
BASES per a la concessió d’ajuts socials i econòmics per l'accés 
d'infants i joves al casal d’estiu del municipi de La Secuita,  
SUNNY SUMMER, campanya 2018. 

1.- Objecte dels ajuts: 

L’objecte de la convocatòria és la concessió d’ajuts socials i econòmics per l'accés d'infants i 
joves nascuts entre els anys 2004 i 2014 i que participin al casal d’estiu del municipi de La 
Secuita,  SUNNY SUMMER, campanya 2018. 

Fidel al seu compromís social i educatiu, l’Ajuntament de la Secuita treballa per garantir la 
igualtat d’accés, la pluralitat i la qualitat de les  propostes educatives en el lleure d’estiu per a 
infants i joves del municipi de La Secuita. 

La situació econòmica fa que cada cop més famílies hagin de fer grans esforços perquè els seus 
infants puguin gaudir d'un lleure de qualitat o fins i tot n'hi ha moltes no s'ho poden permetre.  
Per evitar que infants i joves no perdin aquest dret i que el temps de lleure no esdevingui un 
factor d'exclusió articulem una campanya per ajudar aquests infants i joves, fent possible que 
aquests participin en l’activitat de lleure SUNNY SUMMER 2018. 

2.- Ajuts: 

1. Ajuts social destinat a subvencionar l’activitat d’educació en el lleure del Sunny 
Summer  2018, en un percentatge del 90%, 60% o 30% d’acord amb el barem del punt 
5 de les bases . 

2. Ajuts social destinat a subvencionar el menjador  durant l’activitat del Sunny Summer  
2018, en un percentatge del 90%, 60% o 30% d’acord amb el barem del punt 5 de les 
bases . 

3. Ajuts econòmics destinat a subvencionar l’activitat del Sunny Summer 2018 en un 
percentatge del 10%, en funció del nombre de setmanes d’inscripció i germans que hi 
participin d’acord amb el barem del punt 5 de les bases . 

3.-Destinataris: 

En totes les línies :  El pare, la mare o el tutor/a del nen/a, inscrit en el casal d’estiu del 
municipi de la Secuita SUNNY SUMMER 2018 

4.-Requisits: 

Per concórrer a la convocatòria, els interessats hauran de reunir els següents requisits:  

a) Tota la família o unitat familiar que sol·liciti l’ajut ha d’estar empadronada al municipi de la 
Secuita. Aquesta inscripció es comprovarà d'ofici per part de l'Ajuntament. 

b) Entrar dins els barems econòmics i socials, regulats en aquesta convocatòria.  

c) Cal presentar la sol·licitud i tota la documentació acreditativa en els terminis establerts en la 
aquesta convocatòria. 

d) Estar al corrent dels pagaments amb l’Ajuntament de la Secuita. 



5.- Criteris d’atorgament de l’ajut i la seva ponderació: 

La concessió dels d’ajuts es realitzen amb l’aplicació del barem social i econòmic següent:  

Línies 1 i 2: 

Anirà en funció de la renda personal anual de la unitat de convivència familiar. 

Per al càlcul de la renda a efectes de l’ajut, són membres computables de la unitat de 
convivència familiar : el pare i la mare, el tutor/a o persona encarregada de la guarda i 
protecció del sol·licitant, els germans/es, els avis i tota aquella persona que justifiqui  la seva 
residència en el mateix domicili mitjançant comprovació al padró municipal. 

Per calcular en cada cas renda personal, s’han de dividir els ingressos anuals declarats entre el 
nombre total de membres de la unitat de convivència familiar tenint en compte que: 

Si en el nucli de convivència hi ha un membre amb discapacitat igual o superior al 33%, 
aquest comptarà com si es tractés de dues persones pel que fa al recompte d’ingressos 
familiars. 

Si  el nucli de convivència  té el reconeixement de família monoparental, el sol·licitant 
també comptarà com si es tractés de dues persones pel que fa al recompte 
d’ingressos. 

L’import dels ajuts anirà en funció del nivell de renda del quadre següent: 

Nivell de renta % ajut a la inscripció /menjador 

  De 0 a 6.140,99 € 90%  

  De 6.141,00 euros a 9.959,66 € 60% 

  De 9.959,67 euros a 12.000,00 € 30% 

Línia 3: 

Les unitats de convivència familiar, amb rendes que superin els 12.000,00 euros per membre, 
podran sol·licitar ajuts per :  

 Fills/es que participi més de dues setmanes, a partir de la tercera setmana,  

 Varis fills/es  a partir del segon germà/na i successius  
 

 Es podran sumar ambdós supòsits. 

 Incompatible amb les línies 1 i 2  
 
 



Nivell de renta % ajut a la inscripció 

  + 12.000.-€  10%  

6.- Imports dels ajuts: 

 L’ import de l‘ajut es valorarà en funció dels períodes inscrits i la renda personal anual de la 
unitat de convivència familiar amb un màxim per infant segons línia d’ajut sol·licitada:  

Línia 1: 

Ajuts social  (90%,60%·30%) té un import màxim per assistent de 371,70 € (53,10 
€/persona/setmana per a les 7 setmanes). 

