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BASES PER A LA REGULACIÓ DE LA CONCESSIÓ D’AJUTS D’ACTIVITATS 
D’ESTIU DE LLEURE 2021 DEL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS 
SEGONA CONVOCATÒRIA 
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Segons el projecte presentat des del Departament de Serveis Socials de 

l’ajuntament de Montornès del Vallès es fa necessari la creació d’unes bases 

que regulin la concessió d’ajuts d’activitats d’Estiu de Lleure. 

 

Aquestes tenen la finalitat de poder treballar de forma preventiva amb els 

infants i joves de les famílies amb problemàtiques socials i/o econòmiques de la 

nostra població així, com a l’hora, poder fer un treball continuat amb famílies de 

seguiment de serveis socials. 

 

La situació socioeconòmica actual i les sol·licituds rebudes dels ciutadans de 

Montornès per a la realització d’activitats i Ajuts d’activitats d’estiu fa que  es 

posi en marxa aquesta segona convocatòria. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

Les bases d’ajuts socials s’emmarquen en la competència bàsica municipal 

establerta a la llei de Bases de Règim Local, article 25.2.e), d’atenció 

immediata a persones en situació de risc o exclusió social. Així mateix, també 

es deriva de la normativa europea, estatal i autonòmica en matèria de 

prestacions econòmiques i de forma particular la Llei 13/2006 de 27 de juliol, de 

prestacions socials de caràcter econòmic i la Llei 12/2007 d’11 d’octubre, de 

serveis socials. 

 

La Llei 13/2006 de prestacions socials de caràcter econòmic, en el seu 

preàmbul estableix que té com a finalitat determinar el règim jurídic propi de les 

prestacions determinades i regles bàsiques per exercir drets de concurrència 

per a les prestacions que s’estableixen amb límits pressupostaris. La secció 

tercera del capítol 4 d’aquesta llei regula les prestacions econòmiques 

d’urgència social, en què s’ha tingut en compte el principi d’autonomia local. 

Així, aquesta llei fixa que la creació d’aquestes prestacions correspon als ens 

locals, encara que la llei en determina només els tres bàsics, com la finalitat, 

els beneficiaris i la valoració de les situacions d’urgència. 

 

La llei 12/2007 d’11 d’octubre de serveis socials, en els seu article 17 estableix 

com una de les funcions dels serveis socials bàsics la gestió de prestacions 

d’urgència social i la gestió de la tramitació de les prestacions econòmiques 

d’àmbit municipal i comarcal i les altres que li siguin atribuïdes. Així mateix a 

l’article 22, es defineixen com a prestacions econòmiques les aportacions 
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dineràries, que tenen com a finalitat atendre determinades situacions de 

necessitat en que es troben les persones que no disposen de recursos 

econòmics suficients per fer-hi front i no estan en condicions d’aconseguir-los o 

rebre’ls d’altres fronts. Segons el mateix article, les prestacions econòmiques 

es poden atorgar en caràcter de dret subjectiu, de dret de concurrència o 

d’urgència social. 

 

Igualment, segons la Llei 14/2010 dels Drets i les Oportunitats en la Infància i 
l’Adolescència, aquests ajuts estan dirigits a garantir i promoure un nivell bàsic 
de benestar per un desenvolupament integral, així com garantir les necessitats 
bàsiques dels menors. La finalitat primària dels ajuts és la prevenció del risc 
social i de la desprotecció de col·lectius amb risc d’exclusió social.  
 
Per tot allò descrit en relació a la Llei 12/2007 de Serveis Socials i la Llei 

14/2010 dels Drets i les Oportunitats en la Infància i l’Adolescència i d’acord 

amb l’art 7 y) de la Llei 35/2006 de l’Impost de la Renda de les Persones 

Físiques, estaran exempts els ajuts destinats a atendre a col·lectius en risc 

d’exclusió social i necessitats bàsiques dels menors quan aquestes famílies no 

disposin dels mitjans econòmics suficients, rendes familiars amb uns ingressos 

iguals o inferiors al IRSC (puntuació econòmica de 10 punts), així com les 

persones beneficiàries que tinguin expedient obert als Serveis Socials 

Municipals, ja que es consideren col·lectius en situació de risc d’exclusió social, 

fins a un import màxim anual conjunt de 1,5 vegades l’indicador públic de 

rendes d’efectes múltiples. 

