
 Plaça de Sant Joan, 1 T 938 444 004 www.cardedeu.cat cardedeu@cardedeu.cat

08440 Cardedeu F 938 711 477   NIF P-0804500-G

SPDS-SERVEIS SOCIALS/Prestacions econòmiques

2020/3631   - AJUTS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2020-2021  Pàgina 1 de 8

Anunci

Us notifico que en data 10 de setembre de 2020, la Junta de govern local de 
l’Ajuntament de Cardedeu va adoptar el següent acord: 

PRP2020/478 – EXP. 2020/3631   -APROVACIÓ DE LA 
CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ PRESTACIONS SOCIALS DE 
CARÀCTER ECONÒMIC PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS DEL CURS 2020-2021.

ANTECEDENTS

Vist que el Reglament municipal regulador de les prestacions econòmiques de 
caràcter social publicat al BOP del dia 17 de juny de 2016, en el seu article 2.2) 
estableix com a modalitat de prestacions econòmiques aquelles destinades a 
prevenir, pal·liar, i evitar situacions d’exclusió o de risc d’exclusió social, i més 
concretament en el seu apartat 2.d.2) Prestacions per a activitats socioeducatives i 
de lleure al llarg del curs escolar.  

Vist que l’annex 3 de l’esmentat reglament inclou el quadre de les modalitats de 
prestacions que han de ser motiu d’ajuts, i enumera, les activitats socioeducatives i 
de lleure durant el curs escolar, i que aquestes s’han d’atorgar d’acord a la 
convocatòria i barem que s’estableixi.  

Atès que és voluntat de la Regidoria d’Acció Social, implementar i promoure el 
treball preventiu amb els infants i adolescents en situació de vulnerabilitat i garantir 
la seva integració i participació en la comunitat.

Vist que l’Ajuntament centrarà també els seus esforços per donar resposta als 
infants de les unitats familiars que han vist greument afectada la seva situació 
econòmica per l’esclat de la crisi sanitària del COVID-19. 

En la línia de donar resposta a les situacions de necessitat de les famílies, i per tal 
de garantir la igualtat d’oportunitats dels infants, cal facilitar l’accés a les activitats  
extraescolars a les unitats familiars que tinguin uns ingressos iguals o inferiors al 
150% de l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya (en endavant, IRSC). 

Vist que és funció de l’equip de serveis socials municipals, d’acord a la llei 12/2007 
d’11 d’octubre de serveis socials:
f) Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les 
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l’avaluació.
g) Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, 
especialment si hi ha menors.
m) Gestionar prestacions d’urgència social.
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o) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d’àmbit municipal i 
comarcal i d’altres que li siguin atribuïdes. 

Vist que l’ajuntament de Cardedeu, en el seu pressupost 2020 disposa de l’aplicació 
pressupostària 16.23100.48092 per donar resposta a aquest tipus d’ajuts, amb 
crèdit suficient a nivell de vinculació per aprovar aquesta despesa. 

Vist l’informe de l’educadora de serveis socials amb data 3 de setembre de 2020, en 
el que es valora favorablement aprovar la convocatòria per a la concessió d’ajuts per 
a la realització d’activitats extraescolars del curs 2020-2021. 

FONAMENTS JURÍDICS

Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les  Bases de Règim Local. 

Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.  

Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència, en el seu article 17.2. estableix que els poders públics, han 
d’adoptar amb caràcter urgent les mesures necessàries per a evitar que el 
contingut essencial dels drets del infants i els adolescents resti afectat per la maca 
de recursos adaptats a llurs necessitats. 

La llei 12/2007 d’11 d’octubre de serveis socials, en el seu article 17 o), estableix 
com a funció dels serveis socials bàsics, gestionar la tramitació de les prestacions 
econòmiques d’àmbit municipal i comarcal i les que li siguin atribuïdes. 

La Llei 13/2006 de prestacions socials de caràcter econòmic, en el seu article 5.3. 
estableix que la prestació té caràcter de dret de concurrència per al beneficiari o 
beneficiària quan la concessió és limitada per les disponibilitats pressupostàries i és 
sotmesa a concurrència pública i a priorització de les situacions de major 
necessitat.  

Reglament municipal regulador de les prestacions econòmiques de caràcter social 
publicat al BOP del dia 17 de juny de 2016.

Reial Decret 463/2020, de 14 de març de 2020, pel que es declara l’estat d’alarma 
per la gestió de la crisi sanitària ocasionada per el COVID-19.