Línia 2:  

Ajuts social per menjador (del 90%, 60% o 30%) té un import màxim per assistent de 
236,25 € (6'75 €/menú/diari). 

Línia 3: 

Ajuts econòmics del 10% de l’activitat del casal d’estiu (matí o matí més tarda) per les 
famílies amb fills/es que participin més de dues setmanes, a partir de la tercera 
setmana, i/o amb varis fills/es  a partir del segon germà/na i successius. Es podran 
sumar ambdós supòsits amb un import màxim de 11,50 €/assistent/setmana. 

7.- Sol·licitud i documentació: 

7.a) Les sol·licituds s’hauran de presentar mitjançant el formulari establert per l’Ajuntament 
degudament emplenades ,dins el període establert en aquesta convocatòria. 

7.b) La documentació que cal adjuntar a la sol·licitud és la següent: 

Línies 1 i 2. 

• Sol·licitud (emplenada i signada). 

• DNI/NIE de tots els membres de la unitat de convivència (fotocòpia).  

  Resguard d’inscripció i pagament del casal d’estiu i/o del menjador. 

• Especificació de tots els membres que conformen l’unitat de convivència familiar. 

  Declaració de renda de tots els membres en edat activa majors de 16 anys del nucli de 
convivència on resideix l'infant, si la persona no està obligada a fer la declaració de la renda, 
és imprescindible que presenti el certificat d’ingressos anuals de l’any anterior o declaració 
jurada de no percebre cap tipus d’ingrés . 

 

 Si la persona és perceptora de la Renda Mínima d'Inserció (RMI), haurà d'aportar còpia de la 
resolució com a beneficiària de la Renda Mínima d'Inserció o còpia del resguard de l'entitat 
bancària de l'ingrés de la renda. 



 

Documentació específica  

En cas de discapacitat: 

  En el cas de persones amb una discapacitat igual o superior al 33%, còpia de la resolució del 
Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya. 

En cas de separació o divorci: 

• Sentència de separació (fotocòpia).  

• Conveni regulador (fotocòpia). 

  Si els progenitors-ambdós empadronats al municipi La Secuita- estan separats i tenen 
custòdia compartida, en cas que la/el sol·licitant no estigui empadronat amb l'infant o jove, 
caldrà presentar còpia justificativa de la resolució judicial. 

• Documentació acreditativa conforme està en tràmit.  

• En el cas que no es passi la pensió: denúncia o demanda d’aquest fet (fotocòpia). 

En cas de representació legal/acolliment: 

• Documentació acreditativa d’aquest fet (fotocòpia). 

En cas de monoparentalitat: 

• Carnet de família monoparental (fotocòpia). 

En cas d'incapacitació: 

• Resolució judicial que acrediti la representació legal. 

Línia 3. 

• Sol·licitud (emplenada i signada). 

 Resguard d’inscripció i pagament del casal d’estiu i/o del menjador. 

8.- Tramitació i terminis de presentació: 

Per formalitzar la petició, en els procediments de concurrència competitiva, les persones 
físiques sol·licitants que es vulguin acollir a aquests ajuts hauran de presentar la sol·licitud de 
l’ajut, on s'especifiqui la demanda concreta de quin/quins ajuts sol·licita, seguint el 
procediment, la documentació i el termini establert. 

El període de presentació de les sol·licituds és des de l’endemà de la publicació de les BASES al 
BOP de Tarragona i fins el 10 d’agost de 2018.  

Cal presentar la sol·licitud i tota la documentació a les oficines municipals de l’Ajuntament de 
la Secuita, carrer Sant Cristòfol, 2. 43765 – La Secuita, en horari d’atenció al públic.  

Les sol·licituds presentades fora dels terminis no seran acceptades. 

 



9.-Resolució: 

L’aplicació dels barems establerts a la convocatòria i l’emissió de l’informe de resolució, serà 
realitzat per una educadora social, i aprovat . per la Junta de Govern Local.  

Les resolucions es notificaran de forma individualitzada a les famílies sol·licitants.  

Els beneficiaris hauran de facilitar un correu electrònic per a notificacions. Aquest correu 
només serà utilitzat per les comunicacions/notificacions relacionades en aquesta línia d’ajuts. 

Els beneficiaris dels ajuts estan obligats a facilitar la informació que els òrgans de control de 
l’Administració els puguin requerir. L’Ajuntament de la Secuita podrà en tot moment fer les 
actuacions adequades per tal d’esbrinar la veracitat de les dades facilitades pels sol·licitants, 
especialment les que facin referència a la situació econòmica familiar. En aquest sentit, podran 
consultar-ne padrons i registres relatius a la titularitat de béns i a la realització d’activitats 
econòmiques. Igualment, els ajuts seran retirats totalment o parcialment quan es detecti que 
hi ha hagut ocultació o falsedat de les dades sol·licitades. 

Les atribucions aprovades en base a aquesta normativa no generen cap dret a l’obtenció 
d’altres subvencions en anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent. 

10.- Pagament:  

El pagament es realitzarà directament a les famílies mitjançant transferència bancària al 
número de compte indicat en el model de sol·licitud. 

 


