Edicte d’aprovació inicial de les bases específiques reguladores de les subvencions de
l’Ajuntament de Llagostera a escolars durant l’estiu 2020 i el curs 2020-2021.La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Llagostera, en sessió de 20 de maig de 2020, va
aprovar inicialment les bases específiques reguladores de les subvencions de l’Ajuntament de
Llagostera a escolars durant l’estiu 2020 i el curs 2020-2021, el text de les quals es transcriu
íntegrament a continuació:
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE
LLAGOSTERA A ESCOLARS PER A:
Línia A.- Casals d’estiu, esport i lleure estiu 2020
Línia B.- Activitats extraescolars curs 2020-2021
Línia C.- Material escolar i sortides curs 2020-2021
1. OBJECTE
1.1.- L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment de l’atorgament de subvencions per
part de l’Ajuntament de Llagostera a les famílies empadronades al municipi per a la participació
en una o ambdues activitats següents i per a l’adquisició de material escolar i sortides.
 LÍNIA A.- Casals d’estiu o una altra activitat esportiva i de lleure
organitzada per l’Ajuntament o entitats del municipi durant els mesos de
vacances escolars d’estiu.
 LÍNIA B.- Activitats esportives, culturals o educatives, fora del marc i l’horari
escolar, organitzades per l’Ajuntament o entitats del municipi, durant el curs
escolar.
 LÍNIA C.- Adquisició de material escolar i sortides dins l’àmbit del centre
educatiu als alumnes empadronats a Llagostera, matriculats a les escoles
públiques del municipi i a l’Institut.
1.2.- Les subvencions atorgades es destinaran a minorar el cost de les esmentades activitats.
1.3.- L’Ajuntament farà efectiu el pagament de les subvencions mitjançant les entitats que les
organitzen per tal que aquestes les destinin als beneficiaris, minorant el cost de les activitats a
què han de fer front les famílies. Aquestes entitats tindran la consideració d’entitats
col·laboradores, definides a l’article 12 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
2. NORMES DE CARÀCTER GENERAL
2.1.- La subvenció tindrà caràcter anual i voluntari. No generarà cap dret i no es podrà al·legar
com a precedent.
2.2.- En cap cas l’import de la subvenció podrà ser superior al cost de l’activitat.
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063.Atorgament de subvencions de lliure concurrència

4. REQUISITS DELS BENEFICIARIS
4.1.- Requisits generals:
- La persona beneficiària ha de ser progenitora, tutora o persona encarregada de la
guarda i protecció del/la menor, Qualsevol altra circumstància s’haurà d’acreditar
legalment.
Presentar la sol·licitud en el termini i la forma esmentats en l’apartat 6 d’aquestes
bases.
- No tenir cap deute tributari o de cap altra naturalesa amb l’Ajuntament de
Llagostera o haver sol·licitat i obtingut autorització de fraccionament del deute i
complir els compromisos adquirits.
- No trobar-se en cap dels supòsits que impedeixen tenir la consideració de
beneficiari, d’acord amb el que estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
- No superar els llindars màxims de renda familiar següents:
 Famílies de dos membres: 17.756,64 €
 Famílies de tres membres: 23.083,44 €
 Famílies de quatre membres: 30.008,64 €
 Famílies de cinc membres: 35.011,04 €
 Famílies de sis membres: 38.293,04 €

Famílies de set membres o més: 41.577,04€
- No superar el llindar màxim de volum de negoci de 155.000 euros, entre tots els
membres computables de la unitat familiar.
- No superar el llindar màxim de 1.700 euros de rendiment patrimonial de la unitat
familiar
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3. MARC NORMATIU
3.1.- El marc jurídic normatiu que regula aquestes bases és el següent:
- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
- Bases reguladores generals per a la concessió i la justificació de subvencions
municipals de l’Annex 1 de les bases d¡execució del pressupost municipal.
- Bases d’execució del pressupost municipal, aprovat definitivament en data
28/01/2020 (BOP número 18, de 28 de gener de 2020).
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2.3.- En compliment d’allò que s’estableix a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades recollides s’incorporaran, per
ser tractades, en un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament de Llagostera, amb la finalitat
d’atendre les sol·licituds. Les persones interessades poden exercir en qualsevol moment els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

6. FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
6.1.- Sol·licitud
Els fulls de sol·licitud seran facilitats per l’Ajuntament de Llagostera, presencialment o a
www.llagostera.cat i seran formalitzats pel sol·licitant, a iniciativa pròpia. Serà responsabilitat
del signant les manifestacions que s’hi efectuïn i la validesa i la veracitat de la documentació
que l’acompanyi, sens perjudici de les mesures que l’Ajuntament de Llagostera pugui adoptar
per verificar-ne l’autenticitat.
Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’oficina d’assistència en matèria de registre (Servei
d’Atenció Ciutadana) de l’Ajuntament de Llagostera, en el termini i l’horari que determinarà la
convocatòria corresponent.
En el supòsit que hi hagués un canvi de dates de recepció de sol·licituds, el nou període
s’indicarà de forma expressa a l’e-tauler de l’Ajuntament.
6.2.- Documentació annexada a la sol·licitud
A la sol·licitud s’hi hauran d’adjuntar les còpies dels següents documents acarats amb els
originals:
Documentació general:
 Document identificatiu (DNI, NIE o Passaport) de la persona sol·licitant.
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5. PROCEDIMENT DE PUBLICACIÓ
5.1.- L’Ajuntament de Llagostera publicarà les bases reguladores per a l’atorgament d’aquestes
subvencions mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el tauler
electrònic d’anuncis de la Corporació. Una referència d’aquest anunci s’inserirà en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya. Durant el termini de vint dies hàbils s’hi podran presentar
al·legacions o reclamacions. En el supòsit de no formular-se’n cap, l’aprovació inicial
esdevindrà definitiva sense necessitat d’adoptar un nou acord.
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4.2.- Requisits específics:
LÍNIA A.- El sol·licitant ha de tenir un/a fill/a amb els següents supòsits:
o Ser nascut/da entre els anys 2005 i 2017, estar empadronat/ada a
Llagostera i estar preinscrit/a en algun dels casals d'estiu o una altra
activitat esportiva i de lleure, organitzats per entitats del municipi o per
l’Ajuntament de Llagostera durant les vacances escolars d’estiu 2020.
LÍNIA B.- El sol·licitant ha de tenir un/a fill/a amb els següents supòsits:
o Ser nascut/da entre els anys 2005 i 2017, estar empadronat/ada a
Llagostera i estar preinscrit/a en alguna de les activitats esportives,
culturals o educatives dins el marc d’educació en el lleure, organitzades per
entitats del municipi o per l’Ajuntament de Llagostera durant el curs 20202021.
LÍNIA C.- El sol·licitant ha de tenir un/a fill/a amb els següents supòsits:
o Ser nascut/da entre els anys 2005 i 2017, estar empadronat/ada a
Llagostera i estar preinscrit/a o matriculat/ada en algun centre d’educació
públic de primària o secundària de Llagostera durant el curs 2020-2021.

