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Administració Local
2014-04839
Ajuntament de Reus
Àrea d’Ensenyament i Política Lingüística
ANUNCI
La Junta de Govern Local, en sessió de data 21 de març de 2014, aprovà inicialment les bases que han de regir la
concessió de subvencions, pel procediment de concurrència competitiva, per al foment de casals d’estiu per a nens
i nenes de 3 a 12 anys.
Les bases, que es publiquen íntegrament en el present anunci, s’han sotmès al tràmit d’informació pública i
mitjançant la inserció del pertinent anunci al Butlletí Oficial de la Província número 78, de 3 d’abril de 2014, d’acord
amb el que disposa l’article 124.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sense que s’hagin
presentat al·legacions o suggeriments, per la qual cosa, de conformitat amb el previst al punt segon de l’acord de la
Junta de govern local abans esmentat, han restat definitivament aprovades.
Igualment, mitjançant resolució de la regidora delegada de l’Àrea d’Ensenyament i Política Lingüística de data 5 de
maig de 2014, s’ha aprovat la convocatòria per a la concessió de les subvencions regulades en les bases indicades
en els paràgrafs anteriors, per l’edició 2014, i s’ha aprovat la dotació d’aquests subvencions amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 309119-32322-489 del pressupost municipal de despeses corresponent a l’any 2014, que es xifra en
29.000,00 euros. Aquesta dotació podrà ésser ampliada, si s’escau, en funció de les sol·licituds efectuades i de la
disponibilitat pressupostària. El termini per presentar les sol·licituds de subvencions és de deu dies hàbils a comptar
a partir de l’endemà del dia de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
A efectes d’aquesta convocatòria, el període durant el qual es podran desenvolupar els casals d’estiu serà, com a
màxim, el comprès entre el 23 de juny i el 5 de setembre, ambdós inclosos.

Criteris generals:
- pel volum de gestió de les inscripcions: fins a 50 infants, la quantitat de 150 €, i més de 50 infants, la quantitat de
250 €.
- per la realització de l’activitat: 5 € per inscrit i setmana, independentment de si la setmana és de 5 o de 4 dies
laborables.
- per la neteja de l’activitat dels espais utilitzats: 1,5 € per inscrit i setmana, independentment de si la setmana és
de 5 o de 4 dies laborables.
- per l’ús d’un local propi: 1,5 € per inscrit i setmana independentment de si la setmana és de 5 o de 4 dies
laborables.
Criteris de suport complementari:
- Factor germà i famílies nombroses i monoparentals
Per les setmanes de 5 dies laborables, aquestes quantitats es complementaran en 4 € per la inscripció simultània
d’un segon fill de la família, i en 7 € per la inscripció simultània d’un tercer fill i successius. En famílies nombroses
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Les entitats organitzadores dels casals d’estiu fixaran per a la franja horària de 9 a 13 hores el preu de 42,00 € per
setmana de 5 dies laborables, amb l’aplicació dels següents preus en els supòsits que s’indiquen :
- quan s’inscriguin simultàniament un segon fill/a, el preu del bloc serà de 38 € per setmana per aquest segon fill i
de 35 € per al tercer fill i successius.
- per a les famílies nombroses i monoparentals, el preu del bloc serà de 38 € per setmana pel primer fill i de 35 €
per al segon fill i successius.
Per les setmanes de 4 dies laborables i participant les entitats organitzadores fixaran per la franja horària de 9 a 13
hores un preu de 38,00€ per setmana i participant, amb l’aplicació dels següents preus en els supòsit que s’indiquen:
- quan s’inscriguin simultàniament un segon fill/a, el preu del bloc serà de 35 € per setmana per al segon fill i
successius.
- per a les famílies nombroses i monoparentals el preu del bloc serà de 35 € per setmana pel primer fill i successius.
L’import total de la subvenció que cada entitat pot rebre dependrà, com a màxim, d’un import equivalent al que es
derivi de l’aplicació dels criteris següents:
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i monoparentals, en 4 € per inscripció setmanal del primer fill, i en 7 € per la inscripció simultània del segon fill i
successius.
Per les setmanes de 4 dies laborables, aquestes quantitats es complementaran en 3 € per inscripció setmanal
simultània d’un segon fill i successius. En famílies nombroses i monoparentals, en 3 € per inscripció setmanal del
primer fill i successius.

