BASES QUE REGULEN LES AJUDES A LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR I
LABORAL PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES TREBALLADORES PER A LA CURA
DE FIILS I FILLES MENORS DE 6 ANYS - 2020

OBJECTE
L’ajuda té com a objecte facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral, afavorint l’accés i la
permanència en el mercat laboral de les persones amb menors al seu càrrec, en base a la Llei 8/2018,
de 31 de juliol, de suport a les famílies i, a l'article 32 del DL 8/20202, de suport als ajuntaments per
afavorir la recuperació econòmica. En concret, contribuir al pagament de les despeses originades per
la contractació d’una persona per a la cura, a domicili, dels fills i filles menors de 6 anys.
Seran fets subvencionables la contractació de persones donades d’alta en el Sistema Especial per a
Empleats de la Llar establert en el Règim General de la Seguretat Social per a la cura a domicili de fills
i filles menors de 6 anys.
El període subvencionable serà de 10 de juny a 10 de setembre de 2020.
DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Es destinaran 40.000€ a càrrec de la partida pressupostària 231.01.48000 . En cas que aquesta
partida resulti insuficient, es podrà augmentar fins el límit del crèdit pressupostari disponible.
CONTINGUT DE LA PRESTACIÓ
L’atenció als o les menors es prestarà en el domicili particular del mateix o mateixes per una persona
que es desplaçarà per desenvolupar les següents tasques:
-

Acompanyament, supervisió i cura en el domicili o fora del mateix

-

Cura de caràcter personal

-

Preparar i subministrar aliments

La prestació es podrà destinar a despeses de la contractació per serveis prestats al llarg de les 24
hores del dia tots els dies de la setmana per un període mínim de 5 hores diàries i màxim de 9 hores
continuades. Respectant els descansos reglamentaris.
En cap cas es subvencionaran períodes de vacances de cap dels progenitors.
Només es subvencionarà la contractació d’un cangur el temps en què els dos progenitors coincideixin
en l’horari de treball. (s’estableix l’excepció de nocturnitat)
L'ajuntament es reserva el dret d'inspecció dels continguts del contractes i del l'acompliment dels
mateixos.
DESTINATARIS
Unitats familiars en las que ambdós/dues progenitors/es o un/a progenitor/a (en cas de famílies
monoparentals) treballin a mitja jornada o més, i que el lloc de treball que ocupen no contempli la
possibilitat de conciliació de la vida laboral i familiar .
El pare o la mare o tutors legals integrants de la unitat familiar que figuri com a titular de la llar
familiar en el document de cotització a la Seguretat Social de la persona treballadora de la llar
contractada per a la cura del fill o de la filla menor.

