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BASES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS ALS PARES DELS INF ANTS USUARIS DEL 
“SERVEI GENERAL D’ESCOLA BRESSOL” I/O DEL “SERVEI EDUC ATIU D’ESPAI DE JOC 
INFANTIL” INTEGRATS EN EL SERVEI MUNICIPAL D’ESCOLA BRESSOL I ATENCIÓ A 
LA PETITA INFÀNCIA I LA FAMÍLIA DE MASQUEFA. 

 

És objecte d’aquestes bases la regulació de la concessió d’ajuts econòmics destinats als pares 
dels infants usuaris del “Servei general d’escola bressol” i/o del “Servei educatiu d’espai de joc 
infantil” integrats en el Servei Municipal d’Escola Bressol i Atenció a la Petita Infància i la 
Família de Masquefa. 

 
I.- REQUISITS 
 
Són requisits per poder demanar aquests ajuts: 
 
a)  Ser usuari del “Servei general d’escola bressol” i/o del “Servei educatiu d’espai de joc 
infantil” integrats en el Servei Municipal d’Escola Bressol i Atenció a la Petita Infància i la 
Família de Masquefa. 

b)  Estar empadronat a Masquefa. 
c)  Complir els barems que es descriuen en la base segona. 
d)  No haver sol·licitat cap altre ajut per al mateix concepte. 
 
L’empadronament a Masquefa ha de ser anterior a un mes a la presentació de la sol·licitud 
d’ajut i afectar, no només al nen o nena usuari/a del “Servei general d’escola bressol” i/o del 
“Servei educatiu d’espai de joc infantil” integrats en el Servei Municipal d’Escola Bressol i 
Atenció a la Petita Infància i la Família de Masquefa, sinó també a que tingui i exerceixi la seva 
pàtria potestat. 

 
II.- CLASSES D’AJUTS I QUANTIA 
 
Es contemplen tres tipus d’ajuts: 
 
AJUT A 
Les famílies que tenen més d’un fill/a matriculat al “Servei general d’escola bressol” i/o al 
“Servei educatiu d’espai de joc infantil”, integrats en el Servei Municipal d’Escola Bressol i 
Atenció a la Petita Infància i la Família de Masquefa, rebran un ajut del 20 % de la tarifa 
mensual dels esmentats serveis, per infant, i es canalitzarà a través de la Regidoria 
d’Ensenyament de l’Ajuntament.  

 
AJUT B 
Les famílies nombroses que tenen un fill/a matriculat al “Servei general d’escola bressol” i/o al 
“Servei educatiu d’espai de joc infantil”, integrats en el Servei Municipal d’Escola Bressol i 
Atenció a la Petita Infància i la Família de Masquefa, rebran un ajut del 20 % de la tarifa 
mensual dels esmentats serveis, per infant, i es canalitzarà a través de la Regidoria de Serveis 
Socials de l’Ajuntament.  
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AJUT C 
Les famílies amb problemàtiques econòmiques que tenen matriculat el seu fill/a al “Servei 
general d’escola bressol” i/o al “Servei educatiu d’espai de joc infantil”, integrats en el Servei 
Municipal d’Escola Bressol i Atenció a la Petita Infància i la Família de Masquefa, rebran ajuts 
que es canalitzaran a través de la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament. 

 

Els tres tipus d’ajuts no seran compatibles entre sí. 

 
La resta de serveis integrats en el  Servei Municipal d’Escola Bressol i Atenció a la Petita 
Infància i la Família de Masquefa (Espai Nadó, Espai Familiar, Servei de Menjador, Hora 
complementària de 8 a 9 h., Hora complementària de 12 a 13 h, i Permanència al centre al 
marge de l’horari regular) queden exclosos dels tres  tipus d’ajuts. 
 
 
III.- CRITERIS PER L’ATORGAMENT D’AJUTS (BAREM D’INGRESSOS I CÒMPUT) 
 
AJUT A 

Famílies que tenen més d’un fill/a matriculat al “Servei general d’escola bressol” i/o al “Servei 
educatiu d’espai de joc infantil”, integrats en el Servei Municipal d’Escola Bressol i Atenció a la 
Petita Infància i la Família de Masquefa. 

 

AJUT B 

Famílies nombroses que tenen matriculat el seu fill/a, al “Servei general d’escola bressol” i/o al 
“Servei educatiu d’espai de joc infantil”, integrats en el Servei Municipal d’Escola Bressol i 
Atenció a la Petita Infància i la Família de Masquefa. 

 

AJUT C 

Famílies amb problemàtiques econòmiques que tenen matriculat el seu fill/a, al “Servei general 
d’escola bressol” i/o al “Servei educatiu d’espai de joc infantil”, integrats en el Servei Municipal 
d’Escola Bressol i Atenció a la Petita Infància i la Família de Masquefa. 

 

Els criteris seran els següents: 

 
* Situació econòmica de la família: valoració de la renda per càpita. 
  (total dels ingressos de la unitat familiar menys la Seguretat Social dividit pel nombre de 
membres de la unitat familiar).  

* Nombre de fills. 
* Famílies en situació de seguiment de Serveis Socials 

 
Per tal de valorar i baremar les sol·licituds d’ajut de forma més ajustada a les necessitats de 
cada família, es proposa el fraccionament dels criteris, de la forma següent: 
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Situació econòmica de la família:  
valoració de la renda per càpita  
 
Inferior a 2.085,51 €. 

