Bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per al foment de la
participació en activitats extraescolars per al curs 2018/2019
a) Objecte de la subvenció
L’objecte de la convocatòria és el de regular i fixar els criteris i el procediment de concessió en
règim de concurrència competitiva de les subvencions que atorgui l’ajuntament de Palafrugell,
destinades a afavorir la participació de menors en projectes o activitats extraescolars al municipi
per al curs 2018-2019.
b) Destinataris
Podran ser beneficiaris d'aquesta subvenció les següents persones o col·lectius:
•
•
•
•

Infants i joves d’entre 6 i 16 anys (1r primària a 4t ESO)
Joves de 14 a 24 anys inscrits en les activitats de dinamització juvenil de Can Genís i les
aules municipals d’art, teatre i dansa (Programa TABARÍN)
Infants i joves empadronats/empadronades al municipi
Estar inscrit/inscrita en una de les activitats extraescolars que quedin contemplades en
aquestes bases

Persones sol·licitants:
Tot i que les persones destinatàries dels ajuts econòmics són els infants i joves, la persona
sol·licitant ha de ser la mare, el pare o el/la tutor/a legal.
Requisits:
Emplenar degudament la sol·licitud i presentar-la a l’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà), juntament
amb la documentació requerida, en el període que s’estableix en el punt 6 d’aquestes bases.
c) Quantia de les subvencions
Les subvencions s'atorguen en règim de concurrència competitiva. Per tant, l'import màxim de la
subvenció que pot atorgar-se a cada sol·licitant serà l'import estimat de la necessitat o el cost total
de l'activitat, projecte o programa seleccionat, i en tot cas no podrà superar el 75% del cost de
l’activitat.
L’import màxim destinat a l’atorgament dels ajuts per a la realització d’activitats extraescolars és
de 10.000 € per al curs 2018/2019, a càrrec de la següent partida pressupostària:
•

52.2310.48907 SUBVENCIÓ PROJECTES SOCIALS

La distribució per exercicis pressupostaris és la següent:
•
•

Any 2018: 3.400 €
Any 2019: 6.600 €

Imports màxim i sistema de copagament:
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Els trams d’ajut es calcularan tenint en compte les sol·licituds presentades i la puntuació obtinguda
i, en base a aquests, es seguirà el següent sistema:
TRAM

% BECAT

% APORTACIÓ FAMÍLIA

1

25%

75%

2

50%

50%

3

75%

25%

1. De l’import becat, un 60% serà a càrrec de l’ajuntament i un 40% a càrrec de l’entitat/servei
municipal que ofereixi l’activitat
2. L’entitat/institut municipal emetrà, trimestralment, una relació dels infants inscrits a l’activitat
i beneficiaris de beques, on constarà el nivell d’assistència del trimestre anterior (excepte el
primer llistat)
3. Un cop rebut aquest informe, l’ajuntament procedirà al pagament de les beques
directament a l’entitat/institut municipal, de manera trimestral
4. Les entitats/associacions/serveis municipals cobraran la part proporcional que
correspongui a les famílies dels infants participants de l’activitat
El procediment de concessió dels ajuts econòmics a què es refereixen aquestes bases serà el de
concurrència competitiva. En aquesta convocatòria pública podran presentar-se les persones que
compleixin els requisits que s’exigeixin, en la forma i en el lloc que s’hi determinaran. La
concessió es publicarà a la seu electrònica de l’ajuntament de Palafrugell i serà possible la
consulta a l’OAC per a aquells sol·licitants que no tinguin accés a connexió a Internet.
Els sol·licitants hauran de fer ús dels ajuts atorgats, formalitzant les seves inscripcions en els
terminis que les entitats i/o serveis municipals programin les activitats del curs escolar.
d) Aplicació pressupostària
La despesa originada per aquestes subvencions es fa a càrrec a la següent partida pressupostària
(52.2310.48907) SUBVENCIÓ PROJECTES SOCIALS, fins a un límit de 10.000 euros.
e) Criteris de valoració
La renda de les famílies que sol·licitin l’ajut a l’ajuntament, corresponent al darrer exercici fiscal
liquidat, no pot superar els llindars màxims de renda familiar que s’estableixen a continuació :
El llindar de renda en funció de l’índex que marca la Generalitat de Catalunya per a les
prestacions. És l’IRSC i, per a l’any 2017, és de 7.967,73 euros/any.
Membres Unitat Familiar

Ingressos anuals

Ingressos mensuals

Famílies de 2 membres

17.076,00 €

1.423,00 €

Famílies de 3 membres

22.536,00 €

1.878,00 €

Famílies de 4 membres

25.956,00 €

2.163,00 €

Famílies de 5 membres

29.376,00 €

2.448,00 €

Famílies de 6 membres

32.784,00 €

2.732,00 €

Famílies de 7 membres

36.204,00 €

3.017,00 €

Famílies de 8 membres

39.612,00 €

3.301,00 €

2

•

El límit per a famílies de dos membres, 2,5 vegades l’IRSC, sumant-se 0,8 vegades l’IRSC
per al tercer membre i, a partir del 4t membre, 0,5 vegades l’IRSC.

