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NORMATIVA REGULADORA CONDICIONS PER A PARTICIPAR EN EL 
PROGRAMA D’ACTIVITATS D’ESTIU 2013 

Activitats d’estiu per a infants i adolescents 
 de Vilanova i la Geltrú 

    

 
 
1. INTRODUCCIÓ 

 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú reconeix i valora les iniciatives de moltes entitats i 
associacions sense afany de lucre de la ciutat que organitzen durant l’època d’estiu 
activitats d’esport i de lleure infantil i juvenil en el municipi.  
 
 
2. DEFINICIÓ DE L’OBJECTE 

 
2.1. L’objecte d’aquest normativa és regular les condicions de les entitats 

organitzadores per a poder participar en el programa d’activitats d’estiu 2013. 
 

2.2. S’hi podran adherir totes aquelles organitzacions sense ànim de lucre: entitats, 
clubs esportius, fundacions, associacions sense ànim de lucre o aquells 
centres d’ensenyament reglats finançats amb fons públics que organitzin 
activitats d’estiu.  

 
2.3. La subvenció consistirà en: 

 
2.3.1. Possibilitat d’incloure les dades de l’activitat en un llibret informatiu, en 

la línia dels que s’han editat en el darrers anys. Aquest llibret es repartirà a 
les llars d’infants, les escoles i els instituts de la ciutat durant la primera 
quinzena del mes de maig, prèviament al període de sol·licitud d’ajuts a 
les famílies. 

 
2.3.2. Convocatòria d’ajuts econòmics per a totes aquelles famílies amb 

infants i/o adolescents menors de 18 anys, que presenten situacions 
sòciofamiliars i econòmiques difícils i per aquests motius tenen dificultats 
per accedir a les activitats esmentades. 

 
2.3.3. Es posarà a disposició de les entitats organitzadores personal 

especialitzat per a assessorar als monitors i monitores que acullin 
infants amb alguna discapacitat. Aquest assessorament es realitzarà amb 
la col·laboració de l’Associació Suport.  

 
En funció de la tipologia de la discapacitat, l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú subvencionarà una part del cost del monitoratge de suport 
d’acord amb les  característiques següents:  

 
- Suport total:  En aquelles situacions en les que és necessari un 
monitor/a amb dedicació exclusiva  per a l’infant/ adolescent. Comporta 
una subvenció de 145€ a la setmana destinats a donar suport al 
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finançament de la contractació del monitor/a amb dedicació exclusiva, 
mentre duri la participació de l’infant i/o adolescent a l’activitat d’estiu, 
amb un màxim d’un mes. 

 
- Suport parcial: En aquelles situacions en les que l’infant requereix 
atenció i que es pot assolir amb una disminució de la ràtio monitor/a -
infants. Comporta la subvenció de 97€ setmanals mentre duri la 
participació de l’infant i /o adolescent  a l’activitat d’estiu, amb un màxim 
d’un mes. 

 
- No requereix suport específic:  En aquelles situacions en les que la 
integració de l’infant és fàcilment assolible a partir de l’assessorament a 
l’equip de monitors/es sense requerir un reforç en el nombre d’aquests. 
No comporta subvenció econòmica, però sí l’assessorament i 
l’orientació. 

 
2.3.4. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú oferirà activitats 

complementàries, a partir dels recursos disponibles i de forma gratuïta o 
a preus assequibles, en l’horari en el qual es duen a terme les activitats 
d’estiu. 

 
 
3. REQUISITS DE LES ENTITATS ORGANITZADORES d’ACTIVITATS ESTIU 
 
3.1. Complir la normativa legal establerta per al tipus d’activitat que es realitzi i en 

especial, el que s’estableix en el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació 
de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 
anys (DOGC núm. 3092 de 11.06.2003)    
(http://www.gencat.net/diari/3902/03147057.htm). Complir el marc normatiu 
d’obligatori compliment establert per la Secretaria General de Joventut.  

