
ACORD

Ref.: AR/at    CM/rg
Número d’expedient: BASU2016000001
Número de registre: X2016001431
Departament: UNITAT ADMINIST. (SERVEIS PERSONALS)
Assumpte: Establir els criteris per atorgar ajuts a famílies, amb infants a càrrec, destinats a les activitats 
d'estiu.

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 31 de març de 2016, ha acordat el 
següent:

Atès que l’Estatut d’autonomia de Catalunya recull expressament, a l’article 16, el dret 
de  totes  les  persones  a  rebre  prestacions  socials  i  ajuts  públics  per  atendre  les 
càrregues familiars, d’acord amb els requisits establerts per la llei; igualment, l’article 
40 de l’Estatut preveu que els poders públics han de garantir  la protecció jurídica, 
econòmica i social de les diverses modalitats de família que regulen les lleis, com a 
estructura bàsica i factor de cohesió social i com a primer nucli de convivència de les 
persones.  Essent  que també disposa que els  poders públics han de promoure les 
mesures  econòmiques  i  normatives  de suport  a  les  famílies  dirigides  a  garantr  la 
conciliació de la vida laboral, familiar i personal ia tenir descendència.

Atès que l’objectiu global que marca la Unió Europea en els seus treballs per a la 
inclusió  és aconseguir,  en el  context  dels  canvis  estructurals,  que els  serveis  i  els 
recursos siguin universals, i per això estableix vuit reptes, un dels quals és garantir els 
ingressos  necessaris  i  els  recursos  adequats  per  a  poder  viure  dignament  .  Dels 
objectius de la Unió Europea es desprenen tres directrius polítiques: la universalitat, la 
igualtat i la solidaritat amb la dignitat humana.

Atès que la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, disposa que la finalitat 
d’aquesta és establir les bases i les mesures per a una política de suport i protecció a 
la  família  i,  per  tant,  determina  drets  i  prestacions  destinats  a  donar  suport  a  les 
famílies.

Atès que l’Ajuntament, conscient de la situació de precarietat econòmica en que es 
troben moltes de les famílies de la  nostra població  i  per  tal  de garantir  la  igualtat 
d’accés dels infants a les activitats d’estiu i també de reconèixer el valor educatiu i de 
cohesió social d’aquestes activitats, ha establert ajuts individuals per a les famílies en 
situació d’especial vulnerabilitat, amb l’objectiu de fomentar la participació dels seus 
fills/filles en les diferents activitats d’estiu que s’organitzen a Sant Feliu de Llobregat, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament.

Atès que les prestacions socials són més escasses fins al punt que algunes d’elles 
s’han extingit,  provocant que el risc de fractura social i  d’ exclusió social sigui molt 
elevat, aquesta situació de fragilitat tan econòmica com emocional afecta de manera 
molt  especial  als  infants,  els  quals  viuen  en una situació  de patiment  i  de  manca 
d’oportunitats per accedir a determinats serveis i/o activitats de la mateixa manera que 
fan  altres  infants,  que  estan  en  una  situació  econòmica  diferent.  Així  mateix,  un 
aspecte important a tenir en compte durant el període no lectiu és el fet de garantir, 
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com a mínim, un àpat diari adequat a tots els infants de la nostra població, per la qual 
cosa l’Ajuntament oferirà la possibilitat de gaudir del servei de menjador que ofereixen 
les entitats prestadores d’activitats d’estiu, a tots aquells infants en que la seva situació 
ho requereixi.
Atès que la Llei 12/2007 de Serveis Socials reconeix el seu caràcter universal, és a dir, 
els serveis socials s’adrecen a tota la població que ho necessita, però no obstant, per 
a l’accés a determinats serveis  i/o  prestacions,  cal  establir  els  criteris  econòmics  i 
socials   per  a  possibilitar  l’accés  a  tothom  que  els  compleixi,  per  la  qual  cosa 
l’Ajuntament, coneixedor del perfil de les famílies en situació de fragilitat econòmica, 
ha elaborat els requisits que hauran de complir les persones i/o famílies que vulguin 
optar a l’ajut econòmic per a la participació de les activitats d’estiu.