REQUISITS
1-La persona beneficiària haurà de residir de manera efectiva i figurar en el Padró de l’Ajuntament de
Marratxí en data 1 de juny de 2020 i durant tota la durada de l'actuació subvencionable.
2-La persona beneficiària haurà de residir de manera efectiva i figurar empadronada en el mateix
domicili que el fill o la filla per la cura del o la qual es contracta a el cuidador o la cuidadora durant la
durada de l'actuació subvencionable.
3-El pare o la mare (en el cas de famílies monoparentals) o ambdós progenitors integrants de la
unitat familiar hauran d'exercir una activitat retribuïda per compte d'altri o propi.
4-Els/les progenitors/es han de treballar a mitja jornada o superior i el lloc de treball que ocupen no
ha de contemplar la possibilitat de conciliació de la vida laboral i familiar (annex 2)
5- Cap dels progenitors/es no han de gaudir de vacances durant el període subvencionable (annex 2)
6- La persona beneficiària haurà de figurar com a titular de la llar familiar en el document de
cotització a la Seguretat Social de la persona treballadora de la llar.
7-En cap cas serà subvencionable la contractació del cònjuge o parella de fet de la persona
beneficiària
8-No estar sotmès a qualsevol procediment de reintegrament o sancionador de l’Ajuntament de
Marratxí ni l'Administració General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els seus
organismes autònoms que, havent-se iniciat en el marc d'ajudes o subvencions de la mateixa
naturalesa concedides, es trobi encara en tramitació.(annex 2).
9-La persona sol·licitant ha d’estar al corrent de pagament en el compliment d’obligacions tributàries
estatals, autonòmiques i amb l’Ajuntament de Marratxí i d’estar al corrent amb les obligacions amb
la Seguretat Social. Aquesta circumstància s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de la declaració
responsable que figura en l’annex 2 d’aquesta convocatòria. Quan la persona sol·licitant no
compleixi aquest requisit i no disposi de recursos suficients podran beneficiar-se de la subvenció
mitjançant la valoració i l’informe social de situació de vulnerabilitat del Serveis Socials en aquest
sentit.
Les sol·licituds que compleixin les condicions anteriors quedaran admeses a tràmit, i les que no
compleixin quedaran excloses
La manca d’ingrés en el termini reglamentari de les quotes de la seguretat social determinarà la
pèrdua automàtica de l’ajuda respecte de les quotes corresponents els períodes no ingressats dins
termini
PRESTACIÓ ECONÒMICA
1- L'ajuda tindrà com a base les quotes ingressades per la persona ocupadora al sistema especial per
a Empleats de la Llar establert en el Règim General de la Seguretat Social per la contractació de
cuidadors o cuidadores dels fills o de les filles menors, comprenent tant la quota a càrrec de la
persona ocupadora com a càrrec de la persona emprada. Tenint en compte que sols es
subvencionarà la proporció corresponent al Salari Mínim Interprofessional (RD 1620/2011) o la part
proporcional si es tracta d’un contracte a temps parcial.
2- La quantia de l'ajut es determinarà en funció de la renda familiar anual, tenint en compte que la
quantia màxima subvencionable per tot el període per unitat familiar serà de 3.500€ :
Num membres
unitat familiar
2
3
4
5 o més

Renda familiar

Import subvencionable

Igual o inferior a 25.200€
Igual o inferior a 32.200€
Igual o inferior a 42.000€
Igual o inferior a 58.040€

100%
100%
100%
100%

També podran ser beneficiaries de les ajudes les famílies que tinguin plaça a una de les dues
escoletes municipals, sense subjecció al límits de renda familiar abans exposats. En aquest cas, la
quantia màxima subvencionable per unitat familiar serà de 1000€ per tot el període.
A efectes d’aquesta convocatòria i per al còmput d’ingressos, és unitat familiar la integrada per als
pares/mares o tutors/es legals i els fills/es, així com els menors a càrrec en acolliment familiar,
degudament acreditat. Únicament es computaran els ingressos del pare i la mare, o del tutor/a.
En els casos de separació matrimonial, divorci o separació de fet, es tendrà en compte el que
dictamini la sentència judicial i/o conveni regulador ratificat judicialment en la circumstància relativa
a qui ostenta la guarda i custòdia, als efectes de còmput d’ingressos.
A efectes de càlcul de renda familiar cada fill/a amb discapacitat, o incapacitat per fer feina,
computarà com a dos membres de dita unitat.
PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA
Les presents bases seran publicades en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) , a la
pàgina web de l’Ajuntament de Marratxí (http://www.ajuntament.marratxi.es) i en els taulons
d’anuncis de l’Ajuntament de Marratxí.
SOL·LICITUD
Les sol.licituds se formalitzaran en l’imprès establert a tal fi que se podrà descarregar de la web
municipal (http://www.marratxi.es) i/o recollir a:
- Àrea de Serveis Social c/ Balanguera, 12. Sa Cabana. 971 794279.
- OAC. Avinguda Antoni Maura, 56. Pont d'Inca. 971 795145.
- OAC. c/ Cabana, 57. Sa Cabana. 971 794643.
- Registre General de l'Ajuntament de Marratxí. Camí de n'Olesa, 66 - Sa Cabaneta. 971788100.
Les sol.licituds, juntament amb tota la documentació, se lliuraran a qualsevol dels registres
municipals, els quals estan ubicats a:
- OAC. Avinguda Antoni Maura, 56. Pont d'Inca. 971 795145.
- OAC. c/ Cabana, 57. Sa Cabana. 971 794643.
- Registre General de l'Ajuntament de Marratxí. Camí de n'Olesa, 66 - Sa Cabaneta.
971788100
DOCUMENTACIÓ
Per poder sol·licitar l’ajuda, s’ha de presentar la següent documentació:
1- Sol·licitud (annex 1) o (annex 1.a)
2- Acreditació de la identitat de la persona sol·licitant i de el cònjuge o parella actual, pot
acreditar-se a través de fotocòpia del DNI o NIE
3- Acreditació de la relació de filiació, d'adopció, de tutela, ... pot acreditar-se a través de la
fotocòpia del Llibre de Família, en el qual apareguin tots els membres de la unitat familiar de
la persona sol·licitant de l'ajut.
4- Declaració jurada de que no ha rebut altre ajut que amb concurrència amb aquest superi el
cost del concepte subvencionable (annex 2)
5- Document de la Seguretat Social que acrediti que les persones progenitores integrants de la
unitat familiar es troben donades d'alta i realitzen , amb indicació de la jornada, de el sector
en el qual exerceixen la seva activitat, durant tota l'actuació subvencionable. Si les persones

