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Administració Local

2018-00647
Ajuntament de Mont-roig del Camp 

EDICTE

Bases de concessió de subvencions a entitats/associacions sense ànim de lucre del municipi o empreses que 
ofereixin serveis dintre els centres educatius del municipi i que incloguin a les seves activitats extra-escolars infants 
de Mont-roig del Camp amb necessitats específi ques de suport educatiu (NESE) i/o disminució. 

1.- OBJECTE 
L’objecte d’aquestes bases específi ques és la regulació del procediment de concessió de subvencions a entitats/
associacions sense ànim de lucre del municipi o empreses que ofereixin serveis dintre els centres educatius 
del municipi, i que incloguin a les seves activitats extra-escolars infants de Mont-roig del Camp amb necessitats 
específi ques de suport educatiu i/o disminució, i que per aquest motiu hagin d’ampliar la seva ràtio de professionals 
per poder donar una bona atenció a aquests infants. 
Aquestes bases es regulen per allò establert a la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, la Llei 13/2006, de 
27 de juliol, de prestacions de caràcter econòmic, el Decret 151/2008, de 29 de juliol, pel qual s’aprova la Cartera 
de serveis socials, i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
En matèria de procediment, aquestes bases es subjecten a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu; la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim 
jurídic del sector públic; el Títol 3 del Reglament aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, de la Generalitat de 
Catalunya d’obres, activitats i serveis dels ens locals; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i la resta de disposicions legals aplicables en matèria 
de règim local pel que fa al procediment per a la concessió de subvencions públiques.
Les subvencions s’atorgaran en règim de concurrència competitiva, sota els principis de publicitat, transparència, 
objectivitat, igualtat i no discriminació. 

2.- FINALITAT
Aquesta subvenció pretén facilitar la participació i integració dels infants amb necessitats específi ques de suport 
educatiu i/o disminució a les activitats extra-escolars, sense que per la família d’aquests infants suposi un cost 
addicional al que paguen les altres famílies. 
La subvenció permetrà tant a les entitats/associacions sense ànim de lucre del municipi de Mont-roig del Camp que 
realitzin activitats extra-escolars al municipi, com a les empreses que ofereixin serveis dintre els centres educatius 
del municipi, la possibilitat d’ampliar la ràtio de professionals per tal de poder donar una bona atenció als infants 
amb necessitats específi ques de suport educatiu i/o disminució que s’inscriguin en les seves activitats. 

3.- BENEFICIARIS 
Poden ser benefi ciaris d’aquesta subvenció tant les entitats/associacions sense ànim de lucre del municipi (excloent 
entitats municipals), que ofereixen activitats extra-escolars on inclouen infants amb necessitats específi ques de 
suport educatiu i/o amb disminució de Mont-roig del Camp, com les empreses que ofereixin serveis d’activitats 
extra-escolars dintre els centres educatius del municipi, sempre i quan compleixin els requisits següents: 
a) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

general de subvencions, que impossibiliten per ser benefi ciari de la subvenció.
b) Estar al corrent de la justifi cació de subvencions anteriors atorgades per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
c) Destinar íntegrament els imports rebuts a les actuacions que són objecte d’aquesta subvenció.
d) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que siguin realitzades pels òrgans municipals, aportant 

tota la informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions i que estiguin relacionades amb la 
concessió de la subvenció.

4.- DESTINACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
Aquesta subvenció va destinada a cobrir una part del cost del professional que sigui necessari contractar per tal 
de que els infants amb necessitats específi ques de suport educatiu i/o disminució puguin participar de les activitats 
extra-escolars organitzades per entitats/associacions sense ànim de lucre del municipi de Mont-roig del Camp o 
empreses que ofereixin serveis dintre els centres educatius del municipi. 
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Aquestes entitats/associacions o empreses, han de demostrar que és necessari augmentar la ràtio habitual 
professional/infants per tal de donar una bona atenció als infants amb necessitats específi ques de suport educatiu 
i/o disminució i a la resta d’infants que participen de l’activitat extra-escolar.
Ens referim com a activitats extra-escolars, a:
- Totes les activitats que puguin realitzar o ofereixen les AMPA dintre les escoles.
- Activitats dirigides, fora de l’horari escolar lectiu, als infants de Mont-roig del Camp i organitzades, dirigides i 

gestionades per entitats/associacions sense ànim de lucre del municipi de Mont-roig del Camp o empreses que 
ofereixin serveis dintre els centres educatius del municipi.

