La Junta de Govern Local en sessió del dia 26 de març de 2021, amb l'advertiment a què fa
referència l'article 206 del ROF, adoptà entre altres el següent acord:

Assumpte: Obertura de la convocatòria dels ajuts de l’Ajuntament de Rubí per als usuaris dels
Casals d’Estiu.
ANTECEDENTS DE FET
El Pla Local d’Infància i Adolescència, aprovat pel Ple de l’ajuntament de Rubí de data 21 de juny
del 2018, es defineixen els eixos d’acció 2 i 3, amb els que es preveu la promoció de la igualtat en
l’accés i oportunitats i, la prevenció en un entorn segur per als infants, així com donar cobertura a
les necessitats bàsiques de tots els infants i adolescents.
Els Casals d’Estiu són una eina educativa de qualitat amb intencionalitat pedagògica en el temps
lliure d’infants i joves, fora del currículum escolar i de l’àmbit familiar i resulta convenient
incrementar les opcions d’accés als mateixos als infants i joves en igualtat d’oportunitats.
Amb aquesta voluntat, des de l’any 2006 i fins a l’actualitat, de manera ininterrompuda,
l’Ajuntament de Rubí, ha donat suport a les entitats, AFAs i Centres d’Esplai, que han organitzat
Casals d’Estiu a través de diferents models de subvenció i a partir dels diferents Serveis
Municipals que en han tingut la responsabilitat, Joventut inicialment i Educació posteriorment.
Aquelles subvencions s’adreçaven sempre als organitzadors de les activitats, per fomentar un
tipus d’activitat de qualitat i aminorant el seu cost per poder ajudar indirectament i de manera
igualitària a totes les famílies usuàries.
Les activitats d’estiu, especialment en els temps en que estem vivint de crisis sanitària, permeten
recuperar i compensar les oportunitats educatives perdudes per aquells infants es situacions de
més vulnerabilitat especialment, però també generen oportunitats educatives noves per a tots els
infant. El lleure educatiu durant l’estiu permet seguir adquirint competències i habilitats en un marc
distès, treballant valors fonamentals i reforçant hàbits i conductes saludables i que els casals
serveixen també per millorar les condicions en que infants i adolescents de entorns
socioeconòmics més desfavorits passen els mesos d’estiu.
Dins del marc d’aquestes actuacions, el Ple de la corporació, en sessió de 25 de febrer de 2021
va aprovar les “Bases reguladores dels ajuts de l’Ajuntament de Rubí per als usuaris del casals
d’estiu”
Dites Bases, d’acord amb el que disposa l’article 124.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, s’han sotmès a un tràmit informació
pública per un termini de vint dies, a través d’un anunci publicat al BOPB del dia 10 de març de
2021 i al tauler d’anuncis electrònic de la corporació del 1 de març de 2021.
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Per facilitar el tràmit d’informació pública, el text de les bases aprovat inicialment es pot consultar
a https://participa.rubi.cat/processes/basescasals
Tenint en compte que la fitxa C11 del Pla estratègic de Subvencions 2019-2021 de l’Ajuntament
de Rubí planteja com a objectiu estratègic “Estendre a la població i, en especial, en situacions
desafavorides, les ofertes educatives no obligatòries i les d'educació en el lleure”, les bases
s’adrecen especialment a les famílies que tenen majors dificultats per assumir el cost dels casals
d’estiu.
Vista la base 16 de les Bases reguladores ajuts de l’Ajuntament de Rubí per als usuaris dels
Casals d’Estiu el procediment s’iniciarà mitjançant convocatòria que es publicarà al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, així com a
la seu electrònica de l’Ajuntament de Rubí
Atès que hi ha consignació pressupostària a l’aplicació 5U036.3260M.48001 del pressupost per a
l’any 2021.
Vista la proposta de la Coordinadora d’Àrea d’Igualtat i Ciutadania i del Regidor Delegat d’
Ocupabilitat, Educació i Escoles Artístiques, de data 19 de març de 2021 i l’informe tècnic de data
19 de març de 2021 que consten a l’expedient.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà de Decret de l’Alcaldia núm.
4512/2019, de competències a la Junta de Govern Local de data 25 de setembre de 2019,
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 4 d’octubre de 2019.