 

Altra normativa bàsica en matèria de polítiques socials que també ha estat 

tinguda en compte per a la redacció de bases d’ajuts socials 2021 ha estat el 

Decret 142/2010 d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 

2010-2011. 

 

En matèria de procediment i compliment dels requisits legals que han de guiar 

l’actuació de l’administració territorial bàsica, les bases d’ajuts socials són 

subsidiàries de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques. 

 

1.- Objecte de les bases 

 

L’objecte d’aquestes Bases és, d’acord amb el què preveu l’Ordenança General 

de Subvencions aprovada per l’ Ajuntament, la regulació de l’atorgament d’ajuts 
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per a activitats d’Estiu de Lleure, Esportives, Culturals i de coneixement de la 

Natura; i el que s’expressa en la Llei 13/2006 de 27 de juliol, de prestacions 

socials de caràcter econòmic de la Generalitat de Catalunya, les aportacions 

dineràries fetes per l’Ajuntament de Montornès del Vallès que tenen la finalitat 

d'atendre determinades situacions de necessitat en que es troben les persones 

que no disposen de recursos econòmics suficients per a afrontar-les i no estan 

en condicions d' aconseguir-los o rebre'ls d'altres fonts. 

 

Amb aquesta segona convocatòria es donarà cobertura a les sol·licituds 

d’activitats de Casal d’Estiu que amb la sol·licituds  presentada i la baremació 

positiva han quedat fora de cobertura amb la primera convocatòria; les 

sol·licituds de Colònies estiu 2021 i campus esportius , que encara està el 

termini d’inscripció obert; les activitats organitzades per el departament de 

joventut per el juliol 2021. 

 

 

Es mantenen els punts del 2 al 7, del 9 al 11 i del 13 al 15 de la primera 

convocatòria de bases per a la regulació de la concessió d’ajuts 

d’activitats d’estiu de lleure 2021 del departament de serveis socials 

aprovades per la junta de govern local, en sessió ordinària celebrada en 

data 28 d’abril de 2021 i publicades al BOPB en data 6 de maig de 2021. 

Respecte a :  

 

8.- Despeses subvencionables 

 

Es subvencionaran els preus públics dels serveis bàsics de les activitats d’Estiu 

de Lleure organitzades des dels diferents departaments de les àrees d'Acció 

Social i de la de Ciutadania de l’Ajuntament de Montornès del Vallès i 

reconegudes com a Casal d’Estiu, Casal de pàdel, Campus Esportius (basquet, 

futbol i  altres), Casal de Natura i Colònies i campaments d’Estiu. Per aquelles 

activitats que no disposin d’un preu públic aprovat s’aplicarà el límit del preu 

públic de l’ordenança fiscal vigent de les activitats d’Estiu per a l'any 2021. 

 

Així mateix , les activitats organitzades per el departament de joventut durant 

els mes de juliol 2021 en les quals poden participar joves de seguiment de 

serveis socials. 
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12.- Aplicació pressupostària  
 

La concessió de les diferents subvencions hauran d’anar amb càrrec a les 

aplicacions pressupostàries corresponents al pressupost municipal vigent. 

Concretament, de les aplicacions pressupostàries destinades a l’ajut social 

creades per l’Àrea d’Acció Social, i dins del departament de Serveis Socials, 

d’ajuts per a activitats de Lleure d’ Estiu, amb número 21 38 231 48003 amb 

una previsió de despesa de 7.000 euros. Aquesta aplicació pressupostària i les 

vinculades podran ser incrementades per generació de crèdit com a 

conseqüència de les aportacions o subvencions d’institucions supra-municipals 

o per crèdit transferit per la incorporació de romanents alliberats.  

 

Disposició final primera  
 

En tot allò no contemplat en aquestes bases s’estarà al que disposi 
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Montornès del Vallès, 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu 
reglament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document signat electrònicament 

 


