Àrea de Serveis a les Persones
Regidoria de Serveis Socials

NORMATIVA REGULADORA DE CONVOCATÒRIA DELS AJUTS ECONÒMICS
PER A ACTIVITATS D’ESTIU 2014

1. OBJECTE
Regular els ajuts econòmics destinats a facilitar la participació dels infants i
adolescents de Vilanova i la Geltrú en les activitats d’estiu publicades en el Llibretó
d’activitats d’estiu 2014 editat per l’Ajuntament.
2. REQUISITS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES
Els requisits són:
2.1. Estar empadronat/da a Vilanova i la Geltrú.
2.2. Tenir una renda per càpita mensual1 no superior a 502€2 (s’entén com a
renda per càpita mensual la suma de tots els ingressos nets de la unitat de convivència
–incloent pagues extres- , dividit pel nombre de membres que la formen).

2.3. Els beneficiaris/es són menors de 18 anys.
3. CRITERIS DE CONCESSIÓ

3.1. Es pot sol·licitar ajut econòmic per una sola activitat i un infant i/o
adolescent. La durada màxima que cobreix l’ajut econòmic és de 4
setmanes.
3.2. L’ajut econòmic d’aquesta convocatòria no cobrirà en cap cas el 100% del
cost de l’activitat, ni superarà els 191€.
3.3. L’obtenció d’ajuts econòmics pel mateix concepte en anys anteriors no
generarà cap dret per l’obtenció de l’ajut econòmic 2014 per activitats d’estiu i
no podrà al·legar-se com a precedent.
3.4. La presentació de la sol·licitud per ajut econòmic a activitats d’estiu 2014
pressuposa automàticament el coneixement i l’acceptació d’aquesta normativa.
3.5. El pagament de la quantitat subvencionada es farà directament a l’entitat
organitzadora de l’activitat d’estiu on hagi estat inscrit l’infant i/o adolescent.

1

El càlcul de la renda mensual és la suma de tots els ingressos nets incloses les parts
proporcionals de la paga extraordinària.
2

S’entendrà per unitat de convivència el conjunt de persones que formen la unitat familiar. La
unitat de convivència també podrà estar integrada per les persones i respectives parelles
matrimonials, o de fet, que tinguin atribuïda la pàtria potestat, guarda i custòdia o acolliment
del/la menor per resolució administrativa o judicial. També les parelles que convisquin de forma
continuada, o matrimonial, amb el pare o la mare del /la menor.
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4. TERMINIS
Termini de presentació de sol·licituds: del 5 al 16 maig 2014. Tràmit presencial a la
oficina d’atenció ciutadana (OAC). De dilluns a divendres de 9:00 h a 19:00h.
Publicació llistat provisional: 2 de juny de 2014. En el tauló d’anuncis de
l’Ajuntament i en la web municipal.
Període de reclamacions: del 2 al 6 de juny 2014. Tràmit presencial a la oficina
d’atenció ciutadana (OAC). De dilluns a divendres de 9:00 h a 19:00 h.
Resolució i llistat definitiu: dilluns 16 de juny 2014. En el tauló d’anuncis de
l’Ajuntament i en la web municipal.
5. FORMA DE JUSTIFICAR EL COMPLIMENT DE L’ACTIVITAT
Les entitats organitzadores d’activitats d’estiu rebran la informació des de l’Ajuntament
d’aquells infants/ adolescents inscrits a l’activitat que han sol·licitat ajut econòmic.
Les entitat organitzadores d’activitats d’estiu informaran a l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú de l’assistència dels participants, sens prejudici que l’Ajuntament pugui demanar
documentació complementària als efectes d’acreditar el compliment efectiu de
l’activitat.
Es lliurarà un llistat a cada entitat organitzadora amb els participants que té inscrits
informant de la subvenció que han rebut, juntament amb l'import de cadascun d’ells.
6. DOCUMENTACIÓ
QUE
CAL
PRESENTAR
ACOMPANYANT
SOL·LICITUD D’AJUT ECONÒMIC PER ACTIVITAT D’ESTIU

LA

Fotocòpia del resguard de preinscripció Amb la informació sobre l’activitat, qui
organitza, preu, horari i dates. Cal haver abonat el 25% del cost de l’activitat a l’entitat
organitzadora per fer la preinscripció.
Sol·licitud correctament omplerta dels Ajuts Econòmics per Activitats d’Estiu
Fotocòpia del document d’identitat (NIF/NIE) o del llibre de família de l’infant o
adolescent.
Si l’infant o adolescent no té NIF/ NIE: Fotocòpia del NIF/ NIE del pare/mare/tutor
Situació
Treballador fix
Fotocòpia de les 2 últimes nòmines
Laboral
Treballador
Fotocòpia de les 2 últimes nòmines i fotocòpia
Hauran de
eventual
Contracte de treball
justificar la seva
Autònom
Fotocòpia de totes les pàgines de la Declaració
situació TOTS
de la Renda 2014
ELS MAJORS
16 ANYS que
convisquin amb
el/la persona
sol·licitant

