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1. OBJECTE
L’objecte d’aquestes bases específiques és la regulació del procediment de concessió en
règim de concurrència competitiva d’una subvenció a l’alumnat dels centres educatius
de segon cicle d’E. Infantil, primària i ESO de Cambrils sostinguts amb fons públics, que
es destinarà íntegrament a minorar el cost de les quotes de participació en activitats
extraescolars organitzades per les AFA dels centres, durant el curs corresponent a la
convocatòria.
Aquestes bases es regulen per allò establert a l’Ordenança General de Subvencions,
aprovada per Ple de l’Ajuntament el dia 1 de març de 2005 i publicada al Butlletí Oficial
de la Província número 123 del 30 de maig de 2005. En els aspectes no previstos en
aquestes bases, serà d'aplicació la normativa general, i en concret la llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, el Títol 3 del Reglament aprovat per Decret 179/1995, de
13 de juny, de la Generalitat de Catalunya d'obres, activitats i Serveis dels Ens locals i la resta
de disposicions legals aplicables en matèria de règim local pel que fa al procediment per
a la concessió de subvencions públiques.
2. FINALITAT
La finalitat d’aquesta subvenció és l’afavoriment de la participació en activitats
extraescolars de l’alumnat que es trobi en una situació socio-econòmica desafavorida i
que estigui escolaritzat als centres educatius de Cambrils sostinguts amb fons públics,
cursant segon cicle d’E. Infantil o ensenyaments obligatoris durant el curs corresponent a
la convocatòria.
3. BENEFICIARIS/IES
Les persones que acreditin el compliment dels següents requisits:
-

Cursar estudis de segon cicle d’educació infantil o ensenyaments obligatoris en un
centre educatiu de Cambrils sostingut amb fons públics (la confirmació del
compliment d’aquest requisit correspondrà als centres educatius) durant el curs
escolar corresponent a la convocatòria.

-

Estar matriculats en activitats extraescolars organitzades per les AFA dels centres
educatius de Cambrils sostinguts amb fons públics on s’ofertin els ensenyaments
indicats a l’anterior apartat (la confirmació del compliment d’aquest requisit
correspondrà a les AFA organitzadores de les activitats) durant el curs escolar
corresponent a la convocatòria.

-

Que els pares, mares i/o tutors legals d’aquest alumnat estiguin al corrent en el
compliment de les obligacions tributàries amb les administracions, la Hisenda
Pública i les obligacions davant la Seguretat Social.

-

Que la renda de les famílies que sol·licitin l’ajut a l’Ajuntament no sigui superior a
l’import per membre de la unitat familiar establert a l’indicador corresponent a la
Renda de suficiència de Catalunya. Aquest indicador s’actualitzarà d’acord amb la Llei
de pressupostos de la Generalitat de cada any, i la renda de les famílies es
determinarà en funció de l’exercici fiscal liquidat corresponent a l’any anterior.
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-

Que els membres de la unitat familiar del/de la sol·licitant de la subvenció estiguin
empadronats al municipi de Cambrils.

-

No percebre finançament d’altres departaments municipals, organismes o altres
administracions públiques pel mateix concepte.

-

No trobar-se en cap de les causes que impedeixen obtenir la condició de beneficiari,
d’acord amb el que estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.

