
 
 

 
Expedient: 899/2019 
Assumpte: Convocatòria per la concessió d’ajuts per les activitats extraescolars i de lleure pel curs 2019-
2020. 

 
 

 
CONVOCATÒRIA PER LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I DE LLEURE 

PEL CURS 2019-2020 

 
 
 
1. OBJECTE 

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió, en règim de concurrència competitiva, d’ajuts 
per minorar el cost de  les activitats extraescolars i de lleure, prioritzant les activitats d’esport i les 
que es duen a terme a Aiguafreda pel curs 2019-2020, amb la finalitat d’afavorir la participació en 
activitats extraescolars esportives de les persones que es trobin en una situació socioeconòmica 
desfavorida.   

2. BASES REGULADORES 
 

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria, Bases específiques per a la concessió d’ajuts per 
activitats de lleure i escolars de l’Ajuntament d’Aiguafreda 2019,  van ser aprovades per la Junta de 
Govern Local en data 21 de maig de 2019, i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona en data 16 de juny de 2019. 
 
3. BENEFICIARIS 

Segons l’establert a la clàusula tercera de les Bases específiques per a la concessió d’ajuts per 
activitats de lleure i escolars de l’Ajuntament d’Aiguafreda 2019, podran ser persones beneficiàries 
d’aquestes subvencions  els pares/mares o responsables legals de tots/es aquells/es alumnes que 
compleixin els requisits següents:  

a) Estar empadronades en el terme municipal d’Aiguafreda o ser residents, que viuen o es 

troben de manera estable al municipi però que passen per una situació excepcional, valorada 

amb informe tècnic, que els dificulta l’empadronament. Es farà excepció a les persones 

acollides en recursos d’allotjament institucional i transeünts en situació de pobresa extrema, i 

sense perjudici, també, del que estableix l’article 30 de la Llei 13/2006 de 27 de juliol, de 

prestacions socials de caràcter econòmic en virtut de la qual, per a les prestacions 

econòmiques d’urgència social, poden ser també beneficiaris de forma excepcional les 

persones que resideixen, viuen o es troben al municipi. També es farà excepció a les persones 

que es troben en situació excepcional de protecció de testimonis. 

b) Que la unitat familiar de convivència de la persona sol·licitant tingui una renda neta mensual 
disponible, igual o inferior a l’IRSC mensual de l’exercici en curs, per al primer membre de la 

unitat. Per a cada membre de més a la unitat es sumarà el valor resultant del producte de 



 
 

l’IRSC mensual per un factor d’ajust del 0,3.( A l’annex 1 de les bases es troba la taula 
d’imports màxims de renda neta mensual disponible per unitat de convivència per a l’any de 

publicació del mateix).  

 
4. ACTIVITATS SUBVENCIONABLES 

 
Serà subvencionable el cost total o parcial de les quotes de participació en una activitat 
extraescolar o de lleure esportiva per sol·licitud.  
 
Es prioritzaran les activitats dutes a terme a Aiguafreda, però també podran ser subvencionables 
les activitats que no s'organitzin en el municipi d'Aiguafreda, si l’equip de Serveis Socials Bàsics 
d’Aiguafreda ho considera pertinent atenent als criteris fixats a la clàusula 6 de les bases 
aprovades que regulen aquesta convocatòria, amb l’objectiu de prevenir el risc d’exclusió social. 
 
5. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 

 
Segons el previst a les clàusules cinquena, sisena i setena de les Bases reguladores per a la 
concessió d’ajuts per activitats de lleure i escolars de l’Ajuntament d’Aiguafreda 2019, i d’acord 
amb els principis de publicitat, transparència, objectivitats, igualtat i no discriminació.  
 

 
6. CRÈDIT PRESSUPOSTARI ASSIGNAT I QUANTIA MÀXIMA DELS AJUTS 

 
L’Ajuntament d’Aiguafreda destina a aquesta convocatòria fins a un màxim de 1.745,94 euros, amb 
càrrec a la partida pressupostària 14 2310 48000 del pressupost municipal vigent per l’exercici 
2019. 
 