Per optar a aquest suport, les entitats presentaran a la Regidoria d’Ensenyament i Política Lingüística, fins el 16 de
juny, la següent documentació:
- Relació d’infants amb necessitats educatives especials que atendrà el casal, amb indicació del centre i nivell on
està escolaritzat i concreció de les setmanes de casal d’estiu sol·licitades
- Certificat d’una institució acreditada on s’indicarà el grau de discapacitat corresponent.
En el supòsit que la valoració de les peticions rebudes superi el crèdit disponible, s’efectuarà una reducció
proporcional de les setmanes de suport fins ajustar l’import al crèdit disponible. Tot l’esmentat es contemplarà sens
perjudici que es pugui incrementar la xifra màxima destinada si hi ha disponibilitat pressupostària.
La resolució de concessió de les subvencions reconeixerà a les entitats organitzadores de casals d’estiu una
subvenció per un import, de caràcter provisional, que es calcularà atenent la següent projecció:
- Entitats que han desenvolupat els dos anys anteriors casals d’estiu de conformitat amb les bases de relació en
edicions anteriors: es tindrà en compte el nombre de setmanes i inscripcions del casal d’estiu de l’entitat dels darrers
dos anys, i s’obtindrà un nombre mig anual de setmanes efectivament realitzades i el nombre mig d’inscripcions que
permetrà calcular la subvenció provisionalment reconeguda. Si l’entitat ha desenvolupat casal d’estiu de conformitat
amb les bases de relació només un dels darrers dos anys, es prendran com a referència, per al càlcul de la quantia a
concedir amb caràcter provisional, les dades de l’any que l’entitat hagués desenvolupat casal d’estiu de conformitat
amb les esmentades bases.
- Entitats que no han desenvolupat els dos anys anteriors casals d’estiu de conformitat amb les bases de relació
municipals: Es tindrà en compte el nombre màxim de setmanes i d’inscripcions proposat per l’entitat en la seva
sol·licitud i s’hi aplicarà el percentatge mig d’ocupació efectiva que han generat els darrers dos anys el conjunt
d’entitats que han desenvolupat casals d’estiu de conformitat amb les bases de relació municipals.
L’import d’aquesta subvenció provisionalment reconeguda es veurà incrementada o minorada en el moment de la
justificació efectiva, atenent el nombre de setmanes de casal i el nombre d’usuaris amb què ha comptat cada casal.
Per establir un marc comú que permeti a la ciutadania de Reus escollir entre una oferta diversa i propera al seu
domicili amb garantia de qualitat pedagògica, l’Ajuntament de Reus endegarà la difusió de la Campanya d’Estiu
2014, mitjançant un cercador al web www.reus.cat que posarà a l’abast de les entitats organitzadores dels casals
d’estiu per fer-ne la difusió.
Les entitats organitzadores dels casals d’estiu en col·laboració amb l’Ajuntament de Reus s’hauran d’ajustar a les
condicions i terminis següents establerts per a la difusió i el període d’inscripcions:
- La gestió de les inscripcions la farà cada entitat i començarà a partir de la segona quinzena de maig per a tots els
casals d’estiu.
- Les entitats organitzadores es reserven el dret d’anul·lar les activitats en cas de no cobrir el mínim de places
ofertades sempre, com a mínim, 10 dies abans de l’inici de l’activitat. Les entitats hauran d’informar a cada usuari
inscrit sobre aquesta circumstància, així com a l’Ajuntament.
- Si és el participant qui anul·la la inscripció, i sempre que ho notifiqui almenys 10 dies abans de l’activitat, l’entitat
organitzadora li ha de retornar, com a mínim, el 50% de l’import ja pagat (fraccionat o no) de l’activitat.
- Les entitats organitzadores han de reservar un 5% de places per a la integració de persones amb discapacitat.
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Criteris de suport específic:
- Monitoratge de suport a la integració
En el cas dels casals d’estiu en què participin infants que viuen a Reus amb necessitats educatives especials
degudament dictaminats, l’Ajuntament de Reus crearà una comissió de valoració integrada per tècnics de la
Regidoria d’Ensenyament i l’Equip d’assessorament Psicopedagògic (EAP) dels Serveis Educatius del Baix Camp
de la Generalitat de Catalunya, que determinarà l’atorgament d’una atenció específica total o parcial per part d’un
monitor/a de suport a la integració. Aquest suport s’atorgarà per un màxim de 4 setmanes per infant i per la franja
de 9 a 13h.