7. PROCEDIMENT D’ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS
7.1.- Finalitzat el període de presentació de sol·licituds, la Comissió tècnica de valoració
valorarà les sol·licituds en base als criteris establerts en l’article 8.3.1 d’aquestes bases, i
elevarà la proposta de resolució a l’òrgan competent de l’Ajuntament.
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 Llibre de família o altres documents relatius a la filiació del/la menor.
Documentació econòmica: una opció per cada un dels membres computables de la unitat
familiar en edat laboral:
• Fotocòpia de l’última declaració anual de l’IRPF presentada (2019).
• En cas de no tenir obligació de fer la declaració d’IRPF, o en el cas que s’hagi modificat
substancialment la situació econòmica, cal aportar:
- Certificat d’imposicions íntegres de l’IRPF de l’últim exercici fiscal, de tots els membres
computables de la unitat familiar que no l’hagin feta, emès per l’Agència Estatal d’Administració
Tributària.
- Les 3 últimes nòmines.
 En cas de no estar treballant:
- Certificat de l’Oficina de Treball de la Generalitat en què s’especifiqui si es percep prestació
per desocupació/subsidi i la seva quantia.
- Certificat de vida laboral actualitzat.
 Els sol·licitants que no disposin de cap document dels indicats anteriorment per
acreditar els ingressos econòmics, hauran d’emplenar una declaració jurada, i
una autorització signada per tots els membres de la unitat familiar computables,
per tal que l’Ajuntament de Llagostera demani les dades a l’Agència Tributària.
Per a les famílies en risc social ateses pels Serveis Socials que no puguin
aportar documentació econòmica, es farà un informe per part dels Serveis
Socials on s’indiqui els ingressos estimats de la unitat familiar i es confirmi o no
el contingut de la declaració jurada.
Altra documentació:
- En cas d’haver cobrat la renda garantida de ciutadania durant l’any anterior: certificat
d’atorgament o cobrament.
- En cas de separació/divorci: sentència de separació/divorci i conveni regulador on
figuri la resolució sobre la custòdia i, si s’escau, l’import mensual a percebre en
concepte de manutenció/pensió. En cas d’incompliment, cal presentar la corresponent
denúncia.
- Carnet de família nombrosa o document acreditatiu corresponent.
- Carnet de família monoparental o document acreditatiu corresponent.
- Certificat mèdic acreditatiu en cas d’invalidesa o disminució igual o superior al 33%
del/de la menor, germans, pare, mare o tutor/a legal.
- En casos de famílies acollidores, documentació acreditativa de l’acolliment del/de la
menor.
- Excepcionalment, informe social en casos que estiguin en seguiment dels Serveis
Socials.
Si amb les sol·licituds no s’acredita algun dels requisits, es concedirà un termini de 10 dies
hàbils perquè s’esmenin els defectes. Si transcorregut aquest termini no s’ha aportat la
documentació requerida, la persona interessada es tindrà per desistida de la sol·licitud.
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8. CRITERIS DE CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS
8.1.- El criteri d’admissió de les sol·licituds és no superar els llindars màxims de renda familiar
que apareixen en el punt 4 d’aquestes bases.
8.2.- A l’efecte de determinar els ingressos de la unitat familiar, es consideren membres de la
unitat familiar les persones progenitores, o qualsevol d’elles en cas de família monoparental, i
els fills, sempre que hi convisquin. També es consideren membres de la unitat familiar el
cònjuge i la cònjuge o la persona que convisqui amb un vincle afectiu anàleg amb la persona
progenitora dels fills no comuns sempre que hi convisquin.
En el cas de divorci o separació legal dels progenitors, quan la guarda i protecció del menor
recau sobre només un dels progenitors, es considerarà membre computable aquella persona
encarregada de la guarda i protecció del/la menor i, si s’escau, el/la nou/va cònjuge o persona
unida per anàloga relació, la renta de la qual s’inclourà dins el còmput de la renda familiar.
En els casos que la guarda i custòdia sigui compartida, es tindrà només el progenitor que faci la
sol·licitud tenint en compte que la despesa de l’activitat serà del 50%.
Càlcul de la renda familiar: Als efectes d’aquestes subvencions, s’obtindrà la renda familiar per
l’agregació de les rendes degudament acreditades, corresponents al darrer exercici fiscal
liquidat (2019) de cada un dels membres computables de la unitat familiar que obtingui
ingressos de qualsevol naturalesa, de conformitat amb la normativa reguladora de l’impost
sobre la renda de les persones físiques.
8.3.- Criteris de puntuació:
8.3.1.- Els criteris objectius seran els següents:
- Infants en acolliment: 2,5 punts.
- Infant, pare, mare, tutor/a legal o germans/es amb una disminució reconeguda: 2,5
punts per cada persona amb disminució.
- Família nombrosa: 1 punt.
- Família nombrosa/ monoparental especial: 2,5 punts.
- Família monoparental: 1 punt.
8.3.2.- Els criteris de valoració social seran els següents:
- Criteris de risc en relació a la situació sociofamiliar: màxim 22,5 punts.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