progenitores integrants de la unitat familiar són treballadors per compte propi o autònoms
acreditaran la seva activitat mitjançant la presentació dels rebuts de cotització a la Seguretat
Social.
6- Fotocòpia de la declaració de la renda corresponent a el període impositiu referent a l’any
anterior a la data de la sol·licitud, o si no, certificat d'ingressos imputables a l'IRPF emès per
l'Administració corresponent.
7- Certificat emès pel banc on constin les dades del compte i on figuri el sol.licitant com a
titular. No fotocòpia de la llibreta.
8- En cas de nul·litat matrimonial, separació o divorci de la persona sol·licitant, fotocòpia de la
resolució judicial que li atribueixi la guarda i custòdia de el menor o la menor per la cura es
contracta a la persona cuidadora.
9- En el cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui reconeguda una discapacitat o
dependència, acreditació de tal circumstància.
10- Si és el cas, acreditació de família nombrosa
Les dades relatives a l’empadronament i la convivència en el mateix domicili seran comprovades
pel propi Ajuntament de Marratxí i per tant, no és necessari aportar els cerNﬁcats. La sol·licitud
de l’ajuda suposa una autorització́ expressa a l’Ajuntament de Marratxí per accedir a les dades
dels membres de la unitat familiar que consten en el padró municipal.
Si l’escrit de sol·licitud no reunís els requisits necessaris per a la seva tramitació, es requerirà al
sol·licitant perquè esmeni els defectes observats en el termini màxim de deu dies, quedant
advertit que, de no fer-se així, se’l tindrà per desistit de la seva petició.
TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD
DATA DE CONTRACTACIÓ I ALTA
Entre 10 i 30 de juny
Entre 1 i 31 de juliol
Entre 1 i 30 d’agost
Entre 1 i 10 de setembre

TERMINIS DE PRESENTACIÓ
mes de juny/ juliol
mes de juliol /agost
mes d’agost/setembre
mes de setembre

L’inici del termini començarà el dia següent a la publicació de les presents bases a la web de
l’Ajuntament de Marratxí.
FORMA DE PAGAMENT
Les ajudes es faran efectives de manera mensual, un cop justificades.
El pagament de l’ajuda es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte indicat pel
sol·licitant.
COMISSIÓ DE VALORACIÓ I ATORGAMENT
La Comissió de Valoració estarà formada per una persona de cada un dels següents estaments:
regidoria, cos tècnic i administració de l’Ajuntament.
Les funcions de l’esmentada comissió seran les següents:
1. Avaluar cada una de les sol·licituds presentades.
2. Admetre o excloure les sol·licituds que pertoqui, en relació amb els criteris que s’emmarquen a
aquestes bases.
Una vegada examinades les sol·licituds, aquesta Comissió emetrà un informe mensual amb la llista
d’admesos i exclosos i els motius d’exclusió, que ha de servir de base per elaborar la proposta de la

