
 

 

 

 

       SECRETARIA 

CONTINGUTS 

BASES PER LA REGULACIÓ DEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA DE SUBVENCIONS ALS ALUMNES DELS CENTRES EDUCATIUS DE FALSET DESTINADES 

ÍNTEGRAMENT A MINORAR EL COST DE LES QUOTES DE PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
ORGANITZADES PER LES AMPA DELS CENTRES O ALTRES ENTITATS COMICILIADES A FALSET, DURANT EL 

CURS 2014-152 

1. OBJECTE ........................................................................................................................................... 2 

2. FINALITAT ........................................................................................................................................ 3 

3. BENEFICIARIS ................................................................................................................................... 3 

4. ACTIVITATS SUBVENCIONABLES ...................................................................................................... 3 

5. CONVOCATÒRIA .............................................................................................................................. 4 

6. LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS ....................................................................... 4 

7. CRITERIS DE BAREMACIÓ ................................................................................................................ 4 

8. CONCESSIÓ D’AJUTS ........................................................................................................................ 5 

9. PUBLICACIÓ ..................................................................................................................................... 6 

10. ACCEPTACIÓ ................................................................................................................................ 6 

11. PAGAMENT ................................................................................................................................. 6 

12. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS .............................................................................................. 6 

13. REINTEGRAMENT DELS IMPORTS ............................................................................................... 7 

14. DOCUMENTACIÓ A APORTAR ..................................................................................................... 7 

15. PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA ON S’APLICARÀ LA SUBVENCIÓ PER AL FOMENT DE LA 
PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ALS CENTRES EDUCATIUS DE FALSET, CURS 2016-17 ... 7 

16. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL ....................................................................... 7 

 

 

g:\malba\_secretaria\subvencions\24 activitats extraescolars\bases_16_17 final.doc 
1 



 

 

 

 

       SECRETARIA 

 
 

BASES PER LA REGULACIÓ DEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE SUBVENCIONS ALS ALUMNES DELS CENTRES 

EDUCATIUS DE FALSET DESTINADES ÍNTEGRAMENT A MINORAR EL COST DE LES QUOTES 
DE PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ORGANITZADES PER LES AMPA DELS 

CENTRES, O ALTRES ENTITATS DOMICILIADES A FALSET, DURANT EL CURS 2016-17 

 

PREÀMBUL 

Les activitats extraescolars són aquelles activitats ofertes per l’escola o per altres entitats, fora 
de l'horari lectiu habitual, amb un propòsit educatiu, en el sentit més ampli de la paraula; és a 
dir un acte o experiència que té un efecte formatiu en la ment, el caràcter o la capacitat física 
d'un individu. Poden dur-se a terme en els descansos (patis, hora de dinar), abans d'entrar a les 
classes o bé després de la jornada escolar ordinària.  
 
Aquestes activitats complementen la formació escolar, proporcionant els següents beneficis: 
- Adquireixen un control del temps i aprenen a organitzar-se.  
- Tenen l’oportunitat de conèixer espais i ambients diferents.  
- Les activitats extraescolars ajuden al procés de socialització.  
- Es reforcen i s’adquireixen coneixements específics. 
- Estimulen les capacitats individuals i socials. 
- Desenvolupen la convivència, el respecte i la tolerància dels membres que en formen 
part a partir de la relació entre ells. 
 

1.  OBJECTE  

L’objecte d’aquestes bases específiques és la regulació del procediment de concessió 
en règim de concurrència competitiva d’una subvenció als alumnes dels centres 
educatius de Falset, que es destinarà íntegrament a minorar el cost de les quotes de 
participació en activitats extraescolars organitzades pels centres escolars, les AMPA 
dels centres, o altres entitats domiciliades a Falset, durant el curs 2016-17.  
 
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.  
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2.  FINALITAT  

La finalitat d’aquesta subvenció és l’afavoriment de la participació en activitats 
extraescolars de l’alumnat escolaritzat als centres educatius de Falset durant el curs 
escolar 2016-17, i que es trobi en una situació socio-econòmica desafavorida.  

 

3.  BENEFICIARIS  

Les persones que acreditin el compliment dels següents requisits:  
 

- Cursar estudis de primària o secundària en un centre educatiu de Falset (la 
confirmació del compliment d’aquest requisit correspondrà als centres 
educatius) durant el curs escolar 2016-17.  
 