L’Ajuntament previ acord amb les diferents entitats organitzadores, pot derivar els infants amb discapacitat en
determinats casals d’acord amb criteris d’accessibilitat i racionalització dels recursos.
La contractació d’aquest suport a la integració anirà a càrrec de l’entitat i rebrà una subvenció màxima setmanal de
347 €, per 20 hores setmanals de suport o la part proporcional a les setmanes inferiors a 5 dies laborables.
La Regidoria d’Ensenyament i Política Lingüística destinarà un màxim de 8.675,00 € (l’equivalent a 25 setmanes de
suport a la integració) per atendre el conjunt de les peticions rebudes.
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- Les entitats organitzadores han d’assegurar un mínim del 15% de places obertes respecte el total de les places de
l’oferta el dia d’inici de la inscripció.
Les entitats beneficiàries disposaran fins el dia 30 de setembre de 2014 per justificar el compliment de les condicions
imposades i de la consecució dels objectius previstos en la concessió de les subvencions.
De conformitat amb el previst a la Llei 11/2007, de 27 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics,
i amb els articles 4.5 i 17 del Reglament municipal de les notificacions i comunicacions per mitjans electrònics, la
notificació de les resolucions i qualsevol altre acte dictat en el marc del procediment per a l’eventual concessió o
denegació de les subvencions sol·licitades i susceptibles d’ésser notificat als sol·licitants s’efectuarà mitjançant
notificació electrònica a l’oficina virtual de la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus.
BASES PER L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE CASALS D’ESTIU PER A NENS I NENES
A LA CIUTAT DE REUS

Segona: condicions de les activitats
1. A efectes d’aquestes bases, s’entén per casals d’estiu aquelles activitats de caràcter lúdic que es realitzin a
Reus en època de vacances escolars, durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre de l’any de la corresponent
convocatòria, de dilluns a divendres, no festius, sense cap tipus de continuïtat durant la resta de l’any i en les quals
els participants no hi facin nit.
2. Els projectes de casals d’estiu susceptibles d’ésser subvencionats han de complir les següents característiques
i pautes d’organització i funcionament:
a) La durada mínima dels casals d’estiu serà de 4 setmanes, amb una oferta diària mínima de 4 hores, entre les
9:00 i les 13:00 hores Per poder tenir dret a la subvenció el nombre d’infants participants setmanalment en el
casal serà, com a mínim, de 15 els mesos de juliol i agost.
b) Les activitats quedaran regulades pel Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats d’educació en
el lleure en les quals hi participen menors de 18 anys quan els sigui d’aplicació atenent les previsions del propi
Decret.
c) Les activitats dels casals d’estiu subvencionables seran obertes a tots els infants de Reus sense distinció, és a
dir, que no pot ser una activitat restringida a les persones membres o associades de l’entitat organitzadora.
d) Els casals d’estiu han d’estar fonamentats i organitzats en base a un projecte educatiu.
3. Les entitats que organitzin activitats en col·laboració amb l’Ajuntament de Reus s’hauran d’ajustar a les condicions
i terminis que s’estableixin per a la difusió i el període i sistema d’inscripcions, que es farà segons les indicacions
de l’Ajuntament de Reus en la corresponent convocatòria, tot establint un marc comú que permeti a la ciutadania de
Reus escollir entre una oferta diversa i propera al seu domicili amb garantia de qualitat pedagògica.
4. Els casals d’estiu hauran de tenir un responsable, que serà la persona interlocutora entre l’entitat i l’Ajuntament
de Reus, i haurà de participar en totes les sessions programades de coordinació.
5. Les entitats organitzadores dels casals d’estiu fixaran, per la franja horària de 9 a 13 h, el preu que marqui la
convocatòria corresponent per criteris d’equitat i igualtat d’oportunitats, amb l’aplicació de supòsits específics per
famílies monoparentals i per inscripcions simultànies de germans.
