infants de la ciutat de Sant Andreu de la Barca per a
subvencionar les despeses dels centres educatius de la ciutat
destinades a la contractació de monitors i monitores de suport
als infants amb necessitats educatives especials en serveis de
menjador i en serveis d’acollida.
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1. OBJECTE I FINALITAT

B

Annex 8 LÍNIA 8: SUPORT A LA INCLUSIÓ EN SERVEIS DE MENJADOR
ESCOLAR I SERVEI D’ACOLLIDA DELS CENTRES ESCOLARS

a) Si existeix resolució de reintegrament sobre qualsevol
subvenció concedida amb anterioritat per l’Ajuntament de
Sant Andreu de la Barca i no haver donat compliment a
l’obligació de pagament en els termes que resultin
d’aquella.
b) No trobar-se al corrent front l’Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca en el pagament d’obligacions en període
executiu per qualsevol altre concepte diferent del
reintegrament de subvencions.
c) No trobar-se al corrent de les obligacions Tributàries i/o
amb la Tresoreria de la Seguretat Social.
3. CRITERIS DE VALORACIÓ ESPECÍFICS

Pàg. 26-27

No es podrà adquirir la condició de beneficiari quan concorri
alguna de les següents circumstàncies:

CVE 202210090743

S’autoritza la subcontractació del 100 % de l’activitat amb
l’empresa que el Centre Educatiu o l’AMPA tingui contractat el
servei de monitoratge del SIEI.

https://bop.diba.cat

A

Definició i història del SIEI del centre
Pla de suport: definició, objectius i organització
Principi i accions d’inclusió
Sistemes d’avaluació
Pressupost de l’activitat

Data 9-6-2022

-






Implicació del centre i de l’AMPA o AFA. Fins a 2,5 punts
Sostenibilitat de les accions (En termes econòmics). Fins
1,5 punts
Grau d’inclusió de les accions. Fins a 3 punts
Nombre d’alumnes al qual van adreçades les accions
o 0,25 punts per alumne, fins un màxim de 3 punts

Es valorarà favorablement les sol·licituds que obtinguin una
puntuació mínima de 5 punts sobre 10 possibles.
4. JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Es valoraran el següents criteris:

 Memòria del projecte/activitat: Memòria detallada de
realització de la totalitat del projecte conforme a
proposta presentada.
Assessoria Jurídica
Plaça de l’Ajuntament, 1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA
Telèfon 93 635 64 04 Fax 93 635 64 13
sabarca@sabarca.cat
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Les entitats educatives, hauran de justificar l’import de la
subvenció, un cop finalitzat el curs escolar, mitjançant la
presentació de la següent documentació:

o
o

L’Ajuntament podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans
que cregui oportuns, el destí de les quantitats atorgades en
relació amb les seves finalitats.
La justificació haurà de lliurar-se com a molt tard el 30 de
setembre de l’any següent al de la convocatòria.
5. PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
L’acord de la resolució de la convocatòria atorgarà una bestreta
del 100 % de l’import de la subvenció que serà abonada al Centre
Escolar o entitat col·laboradora.”
Les quals se sotmeten a informació pública per un termini de 20
dies, mitjançant anunci inserit al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, a l’objecte que es presentin les
reclamacions i/o al·legacions que es considerin oportunes,
entenent-se aprovades definitivament sense necessitat d’acord
exprés si no se’n presenta cap.
Sant Andreu de la Barca, 7 de juny de 2022

A
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Anar obligatòriament a nom del/de la beneficiària de la
subvenció.
Fer referència a despeses generades de l’activitat objecte
de la subvenció.
Reunir els requisits tècnics exigits per es lleis i el
reglament que regulen les característiques de les factures
i el seu contingut (número, nom i cognom de l’expedidor o
raó social i del destinatari, NIF, descripció de l’operació
i contraprestació total, lloc i data de l’emissió. No
s’acceptaran rebuts.

Pàg. 27-27

o
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Fotocòpia de la factura i comprovants de pagament.

Data 9-6-2022

o
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 Memòria
econòmica:
S’haurà
de
presentar
les
factures
corresponents al projecte “Suport SIEI” i els comprovants de
pagament que justifiquin la totalitat de la despesa de la
subvenció atorgada. Les factures hauran de reunir els
requisits següents:

B

L’alcaldessa
Ana Mª Alba Aguilera
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