Cada entitat ha de gestionar els diners que els pertoca de la subvenció de la forma que creguin més convenient per 
cobrir l’atenció de tots els infant amb necessitats específi ques de suport educatiu i/o disminució que s’apuntin a les 
seves activitats extra-escolars. 
Queden excloses totes aquelles activitats organitzades per entitats municipals, entitats, federacions, clubs, 
associacions amb ànim de lucre, o totes aquelles que per oferir l’activitat als infants utilitzin professionals els quals 
estan fent aquella tasca de forma voluntària (sense cobrar cap tipus de prestació econòmica).
També queda exclòs subvencionar vetlladors en les hores dels menjadors escolars, ja que hi ha altres ajuts públics 
per cobrir aquestes despeses. 

5.- SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ
5.1. Les entitats/associacions o empreses interessades han de presentar una sol·licitud en model normalitzat de 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, on es detallarà el següent: 
a) Activitats extra-escolars que organitzen on participen infants amb necessitats específi ques de suport educatiu i/o 

disminució.
b) Infants amb necessitats específi ques de suport educatiu i/o disminució que tenen inscrits per activitat. 
c) Justifi cació de la necessitat d’augmentar la ràtio infants/professionals en l’activitat.
5.2. Amb la sol·licitud cal adjuntar la documentació de l’entitat/associació sense ànim de lucre o empresa següent: 
a) El compromís de l’entitat/associació sense ànim de lucre o empresa, conforme el cost per la família amb un infant 

amb necessitats específi ques de suport educatiu i/o disminució, que inscriguin un infant a l’activitat extra-escolar, 
serà el mateix que per a qualsevol altra família. 

b) El compromís de l’entitat/associació sense ànim de lucre o empresa, de que també assumirà part del sobrecost 
de l’activitat, per integrar tots els infants a totes les activitats que realitzin. S’haurà de justifi car el cost normal de 
l’activitat per l’entitat/associació o empresa, el sobrecost que signifi ca per aquests, els diners que aporta l’entitat/
associació sense ànim de lucre o empresa i el cost de la inscripció a l’activitat per les famílies.

c) Els documents que acreditin que estan formats com a entitat/associació sense ànim de lucre.
d) Dades de l’entitat (adreça, e-mail, telèfon, numero d’IBAN,...), persona de contacte, etc.
5.3. Amb la sol·licitud cal adjuntar la documentació següent en relació als infants:
a) Grau de disminució de l’infant.
b) Nivell i grau de dependències de l’infant, si en té.
c) Informació de la necessitat específi ca de suport educatiu i/o disminució que té l’infant.
d) Informe del EAP i de l’escola on acrediti que l’infant necessita un vetllador o professional de més a l’activitat 

en que s’ha inscrit l’infant amb necessitats específi ques de suport educatiu i/o disminució. En el cas que no 
siguin activitats realitzades dintre les escoles, aquest informe el realitzaran professionals que tinguin aquesta 
competència i puguin fer la valoració corresponent.

5.4. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació d’aquestes bases.
5.5. Qualsevol falsedat en les dades que es facin constar a la sol·licitud comporta l’exclusió del sol·licitant.
5.6. Les sol·licituds, juntament amb la documentació indicada en els apartats 5.2 i 5.3 de les bases, seran 
presentades pels representants de les entitats/associacions o empresa, a les ofi cines de l’OMAC (Mont-roig o 
Miami indistintament), o de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
5.7. Si en la presentació de la sol·licitud s’observa alguna defi ciència, incoherència o hi manca algun dels 
documents necessaris per la valoració de la subvenció, l’Ajuntament ho notifi carà directament a l’interessat/da 
per tal que en el termini de 10 dies pugui esmenar la falta. Si en aquest termini no es produeix l’esmena i/o no 
s’aporta la documentació sol·licitada, s’entendrà que es desisteix de la petició i prèvia resolució, s’arxivarà sense 
més tràmits.
5.8. El termini de presentació de sol·licituds s’especifi carà en la convocatòria corresponent.
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6.- PROCEDIMENT DE VALORACIÓ I CONCESSIÓ  DE LA SUBVENCIÓ
Les sol·licituds seran valorades per la regidoria corresponent (a través d’una comissió avaluadora, formada pels 
tècnics/tècniques i polítics/polítiques de les regidories implicades), que elevarà la proposta a la Junta de Govern 
Local per a la seva aprovació, que és qui té la competència per atorgar les subvencions.
La comissió avaluadora resoldrà en el termini màxim de 4 mesos a comptar des de l’endemà de la data de publicació 
de la convocatòria, i notifi carà l’acord a les entitats/associacions sense ànim de lucre o empreses sol·licitants. En el 
cas de denegació s’hauran d’especifi car les causes. 
Les subvencions concedides es publicaran en la pàgina web del municipi i en la “Base de Datos Nacional de 
Subvenciones”.   