6. Les entitats que ho desitgin podran oferir els serveis d’acollida i de menjador en els casals d’estiu. Aquest servei
ha d’oferir atenció a aquells infants que, per qüestions laborals i/o personals de les seves famílies, necessiten poder
iniciar abans l’activitat i/o quedar-se a dinar. El servei es realitzarà a les mateixes instal·lacions on es desenvolupa
el casal. Haurà de complir la normativa vigent de la mateixa manera que la resta d’horari d’activitat.
Tercera: destinataris
Podran obtenir la condició de beneficiaris de la subvenció les entitats que promoguin les activitats per a les quals es
demana subvenció, que tot seguit es relacionen:
- Les associacions de pares i mares d’alumnes de centres educatius de titularitat pública i privada de primària de
la ciutat.
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Primera: objectiu de les bases
Aquestes bases tenen com a objectiu estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions
que atorga l’Ajuntament de Reus a les entitats de lleure, les Associacions de Pares i Mares (AMPA) dels centres
educatius de titularitat pública i privada de primària i als centres educatius de titularitat privada de primària de Reus
per al foment de casals d’estiu per a nens i nenes de 3 a 12 anys.
El servei s’ha d’haver realitzat durant l’exercici referit a la convocatòria corresponent.
L’atorgament de les subvencions que es regeixen per aquestes bases s’efectuarà conforme els principis de publicitat,
transparència, concurrència competitiva, objectivitat, igualtat i no discriminació.
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- Les entitats de lleure. Es consideraran les que estiguin inscrites al registre de la Direcció General de Joventut de
la Generalitat de Catalunya.
- La titularitat dels centres educatius de titularitat privada de primària de la ciutat.
Les esmentades entitats hauran de complir els requisits següents:
a) Les entitats han d’estar degudament inscrites en el registre que correspongui d’acord amb la normativa que li
sigui d’aplicació.
b) Les entitats de lleure i les AMPA han d’estar inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes amb les
dades degudament actualitzades. Si l’entitat es troba en procés d’inscripció, es pot presentar la sol·licitud fent
constar aquesta circumstància, però en cap cas podrà ser beneficiària de la subvenció si no acredita la inscripció
definitiva abans de la resolució de la convocatòria corresponent.
c) Els organitzadors dels casals d’estiu han de disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i han
de mantenir la seva vigència durant tot el període en que es desenvolupi el casal d’estiu.
d) Les entitats sol·licitants hauran de disposar d’un grau mínim d’estructura o d’organització estable a la ciutat i tenir
experiència en l’organització d’activitats pròpies en l’àmbit de l’educació en el lleure.
No podran participar en aquest procés les entitats en les quals concorrin alguna de les circumstàncies enumerades
a l’apartat 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Quarta: administració atorgant
Aquestes subvencions s’atorguen per l’Ajuntament de Reus, el qual n’assumirà el pagament mitjançant fons propis,
que aniran a càrrec de la partida corresponent del pressupost de despeses de l’Ajuntament de Reus per a l’anualitat
respectiva.
Cinquena: compatibilitat de les subvencions
La percepció d’una subvenció en aplicació d’aquestes bases és compatible amb la percepció d’altres ajuts,
subvencions, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat provinents d’altres Administracions o ens públics o
privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. En aquests casos l’import de les subvencions
mai no podrà ser de tal quantitat que, aïlladament o en concurrència amb qualsevol subvenció, ajut, ingrés o recurs,
superi el cost de l’activitat subvencionada. En cas que es produís superàvit, aquest s’ha de deduir de la subvenció
atorgada.
En qualsevol cas, la percepció d’una subvenció no serà compatible amb la percepció d’altres subvencions o ajuts de
naturalesa anàloga per la mateixa finalitat provinents de l’Ajuntament o de qualsevol dels seus ens instrumentals,
llevat que concorrin raons d’interès públic que ho justifiquin.

Setena: sol·licituds
1. Per poder optar a una subvenció, les entitats interessades hauran de formalitzar una sol·licitud que presentaran
en el Registre General de la Corporació, a la plaça Mercadal, número 1, o per qualsevol de les formes previstes
en l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del
procediment administratiu comú. En aquest escrit, s’haurà de fer referència a la convocatòria per a la qual es
presenta la sol·licitud.