(o en el seu defecte Declaració Renda 2013)

Atur amb
prestació o
subsidi

Fotocòpia certificat OTG que ho acredita amb
indicació del import de la prestació.
O fotocòpia dels dos darrers rebuts del banc.
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Situació
Laboral

Habitatge
Discapacitat,
Invalidesa o
Dependència

Separació o
Divorci dels
progenitors
Família
Nombrosa Monoparental
Altres

Atur sense
prestació
Atur sense
inscripció a OTG
Estudiant

Fotocòpia targeta de demanda de treball OTG
i fotocòpia informe de vida laboral 3
Presentar l’informe de vida laboral.4

Fotocòpia informe de vida laboral i matrícula del
curs actual.
Pensionista
Fotocòpia del Full Resum dels ingressos anuals
de Tresoreria de Seguretat 5 Social amb
indicació de l’import
Beneficiari/a RMI Fotocòpia resolució com a beneficiari/a RMI
i fotocòpia del darrer rebut d’ingrés del banc.
Altres ingressos
Fotocòpia del document que acrediti els
ingressos i/o declaració jurada dels ingressos no
acreditables per cap organisme amb la
quantitat, concepte i persona que els rep.
Fotocòpia dels dos darrers rebuts pagats (hipoteca o lloguer)
Acreditació

Documentació oficial que acrediti que el
sol·licitant o el familiar del sol·licitant està en
reconeixement de discapacitat, invalidesa o
dependència.
Si rep pensió
Fotocòpia resum dels ingressos anuals emès
derivada de la
per Institut Nacional de la Seguretat Social
situació
(Rbla. Principal, 86).
Si no cobra
Fotocòpia del certificat Institut Nacional de la
pensió derivada
Seguretat Social (Rbla. Principal, 86) conforme no
de la situació
rep cap pensió.
Fotocòpia de la sentència judicial on s’especifiquin els acords
econòmics.
En cas d’incompliment del pagament dels esmentats acords, aportar
còpia de la denúncia o de la demanda judicial.
Fotocòpia carnets de Família Nombrosa
Fotocòpia carnets de Família Monoparental
Es podrà presentar altra documentació que es consideri convenient.

3

Informe Vida Laboral: el rebreu al vostre domicili trucant al telèfon 901 119 999 o el podeu
imprimir des d’internet www.sepe.es apartat “Obtención de certificados (cal usuari i
contrasenya que us proporcionaran a la Oficina de Treball, Rbla. Arnau de Vilanova, 2).
4
Veure nota 3
5
Pensionistes: El full resum d’ingressos anuals es pot sol·licitar a les oficines de la Seguretat
Social INSS, Rbla. Principal, 86 de Vilanova i la Geltrú
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7. CRITERIS OBJECTIUS D’ATORGAMENT
7.1. La quantitat econòmica atorgada a cada sol·licitud estarà en funció del nombre
de sol·licituds estimades i del total de recursos disponibles.
7.2. La persona sol·licitant es comprometrà a mantenir una entrevista personal amb
l’Ajuntament, si així es requereix.
7.3. Criteris de Selecció:
-

Renda de la unitat de convivència no superior al límit marcat.
Situacions socioeconòmiques i familiars (famílies nombroses, famílies extenses
amb infants en acolliment, famílies formades per un adult amb infant/s a
càrrec).
Despeses derivades del lloguer o préstec hipotecari per a l’adquisició de la
primera vivenda.
Sol·licitants afectats per discapacitats físiques, psíquiques i/o sensorials.
Membres de la unitat de convivència amb discapacitat física, psíquica i/o
sensorial.
Situació sòciofamiliar informada per la Regidoria de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
No es tindrà en compte la hipoteca o lloguer de la vivenda habitual si els
membres de la unitat de convivència, disposen de més d’un habitatge.

8. CRITERIS D’EXCLUSIÓ
L’incompliment de qualsevol disposició d’aquesta normativa donarà lloc a la revocació
de la subvenció concedida.
Les dades justificatives aportades podran ser sotmeses a constatació. En el cas que es
comprovi que les esmentades dades no concorden amb la realitat, es perdrà el dret a
l’ajut en aquesta convocatòria, i en el cas d’haver estat percebut, comportarà
l’obligatorietat de retornar-ne l’import.
Altres criteris d’exclusió:
-

El no compliment d’algun dels requisits imprescindibles.
La presentació de la sol·licitud fora del termini establert.
La no presentació de tota la documentació requerida en el termini establert.
La comprovació certera d’altres ingressos no relacionats en la sol·licitud.
Quan les dades referents als ingressos no es corresponguin coherentment amb
les despeses.
CALENDARI AJUTS
Termini presentació sol·licituds
Publicació llistat provisional
Període reclamacions
Publicació llistat definitiu

ESTIU 2014
del 5 al 16 de maig 2014
2 de juny de 2014
del 2 al 6 de juny de 2014
16 de juny de 2014
Vilanova i la Geltrú, març de 2014
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