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EDICTE
Aprovació de les bases específiques reguladores per a l’atorgament d’ajuts extraordinaris
per a minorar el cost de les activitats extraescolars organitzades per l’AFA de l’escola
Pedralta durant el curs 2020-21.
Es fa saber que la Junta de Govern Local, en la sessió ordinària realitzada el dia 11 d’agost de
2020, va aprovar les bases específiques reguladores per l’atorgament d’ajuts extraordinaris per a
minorar el cost de les activitats extraescolars organitzades per l’AFA de l’escola Pedralta durant
el curs 2020-21.
De conformitat amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, s’exposen al públic pel termini de vint
(20) dies hàbils, als efectes de presentació d’al·legacions, el contingut de les bases reguladores
que tot seguit es transcriuen:
“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER L’ATORGAMENT D’AJUTS
EXTRAORDINARIS PER A MINORAR
EL COST DE LES ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS ORGANITZADES PER L’AFA DE L’ESCOLA PEDRALTA DURANT
EL CURS 2020-2021.
L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro vol afavorir la participació en activitats extraescolars
organitzades per l’AFA de l’escola Pedralta a les persones que estiguin escolaritzades a l’escola
Pedralta de Santa Cristina d’Aro, cursant Infantil i Primària durant el curs 2020-2021 i que es
trobin en una situació socioeconòmica desafavorida.
PRIMERA. OBJECTE
L’objecte d’aquestes bases és atorgar una subvenció a l’alumnat del centre educatiu municipal
d’infantil i de primària Escola Pedralta, que es destinarà íntegrament a minorar el cost de les
quotes de participació en activitats extraescolars organitzades per l’AFA del centre, durant el
curs 2020-2021.
SEGONA. PERSONES DESTINATÀRIES
Persones empadronades en el municipi de Santa Cristina d’Aro, amb infants que cursin estudis
de primària (De P-3 a 6è) a l’Escola Pedralta, que estiguin inscrites en activitats extraescolars
organitzades per l’AFA de l’Escola Pedralta i que compleixin els barems i condicions establertes
en la corresponent convocatòria.
TERCERA. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
Els ajuts als que fan referencia aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement
revocables en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció d’ajuts en anys posteriors i no es
poden al·legar com a precedent, així com tenen caràcter no devolutiu.
El procediment per a l’atorgament dels ajuts previstos en aquestes bases serà per concurrència
competitiva.
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El procediment de tramitació serà mitjançant convocatòria pública que s’ajustarà al que
disposen aquestes bases.
Els ajuts es concedeixen, en funció de la dotació pressupostària i fins a l’exhauriment de la
mateixa, prèvia valoració del compliment dels requisits.
En cas que la demanda d’ajuts superi la partida pressupostària, aquests s’atorgaran per ordre
ascendent dels ingressos de la unitat familiar.
El termini de presentació de sol·licituds es concretarà a la convocatòria.
El període d’exposició començarà a partir de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona.
Sol·licituds:
1. Les sol·licituds es presentaran, mitjançant el model normalitzat disponible a la web de
l’Ajuntament, en el registre d’entrada de l’Ajuntament o per qualsevol dels mitjans
assenyalats en l’article 16 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú
conjuntament amb la documentació que es demana a la convocatòria.
2. La presentació de les sol·licituds comporta la plena acceptació d’aquestes bases. Així mateix,
la presentació de la sol·licitud porta implícita l’autorització a l’Ajuntament per a l’obtenció
de certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries directament de l’Administració
tributària previ al pagament de la subvenció, llevat de manifestació expressa de la persona
sol·licitant.
3. La presentació de sol·licituds es realitzarà prioritàriament de manera telemàtica, amb tot,
aquelles persones que no disposen dels mitjans necessaris per a la tramitació telemàtica
podrà contactar amb l’OAC de l’Ajuntament per sol·licitar cita prèvia, per quan obri el
registre de l’ajuntament.
4. La documentació que caldrà presentar juntament amb la sol·licitud degudament emplenada
i la declaració responsable és la següent:
a. DNI’s del signant de la sol·licitud i, si actua en representació d’altri, documentació
acreditativa de la seva representació.
b. Documentació acreditativa de la filiació: Llibre de família, partida de naixement,
sentència de guarda i custòdia, etc.
c. Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat familiar corresponents a l’any
2019 (Declaració de renda, nòmines del gener al desembre de 2019, vida laboral,
...)
d. Documentació acreditativa de la situació sociofamiliar (Carnet família
nombrosa/monoparental, informe serveis socials per a casos de risc social,
documentació acreditativa de la discapacitat de l’infant...)