Es proposa a la Junta de Govern local l'adopció dels següents acords:

Primer.- APROVAR la convocatòria per a la concessió prestacions socials en 
concepte d’activitats extraescolars del curs 2020/21, d’acord a les següents 
consideracions:

“CONVOCATÒRIA DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES EN CONCEPTE D’ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS DEL CURS 2020-2021” 

La present convocatòria anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 16.23100.48092 
de l’exercici 2020, que per aquest any disposa, a nivell de vinculació, de 50.000€, 
per donar resposta als ajuts per a la realització d’activitats extraescolars del curs 
2020/2021.
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No podran atorgar-se prestacions per import superior a l’esmentat, i l’import de 
l’ajut, mai serà superior a l’import total de la quota de l’activitat becada.

Modalitat de prestació: Les prestacions socials de caràcter econòmic contemplades 
en la present convocatòria són pel concepte d’activitats extraescolars pel curs 
2020-2021 que no siguin de titularitat municipal. 

Es becarà un màxim d’una activitat extraescolar per nen/a, i complint els 
requisits establerts, a tots els infants de la unitat familiar per qui ho sol·licitin 
els seus tutors legals. 

Incompatibilitats: Aquests ajuts són incompatibles amb les reduccions de tarifa 
de les activitats de titularitat municipal. 

Aquest ajuts no contemplen les activitats extraescolars de titularitat municipal. Per 
tant,  els infants que realitzin activitats extraescolars de titularitat municipal, 
hauran de sol·licitar la reducció de la tarifa establerta per aquella activitat i d’acord 
al model de sol·licitud.

1. Condicions de les  persones beneficiàries:

Podran ser beneficiaris/àries d’aquests ajuts les persones físiques que reuneixin les 
següents condicions:

 Estar empadronats  al  municipi  de  Cardedeu. 
• Presentar la sol·licitud i la documentació obligatòria, així com aquella 

documentació que sigui procedent en funció de cada cas, en els terminis i la forma 
establerts (telemàticament o amb cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana).

• Que l’infant i/o adolescent tingui entre 3 i 17 anys.
En el cas de les persones amb una discapacitat igual o superior al 33% que 
participin en les activitats, podran sol·licitar l’ajut econòmic si tenen una edat igual 
o inferior als 21 anys.

• Que l’infant i/o adolescent tingui reservada o assignada una plaça d’activitat 
extraescolar pel curs 2020-2021 que no sigui de titularitat municipal. 

● Que la unitat familiar de convivència de la persona sol·licitant tingui una renda 
disponible igual o inferior al 150% de l’Indicador de Renda de Suficiència de 
Catalunya (en endavant IRSC) mensual de l’exercici en curs per al seu primer 
membre. Per a cada nou membre que formi part de la unitat familiar de convivència 
s’incrementarà 0,3 vegades el barem fixat pel primer membre (valor resultant de 
multiplicar aquesta quantitat per un factor d’ajust equivalent a 0,3).
S’entén per unitat familiar a efectes del compliment dels requisits establerts en 
aquesta convocatòria, les persones empadronades al mateix domicili fins al primer 
grau de consanguinitat i afinitat. 
Si el nucli de convivència ha estat greument afectat a nivell econòmic durant l’estat 
d’emergència arran del COVID-19 hauran de justificar la situació amb una declaració 
jurada i la documentació acreditativa d’aquest fet. (En cas de no fer-ho es 
baremaran els ajuts d’acord a la renda de l’any anterior). 
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Per a calcular la Renda Disponible es descomptarà al total d’ingressos les despeses 
d’accés a l’habitatge habitual dels darrers 3 mesos. Per aquest concepte s’estableix 
un màxim de despesa mensual deduïble, equivalent a 700 euros.

Situació econòmica segons l’IRSC
2 PUNTS 4 PUNTS 6 PUNTSComposició 

Unitat de 
Convivència

IRSC 
VIGENT 
(2017)

Ingressos entre el 100,01% 
i el 150% de l’IRSC

Ingressos entre el 100% i 
el 66,6% de l’IRSC

Ingressos entre el 
66,6% i el 33,3% 
de l’IRSC

Dos membres 739,86 € De 1.109,79€ a 739,85€ De 739,86 € a 492,75 € De 492,74 € a 0€
Tres membres 910,59 € De 1.365,89€ a 910,58 € De 910,59 € a 606,46 € De 606,45 € a 0€
Quatre membres 1.081,33 € De 1.621,99€ a 1081,32 € De 1.081,33 € a 720,17 € De 720,16 € a 0€
Cinc membres 1.252,06 € De 1.878,09€ a 1252,05 € De 1.252,06 € a 833,88 € De 833,87 € a 0€
Sis membres o 
més

1.422,80 € De 2.134,20€ a 1.422,79 € De 1.422,80 € a 947,59€ De 947,58 € a 0€

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/despeses familiars. En aquest cas, caldrà presentar còpia 
de la resolució del Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) de la 
Generalitat de Catalunya, juntament amb el Full de Sol·licitud (no serà necessari 
adjuntar el document en cas que s’autoritzi a l’Ajuntament a la consulta de dades). 