resolució provisional per part de la Regidora Delegada d’Educació, d’acord amb els requisits
establerts en aquestes bases. Aquesta llista es farà pública a la pàgina web de l’Ajuntament.
Els sol·licitants podran presentar, en el termini de 5 dies hàbils comptats a partir del següent a
l’exposició de la llista provisional, les oportunes reclamacions acompanyades de la documentació que
estimin convenient, que haurà d’ésser presentada al registre d’entrada de l’Ajuntament de Marratxí
en horari d’atenció al públic.
RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
Una vegada la Comissió Avaluadora hagi analitzat la documentació aportada per esmenar i a la vista
de les al·legacions presentades, elaborarà un informe mensual que ha de servir de base per elaborar
les resolucions deﬁnitives de concessió o denegació de les ajudes, que expressarà la llista de
persones beneficiàries i la quantitat de l’ajut atorgat, i també les sol·licituds excloses amb indicació
de la causa d’exclusió.
El Batle o la Junta de Govern, a vista de l’informe, aprovarà les resolucions de la convocatòria, que
seran exposades en els llocs d’informació assenyalats a les bases d’aquesta convocatòria. El termini
màxim per a resoldre el procediment serà de 3 mesos a comptar des de la data de publicació de la
convocatòria al tauló d’anuncis de l’Ajuntament.
JUSTIFICACIÓ
Per poder justificar l’ajuda s’han de presentar els següents documents
1- Acreditació d'alta a la Seguretat Social de la persona treballadora de la llar contractada per a

la cura de fills o de filles.
2- Acreditació del pagament a la Seguretat Social de la cotització de l'empleat o de
l'empleada de llar contractada per a la cura dels fills o de les filles dels mesos que es
demanen. (en el període reglamentari).
3- Acreditació del pagament de les nòmines.
4- Còpia del contracte de treball.
El departament competent en matèria de Serveis socials o d’inspecció podrà realitzar les accions
d’inspecció i control necessàries per garantir el compliment de les finalitats cercades per aquesta
convocatòria podent en el seu cas, retirar l’ajuda concedida en cas d’incompliment.
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE JUSTIFICACIÓ
Fins a 31 d’octubre de 2020
RÈGIM DE RECURSOS
Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs de reposició en el termini d’un mes des de la
seva publicació o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos.

NOTA: L'Ajuntament de Marratxí posa a disposició dels i les sol·licitants de l'ajuda un servei de suport
per poder realitzar els tràmits referents a les contractacions de personal.

ANNEX 1
SOL·LICITUD CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR I LABORAL PER
A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES TREBALLADORES PER A LA CURA DE FIILS I FILLES MENORS
2020

Nom del pare/mare/tutor/a: ………………………………………………………………………............
DNI .................................
Adreça.........................................................................................
Telèfon fixe ......................... Mòbil ...........................

EXPÒS
Que reunesc el requisits establerts a les bases de la convocatòria d’ajudes per a conciliació de la vida
familiar i laboral per a la contractació de persones treballadores per a la cura de fills i filles menors de
6 anys,
SOL·LICIT
Que me concedeixin la subvenció per a a la conciliació del la vida familiar i laboral per a la
contractació de persones treballadores per a la cura de fills i filles menors 2020, per l’import de
.......................

Marratxi, a........ de ...................... de 2020

Signat

ANNEX 1.a
SOL·LICITUD CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR I LABORAL PER
A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES TREBALLADORES PER A LA CURA DE FIILS I FILLES MENORS
2020

Nom del pare/mare/tutor/a: ………………………………………………………………………............
DNI .................................
Adreça.........................................................................................
Telèfon fixe ......................... Mòbil ...........................

