EDICTE
D’acord amb el que disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, la Junta de Govern Local del
dia 7 de maig del 2019 ha aprovat la convocatòria per presentar la sol·licitud
d’ajuts per la participació als casals d’estiu de l’any 2019, fixant el termini per
presentar les sol·licituds des del dia 27 de maig fins el 7 de juny de 2019 (ambdues
dates incloses), que literalment exposa:
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<<CONVOCATÒRIA PER LA SOL·LICITUD D’AJUTS PER LA PARTICIPACIÓ ALS
CASALS D’ESTIU DE L’ANY 2019
1. Preàmbul
1.1. L’Ajuntament de Castellar del Vallès té la voluntat de garantir la suficiència de recursos i
la igualtat d’oportunitats que afavoreixin la participació normalitzada de totes les famílies
amb menors del municipi a les activitats socioeducatives assegurant la participació dels
infants interessats en l’oferta d’activitats de Casals d’estiu en el municipi, independentment
de la capacitat econòmica de la seva família.
1.2. La Llei 12/2007 de Serveis Socials, en els articles 17 f) i j), exposa que la funció dels
Serveis Socials Bàsics complir les actuacions preventives, de tractament social o
socioeducatiu i en especial prestar serveis d’intervenció socioeducativa no residencial, per a
infants i adolescents.
1.3. Es considera que els casals d’estiu compleixen una funció educativa, preventiva i de
suport familiar en el període de vacances escolars.
1.4. Castellar del Vallès compta amb un ventall ampli d’entitats i empreses de l’àmbit del
lleure, de l’esport i de la cultura que dissenyen, gestionen i realitzen activitats d’educació en
el lleure durant el període de vacances d’estiu, a través de la promoció esportiva, de
l’activitat lúdica i sociocultural i de l’aprenentatge en un marc d’acció planificat i amb
l’objectiu de fer gaudir als infants i adolescents d’un temps de lleure amb propostes
atractives i de qualitat.
1.5. Per aquestes qüestions, l’Ajuntament de Castellar del Vallès té activat un sistema d’ajuts
econòmics adreçats als nuclis de convivència empadronats al municipi i que pugui justificar la
necessitat d’un suport econòmic, sempre i quan compleixi els paràmetres objectius del
Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic (publicat en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona en data 30 de juny de 2017).
2. Objecte i activitat subvencionable
2.1. És objecte d’aquesta convocatòria establir el termini per sol·licitar l’atorgament d’ajuts,
a través d’un procediment directe sense concurrència, a les famílies que compleixin els
requisits establerts al Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic,
destinats a la participació dels infants del nucli familiar a les activitats de casals d’estiu que
ofereix el municipi per l’any 2019.
2.2. L’objectiu primordial és assegurar la participació dels infants interessats en l’oferta
d’activitats de Casals d’estiu, independentment de la capacitat econòmica de la seva família.
2.3. D’acord amb el que disposa l’article 2.1, lletra e.4, del Reglament anomenat
anteriorment, poden ser objecte d’ajuts la següent actuació:
- Atenció socioeducativa als infants: prestacions per a activitats socioeducatives i de lleure.
3. Bases reguladores
La convocatòria es regirà pel que disposa el Reglament municipal de prestacions de caràcter
econòmic de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, on regirà la tramitació del procediment
simplificat per l’atorgament de la subvenció directe sense concurrència.
4. Beneficiaris/àries
Els/les beneficiaris/àries seran aquelles persones físiques i/o unitats familiars de convivència
que contemplin els requisits establerts a l’article 7 del Reglament anomenat.
5. Tipologia de la prestació
5.1. La prestació contemplada serà dinerària, de pagament únic i d’un màxim de 40,00 EUR
setmanals, per un període màxim de 5 setmanes, tal com figura a l’annex 2 el Reglament
anomenat.
5.2. En el cas que la prestació atorgada no sigui de la totalitat de l’import, la família haurà
d’assumir el copagament de la part restant.
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5.3. L’import de la prestació restarà subjecte a la disponibilitat pressupostària d’aquest
ajuntament, a càrrec de la partida pressupostària C4-480012310 (Ajuts a famílies) del
pressupost municipal de l’any 2019.
6. Criteris d’atorgament
6.1. Els criteris d’atorgament es basaran en el que s’especifica a l’article 8 del Reglament
anomenat.
6.2. A efectes del càlcul de l’import de l’ajut es contemplarà la situació de cada unitat
familiar de convivència de manera que la valoració econòmica representarà un 60% de la
ponderació final i la valoració social el 40% restant.
6.3. L’informe tècnic dels equips bàsics d’atenció social es sustentarà en els requisits
contemplats a l’apartat segon de l’article 7 del Reglament, sens perjudici que, en les
situacions que ho requereixin i depassant la casuística concreta, el/la professional de
referència pugui establir excepcions de forma justificada en l’informe social corresponent.
6.4. L’informe generador de la resolució favorable a l’atorgament de la prestació indicarà el
fonament i causes que, en el cas de compliment dels requisits, basen l’anomenada aprovació
i anirà acompanyat d’un model normalitzat de valoració social i econòmica.
7. Presentació sol·licitud
7.1. La sol·licitud de prestació social pels casals d’estiu de l’any 2019, la corresponent cessió
de crèdit i el pressupost d’inscripció al casal corresponent, s’haurà de presentar al registre de
l’Ajuntament de Castellar del Vallès, segons les formes que hi contempla la Llei 39/2015, 1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, on
posteriorment, s’adreçaran a les dependències de Serveis Socials per la seva valoració.
7.2. El període de presentació és el comprès entre el 27 de maig al 7 de juny de 2019
(ambdues dates incloses).
8. Termini
Un cop aprovades la present convocatòria per la Junta de Govern Local d’aquesta corporació
es preveu la següent calendarització:
Publicació en la web municipal a partir del dia següent a la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Els dies 17,24 i 31 de maig de 2019: es realitzarà anuncis a L'Actual informant dels
tràmits.
El període comprès del 27 de maig al 7 de juny de 2019 (ambdues dates incloses):
termini per presentar la sol·licitud de prestació social pels casals d’estiu de l’any
2019.
9. Confidencialitat i protecció de dades
L’Ajuntament de Castellar del Vallès garantirà la confidencialitat de les dades personals que
remeten les seves sol·licituds, d’acord amb tot allò que disposa la Llei 3/2018, 5 de
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
10. Incidències
Qualsevol incidència referida a l’aplicació d’aquesta convocatòria serà resolta per Decret
d’Alcaldia.>>

Castellar del Vallès, a la data que consta a la signatura
L’ALCALDE, p.d.
(Decret núm. 915, 10 de setembre de 2015).
Signat: El Secretari, Josep Colell i Voltas
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Per a més informació sobre la sol·licitud i documentació requerida, així com la
publicació de la present convocatòria, cal accedir a la pàgina web de l’Ajuntament:
www.castellarvalles.cat/ajutscasalsestiu
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