Atès que la necessitat de trobar uns paràmetres objectius, per tal d’establir els criteris 
reguladors d’aquests ajuts i els imports a atorgar, comporta referenciar-los al nombre 
de  membres  i  ingressos  mensuals  del  nucli  familiar,  que  permetin  una  aplicació 
progressiva  i  no  discriminatòria  de  l’ajut,  proposant  els  següents  criteris  per  tal 
d’establir els requisits que hauran de complir les diverses modalitats de família que 
regulen les lleis, amb infants a càrrec, que vulguin optar a un ajut econòmic per a la 
participació  de  les  activitats  d’estiu. doncs  l’objecte  de  l’ajut  sobre  els  quals 
s’estableixen els paràmetres per fer-ho efectiu amb el present Acord, té com a  finalitat 
l’aplicació del principi d’igualtat i no discriminació, a les famílies en situació d’especial 
vulnerabilitat  i  amb  recursos  econòmics  referenciats  a  l’Indicador  de  Renda  de 
Suficiència de Catalunya (IRSC), amb l’objectiu de fomentar la participació dels seus 
fills/filles en les diferents activitats d’estiu.

Vist l’informe tècnic de data  27 d’abril de 2015 que figura en expedient.

Vist  el  que  es  preveu  a  l’article  18  del  Reglament  general  de  subvencions  de 
l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, en relació a l’atorgament de subvencions de 
concessió directa, quan s’acreditin raons d’interés públic, social o econòmics com és el 
cas, per tal  de donar resposta a programes d’actuació adreçats a una pluralitat  de 
ciutadans, sempre i quan reuneixin els requisits estandarditzats establerts a l’efecte. 
Aspecte previst  als  articles 67 del  Reial  Decret  887/2006,  de 21 de juliol,  pel  qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions 
i 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, requerint-ne 
una Memòria justificativa del caràcter singular de la subvenció, o ajut, i essent que la 
previsió  de  l‘article  28.3  de  la  Llei  no  ha  estat  materialitzada  en  la  corresponent 
normativa  bàsica  reguladora,  s’haurà  de  tenir  en  compte  les  previsions  que  es 
contenen,  les  quals  es  contemplen  en  la  present  Resolució,aplicant-ne  en  allò  no 
previst i que afecti al règim dels ajuts quan sigui d’aplicació, la normativa continguda 
en el Reglament municipal de subvencions.

Atès que l’objecte dels ajuts que es contemplen en la present Resolució és promoure 
la consecució d’un fi públic, tal com s’ha motivat, i es preveu en l’article 18 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals,  que hauria de quedar exclòs de la regulació que es realitza en la 
mateixa  norma,  tal  com  es  preveu  al  seu  article  121.c),  per  correspondre  a  la 
satisfacció de necessitats de caràcter social, que comporten en el moment de greu 
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crisi  econòmica  que  vivim,  que  l’administració  municipal,  com a més propera  dels 
ciutadans, pugui establir polítiques públiques d’ajut com a suport als infants i el seu 
desenvolupament personal en condicions d’igualtat amb al resta d’infants del municipi.

Atès que no estant determinada d’una forma expressa, la competència de l’òrgan per 
tal  d’establir  els  criteris  que es  contenen en  la  present  Resolució,  en supòsits  de 
concessió  directa  d’ajuts  no  sotmesos a  concurrència,  en què el  propi  Reglament 
municipal de subvencions no atribueix l’atorgament a cap òrgan, es considera que per 
seguretat jurídica la present resolució sigui ratificada pel ple municipal, pels aspectes 
reguladors d’uns ajuts que poden afectar a una pluralitat de persones.

Fent ús de les facultats que tinc conferides per la legislació vigent,

RESOLC

PRIMER.- Aprovar  els  criteris  amb els  quals  s’aplicaran  els  ajuts  de  suport  a  les 
famílies i persones soles, amb infants a càrrec, i que s’estableixen en els requisits que 
hauran de complir els que vulguin optar a un ajut econòmic per a la participació de les 
activitats d’estiu.

1. Activitats que contemplen

Activitats d’estiu organitzades per l’Ajuntament o amb la seva col·laboració: 

 Casal de les Escoles Bressol municipals
 Casals d’estiu
 Campus esportius 
 Complex municipal de piscines 

Amb caràcter general, els ajuts s’apliquen per al cost de les activitats bàsiques d’estiu, 
restant  exclosos  el  servei  d’acolliment,  el  servei  de  menjador  i  altres  activitats 
complementàries.

