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Expedient núm. X2022000156

BASES PER A LA SOL·LICITUD D’AJUDES PER A MATERIAL
D’ESTUDIS I MANUTANCIÓ PELS INFANTS DE 0-3 ANYS
VEÏNS DE BORDILS, PEL CURS 2021-2022
1.- DISPOSICIONS GENERALS
El marc jurídic que regula aquestes bases és el següent:
- La Llei estatal 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.
- El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei
38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
2.- NORMES DE CARACTER GENERAL DE LES SUBVENCIONS
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La subvenció tindrà caràcter anual i voluntari. No generarà cap dret i no es podrà
al·legar com a precedent. En cap cas l’import de la subvenció podrà ser superior a
l’import abonat per la família.
En compliment del que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades recollides
s’incorporaran, per ser tractades, en un fitxer automatitzat propietat de L’Ajuntament
de Bordils amb la finalitat d’atendre les sol·licituds. L’interessat/da pot exercir en
qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

3.- OBJECTE D’AQUESTES BASES
L’objecte d’aquestes bases consisteix en la regulació de la concessió d’ajudes
econòmiques per a l’adquisició de material d’estudi i manutenció, a tots els infants de
0-3 anys empadronats al municipi de Bordils, que reuneixin els requisits previstos en
aquestes bases.
4.- REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
Podran optar a aquests ajuts les persones que reuneixin els requisits següents:
Els pares i mares que tinguin fills i filles empadronats en el municipi de Bordils i
que figurin inscrits a escoles bressol o llars d’infants públiques, durant el curs 2021-
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2022, que tinguin autorització oficial del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya.
- Tant els fills i filles, com almenys un dels dos progenitors, han de figurar
empadronats a Bordils en el moment del període de sol·licitud de les ajudes i han
d’estar donats d’alta al padró d’habitants ininterrompudament com a mínim des del
dia 1 de setembre del curs a que faci referència les bases.
- No tenir cap deute tributari o de cap altre naturalesa amb l’Ajuntament de Bordils.
- No trobar-se en cap dels supòsits que impedeixen tenir la consideració de
beneficiari, d’acord amb el què estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.

5.- QUANTIA DEL AJUTS
L’import dels ajuts es distribuirà amb el següent criteri:
-

Escoles bressols (0 a 3 anys): 200 euros per fill/a
Llar infants (0 a 3 anys): 200 euros per fill/a
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6.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Els habitants del municipi que vulguin beneficiar-se d’aquests ajuts, cal que presentin
la sol·licitud en el Registre electrònic de l’Ajuntament. S’accedirà al mateix des de
l’apartat “tràmits” de la seu electrònica municipal.
S’hauran de presentar les sol·licituds entre el 26 d’abril i el 10 de maig de 2022.
No s’acceptaran sol·licituds fora d’aquests dies.
La sol·licitud ha d’anar acompanyada obligatòriament dels documents següents:
a) Model de sol·licitud reglamentari
b) Fotocòpia de la matrícula o preinscripció.
c) certificat emès pel centre públic on assisteixen els infants, acreditant l’assistència.
En la sol·licitud es farà constar que no s’ha sol·licitat ni obtingut de cap altra
administració pública un ajut de les mateixes característiques i per al mateix curs
escolar i interessat, obligant-se el sol·licitant a comunicar a l’Ajuntament de Bordils
qualsevol canvi de situació en relació a aquest extrem.
7.- ADJUDICACIÓ DE LES AJUDES
Una vegada analitzades les sol·licituds correctament formulades, d’acord amb els
requisits assenyalats anteriorment, l’Alcaldessa dictarà una resolució al respecte.
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Seran denegades totes les sol·licituds presentades fora del termini establert en
aquestes bases. També seran excloses totes les sol·licituds que no s’ajustin als
requisits establerts en aquestes bases.
8.- CRÈDIT PRESSUPOSTARI
L’Ajuntament de Bordils té consignat a l’aplicació pressupostària 323.472.00 del
pressupost general per a l’exercici 2022, l’import de 2.000 € amb destí a aquests
ajuts.
En el cas que siguin més de 10 els infants que reuneixin els requisits per a ser
beneficiaris d’aquests ajuts caldrà prorratejar la consignació pressupostària
9.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació plena d’aquestes bases.
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10.- TRAMITACIÓ
Es faculta a l’Alcaldessa de la corporació per a resoldre les al·legacions que es
puguin formular durant el període d’exposició pública d’aquestes bases, així com les
incidències que eventualment es donin en el transcurs del seu desplegament.

