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BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA SUBVENCIÓ PER A 
L’ORGANITZACIÓ DEL CASAL D’ESTIU 2019 
 
Exposició de motius 
 
L’Ajuntament de Talamanca és conscient de la importància de la xarxa 
associativa de la població, i que és important donar suport a les entitats en la 
seva respectiva tasca des de diversos vessants, que precisament per diversos, 
encara és més important de preservar amb aquest suport. 
 
Per aquest motiu, aquest ens local, en el marc de la Llei General de Subvencions 
vol continuar fomentant l’activitat de les entitats sense ànim de lucre. 
 
 
I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1.- Objecte 
 
Aquestes bases tenen per objecte regular el procediment d’atorgament d’una 
subvenció de l’Ajuntament de Talamanca a una entitat sense ànim de lucre del 
municipi per a portar a terme el projecte d’organització del casal d’estiu 2019, per 
a menors de 14 anys. 
 
L’oferta d’activitats que es considerarà subvencionable haurà de respondre al 
concepte de casal infantil o juvenil de vacances d’estiu. 
 
Aquesta subvenció s’atorgarà a la proposta que obtingui la puntuació més alta en 
la qualificació dels criteris de valoració. 
 
L’Ajuntament cedirà alguns espais del casal del poble per a la realització del 
Casal d’Estiu. 
 
El Casal d’Estiu es realitzarà entre el 25 de juny i el 6 de setembre de 2019, 
d’acord amb els dies que determini l’entitat organitzadora, amb una durada no 
inferior a les quatre setmanes entre els mesos de juny i juliol i amb un ritme de 
funcionament diari, en general de dilluns a divendres amb una oferta mínima de 
cinc hores diàries .  
 
Es podrà subcontractar a una empresa de serveis l’execució total de l’activitat 
que constitueix l’objecte de la subvenció. 
 
En allò que no disposa aquest procediment, s’aplicaran amb caràcter supletori les 
disposicions legals i reglamentàries vigents que regulen l’activitat de les 
administracions públiques i, en concret, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions i el Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals.  
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Article 2.- Compromisos i obligacions per a l’entitat o associació sol·licitant 
 
L’atorgament de la subvenció comporta per a l’entitat o associació sol·licitant els 
compromisos següents: 
 

-  Complir la normativa d’activitats d’educació en el lleure i, concretament, el 
Decret 267/2016, de 5 de juliol(DOGC 7157, de 7 de juliol de 2016). 
 

- En  aquest sentit, caldrà que el beneficiari comuniqui la realització del casal 
d’estiu a la Secretaria General de Joventut abans de l’inici de les activitats.  
 

- Complir les condicions establertes en aquestes bases reguladores. 
 

- El Casal d’Estiu es realitzarà entre el 25 de juny i el 6 de setembre de 
2019, d’acord amb els dies que determini l’entitat organitzadora, amb una 
durada no inferior a les quatre setmanes entre els mesos de juny i juliol i 
amb un ritme de funcionament diari, en general de dilluns a divendres amb 
una oferta mínima de cinc hores diàries .  

 
- Es realitzaran totes les activitats en les condicions de personal, titulació i 

assegurances que estableix la normativa vigent de la generalitat de 
Catalunya, Decret 267/2016 de 5 de juliol (DOGC 7157, de 7 de juliol de 
2016). 

 

- El preu màxim de l’activitat per a les famílies no podrà ser superior a 40 
euros/setmana per cada nen inscrit. 
 

- Comunicar a l’Ajuntament l’anul·lació de l’activitat subvencionada així com 
el seu desistiment. 

 
- Editar i distribuir un full, díptic i notificar a l’Ajuntament l’activitat per 

informar a través dels canals de difusió de l’ajuntament etc. , per a tots els 
domicilis del poble de Talamanca, com a mínim en llengua catalana. 

 
- Incloure el logotip de l’Ajuntament, precedit de l’esment “amb la 

col·laboració de l’Ajuntament de Talamanca” a tots els elements 
informatius i publicitaris que elabori l’entitat beneficiària, en suport paper, 
electrònic o de qualsevol altre tipus. En el moment de justificar la 
subvenció, les persones beneficiàries han de lliurar a l’Ajuntament dos 
exemplars del material editat. 
 

 
Article 3.- Determinació de la quantia de la subvenció 
 
La quantia de la subvenció serà d’un màxim de 3.200,- euros consignada a 
l’aplicació pressupostària 326 48002 del pressupost de despeses de l’exercici 
2019. 
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Article 4.- Subvencions d’altres administracions 
 
L’obtenció de subvencions atorgades amb la mateixa finalitat, per altres 
administracions públiques, és compatible amb l’atorgament d’aquesta. Això no 
obstant, els sol·licitants hauran d’indicar si han demanat i/o obtingut altres 
subvencions per al mateix concepte.  
 
La suma de totes les subvencions obtingudes no pot superar l’import total del 
projecte.  
 
 
Article 5.- Sol·licitants 
 
Sol·licitarà la subvenció l’entitat per mitjà del seu representant.  
 