7.- CRITERIS DE VALORACIÓ I CONCESSIÓ D’AJUTS
Els imports atorgats a les entitats/associacions sense ànim de lucre de Mont-roig del Camp o empreses sol·licitants, 
que compleixin els requisits establerts en aquestes bases, es determinaran en funció del nombre d’entitats/
associacions sense ànim de lucre o empreses que sol·licitin la subvenció, el nombre d’infants amb NESE inscrits 
en les activitats extra-escolars de cada entitat/associació o empresa, i la valoració del nivell i/o grau d’afectació 
d’aquestes necessitats específi ques de suport educatiu i/o disminució de cada infant. 
L’import es detallarà en la convocatòria corresponent. 

8.- PUBLICACIÓ
Aquestes bases reguladores es publicaran al Butlletí Ofi cial de la Província de Tarragona, a la pàgina web municipal 
i al tauler d’edictes de la Seu electrònica de l’Ajuntament. 

9.- JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS
9.1. Tant les entitats/associacions sense ànim de lucre de Mont-roig del Camp com les empreses, han de justifi car 
la despesa realitzada davant l’Ajuntament, mitjançant la presentació de:
a) Relació de les despeses, les quals indiquen el cost de l’activitat, el sobrecost que suposa per l’activitat el facilitar 

que un infant amb necessitats específi ques de suport a l’educació i/o disminució pugui participar d’aquesta, el 
cost de l’activitat per a les famílies, justifi cants del cobrament de l’activitat a les famílies.

b) Factures a càrrec de l’entitat/associació o empresa dels professionals contractats o nòmines, amb la identifi cació 
fi scal corresponent, el concepte, l’import i la data de pagament respectius.

c) Justifi cant del pagament o pagaments realitzats de totes les despeses.
d) Relació dels infants benefi ciats.
9.2. Els benefi ciaris han de conservar durant quatre anys a disposició de l’Ajuntament els documents de suport de 
la justifi cació de les subvencions als quals fan referència aquestes bases.

10.- PAGAMENT
L’Ajuntament ingressarà el 100% dels imports concedits en la subvenció a les entitats/associacions sense ànim de 
lucre de Mont-roig del Camp o empreses, un cop sigui justifi cat el total de la despesa. 
Les entitats/associacions sense ànim de lucre o empreses poden sol·licitar el pagament anticipat i l’abonament del 
50% de l’import subvencionat, sempre que ho justifi quin. Totes aquestes sol·licituds han de fer-se per escrit, amb 
model d’instància normalitzada i registrada a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp (OMAC).

11.- COMPLEMENTARIETAT DELS AJUTS
Les entitats/associacions sense ànim de lucre o empreses benefi ciàries, podran participar en les convocatòries 
de subvencions que, amb la mateixa fi nalitat, convoquin altres administracions públiques o ens públics o privats, 
sempre que l’import de les subvencions concurrents no superi el cost de l’activitat subvencionada. 
Si una  altra administració ja cobreix el 100% del cost de l’activitat, no serà possible sol·licitar aquest ajut. 

12.- REINTEGRAMENT DELS IMPORTS REBUTS
Tant les entitats/associacions sense ànim de lucre de Mont-roig del Camp com les empreses corresponents, 
procediran a reintegrar total o parcialment els imports rebuts per part de l’Ajuntament en el cas de no donar 
compliment a algunes de les obligacions o compromisos indicats en aquestes bases.

13.- LLEI ORGÀNICA 15/99, DE 13 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
D’acord amb la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, de 13 de 
desembre de 1999 i la legislació aplicable, la informació facilitada pels/les sol·licitants serà tractada en un fi txer 
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degudament protegit per a la gestió d’aquesta subvenció, complint-se diligentment les obligacions d’obtenció dels 
oportuns consentiments i d’informació en la recollida de dades.
En cap cas es produirà cessió, comunicació o accés de qualsevol tipus de dada personal continguda en els fi txers 
a tercers, excepte accessos necessaris per al compliment dels tràmits vinculats amb l’atorgament de la subvenció, 
davant d’autorització legal, o autorització expressa de les persones afectades.
Els/les interessats/es podran sol·licitar a l’administració l’exercici dels seus drets d’accés, rectifi cació, cancel·lació 
i oposició.

Mont-roig del Camp,  el 16 de gener del 2018
Fran Morancho López, l’alcalde
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