S’ACORDA:

Primer.- Obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, dels ajuts
per facilitar l’accés dels infants als Casals d’Estiu per a l’any 2021, conforme a les “Bases
reguladores dels ajuts de l’Ajuntament de Rubí per als usuaris dels casals d’estiu” aprovades
inicialment pel Ple municipal del 25 de febrer de 2021, en període d’exposició pública i exposades
al tauler d’anuncis i a l’enllaç: https://participa.rubi.cat/processes/basescasals
La resolució d’aquesta convocatòria resta condicionada suspensivament a l’aprovació definitiva
de les bases en els mateixos termes en que foren aprovades inicialment o, en el cas que pateixin
modificacions, sempre que les modificacions no afectin als termes de la convocatòria.
Segon.- Aquesta convocatòria queda subjecte als següents extrems:

1.

DISPOSICIÓ D’APROVACIÓ DE LES BASES I DIARI OFICIAL DE PUBLICACIÓ.
Les Bases reguladores dels ajuts de l’Ajuntament de Rubí per als usuaris dels casals d’estiu van
ser aprovades inicialment pel Ple de la corporació, en sessió de 25 de febrer de 2021.
El text de les bases es pot consultar a les oficines del servei d’Infància i Educació del c. Prim 35,
2n pis de Rubí i a l’enllaç: https://participa.rubi.cat/processes/basescasals
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La seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona tindrà lloc un cop aprovades
definitivament.

2.

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS ALS QUE S’IMPUTEN ELS AJUTS I QUANTIA TOTAL
MÀXIMA DELS AJUTS CONVOCATS
La dotació econòmica de la present convocatòria és de 86.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació
5U036.3260M.48001
La quantia total màxima a atorgar per beneficiari serà de 207,00€. Resultat d’aplicar el 75% de
cobertura màxima sobre 60 euros de preu de referència general per 4 setmanes, més el 75% de
cobertura màxima sobre els 36 euros de preu de referència de la setmana del 30 de juny al 2 de
juliol.
El sistema per a determinar la distribució de la dotació econòmica en cas que no sigui suficient
per atendre totes les sol·licituds presentades serà reduir proporcionalment realitzant un prorrateig
d’aquests fins arribar a la dotació aprovada.

3.

OBJECTE, CONDICIONS I FINALITAT DE LA CONVOCATÒRIA.

És objecte d’aquesta convocatòria iniciar d’ofici i desenvolupar el procediment per atorgar els
ajuts per facilitar l’accés dels infants als Casals d’Estiu per a l’any 2021, entenent com a Casals
d’Estiu les activitats educatives de lleure que es realitzin durant l’estiu, en període vocacional
escolar i sense continuïtat durant el curs. Els casals tindran lloc al municipi de Rubí i seran oberts
als infants/joves del municipi sense cap tipus de distinció i/o discriminació.
Condicions que han de complir els casals per poder ser objecte dels ajuts de la present
convocatòria:

Règim jurídic aplicable a l’activitat : Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats
d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys

Entitat organitzadora: AFA i AMPA escoles públiques d’educació infantil i primària

Tipus d’equipaments de realització: Escoles públiques d’educació infantil i primària de Rubí

Any de realització: 2021

Període objecte de l’ajut: del 30 de juny al 30 de juliol

Horari: de 9 a 14h

Tipus d’activitats: Activitats educatives de lleure excloent el servei de bon dia, menjador i
bona tarda.

Altres aspectes no definits a les bases que concreten els termes de realització dels Casals
d’estiu en funció de les circumstàncies del moment: Les activitats hauran de respectar els
requeriments de les autoritats competents per donar el màxim de garanties sanitàries.
La finalitat de la present convocatòria és estendre a la població, i en especial a la més
desafavorida, les ofertes educatives no obligatòries i les d’educació en el lleure incrementant així
les opcions d’accés i la igualtat d’oportunitats.

4.

PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ DELS AJUTS
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El procediment de concessió dels ajuts regulats a la present convocatòria serà, tal i com estableix
la base 15, el de la concurrència competitiva mitjançant l’aprovació i publicació de les mateixes i
d’acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no
discriminació, eficàcia i eficiència.

5.

REQUISITS PER A SOL·LICITAR L’AJUT I FORMA D’ACREDITAR-LOS

Poden optar als ajuts regulats en aquesta convocatòria els finants que en la data d’inici de
presentació de sol·licituds reuneixin els següents requisits:

Estar empadronats a Rubí

Estar cursant qualsevol curs d’Educació infantil 3 anys a 6è de Primària durant el curs
escolar 2020-2021

Disposar d’un DNI, NIE o NIF. En el cas que no disposin d’aquest document i que segons la
normativa vigent no estiguin obligats a disposar d’aquesta identificació, el beneficiari de l’ajut serà
el seu representant legal i serà qui haurà de disposar d’algun d’aquests documents.

Que la renda de la unitat familiar de convivència no superi els següents llindars econòmics,
aplicables en funció dels membres de cada unitat familiar (MUF):
0€
MUF

>a

2

€

3

€

4

€

5

€

6

€

7

€

8

€

20.767,73
33.567,73
46.367,73
59.167,73
71.967,73
84.767,73
97.567,73

El llindar econòmic màxim és el resultat d’aplicar la següent formula:
IRSC+[ Q€* ( MUF-1)] on
IRSC =

7.967,73 euros anuals

Q=

12.800,00€

MUF =
Membres de la unitat familiar, entesa com el conjunt de persones, inclòs
l’infant/jove sol·licitant de l’ajut, unides entre si per qualsevol vincle de consanguinitat o
afinitat, sigui del grau que sigui, inclosa la relació de parella estable, que convisquin al
mateix domicili, segons les dades del padró municipal d’habitants.
Tractament específic de determinades situacions en relació a la unitat familiar:

Expedient:43/2021/PERSONES-E
Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el codi: 13523646775722066222 a https://seu.rubi.cat
4/9

Infants/joves en situació de custòdia compartida i progenitors no convivents. Es
consideraran membres de la unitat familiar els progenitors, encara que no convisquin,
l’infant o jove sol·licitant, els fills comuns dels progenitors i la resta de persones amb
vincles de consanguinitat o afinitat que constin empadronats al mateix habitatge que el
sol·licitant.
La convocatòria present no contempla altres criteris per a valorar en l’atorgament dels
ajuts.

6.

INDICACIÓ DELS ÒRGANS COMPETENTS PER A LA INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DEL
PROCEDIMENT:
L’òrgan instructor unipersonal d’aquesta convocatòria serà la tècnica del Servei d’Infància i
Educació la Sra. Beatriu Garcia Fandino
L’òrgan instructor col·legiat estarà format per:

El Regidor d'Ocupabilitat, Educació i Escoles artístiques, el Sr. Victor Garcia Correas.

La Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania, la Sra. Rosa Gonzalez Torrecillas. Farà
de substituta la Cap del Servei d’Infància i Educació, la Sra. Ariadna Cavero Cayuelas.

La Cap del Servei d’Infància i Educació, la Sra. Ariadna Cavero Cayuelas. Farà de
substituta la tècnica del Servei d’Infància i Educació la Sra. Gabriela Orefice Bacci.
L’òrgan competent per dictar la resolució de la present convocatòria és la Junta de Govern Local.

7.

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent al de
l’última d’aquestes dues publicacions:
a)
De l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per part de la
Base de Datos Nacional de Subvenciones.
b)
Del text íntegre de la convocatòria a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Rubí.
Les sol·licituds presentades abans d’iniciar-se el termini no s’admetran a tràmit. Això no exclou el
dret de tornar-les a presentar dins el termini.
Les sol·licituds s’hauran de presentar preferentment telemàticament a través de la seu
electrònica, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Rubí situada al c/ Narcís
Menard, 13 (cal demanar cita prèvia).
En cas d’impossibilitat es podrà portar la documentació a la consergeria de l’Edifici de l’Escardívol
c/ Joaquim Blume, 28 de dilluns a divendres de 9 a 14h i de 16 a 20h els primers cinc dies hàbils
a comptar des del dia següent al de l’última de les dues publicacions citades anteriorment.
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Sens perjudici de la possibilitat de presentar la documentació pels altres canals definits a la Ley
39/2015, de 1 d’octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
La documentació a presentar serà la següent:
1.
Sol·licitud específica relacionada amb aquesta convocatòria, que es publicarà a la Seu
Electrònica de l’Ajuntament de Rubí, i que contindrà