7.2.- Composició de la Comissió tècnica de valoració:
- Tècnic/a del Servei Bàsic d’Atenció Social a Llagostera.
- Tècnica d’Educació de l’Ajuntament de Llagostera
- Regidora de Drets socials i feminismes de l’Ajuntament de Llagostera.
- Regidora d’Educació de l’Ajuntament de Llagostera.
- Administrativa de Serveis Socials de l’Ajuntament de Llagostera, qua actuarà de secretària
7.3.- El procediment de concessió de les beques regulades en aquestes bases es tramitarà en
règim de concurrència competitiva.
7.4. La resolució de l’Ajuntament de Llagostera serà notificada als sol·licitants i comunicada a
les entitats col·laboradores.
7.5. L’Ajuntament de Llagostera pot verificar el compliment de les condicions imposades per
adquirir la condició de beneficiari de les subvencions.
7.6. El pagament de les subvencions es farà efectiu a les entitats col·laboradores de les
activitats objecte de subvenció que tinguin infants i/o joves beneficiaris inscrits per tal que
realitzin la minoració dels imports de les quotes corresponents.

35 punts

9. QUANTIA INDIVIDUALITZADA DE LES SUBVENCIONS
La quantia de les subvencions que s’atorguen en cap cas pot superar el 100 % del cost de la
quota corresponent a cadascuna de les activitats realitzades per cada infant.
En base als diferents criteris de puntuació establerts en l’article 8.3, la Comissió tècnica de
valoració emetrà la proposta dels imports a atorgar a cada sol·licitant, tenint en compte l’import
màxim previst per aquesta despesa i en funció del nombre d’infants amb dret a subvenció i la
puntuació de cada persona beneficiària. La suma de les subvencions atorgats a cada persona
beneficiària no pot excedir el crèdit pressupostari previst en el punt 10 d’aquestes bases.
S’aplicarà la segÚent equivalència per obtenir la subvenció individualitzada:
Puntuació obtinguda
D’1 a 40 punts
De 41 a 52 punts
De 53 a 60 punts
De 61 a 74 punts
De 75 a 110 punts
Més de 110 punts

% Subvenció
25%
40%
50%
60%
80%
100%

10. CRÈDIT PRESSUPOSTARI
10.1.- El crèdit màxim per a la concessió d’aquests subvencions és de 45.000,00 euros.
Es distribuiran de la següent forma:
- LÍNIA A.- 15.000 euros.
- LÍNIA B.- 15.000 euros.
- LÍNIA C.- 15.000 euros.
10.2.- De forma expressa es preveu la redistribució de crèdits entre les diferents línies
esmentades anteriorment, sense superar el límit total de 45.000 €.
10.3.- En cas que la valoració de les sol·licituds superi el crèdit previst, es disminuirà l’import de
la subvenció entre els beneficiaris dels trams compresos entre el 25 % i el 50 %.
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€/any
17.756,64
23.083,44
30.008,64
35.011,04
38.293,04
41.577,04
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- Criteris de risc en relació a l’infant: màxim 7,5 punts.
8.3.3.- Els criteris de valoració per renda familiar seran els següents:
Unitat familiar
€/any
€/any
€/any
€/any
2 membres
8.878,32
11.097,90
13.317,48
15.537,06
3 membres
11.541,72
14.427,15
17.312,58
20.198,01
4 membres
15.004,32
18.755,40
22.506,48
26.257,56
5 membres
19.505,52
24.381,90
29.258,28
34.134,66
6 membres
25.357,20
27.663,90
32.540,28
37.416,66
7 membres o 32.964,36
30.945,90
35.822,28
40.698,66
més
90 punts
74 punts
60 punts
52 punts

