ANNEX
Núm.: 1.3 SUBVENCIONS A L’ASSOCIACIONISME EN LA
PARTICIPACIÓ D’ACTIVITATS DE LLEURE: CASALS D’ESTIU
ANY: 2016
DEPARTAMENT: PROMOCIÓ ASSOCIATIVA
PRESSUPOST INICIAL PREVIST:
Partida pressupostària: 25.3385.489 transferències a entitats
Import disponible: 100.000 €
Aquest import estarà condicionat al pressupost que sigui aprovat de l’exercici de l’any
2016.
OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ:
Potenciar la participació d’infants i joves a les activitats de casals d’estiu que organitzen
a la ciutat les entitats d’esplai del municipi.
PERÍODE DE VIGÈNCIA DE LA SUBVENCIÓ: ANY 2016
PROGRAMES, SERVEIS I/O ACTIVITATS QUE SE SUBVENCIONARAN:
• Subvencions a programes d’activitats de casals d’estiu que es desenvolupin al
municipi de forma continuada durant les vacances escolars dels mesos de juny i/o
juliol de l’any en curs, amb els següents requisits:
o Desenvolupar el programa de casals d’estiu a la ciutat i durant les
vacances escolars dins del període que va des del dia següent de la
finalització del curs escolar d’infantil primària al juny, fins al 31 de
juliol inclòs.
o Se subvencionarà fins a un màxim de durada de l’activitat de fins a 30
dies hàbils de dilluns a divendres i dintre del període indicat al punt
anterior, segons calendari anual.
o Se subvencionarà fins a un màxim de 585 places totals.
o Es podran presentar programes de casals que es desenvolupin en
diferents torns de durada de matí o de matí i tarda.
o Es podran presentar programes de casals de diferents modalitats en
funció de l’edat:
Infantil (de 3 a 12 anys inclosos)
Jove (de 13 a 17 anys inclosos)
o Han de preveure la reserva de places a infants i joves que determini el
Departament d’Acció Social en concepte de famílies becades famílies en
situacions peculiars, a la fi d’afavorir la seva participació als casals.
o La previsió d’equip de monitors i tot el desenvolupament del programa de
casals d’estiu haurà de complir les condicions establertes a la normativa
aprovada al Ple municipal de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, amb data
13 de desembre de 2007, on es recullin Els criteris de regulació de les
activitats educatives realitzades fora de l’horari lectiu al municipi
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QUI POT SOL·LICITAR-LA:
Entitats d’educació en el lleure degudament constituïdes i inscrites al registre local
d’entitats del municipi.
QUÈ CAL PRESENTAR :
- Annexa Sol·licitud de la subvenció (model normalitzat.)Cal presentar una única
sol·licitud global de totes les modalitats de casals que integren el projecte de
l’entitat que demana la subvenció).
- Annexa Projecte Específic de casals d'estiu ( model normalitzat )Cal presentar un per
cadascuna de las modalitats de casals que integren el projecte de l’entitat que demana la
subvenció

- Certificat d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o
declaració responsable, en els supòsits previstos en l’article 24 RD 887/2006, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, segons model
normalitzat
Es pot adjuntar a més:
- El projecte descriptiu d’objectius, metodologia de treball i d’avaluació,
models de suport al projecte de comunicació, i detall del desenvolupament
del servei o activitats, si es considera.
Els models normalitzats es podran trobar via web, a la pàgina de l’Ajuntament de Sant
Joan Despí (www.sjdespi.cat) al portal DESPIENTITATS (www.despientitats.cat).
LLOC I TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
Les entitats que concorrin a la convocatòria hauran de presentar la sol·licitud amb la
documentació requerida al Registre General de l’Ajuntament de Sant Joan Despí (camí
del Mig, 9, de dilluns a divendres de 8.30 h a 14 h i dimecres de 16.30 h a 19 h) com a
màxim el dia 29 de febrer de 2016.
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el
procediment administratiu comú, dins del termini previst.
CRITERI ECONÒMIC DE LA SUBVENCIÓ:
• S’estableixen dos conceptes de subvenció:
1. Subvenció al programa de casals d’estiu, mitjançant l’aplicació de barems
d’aportació econòmica per participant i dia d’activitat (en funció del torn de
durada de la mateixa) i aplicats a infants i joves inscrits a les diferents
modalitats del programa de casals que es presenti.
- La subvenció a aplicar no serà superior a un total de 30 dies hàbils d’activitat,
dins del període juny -juliol 2016 i fins a un total de 585 places
- L’aportació resultant no serà superior al 50% del total de la despesa del casal i
anirà en funció dels altres ingressos rebuts a l’activitat (quotes, altres
subvencions..)
Es farà una previsió de la subvenció a donar en funció dels projectes presentats.
La subvenció definitiva es concretarà a posteriori de la justificació econòmica de
l’activitat, atès que el barem anirà en funció del nombre real de participants, la
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durada de l’activitat i el seu cost final.)
2. Subvenció en concepte de descomptes sobre el preu de l’activitat a famílies en
situacions peculiars, a fi d’afavorir la seva participació en els casals:
- 25% sobre el preu total d’inscripció, a les famílies amb el títol de família
nombrosa.
- 10% de descompte sobre el segon fill apuntat, que no tingui la condició de
família nombrosa.
- 25% sobre el preu total d’inscripció, a les famílies amb el títol de família
monoparental.
Aquests descomptes seran aplicats sobre el cost total resultant per a la família,
referit a la modalitat del casal on s’inscrigui.
No són descomptes acumulatius; en cas de tenir més d’una de les situacions
susceptible de descompte, s’aplicarà el més elevat.
No són susceptibles d’aplicar a famílies que ja reben altra ajuda econòmica de
l’Ajuntament de Sant Joan Despí, en concepte de beca per participar al casal.
La subvenció econòmica en concepte de descomptes es concretarà a posteriori
de la justificació econòmica de l’activitat, una vegada presentada la
documentació requerida a aquest efecte.
•
•

