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Bases per a la convocatòria dels ajuts destinats a mares i pares, o tutors 

legals, d’alumnes per al servei de la llar d’infants, anualitats 2018 i 2019 

(cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019), i obertura de la convocatòria 

(exp. X2019000312) 

Article 1. Objecte. 

L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament d’ajuts destinats a mares i pares, 

o tutors legals, d’alumnes empadronats al municipi i que estiguin matriculats a una 

llar d’infants dels municipis de la Vall de Camprodon. 

Article 2. Actuacions subvencionables. 

Serà subvencionable l’import, per a cada curs escolar, de les quotes mensuals (de 

setembre a juliol), i la matrícula del curs escolar de la llar d’infants, que els pares, 

mares o tutors legals dels alumnes, hagin efectivament abonat i justificat d’acord 

amb el requisits d’aquestes bases. 

Article 3. Crèdits pressupostaris. 

L’aplicació pressupostària “A famílies i institucions sense ànim de lucre” disposa 

d’un màxim de 7.000,00 euros a l’aplicació número 2019.1.920.48900. Aquest 

import màxim resta condicionat a possibles futures modificacions, a l’alça, de 

l’import d’aquesta partida, les quals només seran efectives si la seva aprovació 

definitiva és anterior a la resolució dels ajuts. Aquest import correspon als dos 

cursos escolars objecte de la convocatòria, havent-se previst una subvenció 

màxima de 3.500,00 € per a cada curs escolar. 

Article 4. Termini de presentació de sol·licituds 

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes a comptar des de l’endemà 

de la publicació d’aquestes bases i convocatòria a la BDNS i extracte al BOP de 

Girona i a l'e-tauler municipal. 

Les sol·licituds presentades fora del termini previst no seran admeses a tràmit. 

Article 5. Criteris de concessió. 

La subvenció es concedeix en règim de concurrència competitiva i en base als 

següents criteris: 

El beneficiari rebrà, com a màxim, el 50% del total que resulti de la suma dels 

conceptes subvencionats, que ho són els imports de les quotes degudament 

justificades i l’import de la matrícula. 

S’estableix un import màxim de 500,00 euros per sol·licitud. 
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Si l’import total dels ajuts supera el crèdit previst a l’aplicació pressupostària 

corresponent, cada beneficiari veurà reduït l’import del seu ajut de forma 

proporcional fins a esgotar el crèdit existent.  

Article 6. Beneficiaris, requisits i documentació a aportar. 

Seran beneficiaris de l’ajut: 

Les mares i pares, o tutors legals, dels alumnes matriculats a una llar d’infants dels 

municipis de la Vall de Camprodon durant el curs escolar objecte de la corresponent 

convocatòria de l’ajut. 

S’hauran de complir els següents requisits: 

a) que la mare, el pare, o el tutor legal, juntament amb l’alumne, estiguin 

degudament empadronats al municipi de Llanars en el moment de presentar la 

sol·licitud de l’ajut, i que els empadronaments es  mantinguin durant tot el curs 

escolar vigent. 

b) que l’empadronament de l’alumne es mantingui durant tot el curs escolar vigent. 

c) que l’alumne ha d’haver estat empadronat durant els mesos pels quals se 

sol·licita l’ajut. 

d)que es declari el compromís de matricular l’alumne, quan sigui el moment, a 

l’escola pública del municipi de Llanars. 

Documentació: 

La persona interessada presentarà una instància en formulari estàndard facilitat per 

l’Ajuntament i adreçat a l’alcalde de la Corporació, dins el termini establert en les 

presents bases i degudament signat pel pare, la mare o tutor legal de l’alumne, la 

qual anirà acompanyada de la documentació següent:  

1. Declaració jurada signada pel pare/mare, o tutor legal de l’alumne, manifestant 

que no es troben inclosos en cap dels supòsits de prohibició de subvencions 

públiques establerts per l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 

de subvencions i pels articles 18 a 29 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 

qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions. 

2. Declaració jurada signada pel pare/mare, o tutor legal de l’alumne, relativa a la 

percepció d’altres subvencions de caràcter públic amb indicació de l’import percebut 

i una còpia original o compulsada de la documentació acreditativa de la percepció 

d’aquestes subvencions. La totalitat dels ajuts percebuts, incloent el present ajut, 
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no podran superar el 100% de l’import de la matrícula, més les quotes mensuals 

que s’hagin satisfet. 