En cas de separació/divorci on s’hagi resolt una custòdia compartida, si només 
necessita l’ajut un dels progenitors es podrà valorar la renda del progenitor 
sol·licitant i només li correspondrà un ajut pels dies de custòdia que estableixi el 
conveni regulador. 

2. Sol·licituds: 

Les sol·licituds es podran presentar amb tramitació electrònica del 21 de 
setembre al 5 d’octubre de 2020 (ambdós inclosos) mitjançant la seva 
complementació segons model normalitzat penjat a la seu electrònica de la pàgina 
web de l’Ajuntament, www.seu.cardedeu.cat. amb la certificació digital de la persona 
interessada. 

Es prioritzarà la tramitació electrònica.  Si la persona sol·licitant no té els mitjans 
per tramitar la sol·licitud electrònica, podrà fer-ho presencialment a l'Oficina 
d'Atenció Ciutadana, amb cita prèvia.  

 DNI/ NIE/ PASSAPORT de la unitat familiar.  

 Llibre família i/o certificat de naixement dels infants i/o adolescents per als quals es 
sol·licita l’ajut.

 Vida laboral dels membres computables de la unitat familiar. 

 En cas de separació/divorci la sentència judicial o l’acta final de mediació del Departament 

de Justícia. (En el cas de custòdies compartides, en que només necessiti la beca un dels 

progenitors es podrà valorar la renda del progenitor sol·licitant i només li correspondrà un 

ajut pels dies de custòdia que estableixi el conveni regulador).

Documentació obligatòria:

Documentació obligatòria en el cas de disposar-ne:
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 Darrer rebut de lloguer o préstec hipotecari actual. (L’omissió de la presentació d’aquest 

document suposa la no existència d’aquesta despesa, i per tant no es procedirà al 

requeriment de la mateixa).

 En cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditativa 

d’aquest fet.

 En cas d’incompliment de l’obligació del pagament de la pensió d’aliments, la denúncia 

actualitzada.

 Declaració jurada, en el cas que la situació econòmica de la unitat familiar s'hagi vist 

greument afectada pel COVID-19, (model annex) i documentació acreditativa d'aquest fet.

Declaració  presentada  de  l'IRPF  de  l'any  anterior  al  de  l'aprovació  de  la  convocatòria.

 En el cas de no haver fet la declaració de  l'IRPF de  l'any  anterior  al  de  l'aprovació  
de  la  convocatòria, caldrà aportar tota aquella documentació acreditativa dels ingressos de 
la unitat familiar. 

 En els casos en què algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus 
d’ingrés corresponent a rendiments no tributables o exempts, s’ha d’aportar la documentació 
que es relaciona a continuació en funció de la font o fonts d’ingressos:

a. L’informe de vida laboral actualitzat emès per la Seguretat Social. 

b En el cas de pensionistes, el certificat acreditatiu de la percepció d’una pensió i de la 
seva quantia.   

c. Qualsevol altra documentació no prevista amb anterioritat que acrediti fefaentment 
els altres ingressos no tributables o exempts

d. En el cas de persones perceptores de la Renda Garantida Ciutadana i/o Renda 
Mínima Vital, cal informar-ho en el moment de la sol·licitud marcant la casella corresponent.

Documentació social complementària:

  Títol de família monoparental i/o nombrosa.

  Resolució de reconeixement de grau de discapacitat i/o dependència. 

Les sol·licituds i la documentació requerida s’hauran de presentar mitjançant 
instància telemàtica a la pàgina web de l’Ajuntament de Cardedeu: 
www.cardedeu.cat amb la certificació digital de la persona interessada, o si no es 
disposen dels mitjans, amb cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de 
l’Ajuntament de Cardedeu (Pl. Sant Joan, núm. 1) de dilluns a divendres de 9 a 14 
h i dijous de 9 a 19 h.