 
4 

 
De 2.085,52 €. a 2.780,28 €. 

 
3 

 
De 2.780,29 €. a 3.478,36 €. 

 
2 

 
De 3.478,37 €. a 4.170,42 €. 

 
1 

 
Superior  a 4.170,43 €. 

 
0 

                   
 
Núm. de fills  
 
més de 3 fills   

 
2 

 
3 fills 

 
1 

 
 
Famílies en situació de seguiment dels Serveis 
Socials 
Informe social 

 
2 

 

En el cas que en la família hi hagi algun disminuït físic o psíquic, es comptabilitzarà com si en 
la família hi hagués un membre més dels reals. En aquest supòsit s’haurà d’aportar el certificat 
o la notificació de la resolució de reconeixement i qualificació de la disminució corresponent. 
 
En el cas que amb la família hi convisqui algun ascendent, si així consta en la declaració de la 
renda i en el padró d'habitants, també serà comptabilitzat. 
 
Els ingressos reals es ponderaran mitjançant l’apreciació d’elements patrimonials com béns 
immobles, valors mobiliaris, vehicles, interessos bancaris i semblants. 
 
IV.- ACREDITACIÓ 
 
En el cas que l’Ajuntament de Masquefa ho cregui convenient, es convocarà el sol·licitant a una 
entrevista amb un tècnic del Departament de Serveis Socials. 
 
L’acompliment del requisit d’empadronament serà comprovat d’ofici per l’Ajuntament, però els 
sol·licitants podran presentar la documentació que creguin necessària. 
 
L’acompliment dels requisits econòmics previstos en aquestes bases s’acreditarà mitjançant la 
declaració de renda corresponent a l’any anterior al qual es sol·liciten i referent a tota la unitat 
familiar, és a dir, que si es realitzen declaracions individuals per part dels dos cònjuges o 
d’altres membres de la unitat familiar computables, s’hauran de presentar totes les que hi hagi. 
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Si no haguessin de fer declaració per no estar-hi legalment obligats, es podrà acreditar els 
ingressos per altres mitjans que la comissió jutgi fefaents: certificats d’empresa, nòmines, etc. 
 
En el cas que el sol·licitant pugui demostrar un canvi substancial de la seva situació econòmica 
respecte de la que gaudia l’any anterior, la comissió podrà tenir-ho en compte. 
 
V.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I TRAMITACIÓ 
 
Els impresos de sol·licitud s’hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament de 
Masquefa, de l’1 al 15 de setembre, en horari d’oficina. 
 
En el cas que l’últim dia sigui festiu o dissabte, el termini finalitzarà el dia lectiu immediatament 
anterior. 
 
Totes les sol·licituds i la documentació que s’hi adjunti seran examinades per una comissió 
formada per el Regidor/a de Serveis Socials (o qui delegui), el Regidor/a d’Ensenyament (o qui 
delegui), l’Assistent/a Social i el tècnic/a d’Ensenyament. La comissió designarà de l’Ajut A i B 
els beneficiaris i de l’Ajut C els beneficiaris i la quantitat atorgada a cadascun d’ells en funció de 
la puntuació resultant segons els criteris establerts i en relació a la consignació pressupostària 
disponible. Aquesta comissió farà la proposta a la Comissió de Govern, que serà l’òrgan que 
l’aprovarà.    
 
L’import atorgat s’ingressarà directament a l’Escola Bressol Municipal de Masquefa. 
 
Les situacions i necessitats posteriors al període de presentació de les sol·licituds, es 
presentaran com a màxim 15 dies després de produir-se la situació. I els ajuts tindran efecte 
des de la seva concessió.  
 
VI.- PÈRDUA DE L’AJUT 
 
En el cas que l’Ajuntament, per qualsevol mitjà, comprovi la falsedat d’algun document o 
declaració, o sàpiga de l’incompliment d’algun dels requisits, el beneficiari perdrà el seu ajut i 
esdevindrà deutor a l’Ajuntament de la quantitat que li fou atorgada, amb independència de les 
accions legals que puguin correspondre. 
 
VII.- APLICACIÓ DE LES BASES 
 
Aquestes bases seran d’aplicació pel curs 2003-2004 i pels anys successius mentre no s’acordi 
la seva modificació. 
  
La convocatòria de la concessió s’aprovarà per decret de l’Alcaldia o per Comissió de Govern.  
 
El barem d’ingressos s’actualitzarà, anualment, segons la variació de l’IPC Català. 
 
VIII.- DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
El termini de presentació de sol·licituds, pel curs 2003-2004, serà del dia 1 al 15 de febrer de 
2004, amb efectes retroactius a 1 de setembre de 2003.  
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IX.- DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
Aquestes bases seran d’aplicació des de l’endemà de la seva aprovació. Seran publicades al 
tauler d’anuncis de la Corporació i al de l’Escola Bressol Municipal. I notificades al 
Concessionari, a la Comissió de Coordinació i a la Junta de Pares del Servei Municipal 
d’Escola Bressol i Atenció a la Petita Infància i la Família de Masquefa. 

 

Es regularà el no previst en aquestes bases pel que disposa la normativa Estatal, Autonòmica i 
de Règim Local sobre subvencions i per l’Ordenança reguladora de les subvencions per 
finalitats culturals, esportives, docents, juvenils i de lleure aprovada pel Ple Municipal de data 
16 de juliol del 1996. 
 

Masquefa, 20 de gener de 2004. 
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