L’Equip Bàsic d’Atenció Social podrà presentar informe social referent a situacions
excepcionals que puguin presentar determinats nuclis familiars i que no estiguin
contemplades en aquestes bases, passant a ser proposades per a la seva aprovació.
4. ACTIVITATS SUBVENCIONABLES
Serà subvencionable el cost total o parcial de les quotes de participació en les activitats
extraescolars organitzades per les AFA dels centres educatius sostinguts amb fons
públics de Cambrils, per l’alumnat que cursi segon cicle d’E. Infantil o ensenyaments
obligatoris i compleixi els requisits establerts al punt anterior.
En el cas que l’alumnat subvencionat es doni de baixa de les activitats, però es matriculi de
nou o continuï realitzant una altra activitat ofertada per l’AFA, aquesta podrà aplicar els
descomptes a les altres activitats. En cap cas l’alumnat veurà incrementat l’import de la
subvenció atorgada pel canvi d’activitats.
5. CONVOCATÒRIA
La convocatòria serà aprovada d’ofici, en compliment d’allò establert a l’art. 12.2 de
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Cambrils, essent l’òrgan
competent per la seva aprovació la Junta de Govern Local.
6. LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Les sol·licituds seran presentades a títol individual pels pares, mares o tutors legals de
l’alumnat que pugui resultar beneficiari de la reducció de les quotes de participació en
activitats extraescolars, en funció d’allò establert en aquestes bases.
S’hauran de presentar les sol·licituds, segons model normalitzat, a les oficines de l’OAC.
La sol·licitud s’acompanyarà amb la documentació que s’especifiqui en la mateixa com a
necessària per poder acreditar el compliment dels requisits establerts en aquestes bases
per accedir als ajuts així com del compliment dels aspectes establerts com a criteris de
baremació a l’apartat 7 d’aquestes bases.
Si en la presentació de la sol·licitud s’observa alguna deficiència, incoherència o hi manca
algun dels documents necessaris per la valoració de l’ajut, l’Ajuntament ho notificarà
directament a l’interessat/da per tal que en el termini de 10 dies pugui esmenar la falta. Si
en aquest termini no es produeix l’esmena i/o no s’aporta la documentació sol·licitada,
s’entendrà que es desisteix de la petició i prèvia resolució, s’arxivarà sense més tràmits.
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La documentació necessària estarà disponible a la web municipal:
http://www.cambrils.cat/ensenyament/ajuts-i-subvencions
7. CRITERIS DE BAREMACIÓ
L’Ajuntament baremarà i ordenarà les sol·licituds de l’alumnat que participi en el procés
per a la concessió de la subvenció, sempre que compleixi els requisits establerts al punt
3, i d’acord amb els següents criteris:
a) La capacitat econòmica per membre de la unitat familiar, entesa aquesta en el seu sentit
més restringit, que inclou pare i mare i/o tutors legals i germans/es del/de la menor per
qui se sol·liciti ajut:
Al quocient resultant de dividir tots els ingressos familiars entre el nombre de membres
de la unitat familiar, se li adjudicarà la puntuació següent:
Fins a 5.486,70 euros: 6 punts
De 5.486,71 euros a 6.313,71 euros: 5 punts
De 6.313,72 euros a 7.140,72 euros: 4 punts
De 7.140,73 euros a 7.967,73 euros: 3 punts
Aquest escalat s’actualitzarà d’acord amb l’indicador corresponent a la Renda de
suficiència de Catalunya vigent durant la convocatòria corresponent.
b) Que es tracti de família nombrosa/monoparental: 2 punts
c) Que es tracti d’infants en acolliment: 1 punt
d) Que un membre de la unitat familiar tingui una discapacitat reconeguda igual o superior
al 33%: 1 punt
Els punts per cada sol·licitud s’obtindran de la suma del criteri de renda i, si correspon, els
establerts als punts b, c i d, donant uns valors entre un màxim de 10 punts i un mínim de
3 punts en el cas que només es compleixi el criteri econòmic en el seu valor més baix.
Una vegada baremades totes les sol·licituds es distribuirà la totalitat de la partida
pressupostària entre les sol·licituds que compleixin els requisits i segons la puntuació
obtinguda.
Els imports assignats a cada puntuació variaran en funció del nombre de sol·licituds
aprovades, però en tot cas serà proporcional a la puntuació rebuda.
8. CONCESSIÓ D’AJUTS
El procediment de concessió dels ajuts es regirà per allò establert als arts. 13 al 18 de
l’Ordenança general de subvencions.
D’acord amb allò establert a l’apartat anterior, aquesta quantitat es determinarà en
funció del nombre de sol·licituds rebudes i de la puntuació obtinguda per l’alumnat en la
fase de baremació. L’import que es concedirà a cada alumne/a en cap cas superarà
l’import que l’alumne/a ha de pagar per realitzar les activitats.
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Si algun/a alumne/a, durant la matrícula viva, demana acollir-se a la subvenció, si
compleix els requisits establerts a les bases, es valorarà per la comissió d’Ensenyament la
concessió de la mateixa.
9. PUBLICACIÓ
La notificació de les resolucions de concessió o denegació es substituirà per la publicació
al tauler electrònic municipal, dins la Seu Electrònica (www.seu.cambrils.cat) i en el tauler
d’edictes de l’Ajuntament ubicat a l’OAC d’acord amb allò establert a l’art. 45.1b de la llei
39/2015, d’1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
10. ACCEPTACIÓ
Per a l’efectivitat de la subvenció serà necessari que aquesta i les condicions amb les
quals s’han concedit siguin acceptades per escrit (ANNEX: Sol·licitud).
11. PAGAMENT
L’Ajuntament ingressarà els imports d’aquestes subvencions a les AFA dels centres on
l’alumnat realitzi les activitats, mitjançant transferència bancària, indicant la quantitat
que correspon a cada alumne/a.
El pagament a les AFA es realitzarà en un termini màxim de seixanta dies des de la data
d’acord de concessió de la subvenció per part de la Junta de Govern Local.
Les AFA organitzadores de les activitats extraescolars, actuaran com a entitats
col·laboradores, d’acord amb allò establert a l’art. 12 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
Les AFA realitzaran els corresponents descomptes sobre les quotes que ha de pagar
l’alumnat subvencionat al llarg del curs escolar, per la realització de les activitats
extraescolars.
Les AFA ingressaran les quantitats als/les beneficiaris/es, en aquells casos en què no sigui
possible aplicar el descompte perquè s’hagi pagat l’activitat per endavant.
Les actuacions a realitzar per les AFA a l’hora de gestionar els imports rebuts per part de
l’Ajuntament, així com la justificació de les actuacions portades a terme, vindran
establertes en un conveni regulador que prèviament haurà signat l’AFA amb
l’Ajuntament de Cambrils, on s’establiran els compromisos adquirits per ambdues parts.
12. OBLIGACIONS DELS/LES BENEFICIARIS/IES
Les persones que resultin ser beneficiàries de la subvenció, queden obligades a:
-