- Estar matriculats en activitats extraescolars organitzades pels centres 
escolars, les AMPA dels centres, o altres entitats domiciliades a Falset (la 
confirmació del compliment d’aquest requisit correspondrà als organitzadors 
de les activitats) durant el curs escolar 2016-17.  
 
- Que els pares i/o tutors legals d’aquests/es alumnes estiguin al corrent en el 
compliment de les obligacions tributàries amb les administracions, la Hisenda 
Pública i les obligacions davant la Seguretat Social.  
 
- Obtenir un informe vinculant favorable per part de l’Equip Basic de 
Assistència Social que se realitzarà seguint el criteris de valoració diagnòstica 
de l’eina MMM (Maite Martín Muñoz) que figura com a ANNEX II a les presents 
Bases. 
 
- El sol·licitant de la subvenció i l’alumne beneficiari han d’estar empadronats 
al municipi de Falset.  
 
- No percebre ajuts d’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.  

 

4.  ACTIVITATS SUBVENCIONABLES  

Serà subvencionable el 90% del cost total o parcial de les quotes de participació en una 
de les activitats extraescolars organitzades pels centres escolars, les AMPA dels centres 
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escolars, o per altres entitats domiciliades a Falset i destinades als alumnes que cursin 
estudis de primària o secundària. En cap cas la quantitat subvencionada serà superior 
als 20,00 Euros/mes per nen. 
 
Els alumnes beneficiaris només podran rebre subvenció per la realització d’una 
activitat extraescolar, a excepció del supòsit indicat al següent paràgraf.  
 
En el cas que un alumne subvencionat es doni de baixa de l’activitat, però es matriculi 
de nou o continuï realitzant una altra activitat ofertada pels centres escolars, les AMPA 
dels centres, o altres entitats domiciliades a Falset, aquestes podran aplicar els 
descomptes a l’altra activitat, prèvia comunicació per escrit a l’Ajuntament, informant 
de les possibles diferències de preu que resultin del canvi d’activitat.  
En cap cas l’alumne veurà incrementat l’import de la subvenció atorgada pel canvi 
d’activitat, ni podrà rebre subvenció per la realització de més d’una activitat 
extraescolar.  

 

5.  CONVOCATÒRIA  

La convocatòria serà aprovada d’ofici, 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 o tutors legals dels 
alumnes que puguin resultar beneficiaris dels ajuts establert en aquestes bases, al 
Registre General de l’Ajuntament de Falset, conforme amb el model que s’adjunta com 
ANNEX I a les presents Bases i acompanyat de la documentació necessària que acrediti 
el compliment dels requisits exigits i dels aspectes establerts com a criteris de 
baremació dels ajuts. 
 
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.  

 

7.  CRITERIS DE BAREMACIÓ  

L’Ajuntament, amb la col·laboració de l’Equip Bàsics d’Atenció Social Primària (EBASP) 
de l’Ajuntament de Falset, baremarà i ordenarà les sol·licituds dels alumnes que 
participin en el procés per a la concessió de la subvenció, sempre que compleixin els 
requisits establerts, seguint amb la valoració diagnòstica MMM (Maite Martín Muñoz), 
que s’adjunta com ANNEX II, i que comporta la valoració dels següents criteris:  
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a) Dèficit conjuntural: D’1 a 5 necessitats bàsiques en situació  DEFICITÀRIES. 
 
b) Dèficit llarga durada: D’1 a 4 necessitats bàsiques en situació MOLT 
DEFICITÀRIES dins les següents categories diagnòstiques: 

- Habilitats Socials 
- Autonomia Física/Psíquica 
- Relació Convivència 
- Organització Unitat Convivència 

 
c) Exclusió Social: De 2 a 3 necessitats bàsiques en situació MOLT DEFICITÀRIES 
dins les següents categories diagnòstiques: 

- Recursos Econòmics. 
- Trabajo/Ocupació. 
- Formació/Educació. 

 
d) Desavantatge  Social: D’1 a 6 necessitats bàsiques en situació MOLT 
DEFICITÀRIES essent la prioritària: 

- Acceptació Social. 
 
e) Marginació: De 7 a 11 necessitats bàsiques en situació MOLT DEFICITÀRIES. 
 
