Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
ajuntament@laroca.cat
www.laroca.cat

Jsa/im
Exp.: S.P. 1658/20 General 1007/17
Ass: Aprovació convocatòria per a la concessió de beques escolars i activitats
extraescolars curs 2020-21
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Vistes les situacions de desigualtat i dificultat econòmica detectades en algunes
famílies del municipi i en aplicació dels articles 3 i 20 de la Llei 12/2007, d’11
d’octubre de Serveis Socials que disposa que per tal de prevenir situacions de risc,
compensar dèficits de suport social i econòmic i de vulnerabilitat, Serveis Socials
disposa de prestacions en forma d’ajudes econòmiques.
Vistes les bases reguladores per a la concessió de beques escolars i d’activitats
extraescolars de l’Ajuntament de La Roca del Vallès aprovades pel Ple Municipal el
30 de març de 2017.
Atès que a l’article 4 de les mateixes bases indica que seran vigents mentre no hi
hagi unes noves bases i s’establiran convocatòries per cada curs escolar.
Atès que l’objecte d’aquesta normativa és regular la concessió de beques escolars
en concepte de material i llibres escolars, transport escolar, menjador, activitats
extraescolars i casals d’estiu escolars per a l’alumnat d’educació infantil, primària i
secundària, amb necessitats socioeconòmiques, empadronats al municipi de la
Roca del Vallès i matriculats en centres educatius sostinguts amb fons públics.
Atès que els destinataris d'aquesta convocatòria és l’alumnat d'Educació Infantil,
d’Educació Primària i Secundària, empadronats a la població de La Roca del Vallès,
i poden sol•licitar els ajuts les mares, els pares, els/les tutors/es legals o les
persones encarregades temporal o definitivament de la guarda dels beneficiaris/es.
Atès que l’obertura del termini per a la presentació de sol·licituds de les esmentades
beques pel curs 2021-21 es proposa que sigui s’iniciarà el dia següent a la data de
la publicació en el butlletí oficial de la província de Barcelona i finalitzarà en data 3
de juliol de 2020, presentant el formulari específic per via telemàtica a través de la
pàgina web de l’Ajuntament i/o a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania. El formulari es
pot trobar a la pàgina de l’Ajuntament: www.laroca.cat
Atès que els conceptes a becar seran els següents:
-

Educació infantil 2n cicle (P-3, P-4 i P-5): material escolar, activitats d’estiu,
menjador (sempre i quan s’hagi fet la sol·licitud de beques de menjador del
Consell Comarcal) i activitats extraescolars.

-

Educació primària: (1r. a 6è): material escolar, activitats d’estiu, menjador
(sempre i quan s’hagi fet la sol·licitud de beques de menjador del Consell
Comarcal) i activitats extraescolars.
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-

Educació secundària obligatòria (ESO): transport escolar (LT a LR) ,
activitats d’estiu, llibres i activitats extraescolars.

Atès que queden establerts els barem i criteris de ponderació i valoració, tant
socials com econòmics, a les Bases reguladores per a la concessió de beques
escolars i d’activitats extraescolars vigents.
Atès que els imports de referència a partir dels quals s’aplica el percentatge de
bonificació són els següents:
-

Per material escolar: 60 €
Per transport escolar: 271,61€
Per activitats d’estiu: (4 setmanes): 260 €
Activitat extraescolar: 250 €
Llibres (ESO): 150€
Menjador escolar: 1.109,80€

Atès que es proposa establir el següent pressupost màxim, que anirà a càrrec de
la partida següent:
Beques
escolars
d’activitats
extraescolars
Menjador
escolar

i 07-231-48000 Beques de
35.000 €
Serveis Socials

07-231-48007 Suficiència
7.000 €
alimentària a la infància

La documentació a aportar per part dels sol·licitants serà la següent:
-

Llibre de família

-

DNI, NIE o passaport (de tots els majors de 14 anys de la unitat familiar)

-

Volant de convivència (es facilitarà a l’Ajuntament)

-

Declaració de la renda de l’exercici 2019

-

Darrer rebut de lloguer o hipoteca de l’habitatge

-

Fotocòpia del número de compte bancari

-

En cas de separació, conveni regulador o resolució judicial

-

En cas d’incompliment de l’obligació de pagament de la pensió d’aliments,
documentació acreditativa de la reclamació.

