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Pl. Francesc Layret, s/n 
08290 Cerdanyola del Vallès 
Barcelona 
Telèfon 93 580 88 88 
Fax 93 580 16 20 

 
 

CONVOCATÒRIA DE BEQUES ESCOLARS PER AL CURS ACADÈMI C 
2020-2021 
 

 
 

1. REGULACIÓ I ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS 
 
1.1 Regulació 
 
• Ordenança reguladora de les bases generals d’atorgament d’ajuts socials, aprovada 

definitivament pel Ple de l’Ajuntament en data 28 de juliol de 2016. 
• Llei 12/2007 d’11 d’octubre de serveis socials. 
• Llei 13/2006 de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. 
 
1.2 Àmbit 
 
Aquesta convocatòria va adreçada als alumnes d’escoles bressol municipal, llars d’infants, 
centres d’educació infantil, primària i secundària obligatòria i educació especial 
empadronats en el municipi de Cerdanyola del Vallès. 
 

1.3 Termini de presentació de les sol·licituds. 
 
El calendari per a l'admissió de sol·licituds és el següent: 
 
Del 11 de maig al 30 de juny de 2020. 
 
L'Ajuntament es reserva la possibilitat de poder ampliar el calendari de presentació per 
assegurar les mesures dictades de distanciament social com a conseqüència del COVID-19, en 
cas de necessitat. 
 
1.4 Lloc de presentació 
 
La presentació de sol·licituds ha de respectar les mesures imposades com a conseqüència de 
l'estat d'alarma ocasionat pel COVID-19, a tal efecte, s'estableixen les modalitats següents: 
 
a) TELEMÀTICA amb caràcter preferent, mitjançant la SEU ELECTRÒNICA disponible al 
lloc web d'aquest Ajuntament i que es troba al link següent:  https://www.cerdanyola.cat/seu-
electronica/tramits/beques-escolars-2020. La ruta per arribar-hi és: web de l'Ajuntament 
(www.cerdanyola.cat) - Seu Electrònica - Tràmits - Beques Escolars 2020 (apartat 
"Subvencions i Ajuts"). 
 
b) PRESENCIAL amb caràcter residual, en aquells casos que no sigui possible la presentació 
telemàtica. Les sol·licituds hauran de presentar-se en  les dependències dels serveis socials 
municipals situades a l'Av. d'Espanya 6 C Baixos. 
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Per a aquesta modalitat es seguiran les pautes següents: 
 

• La presentació de les sol·licituds es farà mitjançant cita prèvia, durant la franja horària 
de 9 a 14'30 hores de dilluns a divendres, per tal d'evitar aglomeracions i respectar la 
distància mínima de seguretat. Per a fixar cita prèvia caldrà posar-se en contacte als 
telèfons 935808888 Extensions (3704 i 3770). 

• Només es permetrà el pas a dues persones dins de les dependències. 
• Per tal d'evitar al màxim la circulació de les persones, es demana que en el moment de 

presentar les sol·licituds es disposi de tota la documentació necessària per agilitzar 
tant la presentació com la resolució de la valoració. 

 
1.5 Altres 
 
L’atorgament d’ajuts quedarà condicionat a l’obtenció de plaça únicament en centres 
autoritzats.  
 
 

2. APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I QUANTITAT MÀXIMA DEST INADA EN 
ELS EXERCICIS 2020 i  2021 

 
Aplicació pressupostària 3000 23160 48100 30121: 
 
Exercici 2020  250.000 € 
Exercici 2021   290.000 € 
 
Aquesta convocatòria resta condicionada a l’aprovació definitiva del pressupost 2021 pel 
que fa a la consignació corresponent. 

 
 
3. ABAST DE LA SUBVENCIÓ  
 

3.1 Objecte de la convocatòria 
 
L’objecte de la convocatòria és l’atorgament d’ajuts individuals per: 
 
1. Llibres, material escolar per alumnat que cursi segon cicle d’educació infantil, 

primària i secundària en escoles ordinàries i aquells infants matriculats en un centre 
d’educació especial amb escolaritat compartida, que no siguin beneficiaris de les 
beques atorgades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya o el 
Ministeri d’Educació. 

2. Material escolar per alumnat matriculat en escoles d’educació especial, sempre i quan 
hagi deixat de ser beneficiari de les beques atorgades pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya o el Ministeri d’Educació. 

3. Equips informàtics personals. Aplicable únicament al curs en que s’inicia el treball amb 
equips informàtics personals. 