Les entitats que compleixin els requisits hauran d’estar domiciliades socialment al 
municipi i al registre oficial competent (Registre General d’entitats i Associacions 
del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya o al Registre 
d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport). 
 
 
Article 6.- Documentació a presentar. Requisits exigibles. 
 
Per poder optar a la subvenció cal fer la sol·licitud adreçada a l’alcalde-president 
segons el model que es facilitarà, i es presentarà al Registre de l’Ajuntament, i per 
qualsevol de les formes previstes per l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’Octubre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu 
comú. 
 
S’adjuntarà al formulari de sol·licitud normalitzat la documentació següent: 
 

1) Fotocòpia del DNI o NIF de la persona que signa la sol·licitud i, si actua en 
representació d’altri, documentació acreditativa de la seva representació. 
 

2) En cas de persones jurídiques, fotocòpia del NIF, així com la còpia dels 
estatuts de l’entitat, degudament inscrits en el registre corresponent. 
 

3) Declaració responsable de l’entitat conforme compleix tots els requisits per 
obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora, d’acord amb el 
que determina l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions.  

 

4) Declaració jurada signada per la presidència de l’entitat en què consti que 
es compromet a complir amb la normativa sectorial o específica que afecta 
l’activitat per a la qual se sol·licita la subvenció i, en particular, amb el 
Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en 
les quals participen menors de 18 anys (titulació del responsable de 
l’activitat i dels monitors, ràtios, assegurances, etc) 
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5) Declaració responsable d’estar al corrent de pagament amb Hisenda i 
Seguretat Social. 
 

6) Projecte de les actuacions per a les quals se sol·licita la subvenció, que 
haurà de contenir, com a mínin: 
 

- Projecte lúdico-educatiu de l’activitat o activitats a desenvolupar del 
casal d’estiu temporada 2019. 
 
- Edats dels participants (els infants podran ser de diverses edats i 
menors de 14 anys). 
 
- Ràtio prevista del personal  (el número de monitors que es pretén 
contractar, tenint en compte el nombre d’infants inscrits, d’acord amb 
l’exigència de titulació que determina el Decret 267/2016, de 5 de juliol, 
de regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals 
participen menors de 18 anys). 
 
- Persones responsables de la gestió del projecte i el seu currículum. 
 
- Calendari de treball 

 
 
Article 7.- Termini de presentació de les sol·licituds 
 
Les sol·licituds hauran de presentar-se del 20 de maig  al 10 de juny de 2019 
(ambdós inclosos) al Registre d’entrada de l’Ajuntament.    
  
Un cop finalitzat el termini de presentació l’Ajuntament revisarà les sol·licituds 
presentades. En el cas que alguna d’elles sigui incompleta, ho notificarà al 
sol·licitant i se li concedirà un termini màxim de 5 dies hàbils per esmenar els 
errors que s’hagin observat. 
 
L’Ajuntament podrà exigir qualsevol altre document administratiu que considerés 
convenient en relació  amb les sol·licituds presentades. 
 
 
Article 8.- Criteris de valoració 
 
Els criteris per a la valoració de les sol·licituds de les subvencions seran els 
següents: 
 

a) Valoració del Projecte lúdico-educatiu: Fins a 50 punts 
 
a.1) Activitats programades en base a criteris pedagògics: Fins a 30 punts 
 
a.2) Adequada definició d’objectius vinculats a l’entorn i al municipi: Fins a 
20 punts 
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b) Previsió del nombre de places ofertades al casal: Fins a 20 punts 
 

c) Currículum dels monitors i monitores titulats responsables de la gestió del 
projecte: Fins a 10 punts 

 
d) Contemplar un pla de seguiment i avaluació: Fins a 10 punts 

 

e) Altres experiències de treball vinculades al món participatiu i de lleure amb 
infants i adolescents: Fins a 10 punts amb 1 punt per activitat. 
 

 
La Comissió tècnica de valoració estarà  formada per: 
 
President: Alcalde o Regidor/a delegat/da 
Vocals: Regidor/a de Joventut i tècnic AODL  
 
 
Article 9.- Atorgament de la subvenció 
 
Una vegada presentades les sol·licituds, la Junta de Govern Local aprovarà 
l’adjudicació de la subvenció d’acord amb els següents barems amb un màxim de 
100 punts, per superar la fase de valoració caldrà obtenir una puntuació mínima 
de 60 punts. 

 
La resolució es farà  pública al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a la pàgina web 
municipal i es notificarà individualment a cada sol·licitant.  
 
 
Article 10.- Documents que l’entitat haurà de presentar a l’Ajuntament  
abans del 21 de juny de 2019: 
 

- Còpia de l’assegurança d’accidents dels participants i del rebut de 
pagament, segons les condicions recollides en el Decret 267/2016 de 5 de 
juliol (DOGC 7157, de 7 de juliol de 2016) 
 

- Còpia de l’assegurança de responsabilitat civil i del rebut de pagament, 
segons les condicions recollides en el Decret 267/2016 de 5 de juliol 
(DOGC 7157, de 7 de juliol de 2016) 
 

- En compliment del què disposa la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, 
de protecció jurídica del menor, en la redacció donada per la Llei 26/2015, 
de 28 de juliol, de protecció a la infància i a l’adolescència, i atès que les 
activitats a realitzar impliquen contacte habitual amb menors, cal aportar 
l’acreditació que les persones que treballin en el projecte no han estat 
condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i 
identitat sexual. L’incompliment d’aquesta obligació podrà ser causa de 
revocació sens perjudici de les altres conseqüències que legalment se’n 
derivin. Per tal d’acreditar que han dut a terme aquesta comprovació les 
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entitats hauran de signar una declaració responsable en què manifestin 
disposar de les certificacions. 
 

