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[

EDICTE

L’ajuntament de la Pobla de Vallbona per decret d’alcaldia número 2126, de data 8 de maig de
2019, ha aprovat els criteris d’admissió del programa “escola d’estiu per a persones amb
diversitat funcional” per a l’any 2019, que són els següents:

PRIMER.- Que el nombre de places oferides a aquesta escola d'estiu per al 2019 és de 17.
SEGON.- Que l’horari de l’activitat será de 10 a 13 hores.
TERCER: 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 de 205,88 euros.
QUART.- Els requisits que cal reunir per a poder ser beneficiari d'aquest servei són:
-

Tindre 12 anys o complir-los al present any.

-

Tindre veinatge administratiu al municipi.

-

Tindre el certificat de diversitat funcional

Per al cas de separació o divorci, el requisit del veïnatge administratiu haurà de recaure en un
dels dos progenitors.
CINQUÉ.- Els barems aplicables per determinar l’accés al servei són:
a) Criteris econòmics:
1) Nivell de renda de la unitat familiar (renta per càpita): fins a 20 punts
Renta per càpita

Punts

Fins 393 euros

20
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De 393,01 a 786 euros

19

De 786,01 a 1.179 euros

18

De 1.179,01 a 1.572 euros

17

De 1572,01 a 1.965 euro

16

De 1.965,01 a 2.358 euros

15

De 2.358,01 a 2.751 euros

14

De 2.751,01 a 3.144 euros

13

De 3.144,01 a 3.537 euros

12

De 3.537,01 a 3.930 euros

11

De 3.930,01 a 4.323 euros

10

De 4.323,01 a 4.716 euros

9

De 4.716,01 a 5.109 euros

8

De 5.109,01 a 5.502 euros

7

De 5.502,01 a 5.895 euros

6

De 5.895,01 a 6.288 euros

5

De 6.288,01 a 6.681 euros

4

De 6.681,01 a 7.074 euros

3

De 7.074,01 a 7.467 euros

2

Més de 7.467 euros

1

*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) Criteris socials:

Pare i mare aturats sense prestació ni subsidi
Pare i mare aturats amb prestació o subsidi
Pare o mare aturats sense prestació ni subsidi
Pare o mare aturats amb prestació o subsidi
Condició de refugiat polític
Família monoparental
Condició de toxicòman, alcohòlic o reclus en un centre
penitenciari del pare o mare o tutors (una o varies condicions)
Orfe absolut

2 punts
1 punt
0,75 punts
0,50 punts
1 punt
1 punt
1 punt
1 punt
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Família nombrosa
Alumnat tutelat per la Generalitat Valenciana
Tutor o cuidador principal major de 65 anys
Família amb més d’un membre de discapacitat

1 punt
1 punt
1 punt
0.25 per cadascú.

SISÉ.- 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.
SETÉ.- Les sol·licituds es presentaran en l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania en horari de 9 h. a
14.30 hores.
HUITÉ.- Documentació a presentar:
-

Sol·licitud

-

Títol de família nombrosa

-

Justificant de família monoparental

-

Certificats de discapacitat

-

Certificat d’acreditació de la tutela de la Generalitat Valenciana, si és el cas

-

Documentació acreditativa de la condició de tutor o cuidador principal (fotocòpia del
llibre de familia o altre document acreditatiu)

-

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.

NOVÉ.- 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.
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.
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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.
DESÉ.- 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.
ONZÉ.- Establir que les sol·licituds rebudes fora del termini anterior seran ateses i incloses,
sempre que complisquen els requisits i existisquen places per cobrir.
DOTZÉ.- 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.]
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JOSEP VICENT GARCIA TAMARIT
Fecha firma: 30/05/2019 15:06:52 CEST
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