4. Llicències digitals, plataformes on-line i /o programari, per l'alumnat dels centres que 
disposi del projecte de treball amb equips informàtics personals.  

5. Menjador escolar per alumnat matriculat en escoles bressols municipals de 
Cerdanyola,  per a infants nascuts l’any 2018, 2019 o 2020 i aquell que cursi educació 
infantil de segon cicle, educació primària i secundària obligatòria en escoles 
ordinàries i centres d’educació especial. 
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6. Llars d’infants i Escoles Bressol Municipals d'altres municipis,  per a infants nascuts 
l’any 2018,  2019 o 2020. 

7. Assistència a sortides de fi d’estudis, d’alumnes de segon cicle d’educació infantil, 
primària i secundària obligatòria matriculats en centres públics de Cerdanyola del 
Vallès i d’educació especial del municipi (Jeroni de Moragas, Flor de Maig) durant el 
curs escolar 2019-2020. 

8. Assistència a sortides de fi d’estudis, d’alumnat de segon cicle d’educació infantil, 
primària i secundària obligatòria matriculats en centres públics de Cerdanyola del 
Vallès i d’educació especial del municipi (Jeroni de Moragas, Flor de Maig) durant el 
curs escolar 2020-2021. 

9. Transport escolar per a alumnat d’entre 4 i 16 anys d’edat. En el cas dels infants 
matriculats en centres d’educació especial de Cerdanyola del Vallès, tindran accés  a 
la beca de transport els alumnes de nova matriculació i aquells que hagin deixat de ser 
beneficiaris de la beca total de transport que fins ara atorgava el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

 
Exclusions: 

 
Els/les  alumnes matriculats en el Centre d’Educació Especial de Jeroni de Moragas o 
qualsevol altre centre d’educació especial amb escolaritat compartida, que segueixin sent 
beneficiaris del règim de beques escolars del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Els/les alumnes de centre d’educació especial que estiguin cursant PFI, per estar sotmesos 
a un règim especial. 
 
Important 
 
La beca de transport escolar anirà adreçada a facilitar a la unitat familiar, en cas de ser 
beneficiari de beca, a l’adquisició de la targeta de transport integrada T-16, l’expedició de 
la qual s’haurà d’acreditar. Una vegada justificada l’adquisició de la targeta, es procedirà 
a fer efectiu el pagament de l’import corresponent, prèvia presentació del model de 
comunicació de dades de creditors/es, degudament omplert. 
 
Les sol·licituds presentades per a menjador dels infants matriculats en escoles bressol 
municipals de Cerdanyola del Vallès, seran derivades a l’oficina de Tarifació Social per 
tal que, si correspon sigui aplicada la reducció corresponent a la tarifa, d’acord amb el 
que estableix l’ordenança núm. 43 reguladora del preu públic per la prestació de serveis 
d’educació, esports, cultura i joventut, excepte en aquells casos d'alta vulnerabilitat, en el 
qual la puntuació obtinguda comporti una reducció superior al màxim establert en 
l'Ordenança núm. 43.  
En les sol·licituds de beques d’escoles bressol municipals, només es valorarà el 
menjador, en aquells casos en que la Tarifació Social estigui vigent. 
 
La valoració de la beca ha de tenir en compte la viabilitat d’ingressos i despeses. En cas 
de que no es doni una coherència entre les despeses i els ingressos acreditats s’instarà, 
mitjançant escrit, a clarificar la situació i podrà ser objecte d’una prospecció posterior per 
part de l’equip tècnic de serveis  socials. 
 
Per la valoració de les sol·licituds només es tindrà en compte les situacions acreditades 
documentalment. Excepcionalment, per aquelles situacions on no sigui possible 
l’aportació de documents acreditatius per causes singulars i no es pugui acreditar la 
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situació exposada, es procedirà, si així es considera, a l’estudi en profunditat de la 
situació per un tècnic o tècnica social i a la seva resolució posterior. 
 

 3.2 Definició d’unitat familiar  
 
D’acord amb el que estableix l’article 12 de l’ordenança reguladora de les bases generals 
d’atorgament d’ajuts socials, es considera unitat familiar a efectes d’aquesta 
convocatòria “El conjunt de persones empadronades en un mateix domicili”. 
 
No obstant això, per tal d’atendre a situacions especials de problemàtica social actuals 
referides a l’habitatge, es podran contemplar els següent supòsits com a excepció: 

 
a) Diferents nuclis de convivència en un mateix domicili i sense vinculació 

familiar.  
 