Estar al corrent de les obligacions tributàries i contractuals amb l’Ajuntament, amb altres
Administracions públiques, així com amb la Hisenda Pública i la Seguretat Social.
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-

Romandre matriculat/da i participar en les activitats extraescolars, al llarg de tot el curs
escolar o durada de les activitats, o en el supòsit establert a l’apartat 4 d’aquestes bases.

-

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que siguin degudament requerides
pels òrgans municipals, aportant quanta informació li sigui requerida en l’exercici
d’aquestes actuacions i que estiguin relacionades amb la concessió de la subvenció.

13. REINTEGRAMENT DELS IMPORTS
L’AFA procedirà a reintegrar total o parcialment els imports rebuts per part de l’Ajuntament en
els següents casos:
-

-

En el cas que un/a alumne/a subvencionat/da es doni de baixa de les activitats abans de la
finalització d’aquestes o la finalització del curs, l’AFA efectuarà el descompte o ingrés
proporcional, en funció del període de realització de les activitats per part de l’alumne/a, i
reintegrarà la diferència a l’Ajuntament.
En el cas de no realització de les activitats extraescolars per part de l’AFA.

14. DOCUMENTACIÓ A APORTAR
Per sol·licitar la subvenció caldrà aportar:
-

Sol·licitud emplenada amb la documentació que s’especifiqui en la mateixa com a
necessària per poder acreditar el compliment dels requisits establerts en aquestes bases
per accedir als ajuts així com del compliment dels aspectes establerts com a criteris de
baremació a l’apartat 7 d’aquestes bases.

15. PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA ON S’APLICARÀ LA SUBVENCIÓ PER AL FOMENT DE LA
PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ALS CENTRES EDUCATIUS DE
CAMBRILS SUFRAGATS AMB FONS PÚBLICS, AFAVORINT L’ACCÉS A FAMÍLIES AMB
MENYS RECURSOS
Els pressupostos municipals de l’exercici corresponent a l’any de la convocatòria, inclouran
una partida pressupostària amb l’import que es destinarà al pagament de la subvenció.
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