2. Les sol·licituds s’hauran de fer en el model normalitzat que l’Ajuntament tindrà a disposició de la ciutadania a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC); els sol·licitants també es podran descarregar l’esmentat model normalitzat a
la pàgina web www.reus.cat/
3. A aquestes sol·licituds s’hauran d’acompanyar, a més, de la següent documentació:
a) Identificació de qui subscriu la sol·licitud i el caràcter amb el que ho fa, mitjançant la presentació de la fotocòpia
del DNI o NIF del representant i del document que acrediti la representació.
b) Declaracions responsables que es relacionen i que s’inclouen en la sol·licitud:
- Declaració responsable conforme l’entitat es troba inscrita en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes,
especificant el número de registre i amb les dades degudament actualitzades en el cas d’entitats domiciliades
a Reus. ( en el cas de centres docents no cal omplir-ho)
- Declaració responsable en què es faci constar si s’han sol·licitat i/o obtingut altres ajuts o subvencions o
si es pretenen sol·licitar, amb referència a les quantitats sol·licitades o concedides, i amb el compromís de
comunicar a l’Ajuntament de la percepció de qualsevol ajut o subvenció.
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Sisena: subcontractació de les accions subvencionades
Els beneficiaris podran subcontractar la totalitat de les activitats subvencionades.
Quan la subcontractació superi el 60% de les activitats subvencionades o quan ho sol·liciti l’òrgan concedent, els
beneficiaris hauran d’aportar documentació justificativa de la subcontractació en què es detallin els termes d’aquesta.
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- Declaració de compromís de compliment del conjunt de condicions i càrregues de la subvenció.
- Declaració del compromís de fer-se càrrec de la despesa no subvencionada corresponent a l’activitat o projecte
a subvencionar o de disposar dels mitjans econòmics suficients per a fer-ho.
- Declaració responsable d’estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social i amb l’Agència
Estatal d’Administració Tributària i compromís d’aportar a l’Ajuntament la certificació acreditativa d’aquest
extrem o, si s’escau, autorització perquè l’Ajuntament consulti el compliment d’aquests requisits per part de
l’entitat.
- Declaració de no incórrer en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de beneficiari de
subvencions recollides a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Declaració responsable del compromís de contractar la pòlissa de responsabilitat civil corresponent.
c) Projecte de l’activitat a subvencionar. S’hi ha de fer constar, com a mínim, objectius, programació de les activitats
i serveis, oferta inicial i nombre estimatiu d’inscripcions setmanals per serveis, recursos humans i materials,
proposta d’avaluació.
d) Pressupost total d’ingressos i despeses de l’activitat a realitzar i per la qual se sol·licita subvenció, amb indicació
de l’import que es sol·licita. Les despeses es desglossaran pels conceptes de despeses de personal i despeses
de funcionament.
e) Lloc previst de realització de l’activitat i si es té previst demanar l’ús social d’un centre educatiu.
f) Dades bàsiques del casal d’estiu per realitzar la difusió de les activitats d’estiu.
g) Les dades bancàries de l’entitat per efectuar el pagament de l’import de la subvenció, en cas de ser concedida.
h) Aquella altra documentació que es consideri oportuna.
4. Si algun dels documents requerits ja ha estat prèviament aportat a l’Ajuntament per part del sol·licitant (i no han
transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment en el qual es van presentar), aquests no
s’hauran d’aportar, si bé s’haurà de fer constar la data i l’òrgan o dependència on van ser presentats i s’haurà de fer
constar mitjançant una declaració responsable que la informació continguda en la documentació continua essent
certa.
5. Tampoc no serà preceptiva la presentació d’aquells documents emesos per altres Administracions i dels quals
l’Ajuntament, en virtut dels convenis que ha formalitzat amb aquelles, en té accés per a la seva consulta. En aquest
cas, els sol·licitants i la resta de persones afectades hauran d’autoritzar de forma expressa l’accés a les dades que
ostenten aquestes altres Administracions. Els corresponents anuncis on es publiqui la convocatòria d’aquestes
subvencions determinaran aquells documents susceptibles de no ésser presentats en virtut d’aquest paràgraf.
6. Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquestes bases o en la corresponent convocatòria, es
requerirà a l’interessat que l’esmeni en el termini màxim i improrrogable de 10 dies, i se li indicarà que si no ho fa
se’l tindrà per desistit de la seva sol·licitud un cop s’hagi dictat la corresponent resolució.
