Regidor ia d ’Edu cació

BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS INDIVIDUALS A LES FAMÍLIES DELS INFANTS
PARTICIPANTS DEL CASAL D’ESTIU DE L’ESCOLA VINYES VERDES, EMPADRONATS A
MASQUEFA.
Objecte: L’objecte de les presents bases és regular el procediment per a la concessió d’ajuts
individuals a les famílies dels infants participants del Casal d’Estiu de l’Escola Vinyes Verdes,
empadronats a Masquefa, facilitant l’accés a tots els infants del municipi que necessitin gaudir d’aquest
servei.
Els ajuts seran exclusivament per les activitats de Casal d’Estiu i no inclouran serveis complementaris
(acollida o menjador), ni activitats extraordinàries.
1. Persones beneficiàries
Poden ser beneficiàries de l’ajut regulat en les presents bases aquelles persones empadronades a
Masquefa que siguin usuaris del Casal d’Estiu de l’Escola Vinyes Verdes.
Són requisits per poder sol·licitar aquest ajut:
-

Estar inscrit/a al Casal d’Estiu de l’Escola Vinyes Verdes de l’any en curs.
Haver efectuat el pagament de la inscripció al Casal d’Estiu de l’any en curs.
Estar empadronat a Masquefa, tant l’infant usuari del servei, com qui tingui i exerceixi la
seva pàtria potestat.
Presentar l’imprès de sol·licitud d’ajut i la documentació acreditativa en els terminis
establerts per la corresponent convocatòria.

L’acompliment del requisit d’empadronament serà comprovat d’ofici per l’ajuntament, tot i que els
sol·licitants podran presentar la documentació que creguin necessària.
2. Procediment per a la concessió dels ajuts
2.1. Convocatòria pública
El procediment per a la concessió dels ajuts s’iniciarà mitjançant convocatòria pública, acordada per
la Junta de Govern Local. Aquesta resolució es publicarà al tauler d’edictes de l’Ajuntament de
Masquefa, i a la web municipal i a la Base Nacional de Subvencions.
2.2. Sol·licituds
Les persones interessades en sol·licitar aquests ajuts han de presentar el imprès de sol·licitud que es
trobarà a disposició de les famílies a la recepció de l’Ajuntament i a la web municipal, durant el
període de presentació de sol·licitud dels ajuts. Només podrà presentar-se una sol·licitud per infant
usuari del Casal.
La sol·licitud d'ajut es presentarà presencialment, al registre d’entrada de l’Ajuntament o
electrònicament a través de la seu de tramitació electrònica de l’Ajuntament de Masquefa que es pot
trobar a la web www.masquefa.cat.
2.3. Termini de presentació i acceptació de les bases
El termini de presentació de sol·licituds es determinarà a la convocatòria. La presentació de les
sol·licituds implica la plena acceptació d’aquestes bases.
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2.4. Esmena de la sol·licitud
En cas que la sol·licitud o la documentació siguin incorrectes o incompletes, l’Ajuntament requerirà la
rectificació o complementació en el termini de deu dies naturals, fent l’advertiment exprés que,
passat aquest termini sense que el sol·licitant hagi donat compliment al requeriment, se’l tindrà per
desistit de la seva petició i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
2.5. Instrucció i audiència
Els tràmits d’instrucció i audiència es regiran pel que estableix la Ley 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i pel que disposa la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions.
L’acord de la Junta de Govern Local de resolució de l’atorgament dels ajuts objecte de les presents
bases, haurà d’anar precedit de la valoració de la documentació en relació als criteris establerts al
punt 3 d’aquestes bases, per part dels serveis tècnics de l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament.
2.6. Concessió. Òrgan competent i termini
Dins dels límits dels crèdits pressupostaris, correspon a la Junta de Govern Local, la competència per
atorgar els ajuts objecte de les presents bases.
L’acte que resolgui el procediment de concessió dels ajuts serà sempre motivat i haurà de produir-se
en el termini màxim de 15 dies hàbils des de la data d’expiració del termini de presentació de
sol·licituds. L’acte de concessió haurà d’expressar el sol·licitant o la relació de sol·licitants als quals es
concedeix l’ajut i la quantia atorgada.
L’acte de concessió exhaureix la via administrativa i es notificarà individualment i per escrit als
interessats.
2.7. Acceptació
Caldrà l’acceptació expressa dels ajuts concedits per l’acord de la Junta de Govern Local. Acceptat
l’ajut, l’Ajuntament realitzarà la transferència de l’import concedit.
2.8. Import dels ajuts
Els ajuts restaran supeditats a la consignació pressupostària disponible. L’import dels ajuts serà el
corresponent a l’aplicació del percentatge de bonificació aprovat pel Casal d’Estiu de Masquefa, per
l’any en curs, i s’aplicarà sobre el preu d’activitat del Casal d’Estiu de l’Escola Vinyes Verdes.
3. Criteris per a l’atorgament dels ajuts
Tots els sol·licitants que reuneixin els requisit exigit en aquesta convocatòria rebran l’ajut contemplat
a la mateixa.
4. Justificació i pagament
4.1. Justificació
Un cop resolt el procediment de concessió dels ajuts, l’ajut es considerarà justificat amb la
presentació de la documentació de sol·licitud, ja que a la mateixa s’ha d’aportar el justificant del
pagament de l’activitat del Casal d’Estiu de l’Escola Vinyes Verdes.
4.2. Pagament
La persona interessada presentarà en la documentació de sol·licitud l’IBAN del compte on vol que li
sigui ingressat l’import corresponent a l’ajut atorgat. El titular del compte ha de ser el mateix que el
sol·licitant de l’ajut.
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5. Aplicació de les bases
Aquestes bases seran d’aplicació per a la concessió d’ajuts individuals a les famílies dels infants
participants del Casal d’Estiu organitzat per l’AMPA de l’Escola Vinyes Verdes, empadronats a
Masquefa.
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