En el cas de no donar consentiment a aquesta Administració per consultar les seves 
dades caldrà aportar la següent documentació: 
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3. Criteris objectius d’atorgament:

Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte 
els següents criteris objectius, aplicats d’acord a la ponderació indicada:

• Situació social de la unitat familiar (UF, en endavant) acreditada documentalment:
 Família nombrosa/monoparental 1 punt
 Família amb pla de treball Serveis socials 2 punts
 Discapacitat (= o superior al 33%) 
d’algun dels membres de la UF 1 punt
 Dependència d’algun dels membres de la UF 1 punt

• Situació econòmica vulnerable, d’acord amb l’IRSC (segons ponderació de l’article 
5 de la present convocatòria):

 Ingressos inferiors al 66,6% IRSC 6 punts
 Ingressos  compresos entre el 66,6% i 100% IRSC 4 punts
 Ingressos compresos entre el 100% i 150% IRSC 2 punts

Com  a  resultat  final dels criteris  esmentats,  les  persones  demandants  
obtindran  uns  punts  que  són  un  reflex  de  la  seva  situació  econòmica  i  
social i que donen,  com a resultat,  el dret  a  l’ajut  sol·licitat  d’acord  amb  la  
taula  següent:

Puntuació 
obtinguda

Import màxim 
Activitat extraescolar

  6 a 9  punts    250€
  4 a 5 punts    200€
  2 a 3 punts    150€

L’import de l’ajut mai serà superior a l’import total de la quota de l’activitat becada.

Les sol·licituds que reuneixin les condicions exigides per la convocatòria, un cop 
valorades, s’ordenaran segons la situació de necessitat, i aquestes s’atorgaran 
d’acord amb aquest ordre de prelació fins que s’exhaureixi el crèdit pressupostari 
disponible. 

4. Procediment de tramitació: 

La tramitació, resolució i notificació d’aquests ajuts es farà d’acord al procediment 
ordinari establert al reglament municipal regulador de les prestacions econòmiques 
de caràcter social.

5. Termini justificació:

El termini màxim per entregar la justificació dels ajuts atorgats per activitats  
extraescolars del curs 2020-21 és fins el 30 de novembre de 2020.

La justificació de la despesa s’acreditarà mitjançant factura i/o certificat del 
representant legal de l’entitat o associació que dugui a terme l’activitat 
subvencionada. En el certificat cal fer constar: les dades de la persona sol·licitant, 
nom i cognoms dels infants becats, activitat realitzada per l’infant i/o adolescent i 
import total de l’activitat.  
En el cas que l’activitat la dugui a terme una empresa privada, serà obligatori la 
justificació de la despesa mitjançant factura a nom de la persona beneficiària. 
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6. Pagament:

Amb caràcter general, el pagament dels ajuts s’efectuarà contra presentació de 
les justificacions de l’activitat becada.

En els supòsits que sigui possible, i atesa la naturalesa de la finalitat a la qual es 
destina l’ajuda, i als efectes de garantir el destí de la mateixa, el pagament es 
realitzarà directament al proveïdor del servei.  

7. Mitjans de Notificació o publicació:
D'acord amb l´article 42 i l’article 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques, l’Ajuntament de 
Cardedeu notificarà  la concessió de l’ajut  mitjançant la publicació, en el tauler 
d’anuncis de la Corporació, e-tauler i en la web municipal.

Per tot allò no recollit en aquesta convocatòria, serà d’aplicació allò establert al 
Reglament municipal regulador de les prestacions econòmiques de caràcter social, i 
a la legislació vigent en matèria de prestacions socials de caràcter econòmic. 

Segon.- AUTORITZAR la despesa màxima de 50.000€ (RC220200009309) a càrrec 
de l’aplicació pressupostària número 16.23100.48092 del Pressupost de l’Ajuntament 
de Cardedeu 2020.

Tercer.- Donar publicitat del present acord mitjançant anunci al web municipal i l’e-
tauler, així com altres mitjans de difusió que es considerin.

Fiscalitzat i conforme, 
L’interventor La Regidora d’Acció Social 
Joan Miquel Crespo Ramos Laia Muñoz Casanovas

ELS REUNITS PER UNANIMITAT APROVEN LA PROPOSTA.

Contra aquesta resolució que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar potestativament recurs de reposició davant aquest Ajuntament, en el 
termini d'un mes, a comptar des de la rebuda de la present notificació, de 
conformitat amb allò que disposa la l’article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o 
bé es podrà interposar directament Recurs Contenciós Administratiu davant els 
Jutjats del Contenciós-Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, a 
comptar del dia de la recepció d'aquesta notificació.

Si transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició no s'hagués 
produït cap resolució, aquest s'entendrà desestimat, i es podrà interposar recurs 
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contenciós-administratiu dins els sis mesos següents. També es podrà interposar 
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des del dia de la 
recepció de  la notificació de la resolució expressa del recurs de reposició.
Tot això sens perjudici de qualsevol altre recurs o acció que estimi procedent. 

A Cardedeu.

Enric Olivé i Manté

L’Alcade

(signat electrònicament al peu de pàgina)
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