Vuitena: termini de presentació de sol·licitud de subvenció
Les sol·licituds es podran presentar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria pertinent en el Butlletí
Oficial de la Província i durant el termini de 30 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la
citada convocatòria. Aquest termini podrà ésser objecte de modificació en les respectives convocatòries anuals
d’atorgament de les subvencions.
La mera presentació d’una sol·licitud de subvenció implica el coneixement i acceptació de les bases que la regulen.

Desena: quantitat de les subvencions. Criteris pel càlcul de subvenció concedida
L’import total màxim de subvenció que cada entitat pot rebre dependrà de l’aplicació dels mòduls que quedaran
fixats en la corresponent convocatòria, a partir de l’aplicació dels següents criteris.
Criteris generals
- pel volum de gestió de les inscripcions.
- per la realització de l’activitat.
- per la neteja de l’activitat dels espais utilitzats.
- per l’ús d’un local propi.
5
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Novena: valoració de les peticions i criteris per a l’atorgament de la subvenció
La instrucció del procediment corresponent a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases
correspon al Departament d’Ensenyament, que emetrà els informes tècnics pertinents, els quals seran objecte
d’estudi i de valoració per part de la Comissió de valoració, en fase de preavaluació, que es constituirà a tal efecte
i la composició de la qual es fixarà en la corresponent convocatòria.
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Criteris de suport complementari
- Factor germà i famílies monoparentals
Els mòduls que estableixin les respectives incidències també podran tenir incidència per les quotes d’inscripció
simultània d’un segon fill de la família, per inscripció setmanal, per la inscripció simultània d’un tercer fill i successius.
En famílies monoparentals, aquesta incidència es produirà per inscripció setmanal del primer fill i per la inscripció
simultània del segon fill i successius.
- Serveis Socials
L’Ajuntament de Reus, mitjançant la Regidoria de Benestar Social, podrà complementar l’aportació municipal per
aquelles famílies per les quals incorrin necessitats d’interès social en virtut de l’informe tècnic emès per la citada
regidoria.
Criteris de suport específic
- Monitoratge de suport a la integració
En el cas dels casals d’estiu en què participin infants que viuen a Reus amb necessitats educatives especials
degudament dictaminats, l’Ajuntament de Reus crearà una comissió de valoració integrada per tècnics de la
Regidoria d’Ensenyament i l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) dels Serveis Educatius del Baix Camp
de la Generalitat de Catalunya, que determinarà l’atorgament d’una atenció específica total o parcial per part d’un
monitor/a de suport a la integració. Aquest suport s’atorgarà per un màxim de 4 setmanes per infant i per la franja
de 9 a 13h.
La contractació d’aquest suport a la integració anirà a càrrec de l’entitat i rebrà una subvenció màxima setmanal (de
20 hores per setmana) de suport o la part proporcional a les setmanes inferiors a 5 dies laborables. L’import màxim
a rebre per aquest monitor de suport a la integració també vindrà fixat a les respectives convocatòries.
La Regidoria d’Ensenyament i Política Lingüística destinarà una quantitat màxima per atendre el conjunt de les
peticions rebudes i previ acord amb les diferents entitats organitzadores, pot concentrar els infants amb discapacitat
en determinats casals d’acord amb criteris d’accessibilitat i racionalització dels recursos.
Per optar a aquesta col·laboració, les entitats presentaran a la Regidoria d’Ensenyament i Política Lingüística, fins
el dia que es determini en la corresponent convocatòria, la següent documentació:
- Relació d’infants amb necessitats educatives especials que atendrà el casal, amb indicació del centre i nivell on
està escolaritzat i concreció de les setmanes de casal d’estiu sol·licitades
- Certificat d’una institució acreditada on s’indicarà el grau de discapacitat corresponent de l’infant a atendre.
En el supòsit que la valoració de les peticions rebudes superi el crèdit disponible, s’efectuarà una reducció
proporcional de les setmanes de suport fins ajustar l’import al crèdit disponible. Tot l’esmentat es contemplarà sense
perjudici que es pugui incrementar la xifra màxima destinada si hi ha disponibilitat pressupostària.

Dotzena: disponibilitat pressupostària
En tot cas, l’atorgament de subvencions resta subjecta a l’existència de disponibilitat pressupostària per a l’exercici
corresponent de conformitat amb l’import màxim establert en les respectives convocatòries o en les seves
ampliacions.