Es procedirà de la següent manera: 
 

- Es valorarà cada nucli familiar de manera independent  
- Es computarà el lloguer del nucli acollit i del nucli acollidor, sempre i quan es 

justifiqui mitjançant declaració jurada per ambdues parts. 
- La persona sol·licitant ha de fer esment explícit d’aquest fet en la Declaració 

Jurada, en la qual s’han de motivar les raons i les circumstàncies que existeixen 
per compartir habitatge. 

 
b) Persones acollides a casa dels familiars. 
  
Es procedirà de la següent manera: 
 

-   Es donarà l’opció de comptabilitzar per totes les persones empadronades o per nucli                                 
de convivència independent. 
En cas que s’opti per l’opció de nucli independent: 
a) No es computaran despeses d’habitatge 
b) La persona  sol·licitant ha de fer esment explícit i haurà d’omplir l’apartat de 

 declaració responsable que consta en la sol·licitud. 
 

c)  Unitats familiars que tinguin empadronades persones que no 
resideixen en l’actualitat.  

 
Atès que per donar de baixa una persona inscrita en el padró municipal d’habitants es 
requereix de la tramitació prèvia d’un expedient administratiu, d’una certa complexitat, 
que té una durada de 6 mesos aproximadament, en el cas que la persona sol·licitant 
manifesti que al seu domicili hi ha persones empadronades que efectivament no hi 
resideixen, es procedirà de la següent manera: 

 
• S’haurà de presentar instància davant l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 

comunicant les persones que efectivament viuen al domicili i sol·licitar la baixa de 
padró de qualsevol altre persona que figuri empadronada, la qual s’haurà d’aportar 
juntament amb la sol·licitud. 
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d)  Unitat familiar (custòdia compartida): 
 

 Es consideraran membres de la unitat familiar en casos de custòdia compartida: 
• Alumnes sol·licitants. 
• Progenitors (encara que no convisquin). 
• Fills/filles comuns. 

 
 Aclariments: 

• En els casos de custòdia compartida, és requisit que l’infant estigui 
empadronat a Cerdanyola del Vallès en el moment de presentació de 
la sol·licitud de beca. 

• S'inclou, com a membre de la unitat familiar, el pare o mare que no 
consti empadronat/da en el mateix domicili que l'alumne. 

• Per valorar la sol·licitud  és  requisit l’aportació de la totalitat de la 
documentació per cadascun dels progenitors de l’infant 

• En cas que el progenitor que no figura empadronat al mateix 
domicili que el/la menor no signi les autoritzacions que consten en 
els fulls de sol·licitud de la convocatòria de beques, si la puntuació 
obtinguda en la valoració comporta obtenció de beca escolar, els/les 
menors únicament tindran dret al 50% del mòdul màxim. 

 
  3.3 Monoparentalitat 

 
La condició de monoparentalitat quedarà acreditada mitjançant la presentació del títol de 
família monoparental en vigor, expedit per l’administració autonòmica competent. 
 

  3.4 Família nombrosa 
 
La condició de família nombrosa quedarà acreditada mitjançant la presentació del títol de 
família nombrosa en vigor, expedit per l’administració autonòmica competent. 
 

  3.5 Discapacitat 
 

En el cas de que el/la menor per qui es sol·licita la beca, o bé qualsevol dels/de les 
germans-es, pateixi algun tipus de discapacitat, s’haurà d’acreditar mitjançant la 
presentació del Certificat de discapacitat en vigor, expedit per l’administració autonòmica 
competent, llevat que les Bases reguladores del Consell Comarcal determinin la 
presentació d’algun membre més de la unitat familiar que presenti algun tipus de 
discapacitat. En cas de modificació de criteris, per part del Consell Comarcal del Vallès 
Occidental, es requerirà la documentació necessària. 
 

 3.6 Barem de puntuació 
 
Valoració econòmica: 
 
a) Ingressos: 
 
Règim d’autònoms 
 
La valoració econòmica es basarà en el contingut dels models 130 o 131 del quart 
trimestre del 2019 presentat davant l’Agència Tributària. 
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Valoració dels ingressos  
 
La valoració econòmica es basarà en el certificat de retencions i ingressos a compte de 
l’Impost sobre la renda de les persones físiques corresponent a l’exercici 2019. 

 
En cas de presentació de nòmines, per inici de relació laboral en 2020, la valoració dels 
rendiments es realitzarà sota els paràmetres següents: 
 

- No es descomptaran les pagues per transport, dietes, hores extraordinàries i altres 
conceptes. 

- Les nòmines que tinguin descomptes per avançaments es sumarà aquest import al         
total mensual a tenir en compte. 