QUARTA- INSTRUCCIÓ DEL PROCEDIMENT
La instrucció del procediment correspondrà a les àrees d’Ensenyament i de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro. Aquestes àrees realitzaran d’ofici totes les actuacions que
estimin necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades, així com
l’anàlisi prèvia de les sol·licituds.
Quan s’observin defectes o omissions en les sol·licituds o es consideri necessari ampliar la
informació, s’emplaçarà al sol·licitant, perquè, en el termini màxim de 10 dies, esmeni les
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mancances o aporti els documents, advertint-lo que, si no ho fa així, es tindrà per desistit de la
seva sol·licitud.
L’òrgan competent ha d’emetre la corresponent resolució en el termini màxim de 3 mesos des de
la data final de presentació de sol·licituds. La resolució s’ha de notificar de manera
individualitzada en el termini de 10 dies a comptar des de la data d’aprovació de la resolució.
El venciment del termini màxim sense haver-se resolt, legitima als interessats per a entendre
desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.
La valoració que faci la comissió qualificadora haurà de contenir una relació dels beneficiaris
proposats i una relació de les sol·licituds que no han obtingut subvenció, indicant el motiu.
CINQUENA- COMPETÈNCIA
El procediment s’iniciarà a instància de part. La tramitació de la concessió d’aquests ajuts vindrà
determinada en cada convocatòria.
Correspondrà a la Junta de Govern la convocatòria i la resolució de l’atorgament dels ajuts.
La resolució definitiva es notificarà a les persones beneficiàries.
SISENA- QUANTIA INDIVIDUALITZADA DE L’AJUT
L’import que es concedirà a cada persona beneficiària serà de 90€ anuals (30€ trimestrals), i en
cap cas superarà l’import que ha de pagar per realitzar l’activitat.
L’ajut es farà efectiu, un cop s’hagi comprovat el compliment dels requisits per part de la persona
sol·licitant per esdevenir-ne beneficiària, mitjançant abonament a l’AFA de l’escola Pedralta del
total dels ajuts concedits juntament amb un llistat en que s’especifiqui la quantitat que correspon
a cada persona subvencionada.
Un cop exhaurida, malgrat tenir-hi dret, les persones beneficiàries no podran accedir a l’ajut.
SETENA- COMPATIBILITAT AMB ALTRES AJUTS I SUBVENCIONS
Aquests ajuts no són incompatibles amb altres ajuts que atorguin altres administracions.
VUITENA- INCOMPLIMENTS I EXCLUSIONS
Les persones beneficiaries restaran sotmeses a les responsabilitats i al regim sancionador que,
sobre sancions administratives, estableix la normativa aplicable, la Llei general pressupostària
i la Llei general tributària.
A més de les causes establertes per la Llei general de subvencions (38/2003 de 17 de novembre),
no podran obtenir la subvenció aquells sol·licitants que:
1. En la data de presentació de la instància no es trobin al corrent de les seves obligacions
amb l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro o hagin formalitzat un pacte de pagament i
s’acompleixin les seves condicions, així com aquells que no compleixin els barems
econòmics establerts en la present convocatòria.
2. Quan el sol·licitant i/o els membres de la unitat de convivència disposin d’altres béns
immobles que no sigui l’habitatge habitual.
Es valoraran individualment, amb inclusió d’informació tècnica, els supòsits excepcionals que
generin dubtes en el moment de la valoració.
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NOVENA- FINANÇAMENT
L’aprovació d’aquestes bases queda condicionada a l’existència de crèdit suficient en el moment
de l’atorgament dels ajuts.
DESENA- RENÚNCIA
El beneficiari pot renunciar en qualsevol moment a l’ajut atorgat, de manera que perd el dret a
exigir-lo. La renúncia es formalitza mitjançant la presentació al registre de l’ajuntament de
l’escrit corresponent, signat pel beneficiari.
ONZENA- PROTECCIÓ DE DADES
D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals.”
La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

L’alcaldessa,
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