Es consideraran membres de la família totes les persones que constin empadronades en el mateix
domicili.
La renda de les famílies, als efectes d’aquests ajuts, s’obtindrà per agregació de les rendes
corresponents al darrer exercici fiscal liquidat de cada un dels membres de la unitat de
convivència computables de conformitat amb la normativa reguladora de l'impost sobre la renda
de les persones físiques.
Es denegarà l’ajut sol·licitat quan les activitats econòmiques de què siguin titulars els membres
computables de la família hagin tingut el darrer any fiscal un import net de la xifra de negocis
superior a 155.500,00 euros.
Es denegarà l’ajut sol·licitat quan les famílies que sol·licitin l’ajut siguin propietaris de dos o més
béns immobles destinats a habitatge.
Es denegarà l’ajut sol·licitat si s’acrediten saldos mitjos bancaris de l’any 2017 superiors a 10.000
euros.
Les famílies que sol·licitin l’ajut no poden percebre finançament d’altres departaments o
organismes de la Generalitat de Catalunya o d’altres administracions públiques pel mateix
concepte.
L’ajuntament baremarà i ordenarà les sol·licituds de les famílies que participin en la convocatòria
de concurs públic, sempre que no superin els llindars màxims establerts en els punts anteriors,
d’acord amb els següents criteris:
Capacitat econòmica del nucli familiar:
Per aquest concepte, s’estableix un barem de fins a 60 punts. La baremació s’establirà d’acord
amb el següent:
•
•
•

Si la renda familiar resultant és igual o superior a la renda límit: 0 punts
Si la renda familiar resultant és 0 o menor de 0: 60 punts.
Si la renda familiar resultant està entre 0 i la renda límit, la puntuació es calcula establint la
proporció següent: 60 * (renda límit - renda familiar) / renda límit. Renda límit = 1,5 * IRSC
+ (1.500,00 EUR x (MUF - 1)). (MUF) Membres de la unitat familiar

Dades familiars:
Per família nombrosa: 2 punts
Per germà o germana fent altres activitats extraescolars al municipi: 2 punts Per discapacitat de
l'infant, pare, mare, tutor, tutora, germà o germana: 4 punts. Per família monoparental: 3 punts
Per infant en acolliment: 1 punt
Per infant tutelat: 3 punts
Per infant atès per EAIA: 3 punts
Per infant atès al Centre Obert o Espai Jove: 3 punts
Per infants en situació de risc social (família amb pla d’intervenció per risc d’exclusió social): 5
punts
Per infants amb informe mèdic/psicològic que recomani la pràctica esportiva per la
malaltia/trastorn que pateix l’infant: 5 punts
f) Despeses subvencionables
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Es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera indubtable
responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada d’acord amb allò que estableixen les
respectives bases reguladores de la subvenció i es realitzin en el termini establert. En cap cas el
cost de l’adquisició de les despeses subvencionables podrà ser superior al valor normal de
mercat.
Les entitats organitzadores són:
•
•
•
•
•

Associacions i entitats inscrites al registre municipal d’associacions de l’ajuntament (http://
www.palafrugell.cat/la-ciutat/associacions-i-fundacions/associacions)
Aula de Teatre, Aula de Dansa, Aula d’Art de l’àrea de Cultura
Activitats de dinamització juvenil de Can Genís, Àrea de Joventut
Activitats organitzades per l’IMEP
Altres activitats organitzades per altres àrees de l’ajuntament, que compleixen amb el que
s’estipulen en aquestes bases