-

En els casos en què algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol
tipus d’ingrés corresponent a rendiments no tributables o exempts, s’ha
d’aportar la documentació que es relaciona a continuació en funció de la
font o fonts d’ingressos:
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-

Informe de Vida Laboral, certificat de pensions, certificat renda garantida de
ciutadania.

Altres Documents :
-

Títol de família nombrosa

-

Títol de família monoparental

-

En cas de discapacitat d’algun membre de la unitat familiar, certificat de
l’òrgan competent.

-

En cas de malaltia greu d’algun membre de la unitat familiar, informes
mèdics o altres documents.

-

En cas d’infant en acolliment, la resolució pertinent.

La falta d’aportació d’algun document obligatori de la sol·licitud farà que la beca
sigui desestimada.
A la sol·licitud consten els documents que l’Ajuntament de la Roca del Vallès i el
Consell Comarcal del Vallès Oriental, aquest últim mitjançant un conveni de gestió
dels Serveis Bàsics d’Atenció Social amb l’Ajuntament, podrà consultar i obtenir
d’altres administracions públiques, i que per tant, la persona sol·licitant presumeix
que autoritza a l’Ajuntament i al Consell Comarcal del Vallès Oriental a la seva
consulta i obtenció, si no s’hi oposa expressament, en aquest cas caldrà aportar-ho
la persona sol·licitant. Per altra banda, si es considera es podrà reclamar aquesta
documentació directament a la persona sol·licitant perquè l’aporti ella mateixa.
Atès que les comunicacions de les beques a les famílies es faran preferentment de
forma electrònica i per això a la sol·licitud hauran de fer constar el correu electrònic i
el telèfon mòbil. La forma de pagament de les beques serà directament pagant al
sol·licitant. Tot i això en els casos que és sol·liciti, el pagament es farà mitjançant
endós directament a tercers i/o prestador de Serveis.
.
Atès que les beques d’activitats extraescolar que es portin a terme al Centre
Esportiu Municipal, se li aplicarà a la quota de l’activitat del CEM l’import
subvencionat de l’activitat, resultant la resta de l’import a pagar pel sol·licitant.
Atès que els beneficiaris estan obligats a justificar, mitjançant factures originals o
fotocòpies compulsades, que la beca s’ha destinat a la finalitat destinada. Aquesta
documentació hauria de ser presentada a l’Ajuntament per registre d’entrada, en el
termini màxim de 3 mesos de la concessió de l’ajut, i en cap cas, més tard del 30 de
setembre de l’any posterior, per les beques que estan compromeses per cursos
escolars complerts. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada
correspongui i la incoació de l’expedient de reintegració de la beca.
Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula el
règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions
públiques.
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Vist el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la
citada Llei.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència delegada en la Junta de Govern
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia de l’Ajuntament,
mitjançant Decret 994/19 de data 10 de juliol de 2019.
Atès que l’article 10 de la Llei 40/2015, 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic, disposa que els òrgans superiors poden avocar per a ells mateixos el
coneixement d’un assumpte la resolució del qual correspongui ordinàriament o per
delegació als seus òrgans administratius dependents, quan circumstàncies d’índole
tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho facin convenient. En els supòsits
de delegació de competències en òrgans no jeràrquicament dependents, el
coneixement d’un assumpte pot ser avocat únicament per l’òrgan delegant. En tot
cas, l’avocació s’ha de fer per acord motivat, que ha de ser notificat a les persones
interessades en el procediment, si n’hi ha, abans de la resolució final que es dicti.
Contra l’acord d’avocació, no es pot interposar recurs, encara que es pot impugnar
en el recurs que, si s’escau, s’interposi contra la resolució del procediment.
Els acords adoptats per delegació s’entendran dictats per l’Alcaldia, com a titular de
la competència originària, d’acord amb l’article 13.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre.
Vist l’informe de la Treballadora Social de data 14 de maig de 2020.
Vist l’informe d’intervenció de data 2 de juny de 2020.
Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia,
RESOL
PRIMER.- Aprovar l’avocació d’aquest acord en base a l’article 10 de la Llei
40/2015, 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
SEGON.- Aprovar la convocatòria de sol.licituds i atorgament de beques escolars i
activitats extraescolars de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per al curs 2020-21.
TERCER.- Establir un pressupost màxim per a cada tipus d’ajut que anirà a càrrec
de les partides i per les quanties i projectes següents:
Beques
escolars
d’activitats
extraescolars
Menjador
escolar
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QUART.- Obrir un termini que s’iniciarà el dia següent a la data de la publicació en
el butlletí oficial de la província de Barcelona i finalitzarà en data 3 de juliol de 2020,
presentant el formulari específic per via telemàtica a través de la pàgina web de
