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Núm. 4395
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS
Extracte en la BDNS de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts per a
l’adquisició de material escolar curs 2018/2019
Administració Pública: AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE
FARNERS
Codi Administració Pública: L01171805
Òrgan: AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS
Codi Òrgan: L01171805
Id Anunci: 30712
Codi convocatòria: 397085
Des convocatòria: Convocatòria per a la concessió d’ajudes per a
l’adquisició de material escolar durant el curs 2018/2019
De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica
l’extracte de la convocatòria la qual el text complert es pot consultar
a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)
Primer. Beneficiaris
Els alumnes empadronats a Santa Coloma de Farners matriculats
en centres públics o en centres privats concertats del municipi, que
cursin educació infantils, primària o secundària, que reuneixin els
requisits de la convocatòria i no estiguin afectats per cap prohibició
per a ser beneficiaris de les assenyalades a l’article 13 de la Llei general de subvencions.
Segon. Objecte
L’objecte de les subvencions és l’atorgament d’ajuts per l’adquisició de llibres i material escolar, per tal d’afavorir la integració
social dels infants en el seu entorn més immediat que és el seu
municipi.

La convocatòria es realitza de conformitat amb l’Ordenança reguladora de la concessió de subvencions escolars (BOP de Girona núm.
156, de data 17 d’agost de 2016).
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Quart. Quantia
Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria es financen amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2018-16-3270-448000, amb un import màxim de 25.000 euros.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds es presentaran dins el termini de 20 dies a partir de
l’endemà al de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona.
Criteris de valoració de les sol·licituds
La forma d’atorgament de les subvencions, amb un límit de 14
punts, serà d’acord amb els criteris següents:
1.- Situació econòmica: fins a 6 punts.
La puntuació es distribuirà de la manera següent:
a) Igual o inferior a 322,65 € mensuals/membre unitat familiar:
6 punts.
b) Més de 322,65 €, i igual o inferior a 645,30 € mensuals/membre unitat familiar: 3 punts.
c) Superior a 645,30 € mensuals/membre unitat familiar: 0 punts.
2.- Composició de la unitat familiar: fins a 6 punts.
La puntuació es distribuirà de la manera següent:
a) Condició de monoparental:
- Amb un fill: 1 punt.
- Amb més d’un fill: 2 punts.
b) Existència d’infants en acolliment en la unitat familiar:
- Un infant: 1 punt.
- Amb més d’un infant: 2 punts.
c) Qualificació de família nombrosa: 2 punts.
3.- Valoració d’aspectes socials: 3 punts.
Els tres punts s’assoliran amb la concurrència, com a mínim,
d’una de les circumstàncies següents, acreditades pel servei competent:
a) Famílies en situació d’exclusió residencial.
b) Trobar-se en la situació dels punts d) i/o e) de l’article 11.1 de
l’Ordenança reguladora de la concessió de subvencions escolars.
4.- Valoració d’aspectes de salut: 2 punts.
Els dos punts s’assoliran amb la presentació, com a mínim, d’un
dels documents següents, respecte d’algun membre de la unitat
familiar:
a) Certificat o resolució de disminució o discapacitat amb un
grau igual o superior al 33%.
b) Certificat o resolució d’invalidesa.
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c) Resolució de dependència i grau.
d) Informe mèdic o altre document que acrediti una malaltia
greu, dels darrers sis mesos anteriors a la convocatòria, excepte en els casos de malalties degeneratives en què la data de la
documentació acreditativa serà indiferent.
e) Informe mèdic del CSMA (Centre Salut Mental Adults) o serveis equivalents.”
Santa Coloma de Farners, 11 d’abril de 2018
Joan Martí Bonmatí
Alcalde
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