A partir del tipus de diagnòstic social (MMM) s’establiran els següents  percentatges 
d’ajut, prioritzant la disponibilitat pressupostària de més a menys necessitat: 
 

Dèficit conjuntural: de 0% a 49,9% 
Dèficit llarga durada: de 0% a 49,9% 
Exclusió Social: de 50% a 59% 
Desavantatge  Social: de 60% a 74,9% 
Marginació: de 75% a 90% 

 
Els imports variaran en funció del nombre de sol·licituds rebudes, però en tot cas es 
mantindran les proporcions, segons el nombre de punts obtinguts. En funció de les 
sol·licituds rebudes, l’Equip Bàsic d’Asistencia Social de l’Ajuntament de Falset podrà 
valorar la possibilitat d’atorgar l’import màxim de la subvenció a les sol·licituds que 
hagin obtingut major puntuació, tot i no arribar a obtenir la puntuació mínima.  

 

8.  CONCESSIÓ D’AJUTS  

La quantitat de l’ajut es determinarà en funció del nombre de sol·licituds rebudes i de 
la puntuació obtinguda per l’alumne en la fase de baremació. L’import màxim que es 
concedirà a cada alumne/a serà el equivalent al 90% de la quota a satisfer. 
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9.  PUBLICACIÓ  

Es procedirà a la publicació resumida de l’acord de concessió al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, d’acord amb allò establert a l’art. 59.5b de la llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú.  
 

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.  
 

11.  PAGAMENT  

L’Ajuntament ingressarà els imports d’aquestes subvencions als organitzadors de les 
activitats on aquests alumnes realitzin l’activitat, mitjançant transferència bancària, 
indicant la quantitat que correspon a cada alumne. El pagament 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.  
 
Els organitzadors 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 i realitzaran els corresponents descomptes sobre 
les quotes que han de pagar els alumnes subvencionats al llarg del curs escolar, per la 
realització de l’activitat extraescolar per a la qual han obtingut subvenció.  

 

12.  OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS  

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.  
 
- Romandre matriculat i participar en l’activitat extraescolar per la qual ha 
rebut subvenció, al llarg de tot el curs escolar o durada de l’activitat, 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.  
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13.  REINTEGRAMENT DELS IMPORTS  

Els organitzadors procediran a reintegrar total o parcialment els imports rebuts per 
part de l’Ajuntament en els següents casos:  
 

- En el cas que un alumne subvencionat es doni de baixa de l’activitat abans de 
la finalització d’aquesta o la finalització del curs, els organitzadors efectuaran 
el descompte o ingrés proporcional, en funció del període de realització de 
l’activitat per part de l’alumne, i reintegrarà la diferència a l’Ajuntament. 
  
- En el cas de no realització de l’activitat extraescolar subvencionada.  

 

14.  DOCUMENTACIÓ A APORTAR  

Per sol·licitar la subvenció caldrà aportar:  
 

- Sol·licitud emplenada amb la documentació requerida per acreditar el 
compliment dels criteris establerts per accedir a l’ajut i per obtenir punts en el 
procés de baremació. 

 

15.  PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA ON S’APLICARÀ LA SUBVENCIÓ PER AL FOMENT DE LA 
PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ALS CENTRES EDUCATIUS DE 
FALSET, CURS 2016-17  

Partida 1-920-48001, per un import determinat pel límit de la consignació existent.  
 

16.  PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL  

D’acord amb la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, de 13 de desembre de 1999, i la legislació de desplegament, la 
informació facilitada pels/les peticionaris/es d’aquestes subvencions serà tractada en 
un fitxer degudament protegit per a la gestió d’aquesta subvenció, complint-se 
diligentment les obligacions d’obtenció dels oportuns consentiments i d’informació en 
la recollida de dades. En cap cas es produirà cessió, comunicació o accés de qualsevol 
tipus de dada personal continguda en els fitxers a tercers, excepte accessos necessaris 
per al compliment dels tràmits vinculats amb l’atorgament de la subvenció, o davant 
d’autorització legal, o autorització expressa de les persones afectades. Els/les 
interessats/es podran sol·licitar a l’administració l’exercici dels seus drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició. 
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