El total de subvencions atorgades no podrà ser superior al pressupost anual
disponible assignat per a aquests tipus de projectes.
Les subvencions atorgades es formalitzaran mitjançant convenis de col·laboració.

MESURES DE DIFUSIÓ DEL FINANÇAMENT PÚBLIC:
L’entitat beneficiària haurà de donar adequada publicitat al caràcter públic de la
subvenció en l’execució del projecte, per la qual cosa haurà de fer constar el logotip de
l’Ajuntament de Sant Joan Despí, així com la frase: “amb el suport de l’Ajuntament de
Sant Joan Despí”, en tota la documentació i propaganda escrita o gràfica de l’activitat
subvencionada, i si escau, en cartells, mitjans electrònics o audiovisuals, plaques
commemoratives, etc.
PAGAMENTS:
• El pagament de l’aportació prevista com a subvenció al programa casals d’estiu es
farà en dos terminis:
o El primer pagament del 80% del total de la subvenció prevista, en el termini
d’un mes, comptador des de la signatura del conveni.
o El segon pagament del 20% restant, contra presentació de les justificacions de
l'activitat subvencionada.
Aquest segon pagament variarà en quant a quantitat econòmica, en funció de
la participació real justificada a la presentació de la JUSTIFICACIÓ
ECONÒMICA DEL PROJECTE, i no podrà ser superior a la prevista
inicialment.
•

El pagament de la subvenció en concepte de descomptes sobre el preu de l’activitat
a famílies en situacions peculiars, a la fi d’afavorir la seva participació als casals, es
farà en un únic pagament en el moment de la JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DEL
PROJECTE subvencionat, en funció del llistat i inscripcions que ho acreditin
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CONDICIONS PER A LA JUSTIFICACIÓ:
- S’haurà de justificar com a mínim el doble de la quantitat subvencionada.
- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se en dues fases:
FASE 1-Justificació econòmica. Abans del 31 d’octubre de 2016
Caldrà presentar els següents:
Annexa Justificació econòmica i de participació a l’activitat (models
normalitzats)
On es demana la justificació de despeses i justificació d’inscripcions
A la documentació que es demana adjuntar a aquest model, cal recordar que:
- Les factures han de ser originals o còpies compulsades per un valor mínim
del doble de la quantitat subvencionada.
- Els documents acreditatius han de ser originals perquè siguin compulsats en
fotocòpia davant l'Ajuntament (models TC1 i TC2 de cotització, rebuts oficials
de salaris, etc.).
- Al Llistats dels participants segon model a omplir, cal adjuntar les seves
inscripcions originals o còpies compulsades .
FASE 2-Justificació del conveni - subvenció a Casals d’Estiu. Abans de 31 de
desembre de 2016
Caldrà presentar:
Annexa Memòria del Projecte de casals 2016 (models normalitzats)
Cal recordar que a la documentació que es demana adjuntar a aquest model, s’ha de
preveure:
- Els models de suport al projecte de comunicació utilitzats i difusió emesa
(documentació gràfica on consti ”amb el suport de l’Ajuntament de Sant Joan
Despí” o, si no és possible, declaració que no s’ha realitzat. En cas de fer
documents audiovisuals, caldrà facilitar-ne una còpia.
- La documentació per acreditar el compliment de les condicions establertes a la
normativa aprovada al Ple municipal de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, amb
data 13 de desembre de 2007, on es recullin Els criteris de regulació de les
activitats educatives realitzades fora de l’horari lectiu al municipi
- L’Ajuntament podrà demanar a l’entitat, si ho considera, la presentació de
l'extracte del compte on s’acreditin els ingressos pel cobrament de quotes del casal
d’estiu.
El models normalitzats es podran trobar via web, a la pàgina de l’Ajuntament de Sant
Joan Despí (www.sjdespi.cat) al portal DESPIENTITATS (www.despientitats.cat).
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