- Còpia de la notificació de l’activitat a la Direcció General de Joventut 
 

 
Article 11.- Obligacions de l’Ajuntament 
 
L’atorgament de dita subvenció eximeix del tràmit de sol·licitud de llicències d’us 
d’espais públics per a dur a terme les activitats o d’altres permisos municipals o 
privats. 
 
A tal efecte, l’Ajuntament de Talamanca cedirà l’ús privatiu del Casal del Poble a 
l’entitat beneficiària, de dilluns a divendres en l’horari de realització de les 
activitats. 
 
 
Article 12.- Execució de l’activitat 
 
L’incompliment en l’objecte, termini  o condicions rellevants del projecte podrà 
donar lloc a la pèrdua de la subvenció, si no és conseqüència d´una modificació 
autoritzada per l’Ajuntament. 
 
L’entitat adjudicatària es farà responsable del bon funcionament i la gestió dels 
espais cedits. En aquest sentit, l’adjudicatària es compromet a conservar les 
instal·lacions cedides, el bon ordre del servei i l’ús previst de finalitats lúdiques, 
educatives i culturals d’acord amb l’article 1555 del Codi Civil. 
 
L’entitat adjudicatària serà la responsable exclusiva, amb total indemnitat per part 
de l’Ajuntament, dels danys i perjudicis que es puguin derivar tant de 
l’organització del Casal d’Estiu com de la utilització de les instal·lacions i dels 
possibles danys que pateixin els seus usuaris durant els dies  d’utilització. A 
aquest efecte, l’entitat haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat 
civil i d’accidents, segons les condicions recollides en el Decret 267/2016 de 5 de 
juliol (DOGC 7157, de 7 de juliol de 2016), que s’haurà de presentar a 
l’Ajuntament d’acord amb les indicacions de l’Article 10 de les presents bases 
reguladores. 
 
Si els locals cedits no es destinen a l’ús previst, o si s’observen anomalies, 
desperfectes o danys imputables a l’entitat adjudicatària, aquells revertiran 
automàticament de ple dret al patrimoni de l’ens local, el qual té dret a rebre, si 
s’escau, el valor dels danys i perjudicis causats i el del detriment experimentat 
pels béns. 
 
L’adjudicatari de la subvenció no quedarà en cap cas, en relació de dependència 
respecte a l’ens local cedent dels espais públics, l’Ajuntament de Talamanca, als 
efectes de l’article 22 del Codi Penal. 
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Article 13.- Acceptació de la subvenció 
 
Els beneficiaris han d’acceptar les subvencions. Aquesta acceptació podrà ser 
expressa, però també s’entendrà que el beneficiari accepta la subvenció 
tàcitament quan havent transcorreguts 5 dies des de la notificació de l’adjudicació, 
el beneficiari no s’hagi manifestat en contra de la mateixa. 
 
 
Article 14.- Pagament de la subvenció 
 
El pagament de la subvenció s’efectuarà una vegada realitzada l’activitat, prèvia 
presentació del compte justificatiu simplificat, segons model justificatiu normalitzat 
facilitat per l’Ajuntament de Talamanca, sempre i quan es corresponguin amb la 
finalitat per la qual s’ha atorgat la subvenció. 
 
No obstant això, atenent el tipus d’activitat, l’adjudicatari en podrà sol·licitar una 
bestreta del 100 per cent de la subvenció. En aquest cas, s´haurà de fer constar 
aquesta possibilitat en la sol·licitud. 
 
En cas que el cost real del projecte resulti inferior al pressupost presentat en 
sol·licitar la subvenció, l’import d’aquesta es reduirà de manera proporcional. A 
aquest efecte, l’alcalde, mitjançant resolució podrà realitzar les modificacions que 
siguin escaients en l’import de la subvenció, de la qual cosa en donarà compte a 
la Junta de Govern. 
 
 
Article 15.- Forma de justificació de la subvenció 
 
El termini màxim de justificació serà el 31 de desembre de 2019 i es realitzarà 
mitjançant la presentació a l’ajuntament del compte justificatiu simplificat, d’acord 
amb la Llei General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament, i 
segons model justificatiu normalitzat facilitat per l’Ajuntament de Talamanca. 
 
També s’haurà de lliurar a l’Ajuntament, en el seu cas, dues còpies de la publicitat 

de l’acte subvencionat on figuraran els corresponents logotips de l’Ajuntament de 

Talamanca amb la ressenya “amb la col·laboració de l’Ajuntament de Talamanca 