La quantia de l’ajut es determinarà en funció de la capacitat econòmica familiar i la situació 
sociofamiliar de la persona beneficiària  atenent als criteris fixats a la clàusula 6 de les bases 
aprovades que regulen aquesta convocatòria. L’import màxim que es concedirà a cada persona 
beneficiària no superarà en cap cas l’import a pagar per realitzar l’activitat extraescolar o de lleure. 
 
7. TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

La clàusula quarta de les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts per activitats de lleure i 
escolars de l’Ajuntament d’Aiguafreda 2019, estableix la forma i lloc de presentació de les 
sol·licituds dels ajuts, que s’hauran de presentar en el termini de 20 dies hàbils, a comptar des de 
l’endemà de la data de publicació de la corresponent convocatòria d’aquests ajuts en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, en el taulell d’anuncis de la corporació i en la web municipal. 

8. ÒRGANS COMPETENTS, RESOLUCIÓ I RECURSOS  

L’òrgan competent per resoldre és l’Alcaldia, a proposta de la regidoria de Benestar Social de 
l’Ajuntament d’Aiguafreda, prèvia valoració a càrrec de l'equip dels Serveis Socials Bàsics 
d’Aiguafreda.  



 
 

El termini de resolució de la subvenció serà d’un mes a partir de la presentació de la sol·licitud. 
 
Contra la resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent al de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es 
pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent al de la seva notificació. 
 
9. ACCEPTACIÓ DELS AJUTS 

Els ajuts concedits s’entendran acceptats plenament en els termes i condicions establertes en la 
clàusula vuitena de les Bases específiques per a la concessió d’ajuts per activitats de lleure i 
escolars de l’Ajuntament d’Aiguafreda 2019.  

 
10. FORMA DE JUSTIFICACIÓ  I PAGAMENT 

 
Segons l’establert a la clàusula tretzena de les bases específiques per a la concessió d’ajuts per 
activitats de lleure i escolars de l’Ajuntament d’Aiguafreda 2019. 
 

 
11. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 

Els beneficiaris queden obligats a romandre matriculats i participar en l’activitat extraescolar o de 
lleure esportiva per la qual han rebut l’ajut, al llarg de tot el curs escolar o durada de l’activitat.  

Els beneficiaris estaran obligats a comunicar qualsevol canvi de situació que variï les condicions 
establertes en les Bases específiques per a la concessió d’ajuts per activitats de lleure i escolars de 
l’Ajuntament d’Aiguafreda 2019.   

En els supòsits que es demostri, per qualsevol mitjà, la falsedat de les dades que figuren en la 
sol·licitud o d’incompliment de les obligacions del beneficiari, es revocarà l'ajut.  

 
12. COMPATIBILITAT AMB ALTRES AJUTS  

Els ajuts atorgats per la present convocatòria seran compatibles amb altres subvencions, ajuts, 
recursos o ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat, sempre i quan amb la suma de tots ells no 
se superi el 100% de l'import de la despesa subvencionada.  

En el cas de concurrència d'ajuts o subvencions per part d'altres administracions o entitats i se 
superi el 100% de l'import de la despesa subvencionada, la subvenció municipal es reduirà fins 
l'import que no ultrapassi dita quantitat.  

 
 
 



 
 

13. RÈGIM JURÍDIC 

En tot allò no previst  a les Bases específiques per a la concessió d’ajuts per activitats de lleure i 
escolars de l’Ajuntament d’Aiguafreda 2019, serà d’aplicació 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, el Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 

 
14. PUBLICITAT 

 
Aquesta convocatòria es publicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions, a través de la qual 
se’n publicarà un extracte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Així mateix serà publicada 
al tauler electrònic d’edictes de l’Ajuntament d’Aiguafreda i al web municipal.   