Tretzena: acceptació de la subvenció
L’acceptació de la subvenció atorgada es presumeix amb la formulació de la sol·licitud. A tal efecte, un cop notificada la
resolució d’atorgament de la subvenció, si els beneficiaris no estan interessats en percebre la subvenció concedida,
6
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Onzena: resolució i notificació de les subvencions
1. Efectuat l’estudi per la Comissió esmentada a la base novena i a través de l’òrgan instructor, s’elevarà proposta
a la Regidoria delegada d’Ensenyament i Política Lingüística per tal que resolgui la concessió de les subvencions.
Si l’import de la subvenció previst en la proposta de resolució és sensiblement inferior al que el sol·licitant ha
fet constar en la sol·licitud presentada i la subvenció sol·licitada representa una part significativa del pressupost
presentat, o bé si l’Ajuntament té dubtes que el sol·licitant pugui desenvolupar l’acció subvencionada amb l’import
proposat, se’l podrà instar, en la resolució d’atorgament o de forma prèvia a aquesta, que reformuli la seva sol·licitud,
per tal d’ajustar els compromisos i condicions a la subvenció que es proposa concedir.
2. El termini que es disposa per emetre resolució és de tres mesos a comptar des de l’endemà de la data de
finalització de la presentació de les sol·licituds de subvenció. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan
competent hagi resolt al respecte, els interessats podran entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud
de concessió de la subvenció.
3. La resolució del procediment es notificarà als interessats mitjançant notificació electrònica a l’oficina virtual de la
seu electrònica de l’Ajuntament de Reus.
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disposaran d’un termini de deu dies hàbils per manifestar de forma expressa a l’ens concedent la seva renúncia.
Tot l’esmentat, sens perjudici del dret que ostenta l’eventual beneficiari d’impugnar la resolució d’atorgament de la
subvenció en els termes que estableix la normativa vigent.
Catorzena: justificació de la subvenció
Les entitats beneficiàries disposaran fins el dia que es determini en la corresponent convocatòria per justificar
el compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en la concessió de les
subvencions. A tal efecte, el beneficiari haurà d’aportar la següent documentació:
1. Memòria de l’activitat realitzada amb càrrec a la subvenció, especificant-ne el grau d’assoliment dels seus
objectius i un resum de la inscripció, per setmanes, per grups d’edat i per serveis oferts.
2. Llista certificada dels participants i les setmanes d’inscripció, tot identificant-ne els germans i les aportacions a
complementar per la Regidoria de Benestar Social.
3. Memòria sobre la contractació dels monitors de suport i les actuacions que han dut a terme i els comprovants
fefaents que acreditin la contractació dels monitors de suport a la integració, si s’escau.
4. Justificació acreditativa de la contractació de les cobertures d’assegurances de responsabilitat civil i d’accidents.
5. Còpia de la visita de comprovació del compliment del Decret 137/2003, de 10 de juny, realitzada pel tècnic de
l’Oficina de Joventut del Consell Comarcal del Baix Camp.
6. La justificació documental de la difusió feta del finançament de la Corporació municipal.
7. La justificació econòmica i de la despesa, que es farà mitjançant la presentació del balanç econòmic de l’actuació
subvencionada, amb el desglossament de totes les despeses i ingressos que s’hagin generat, amb expressió i
acreditació de l’import, la procedència i l’aplicació de les quantitats destinades a l’activitat i que s’hagin finançat amb
fons, subvencions o recursos diferents de la subvenció municipal.
Les despeses s’han d’acreditar sempre que les subvencions concedides siguin superiors a 6.000€ mitjançant
factures i d’altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa, segons la normativa que resulti d’aplicació. Les factures s’han d’aportar amb original i fotocòpia i
estampillar-les .
Les despeses es poden justificar de manera simplificada, sempre i quan les subvencions concedides i justificades
per l’entitat siguin inferiors a 6.000€, mitjançant una relació classificada de despeses i inversions en l’activitat, amb
identificació del creditor i del document, import, data d’emissió i pagament. L’òrgan instructor podrà verificar la
totalitat de la justificació per mostreig.