Declaració responsable sobre la sol·licitud o l’obtenció d’altres ajuts, subvencions,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens
públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. Si escau, en el
primer cas caldrà acompanyar la sol·licitud i, en el segon, la resolució o document acreditatiu de
l’atorgament o concessió.

Cessió del dret de cobrament de l’ajut a l’entitat organitzadora i/o prestadora del servei de
casal d’estiu i autorització a la comunicació de les dades personals necessàries per a la
justificació de l’ajut davant l’Ajuntament de Rubí.

Autorització a la consulta de les dades relatives a la matrícula, assistència, cost i pagaments
que es realitzin en concepte de l’activitat per a la que es sol·licita l’ajut, als efectes de poder-lo
justificar.
2.
Per a cadascun dels membres de la unitat familiar i en el model corresponent annex a la
sol·licitud:
a)
La constància de la seva no oposició a la consulta de les respectives dades de padró. En
cas que consti l’oposició, caldrà aportar certificacions de padró i convivència.
b)
L’autorització per tal que l’Ajuntament de Rubi pugui accedir a les dades relatives als seus
ingresos de l’Agencia Tributaria, de la Seguretat social i del Departament de Benestar Social i
Família.
En cas que no consti l’autorització, o que les dades consultables, corresponents a la darrera
declaració de renda presentada, s’hagin vist modificades respecte la situació econòmica actual,
caldrà aportar documentació suficient per tal d’acreditar els ingresos obtinguts pels membres de la
unitat familiar, entre els quals:

Darrera declaració de la renda presentada, si la situació econòmica no ha variat amb entitat
suficient com per afectar a la determinació d’ingressos de la convocatòria.

En cas de ser treballador per compte aliè i que s’hagi produït canvi de pagador, les 3
darreres nòmines i el certificat d’ingressos i retencions de l’actual empresa pagadora i la història
de la vida laboral de la seguretat social

En cas d’ERTE, justificant acreditatiu

En cas de percebre ingressos de pensions o ajuts exempts de tributació, certificat
acreditatiu

En cas d’estar en situació d’atur o de no declarar ingressos, document acreditatiu que
indiqui si cobra subsidi d’atur i, en cas afirmatiu, la quantia que percep per aquest concepte.

En cas de ser persona física amb activitat econòmica (autònoma) si la situació ha variat
respecte la darrera declaració de renda presentada, les declaracions parcials d’IRPF 2020
(models 130 o 131 segons el cas), dos darrers rebuts d’autònoms i història de la vida laboral i de
la seguretat Social.
c)
La fotocopia del document d’identitat de tots els membres de la unitat familiar. En cas que
l’obtencio d’aquest document no sigui obligatòria, es presentara el llibre de família.
d)
En el cas de trobar-se en situació de custòdia compartida s’aportarà la documentació
acreditativa corresponent.
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8. TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ
S’estableix com a data màxima de resolució i notificació tres mesos desprès de la data de
publicació de la convocatòria al BOPB. La manca de resolució expressa tindrà efectes
desestimatoris.
La resolució posarà fi a la via administrativa i es publicarà a través d’un edicte al Tauler d’anuncis
de la corporació de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Rubí.
9. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS I DE DETERMINACIO DE L’IMPORT
DELS AJUTS A ATORGAR
L’import de l’ajut es destinarà a cobrir parcialment les despeses que generin als beneficiaris per a
l’assistència als casals d’estiu i mai podrà superar l’import del seu cost efectiu.
L’import dels ajuts a atorgar tindrà en compte els següents criteris:
a)
L’import de referència setmanal del cost dels casals es fixa en 60 euros amb caràcter
general i en 36 euros la setmana del 30 de juny al 2 de juliol.
b)
El nombre de setmanes de matriculació i assistència als casals que els ajuts cobriran serà
de 5 com a màxim.
c)
El nivell de renda de la unitat familiar de cada sol·licitant, en base als diversos trams de
renda familiar que la present convocatòria defineix i la part proporcional del preu de referència
cobreix.
Els trams de renda s’han calculat a través de la fórmula establerta a la base 6:
IRSC + [Q € x (MUF-1)] on:
 IRSC = 7.967,73 euros anuals
(Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya en còmput anual, vigent en el moment
d’aprovar-se la convocatòria.)
 Q=
Quantitats addicionals que estableix la convocatòria i que defineixen els trams.
o Tram 1, Q = 2.750 €
o Tram 2, Q = 6.800 €
o Tram 3, Q = 12.800 €
o Tram 4, Q = 12.800 €
 MUF= Membres de la unitat familiar.