13. JUSTIFICACIÓ
Les entitats col·laboradores hauran de presentar la documentació justificativa en el registre
d’entrada municipal de l’Ajuntament de Llagostera en el termini que determinaran les
convocatòries de cada línia de subvencions.
Les entitats col·laboradores hauran de presentar una certificació de la Secretaria de l’entitat, on
haurà de constar:
a) Que la subvenció atorgada s’ha destinat íntegrament a l’objecte de subvenció, especificantlo concretament.
b) Una relació dels infants i joves als quals se’ls ha aplicat la minoració del cost de les activitats
realitzades, amb el detall de l’import del cost de l’activitat en cada cas i l’import subvencionat a
cada participant.
c) Si s’han obtingut altres subvencions per a la mateixa finalitat, procedent de qualsevol de les
administracions o entitats públiques o privades.
L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia tal que,
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ingressos o recursos, superi el cost de
les actuacions efectivament realitzades.
14. ACTUACIONS DE COMPROVACIÓ
L’Ajuntament de Llagostera pot dur a terme actuacions de comprovació sobre la correcta
execució de l’actuació i la gestió de la subvenció.
A tal efecte, s’haurà de facilitar a l’Ajuntament la comprovació i la verificació del seu
compliment, i també qualsevol altre acte de comprovació i control financer que puguin realitzar
els òrgans competents, aportant tota informació que li sigui requerida en l’exercici de les
actuacions anteriors.
15. OBLIGACIONS DE LES ENTITATS COL·LABORADORES
Les entitats col·laboradores tindran les obligacions establertes per l’article 15 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
16. INCIDÈNCIES DURANT EL CURS
Quan un beneficiari de subvenció causi baixa de l’activitat objecte de subvenció abans de
finalitzar, s’iniciarà el corresponent expedient de revocació i reintegrament de la subvenció
concedida, sense perjudici del corresponent expedient sancionador i la pèrdua del dret a poder
presentar la sol·licitud de subvenció en el curs següent.
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12. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
Els beneficiaris en el termini de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció de la
notificació de concessió de la subvenció, hauran d’acceptar de forma expressa la concessió de
la subvenció. En cas contrari s’entendrà que hi renuncien.
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11. , FORMA DE PAGAMENT
El pagament de les subvencions es farà efectiu a les entitats organitzadores de les activitats
objectes de subvenció d’acord amb l’Annex I de les Bases generals d’execució del pressupost
de la Corporació de l’any 2020.

18. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació plena d’aquestes bases.
Disposició final primera
L’Ajuntament de Llagostera es reserva el dret d’interpretar i resoldre els dubtes i/o les
discrepàncies que sorgeixin en la interpretació d’aquestes bases.

L’alcalde,
Antoni Navarro Robledo
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Llagostera, a la data de la signatura electrònica
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17. CAUSES DE REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT
L’Ajuntament de Llagostera pot iniciar el procediment de revocació de les subvencions
concedides per alguna de les causes següents:
- La no inscripció efectiva a l’activitat objecte de subvenció del/de la menor beneficiari/a
de l’ajut.
- L’ocultació d’informació necessària per poder valorar correctament la sol·licitud o la
falsedat en la documentació presentada.
- El canvi substancial de les circumstàncies que van donar lloc a la concessió de la
subvenció.
- L’ incompliment de les obligacions establertes en aquestes bases.
En cas que es produeixi un incompliment de les bases i/o la convocatòria, s’iniciarà l’expedient
corresponent de revocació total o parcial de la subvenció i, si s’escau, es demanarà el
reintegrament de les subvencions amb els interessos legals corresponents.
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