2. Destinataris

Famílies amb infants i joves empadronats a Sant Feliu de Llobregat, fins a 16 anys, 
inscrits en alguna de les activitats d’estiu abans esmentades i  que compleixin  els 
criteris  de l’apartat número 3.

3. Criteris

Les famílies sol·licitants hauran d’acreditar disposar d’uns ingressos mensuals bruts 
iguals o inferiors al límit econòmic següent:
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Membres  del  nucli 
familiar (*)

Indicador  de  Renda  de  Suficiència  de 
Catalunya (IRSC)

Import 

2 membres 2 vegades  l’IRSC 1.138,24€/mes
3 membres 2,5 vegades l’IRSC 1.422,80€/mes
4 membres: 3 vegades l’IRSC 1.707,36€/mes
5 o més membres 3,5 vegades l’IRSC 1.991,92€/mes

(*) Nucli familiar.- Es consideren membres computables el pare i la mare amb l’infant 
i/o jove, el tutor/a o persona encarregada de la guarda i custodia i els germans solters 
menors de 25 anys que convisquin al mateix domicili en el moment de formalitzar la 
sol·licitud.
En cas de divorci o separació dels pares, no es considerarà membres computable qui 
no convisqui amb el sol·licitant de l’ajut. No obstant, tindrà consideració de membres 
computable el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació i per tant, s’inclouran 
les seves rendes en el còmput de la renda familiar.

4. Documentació a aportar

 Imprès de sol·licitud dels “Ajuts econòmics per a les activitats d’Estiu 2016”.
 Volant  convivència  (s’expedirà  en  el  moment  de  fer  la  sol·licitud  a  l’Oficina 

d’Atenció Ciutadana)
 Justificant d’haver formalitzat la inscripció per a les activitats per a les quals es 

sol·licita l’ajut
 Justificants que acreditin  els ingressos de l’últim mes:  nòmines,  prestacions o 

subsidi d’atur (indicant el seu import), pensions de la Seguretat Social, i qualsevol 
altra acreditativa de tots els membres del nucli familiar majors de 16 anys.
En cas de no poder justificar documentalment aquestes circumstàncies, caldrà 
aportar una declaració responsable per tal que l’Ajuntament ho pugui verificar.

 En cas de separació o divorci: conveni regulador
 En  cas  d’incompliment  de  la  pensió  d’aliments:  denúncia  o  sentència  de 

l’incompliment.

5. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà entre els dies 2 i 20 de maig de 2016.

6. Lloc de presentació de les sol·licituds

La sol·licitud s’ha de presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, de 8 a 
20 hores, de dilluns a divendres.
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7. Import de l’ajut

Amb caràcter general, les famílies que reuneixen els requisits econòmics establerts, 
gaudiran d’un ajut equivalent al 75% del cost de l’activitat bàsica (matins de 9-13h).

8. Resolució

L’Ajuntament  valorarà totes les sol·licituds presentades i establirà les famílies a les 
que s’atorga l’ajut, així com l’import del mateix, d’acord amb els criteris establerts.

L’aprovació  d’aquests  ajuts  es  farà  per  Junta  de  Govern Local  i  es  comunicarà  a 
cadascuna de les famílies, així com a l’entitat organitzadora de l’activitat. 

L’Ajuntament  facilitarà  a  les  entitats  organitzadores  el  document  normalitzat,  on 
hauran de constar la relació dels beneficiaris , per tal de que es puguin abonar els 
ajuts.

9. Pagament dels ajuts

Els  pagaments  s’efectuaran  directament  a  l’entitat  organitzadora  del  servei,  prèvia 
presentació del document normalitzat. 

SEGON.- Establir  que  la  quantitat  necessària  per  fer  front  a  les  despeses  que 
comportin aquests ajuts, es troba reservada en la operació comptable A 2117, en la 
partida pressupostària 231.48000 de l’exercici 2016, en l’àmbit de serveis socials, on 
es contempla una reserva per import de 30.000,- €.

TERCER.- Fer  pública  aquesta  Resolució,  a  la  base  de  Dades  Nacional  de 
Subvencions, mitjançant la tramitació regulada en la normativa estatal, i a l’e-tauler i 
als mitjans de comunicació municipals, per a garantir la publicitat.

El Secretari
Agustín Recio Romero

[Firma01-01]
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