Les activitats organitzades per aquestes entitats han de complir la normativa vigent pel que fa a
capacitació dels professionals, ràtios d’usuaris, assegurances,…
L’ajut serà exclusivament per a una persona beneficiària i per a una única activitat per infant i curs
escolar.
Aquestes bases tenen naturalesa de bases reguladores per a la concessió d’ajuts econòmics amb
finalitat de caràcter social en l’àmbit d’activitats extraescolars.
També estaran subjectes a allò que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència
i accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.
En tot allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació la resta de disposicions legals aplicables
en matèria de règim local.
Els dubtes que es puguin plantejar en l’aplicació d’aquestes bases podran ser clarificats per la
comissió avaluadora definida en aquestes bases.
g) Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà de l’1 al 28 de setembre de 2018. Qualsevol
sol·licitud presentada fora de termini no serà admesa a tràmit.
La sol·licitud es podrà presentar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), presencialment o en seu
electrònica, segons model normalitzat, adjuntant els documents que s’adjunten a la convocatòria,
sens perjudici que es puguin utilitzar la resta de mitjans establerts en l’article 16.4 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú. Només es podrà presentar una
sol·licitud per beneficiari.
Si la documentació és incorrecta o incompleta, es requerirà la persona sol·licitant perquè l’esmeni
en el termini de deu dies hàbils, amb l’advertiment que de no fer-ho tindrà per desistida la seva
sol·licitud prèvia resolució dictada a l’efecte.
h) Documents que cal acompanyar a la sol·licitud
Per al barem econòmic:
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•

•
•

Fotocòpia de la declaració de la renda de l’IRPF de l’any 2017 de tots els membres de la
unitat de convivència. En cas que no es disposi o no s’hagi presentat la declaració de
l’IRPF caldrà aportar autorització de totes les persones que figuren en el certificat de
convivència perquè l’ajuntament de Palafrugell pugui obtenir la informació tributària que
consta de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
Comunicat de rendiments i patrimoni dels membres de la unitat familiar expedit per les
entitats bancàries o caixes d’estalvi, on tinguin compte obert, on s’informi del saldo mig
dels darrer trimestre del 2017 així com el saldo a 31 de desembre de 2017.
En cas que no es presenti declaració de la renda, documentació acreditativa de la situació
econòmica.

Per al barem social:
•
•
•
•

Germans o germanes fent altres activitats extraescolars al municipi: caldrà presentar la
documentació acreditativa.
Quan es tracti d’infants en acolliments. Cal presentar la Resolució emesa per la Generalitat
de Catalunya referent a l’acolliment.
Infants tutelats per l’administració. Cal presentar la Resolució emesa per la Generalitat
referent a la tutela.
Per infants amb informe mèdic/psicològic que recomani la pràctica esportiva per la malaltia/
trastorn que pateix l’infant: cal presentar informe emès pel serveis i/o professional que ha
recomanat la pràctica de l’activitat.

i) Termini màxim de justificació
L’ajuntament procedirà al pagament de les beques directament a l’entitat/institut municipal de
manera trimestralment. Les entitats/associacions/serveis municipals cobraran la part proporcional
que correspongui a les famílies dels infants participants de l’activitat.
Caldrà com a mínim una assistència de 6 mesos a l’activitat, si no és per una causa degudament
justificada (justificant mèdic), no es podrà tornar a accedir a aquest tipus de subvencions.
La no assistència a l’activitat durant tres setmanes seguides sense justificació o amb una
assistència inferior al 70% dels dies d’activitat comportarà la pèrdua de la subvenció i la plaça
podrà ser ocupada per una altra persona.
j) Percentatge subvencionable respecte el cost total
El percentatge de finançament de les actuacions serà el que es fixi en l’acord de concessió.
k) Òrgan instructor
Les sol·licituds d’atorgament d’ajuts seran objectes d’estudi i de proposta per part d’una comissió
que forma part de l’àmbit de Serveis a les Persones i què, per aquesta convocatòria queda
constituïda per:
•
•

Presidència i vicepresidència: Alcalde i Primer Tinent d’Alcalde
Vocals:
Coordinador àmbit serveis a les persones
Cap àrea d’educació
Cap àrea d’esports
Cap benestar social, que exerceix funcions de secretària de la comissió avaluadora.
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Aquesta comissió presentarà a la Junta de Govern Local una proposta d’atorgament, prèvia
verificació que les sol·licituds compleixen els requisits establerts en aquestes bases i ponderats
els criteris establerts per a l’atorgament de l’ajut.
l) Termini de resolució i notificació
El termini per l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de dos mesos a comptar des
de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les persones
interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució.
La manca de resolució dins del termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra aquesta es pot interposar
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la
seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la beneficiari/ària,
l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es
perjudiquen els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció.
b) Quan el/la beneficiar/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts
o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de l’ajuntament superin
el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada.
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació
de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida i la
finalitat de la subvenció, en el tauler d’anuncis corporatiu (e-tauler).
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