 

3.Declaració jurada assumint el compromís que l’alumne serà matriculat a l’escola 

de primària de Llanars. L’Ajuntament de Llanars realitzarà una comprovació de la 

posterior matriculació de l’alumne, quan arribi el moment, i l’incompliment d’aquest 

requisit podrà ésser causa de revocació de l’ajut. 

4. Declaració jurada relativa a l’acceptació de les condicions establertes per 

aquestes bases, de la subvenció que se li pugui atorgar, així com les condicions que 

se’n derivin, en cas de ser-li concedida. 

5. Còpies, degudament compulsades, de: 

a) comprovant de pagament de la matrícula del curs escolar. 

b) comprovant de pagament de les quotes mensuals satisfetes. 

6. Dades relatives a la domiciliació bancària de l’interessat/a, a la qual es vulgui  

que es transfereixi l’import de la subvenció. 

7. Declaració jurada relativa a la veracitat de les dades aportades pel sol·licitant en 

la seva petició. En cas que es comprovi la falsedat d’aquestes dades, i/o de la 

documentació aportada, el beneficiari haurà de retornar l’import concedit, d’acord 

amb l’establert a la Llei general de subvencions i el Reglament que la desenvolupa. 

Tanmateix, s’impedirà el seu accés als ajuts previstos per aquesta ordenança per a 

propers cursos escolars, amb el límit màxim previst per a la prohibició de 

contractació amb l’administració regulat a la Llei de contractes del sector públic i la 

seva reglamentació de desenvolupament vigents. 

En el cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, 

l’Ajuntament, sol·licitarà al sol·licitant que esmeni o completi la documentació dins 

el termini de deu dies hàbils, a comptar des de la data de recepció del corresponent 

requeriment, amb l’advertiment que, si no ho fa, se’l tindrà per desistit i s’arxivarà 

d’ofici l’expedient sense cap tràmit posterior. 

Article 7. Òrgans d’instrucció i resolució. 

La instrucció del procediment recau en el secretari de la corporació, o persona que 

el substitueixi. 

La resolució del procediment correspon a l’alcaldia. 

Article 8. Resolució i notificació. 
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La resolució del procediment i la seva notificació s’efectuarà dins els sis mesos 

posteriors a la finalització del període de presentació de sol·licituds. 

La resolució posa fi a la via administrativa i podrà interposar-se recurs potestatiu de 

reposició, davant l’alcaldia, dins el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de 

rebuda la notificació, o bé recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del 

contenciós administratiu de Girona, dins el termini de dos mesos comptats des de 

l’endemà de rebuda la notificació.  

La notificació es durà a terme a l’adreça postal que els interessats assenyalin a la 

instància o en el correu electrònic que assenyalin si accepten rebre les notificacions 

d’aquest procediment per mitjans electrònics. 

Article 9. Obligacions dels beneficiaris dels ajuts 

Els beneficiaris dels ajuts assumeixen les obligacions següents: 

1.Realitzar les actuacions objecte de l’ajut concedit i conservar-ne els documents 

que ho justifiquen. 

2.Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer per part de 

l’Ajuntament, amb el compromís de facilitar la documentació complementària 

requerida a l’efecte. 

3.Comunicar, en el moment en què es produeixin, l’obtenció d’altres ajuts, 

subvencions o recursos públics que tinguin per objecte finançar la mateixa actuació 

regulada en aquestes bases.. 

4.Procedir al reintegrament dels fons rebuts en cas d’incomplir-se el contingut 

d’aquestes bases o en cas que es donin qualsevol dels supòsits previstos a l’article 

37 de la Llei general de subvencions i als articles 91 a 93 del Reglament general de 

subvencions. 

Article 10.Caràcter voluntari dels ajuts 

Aquests ajuts tenen caràcter voluntari i eventual i no generaran cap dret per a 

l’obtenció d’aquells altres ajuts que, eventualment, pugui convocar l’Ajuntament de 

Llanars, amb el mateix objecte en exercicis posteriors. 

Article 11. Publicitat. 

L’anunci de convocatòria es publicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions, 

al BOP de Girona, i a l'e-tauler municipal. La restant publicitat del procediment 

s’efectuarà mitjançant la pàgina web de l’Ajuntament de Llanars (e-tauler). 
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