 
Declaració de Renda: Valors mobiliaris 

 
Es computarà la suma dels rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el ròssec net 
dels guanys i pèrdues patrimonials pertanyent a la unitat familiar.  

 
b) Despeses 
 
La despesa en concepte de lloguer o de préstec hipotecari s’aplicarà sempre que el rebut 
acreditatiu del pagament estigui a nom d’un dels membres del nucli familiar, sempre i 
quan correspongui a l’habitatge que constitueixi la residència habitual. 
No es computaran com a despesa d’habitatge préstecs personals sigui quina sigui la seva 
naturalesa. 
 
Valoració Social 
 
En casos d’infància en risc, es podran atorgar beques mitjançant informe del tècnic o 
tècnica social assignat i pla de millora, prèviament acordat amb la família de l’infant 
becat. 
 

3.7  Import màxim subvencionable 
 

L’import màxim subvencionable, vindrà determinat per l’aprovació dels diferents mòduls  
compresos en l’acord de resolució de la convocatòria de beques. 

 
3.8  Determinació d’ajuts màxims    

 
Les quantitats màximes d’ajuts pel curs escolar 2020-2021 són les que tot seguit es 
detallen: 

 
3.8.1 Educació infantil de primer cicle: 

 
• Places privades  i Escoles Bressols Municipals d'altres municipis  400€   

 
3.8.2 Llibres de text i material escolar.  

 
 Llibres Material 

• Segon cicle d'educació infantil 70 €  85 € 
• Primer cicle d'educació primària 135 €  80 € 
• Segon i tercer cicle d'educació primària 170 €  80 € 



 7

• Educació secundària Obligatòria (ESO) 270 €  50 € 
• Equips informàtics personals  200 € 
• Llicències digitals, plataformes on-line i /o 

programari corresponents al projecte de 
treball amb equips informàtics personals  

 105 € 

• Educació Infantil, primària i secundària 
amb llibres de text socialitzats 

       180 € 

 
Es podrà acollir al mòdul corresponent a equips informàtics personals, l'alumnat que 
hagi d'adquirir-ho, per primera vegada, per tal d’acollir-se al projecte. 
 
El mòdul corresponent a llicències digitals, plataformes on-line i/o programari, 
correspon a aquells centres i alumnat adherits al projecte de treball amb equips 
informàtics personals. 
 

3.8.3 Menjador escolar 
 

• Import Escoles bressol municipals de Cerdanyola del Vallès: 5’55 € 
 
 L'import per àpat de segon cicle educació infantil i educació primària i secundària 
 obligatòria i pels centres educació especial (Bellaire i Jeroni de Moragas) serà el fixat 
 pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya 

 
3.8.4 Colònies escolars i sortides fi de curs: 
 

• Infantil i primària        135 € 
• Secundària    350 €   

 
3.8.5 Transport escolar 
 

• 35 € 
 

En cap cas l’ajut atorgat  podrà ser superior al cost real de l’adquisició de llibres, material 
escolar, transport escolar, equips informàtics, llicències digitals, colònies o sortides de fi 
de curs o  a les quotes de llar infantil o de menjador escolar. 

 
 

4. COMISSIÓ QUALIFICADORA. 
 
La comissió qualificadora estarà formada per: 

 
- El/la regidor/a delegat de Benestar Social. 
- La  Cap de CPS de Promoció Social. 
- El/La  Tècnic/a responsable del programa de beques escolars designat pel servei. 
- La Cap de Servei de Promoció Social. 
- Un/a administratiu/va adscrit/a al servei, que actuarà com a secretari/a 
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5. SUPOSITS DE REVISIÓ. 
 

Durant tot el curs escolar, a proposta del/de la regidor/a delegat de Benestar Social, es 
podrà procedir a revisar les beques atorgades en base a  informe tècnic justificatiu de la 
detecció d’una situació de risc social  pels infants d’una unitat familiar. 
 
 

6. TERMINIS DE JUSTIFICACIÓ. 
 

L’import atorgat en concepte de beca de transport (T-16) serà ingressat directament a la 
família un cop es justifiqui l’expedició de la targeta de transport integrada, la qual s’haurà 
d’acreditar abans del dia 31 de desembre de 2020, adjuntant el full de creditors de 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.  
Aquest sistema de justificació i pagament serà aplicable en els casos d’atorgament del 
mòdul en concepte de  llicència digital, plataformes on-line i /o programari, en cas de que 
l’adquisició, s’hagi de fer directament per la família. 


