Ajuntament de la Pobla de Vallbona
Avinguda de Colón, 93 • Telèfon 96 276 00 50 • Fax 96 276 00 26 • CP 46185 CIF: P-46/20400D

EDICTE
L’ajuntament de la Pobla de Vallbona per decret d’alcaldia número 1862, de data 23 d’abril de
2019, ha aprovat els criteris d’admissió del programa “escola d’estiu” per a l’any 2019, que són
els següents:

1) El nombre de places oferides a l'escola d'estiu per al 2019 és de 120, distribuïdes de la
següent forma:
•

80 places amb menjador amb un horari de 9.30 h a 15.30 h.

•

40 places sense menjador amb un horari de 9.30 h a 13.30 h.

Hi existirà un servei de matiners de 8.30 a 9.30, per a totes les famílies que necessiten utilizarlo.
De les 120 places anteriors, es reserven 20 per a persones derivades del departament de
serveis socials.

Així mateix, es reserven 16 places per a alumnat amb diversitat funcional.
Aquest número podrà ser minorat o augmentat en funció de les necessitats observades.
2) El servei es podrà sol·licitar de qualsevol de la següent forma:
•

Primera setmana: del 25 al 28 de juny.

•

Segona setmana: del 1 al 5 de juliol.

•

Tercera setmana: del 8 al 12 de juliol.

•

Quarta setmana: del 15 al 19 de juliol.

•

Cinquena semana: del 22 al 26 de juliol.
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3)

D’acord amb el que disposa l’article 3.1 de l’ordenança reguladora del preu públic per

prestacions de serveis públics o per realització d’activitats juvenils, socio-culturals, educatives i
esportives, el cost del servei serà el següent:
-

Escola d’estiu completa amb menjador: 350 euros (IVA inclòs)

-

Escola d’estiu completa sense menjador: 225 euros (IVA inclòs)

-

Primera semana del servei (mes de juny) amb menjador: 58,40 euros (IVA inclòs)

-

Primera setmana del servei (mes de juny) sense menjador: 37,52 euros (IVA inclòs)

-

Segona, tercera, quarta i cinquena setmana del servei (mes de juliol) amb menjador:
72,90 euros cadascuna (IVA inclòs)

-

Segona, tercera, quarta i cinquena setmana del servei (mes de juliol) sense menjador:
46,87 euros cadascuna (IVA inclós)

4)

Els requisits que cal reunir per a poder ser beneficiari d'aquest servei són:
-

Menors que estiguen cursant segon cicle d’eduació infantil o educació primaria.

I que a més complisquen alguna de les dues condicions:
-

Que l’alumne/a tinga veïnatge administratiu al municipi.

-

Que el pare, la mare, tutor o tutora tinga veïnatge laboral al municipi.

Per al cas de separació o divorci, el requisit del veïnatge administratiu haurà de recaure en un
dels dos progenitors.
5)

Els barems aplicables per determinar l’accés al servei són:
a) Nivell de renda de la unitat familiar: fins a 40 punts
•

Rendes iguals o inferiors al salari mínim interprofessional vigent en l’any
corresponent a la declaració de la renda presentada: 40 punts.

•

Rendes iguals o inferiors al doble del salari mínim interprofessional vigent en l’any
corresponent a la declaració de la renda presentada: 30 punts.
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•

Rendes iguals o inferiors al triple del salari mínim interprofessional vigent en l’any
corresponent a la declaració de la renda presentada: 20 punts.

•

Rendes iguals o inferior al quàdruple del salari mínim interprofessional vigent en
l’any corresponent a la declaració de la renda presentada: 10 punts.

*Es tindra en compte la declaració de l’Impost de la renda sobre les persones fisiques,
el periode de la qual per a la presentació davant l’agencia tributària estiga finalitzar al
momento de presentar la sol·licitud.
b) Situació laboral dels pares: fins a 15 punts
•

Famílies en les que el pare i la mare treballen: 15 punts.

•

Famílies monoparentals en les quals el responsable de l’educació i manteniment
del menor treballe: 15 punts.