MUF

TRAM 1
75%
de
l’import de
referència*
Renda
familiar
menor o=a

TRAM 2
50%
de
l’import de
referència*
Renda
familiar
menor o=a

TRAM3
25%
de
l’import de
referència*
Renda
familiar
menor o=a

2

10.717,73 €

14.767,73 €

20.767,73 €

3

13.467,73 €

21.567,73 €

33.567,73 €

4

16.217,73 €

28.367,73 €

46.367,73 €

5

18.967,73 €

35.167,73 €

59.167,73 €

6

21.717,73 €

41.967,73 €

71.967,73 €

Import
de
l’ajut:
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7

24.467,73 €

48.767,73 €

84.767,73 €

8

27.217,73 €

55.567,73 €

97.567,73 €

*L’import de referència establert a l’extrem 2.
L’import a atorgar a cada infant que compleixi els requisits per ser beneficiari, es calcularà a títol
de màxim i serà el resultat d’aplicar el percentatge que li correspongui en funció del nivell de
renda familiar, a l’import de referència dels casals aplicable a la seva durada màxima prevista.
De manera que, si el preu de referència durant la vigència dels casals és de 276€ en total (36€ +
(60€ x4)), la subvenció a títol de màxim a atorgar serà, en funció del percentatge que
correspongui, la següent

Percentatge
de l’ajut:
Import
a
atorgar a títol
de màxim

75%
de
l’import
de
referència

50%
de
l’import
de
referència

25% de l’import
de referència

207€

138€

69€

En el moment de la justificació, quan es coneguin les dades de matriculació i assistència al
casals, s’ajustarà l’import de la subvenció al que efectivament es justifiqui i es procedirà al seu
pagament.
10.

JUSTIFICACIÓ

Conforme a la base 29, la justificació s’haurà de presentar com a molt tard, el 30 de setembre de
2021.
Conforme a la base 30.1, els beneficiaris son els obligats a justificar l’ajut, si bé resulta possible
que l’Ajuntament obtingui pels seus mitjans la informació necessària per comprovar i justificar els
ajuts. A aquest efecte, fent ús de l’ autorització a la cessió de dades que formalitzin els usuaris en
les sol·licituds, l’Ajuntament podrà requerir als organitzadors/prestadors dels casals dades
personals, d’assistència i de pagament de l’activitat per poder donar compliment a la normativa de
subvencions i de transparència.
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Tercer.- Aprovar l’autorització de la despesa i imputar-la a la partida 5u036.3260M.48001 per un
import màxim de 86.000,00 €.
Quart.- Traslladar aquest acord a la Comptabilitat i a la Intervenció General per a la
comptabilització, en fase definitiva, del document comptable (A) en fase prèvia número
920210001647.
Cinquè.- Fer pública la present convocatòria mitjançat publicació de l’extracte de la mateixa al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la “Base de Dades Nacional de
Subvenciones”, i del seu text íntegre a la seu electrònica de l’Ajuntament de Rubí. La
convocatòria serà ineficaç si no s’han dut a terme ambdues publicacions

L'alcaldessa,

El secretari general

Ana María Martínez Martínez

JOSEP MANUEL COLELL
VOLTAS

26/03/2021 13:25:24

26/03/2021 12:57:14
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