l’Ajuntament i/o a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania. El formulari es pot trobar a la
pàgina de l’Ajuntament: www.laroca.catde beques escolars i activitats extraescolars
de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l'exercici 2020-21.
CINQUE`.- Publicar aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en el tauler d'anuncis de la corporació i a la web municipal per a la seva
informació pública
SISÈ.- AUTORITZAR la despesa, d’import total de 35.000,00 euros, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària codificada amb el número 07 231 48000 – Beques
Serveis Socials, del Pressupost de despeses del Pressupost General de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2020, amb crèdits suficients per
donar compliment a les obligacions que assumeix l’Ajuntament de la Roca del
Vallès en l’impuls del que es pretén aprovar, en relació a la proposta de l’aprovació
de la convocatòria per al curs 2020-2021, de sol·licituds i de l’atorgament de beques
per a activitats extraescolars i beques per al menjador escolar de l’Ajuntament de
La Roca del Vallès.
SETÈ.- INFORMAR que a la comptabilitat municipal SICALWIN de l’Ajuntament de
La Roca del Vallès, figura un assentament comptable, en la modalitat de Retenció
de Crèdit (RC), amb número d’operació 220200004119, de data 02/06/2020, per un
import total de 35.000,00 euros, en l’aplicació pressupostària codificada amb el
número 07 231 48000 – Beques Serveis Socials, del Pressupost de despeses del
Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2020, amb
crèdits suficients per donar compliment a les obligacions que assumeix l’Ajuntament
de la Roca del Vallès en l’impuls del que es pretén aprovar, en relació a la proposta
de l’aprovació de la convocatòria per al curs 20202021, de sol·licituds i de
l’atorgament de beques per a activitats extraescolars i beques per al menjador
escolar de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.
VUITÈ.- AUTORITZAR la despesa, d’import total de 7.000,00 euros, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària codificada amb el número 07 231 48007 – Altres ajuts de
menjador (Suficiència alimentària infància), del Pressupost de despeses del
Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2020, amb
crèdits suficients per donar compliment a les obligacions que assumeix l’Ajuntament
de la Roca del Vallès en l’impuls del que es pretén aprovar, en relació a la proposta
de l’aprovació de la convocatòria per al curs 2020-2021, de sol·licituds i de
l’atorgament de beques per a activitats extraescolars i beques per al menjador
escolar de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.
NOVÈ.- INFORMAR que a la comptabilitat municipal SICALWIN de l’Ajuntament de
La Roca del Vallès, figura un assentament comptable, en la modalitat de Retenció
de Crèdit (RC), amb número d’operació 220200004120, de data 02/06/2020, per un
import total de 7.000,00 euros, en l’aplicació pressupostària codificada amb el
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número 07 231 48007 – Altres ajuts de menjador (Suficiència alimentària infància),
del Pressupost de despeses del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca
del Vallès per a l’any 2020, amb crèdits suficients per donar compliment a les
obligacions que assumeix l’Ajuntament de la Roca del Vallès en l’impuls del que es
pretén aprovar, en relació a la proposta de l’aprovació de la convocatòria per al curs
2020-2021, de sol·licituds i de l’atorgament de beques per a activitats extraescolars
i beques per al menjador escolar de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.
DESÈ.- INFORMAR de l’obligació de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, d’ajustarse al procediment regulat a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, així com el Real decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en
relació a la proposta de l’aprovació de la convocatòria per al curs 2020-2021, de
sol·licituds i de l’atorgament de beques per a activitats extraescolars i beques per al
menjador escolar de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.
ONZÈ.- INFORMAR de l’obligació de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, per donar
compliment al que s’estableix a l’Ordre EHA/875/2007, de 29 de març, per la qual
es determina el contingut i especificacions tècniques de la informació que s’ha de
subministrar a la base de dades nacional de subvencions regulada en el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, de comunicar a la
Base de dades nacionals de subvencions la convocatòria, en relació a la proposta
de l’aprovació de la convocatòria per al curs 2020-2021, de sol·licituds i de
l’atorgament de beques per a activitats extraescolars i beques per al menjador
escolar de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.
DOTZÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a la
Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, als efectes
escaients.
TRETZÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a la
Intervenció municipal i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament de La Roca del
Vallès, als efectes escaients.
CATORZÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, al
Govern Municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes escaients.
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