EXPÒS
Que reunesc el requisits establerts a les bases de la convocatòria d’ajudes per a conciliació de la vida
familiar i laboral per a la contractació de persones treballadores per a la cura de fills i filles menors de
6 anys, en relació a la sol·licitud d'ajuda per tenir plaça en una de les dues escoletes municipals.
SOL·LICIT
Que me concedeixin la subvenció per a a la conciliació del la vida familiar i laboral per a la
contractació de persones treballadores per a la cura de fills i filles menors 2020, per l’import màxim
de...................(máxim 1000 euros) .

Marratxi, a........ de ...................... de 2020

Signat

ANNEX 2

..............................................................................., amb DNI....................................
DECLARA sota responsabilitat solidària:
Que accepto les bases de la convocatòria per la qual sol·licita la subvenció.
Que no estic incurs/a en cap de les circumstàncies recollides a l’apartat 2 de l’article 13 de la Llei
38/2003 General de Subvencions, que impedeixen obtenir la condició de beneficiari.
Que estic al corrent del compliment de les obligacions tributàries estatals, autonòmiques i amb
l’Ajuntament de Marratxí , i del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
Que no me trobo sotmès/a a cap procediment públic de reintegrament de subvencions o ajudes en el
que s’hagi dictat resolució que acordi el reintegrament de la subvenció o ajuda.
Que en cas de rebre altra subvenció pel mateix concepte, la suma d’elles no supera el cost total de la
despesa realitzada en concepte d’ajuts per a conciliació de la vida familiar i laboral.
Que ambdós progenitors/es treballam amb coincidència horària i no tenim possibilitat de conciliació
de la vida laboral i familiar.
Que ambdós progenitors/es no gaudirem de vacances durant el període subvencionable.

Marratxí, ................ de ........................................ de 2020

SIGNATURA,

SR. BATLE DE L’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ
Protecció de dades de caràcter personal: informació bàsica
Les seves dades personals seran tractats sota la responsabilitat de l’Ajuntament de Marratxí. Finalitat: controlar les
entrades i sortides de documents a l'Ajuntament de Marratxí i davant qui les persones afectades podran exercir els seus
drets. El tractament de dades queda legitimat per obligació legal i el consentiment de les persones interessades.
Conservació: mentre existeixi un interès mutu per a això, en funció dels terminis legals aplicables.
Les dades es comunicaran a les Unitats de l'Ajuntament competents en la matèria relacionada amb la comunicació
realitzada i no podran ser cedits a tercers excepte en els supòsits previstos en la normativa. Pot exercir els drets d'accés,
rectificació i supressió de les seves dades, així com els de limitació, portabilitat i oposició al seu tractament, mitjançant
notificació escrita, a l'adreça Carrer de n'Olesa 66, 07141 Marratxí, Illes Balears o enviant un missatge al correu electrònic
delegatpd@marratxi.es. Informació addicional en http://www.marratxi.es. Si considera que el tractament no s'ajusta a la
normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control en www.aepd.es.

SOL.LICITUD PER AL PAGAMENT DE L’AJUDA PER LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR I LABORAL
PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES TREBALLADORES PER A LA CURA DE FIILS I FILLES MENORS
2020
1. DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT
Nom i llinatges

DNI / NIF

Tel

A/@

Adreça

2. DADES BANCÀRIES
Compte corrent bancari de la persona sol.licitant on es farà l’ ingrés (cal que en sigui titular o
cotitular)

IBAN

ENTITAT

SUCURSAL

DC

COMPTE

A EMPLENAR PER L’ADMINISTRACIÓ
AJUDA PER: .............................................................................................
CONCEPTE: ......................................................................................

El/la sota signant certifica que són certes les dades aportades en aquest escrit:
Marratxí, …. de ……. de 20….
Signatura

Segell banc

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona
interessada que les dades facilitades seran incloses al fitxer automàtic del Registre de documents de l’Ajuntament i que
poden ser objecte d’inclusió a altres fitxers automatitzats per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, s’informa a la
persona interessada de la possibilitat d’exercir el drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a
la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a l’Ajuntament de Marratxí.