La justificació de la subvenció s’haurà de fer en el model normalitzat que l’Ajuntament tindrà a disposició de la
ciutadania a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC); els sol·licitants també es podran descarregar l’esmentat model
normalitzat a la pàgina web www.reus.cat/

Setzena: pagament de la subvenció
El pagament de la subvenció es farà un cop realitzada i justificada la despesa del projecte.
No obstant això, si així ho requereix el projecte o l’activitat objecte de la subvenció es podran concedir una o
diverses bestretes a compte de la liquidació final presentada.
Per al pagament total o final de la subvenció, la’unitat administrativa encarregada de la instrucció del procediment
d’atorgament i de l’activitat de comprovació de la justificació efectuada pels beneficiaris haurà d’emetre un informe
favorable en el qual s’acrediti que l’activitat subvencionada ha estat realitzada a plena satisfacció i d’acord amb les
condicions que s’hagin establert.
En cas de manca de justificació o de concurrència de les causes de reintegrament previstes a la normativa aplicable,
es produirà la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció.
D’altra banda, si el beneficiari de la subvenció esdevingués deutor de la hisenda municipal, aquest deute es
compensarà amb la subvenció atorgada.
Dissetena: obligacions dels beneficiaris de les subvencions
Atorgada la subvenció, els beneficiaris estan obligats a:
a) Portar a terme l’activitat d’acord amb la proposta aprovada. En cap supòsit no s’admetran canvis de destinació
sense autorització prèvia de l’òrgan concedent.
b) Realitzar els projectes objecte de subvenció durant de les vacances escolars d’estiu dels infants.
7
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Quinzena: despeses subvencionables
Es consideren despeses subvencionables les que responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada i es
realitzin en el període establert en la convocatòria. En tot cas, es tindran en compte les previsions de l’art. 31 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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c) Justificar la destinació dels fons i de les quantitats atribuïdes i facilitar al Departament d’Ensenyament la
comprovació i la verificació del compliment de les condicions exigides en l’acord de concessió, en els termes
previstos a la base catorzena. Sotmetre’s, així mateix, a les mesures de control financer que s’escaiguin.
d) Comunicar al Departament d’Ensenyament les alteracions que modifiquin de forma no substancial el projecte,
especialment quan suposin una variació en l’import de les despeses previstes.
e) Comunicar expressament les aportacions que hagi rebut o demanat a d’altres institucions i organismes per aquell
mateix projecte que hagi rebut subvenció de la Regidoria d’Ensenyament.
L’incompliment d’aquests requisits serà motiu de la pèrdua de la subvenció i, en el seu cas, el reintegrament de la
bestreta.
Divuitena: facultats de l’Ajuntament
L’Ajuntament, a través del Departament d’Ensenyament, té la facultat d’inspeccionar en tot moment que la
subvenció sigui destinada a la finalitat per a la qual fou concedida. Així mateix, en qualsevol moment pot sol·licitar a
la persona o entitat subvencionada documentació complementària de la presentada pels beneficiaris per comprovar
la coincidència del projecte efectivament desenvolupat amb el previst en la documentació adjunta a la sol·licitud de
subvenció i la destinació dels fons concedits en concepte de subvenció.
Així mateix, des de l’esmentat departament es podrà instar la incoació dels procediments sancionadors que
legalment correspongui si arran d’aquesta activitat de comprovació es detecta la comissió d’alguna infracció en
matèria de subvencions per part del beneficiari.
Dinovena: tractament de dades de caràcter personal
D’acord amb la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal dels
sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquestes bases i les respectives convocatòries
d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.
Les entitats beneficiàries cediran les dades dels participants en els casals d’estiu sol·licitades per l’Ajuntament de
Reus, que s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. La finalitat de la
recollida de les dades és la gestió d’aquestes bases de subvenció, per la qual cosa les entitats hauran d’obtenir el
consentiment de les famílies usuàries.
Vintena: normes supletòries
Per tot allò no previst en aquestes normes, regirà el que disposa l’articulat bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, els articles 118 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Reus
(publicada íntegrament BOP de Tarragona número 214 de data 16 de setembre de 2010) i la resta de normativa
aplicable en matèria del foment i promoció de les activitats socials i econòmiques.
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El secretari general, per delegació de signatura, el cap de servei de l’Assessoria Jurídica, Josep Alberich Forns.
Reus, 6 de maig de 2014.

https://www.dipta.cat/ebop/
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