•

Famílies en les quals el pare o la mare no treballen: 10 punts.

•

Famílies en les quals el pare i la mare no treballen: 8 punts.

c) Discapacitat: fins a 18 punts
•

•

•

Alumnat:
o

Grau de reconeixement de 33% a 65 %: 4 punts

o

Grau de reconeixement més de 65 %: 8 punts

o

Grau de reconeixement de 33% a 65 %: 2,5 punts

o

Grau de reconeixement més de 65 %: 5 punts

Pares:

Germans:
o Grau de reconeixement de 33% a 65 %: 2,5 punts
o Grau de reconeixement més de 65 %:: 5 punts

d) Família nombrosa: fins a 10 punts
•

De tres fills o de dos si algun d’ells siga discapacitat: 3 punts.

•

De quatre fills: 4 punts.

•

De cinq fills: 8 punts.

•

De sis fills o més: 10 punts.
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e) Familia monoparental: 2 punts.
f)

Empadronament: fins a 15 punts
•

Famílies empadronades amb una antiguitat de almenys 12 mesos ininterromputs:
15 punts.

•

Famílies empadronades menys de 12 mesos ininterromputs: 5 punts.

g) Veinatge laboral: 5 punts
6) .- Establir un termini d’inscripció que coincidirà amb el periode de sol·licitud de la
subvenció del servei “escola d’estiu”; es a dir, 10 dies naturals comptadors a partir del dia
seguent a la publicació de l’extracte de la convocatoria al botlletí oficial de la provincia.
7) .- Les sol·licituds es presentaran en l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania en horari de 9 h. a
14.30 hores.
8)

Documentació a presentar:
-

Sol·licitud

-

Títol de família nombrosa

-

Justificant de família monoparental

-

Certificat de discapacitat, si és el cas

-

Certificat d’empresa que acredite el domicili laboral, si és el cas

-

Sentència de separació o divorci, si és el cas

La sol·licitud del present servei comportarà implícitament l’autorització a l’Ajuntament de la
Pobla de Vallbona per poder comprovar les dades necessàries.

9)

Finalitzat el termini de sol·licitud, es determinaran de manera provisional les persones

beneficiàries d’aquest servei mitjançant resolució d’alcaldia, fent-se públic el llistat al tauler
d’anuncis d’aquest ajuntament.
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Es donarà un termini de tres dies per presentar al·legacions. Transcorregut aquest termini,
sense haver-se presentat cap al·legació, el llistat provisional és convertirà en definitiu sense
necessitat d’aprovar-lo de nou.
Si es presenten al·legacions, aquestes seran resoltes i s’aprovarà, mitjançant resolució
d’alcaldia, el llistat definitiu de persones beneficiàries del servei. Aquest llistat es farà públic al
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament.
10)

Establir un període de matriculació de deu dies naturals a partir del dia següent de la

publicació del llistat definitiu al tauler d’anuncis de l’ajuntament. La matricula i el pagament de la
mateixa es tramitarà a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania en horari de 9 a 14.30 h.
11)

Establir que les sol·licituds rebudes fora del termini anterior seran ateses i incloses,

sempre que complisquen els requisits i existisquen places per cobrir.
12)

Com a regla general, no procedirà la devolució del preu satisfet per la baixa de

l'alumne/a, excepte en qualsevol d’aquests casos:
-

Quan per causes imputables a l'Ajuntament, l'escola d'estiu no es preste.

-

Quan per causes mèdiques, acreditades mitjançant justificant metge, aconsellen la
no assistència a l'escola d'estiu, sempre que no s'haja superat el 50% de
l'assistència a l'escola d'acord amb la matriculació sol·licitada per la persona
interessada.
En aquesta última circumstància, es farà la devolució de la quantitat proporcional al
període no gaudit per l'alumne/a.

JOSEP VICENT GARCIA TAMARIT
Fecha firma: 02/05/2019 12:19:51 CEST
Ciudadanos
ACCVCA-120
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