 
3.2. Si l’activitat d’estiu no és de lleure però sí esportiva caldrà complir amb les 

exigències de la llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport així com 
el marc normatiu d’obligatori compliment establert per la Secretaria General de 
l’Esport.  Si  l’entitat organitzadora és una entitat registrada en el registre 
d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya (club, associació, federació 
esportiva) aquesta està expressament exclosa del Decret 137/ 2003 en el seu 
art. 2.3.  

 
3.3. Les inscripcions a les activitats hauran de ser obertes a infants i adolescents de 

Vilanova i la Geltrú, sense discriminació de cap tipus. En aquest sentit, caldrà 
preveure el fet de poder acollir a infants amb discapacitats. En la fitxa 
d’activitat d’estiu que cal omplir com entitat organitzadora hi ha un apartat 
específic per valorar les barreres arquitectòniques i el tipus d’activitat.  

 
3.4. Les dates d’inscripció a les activitats d’estiu per a infants i joventut hauran de 

coincidir un mínim de 3 dies amb les dates de sol·licitud d’ajuts econòmics 
per activitats d’estiu de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Per enguany, el 
període de sol·licitud està previst entre el 6 i 17 de maig de 2013. 
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3.5. Les entitats organitzadores, NO podran cobrar, durant el període de 

preinscripció, més del 25% del cost de l’activitat a les famílies que s’hagin 
acollit a la sol·licitud d’ajuts econòmics de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
abans que s’hagin publicat les llistes definitives. 

 
3.6. Les entitats organitzadores hauran d’omplir degudament els comprovants de 

preinscripció,,  ddee  ttoottss  eellss  infants i adolescents que s’acullin a la sol·licitud d’ajut 
econòmic. Aquest full serà lliurat des de l’Ajuntament, i caldrà que l’entitat 
organitzadora hi faci constar el cost de l’activitat a becar.  

 
3.7. Sobre l’atenció als infants i adolescents amb discapacitat, cal lliurar a les 

famílies en el moment de la inscripció el full a signar d’autorització de dades 
personals per poder valorar amb el centre educatiu i l’equip psicopedagògic el 
suport necessaris segons les necessitats de reforç de monitoratge i de 
l’adequació de l’activitat a les característiques de l’infant o adolescent.  

 
3.8. Acomplir les condicions de contractació del Conveni col·lectiu de treball del 

sector del lleure educatiu i sociocultural vigent. 
 
3.9. Acomplir les orientacions referents a l’exposició al sol responsable i a 

l’alimentació equilibrada.  
 
3.10. Omplir la fitxa de valoració i participació de les Activitats d’Estiu que es 

lliurarà des de l’Ajuntament abans del 16 de setembre de 2013. 
 
 
4. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 
 

- Presentació de la fitxa degudament complimentada de cada activitat que 
s’organitzi. 

 
- Presentació de tota la documentació que s’estableixi a la convocatòria. 

 
- Termini de 20 dies a partir de l’endemà del dia en que les bases esdevinguin 

definitives. 
 
 
5. CRITERIS OBJECTIUS D’ATORGAMENT 
 
Totes les entitats que acompleixin els requisits demanats estaran incloses en el llibret 
de difusió de les activitats d’estiu. 
 
 
6. ÒRGANS COMPETENTS D’ORDENACIÓ, INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DEL 

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ I TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ 
 
6.1. La instrucció i ordenació dels procediments de subvenció correspondrà a la 

regidoria que tingui atribuïda la competència sobre la matèria. 
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6.2. La convocatòria i la resolució dels ajuts correspondrà a la Regidoria de Serveis 
Socials, sense perjudici de la resta de facultats atorgades pels òrgans 
competents. 

 
6.3. Totes les sol·licituds seran informades per un òrgan col·legiat composat per, 

com a mínim, el Cap de servei i dos membres del personal tècnic del servei 
municipal de referència.  

 
 
7. DOCUMENTACIÓ A ACOMPANYAR  
 
7.1. Fitxa Activitats Estiu 2013 degudament omplerta per la entitat organitzadora. 

Aquesta fitxa es lliurarà des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a cada 
activitat que s’organitzi. Caldrà presentar-la el dia 11 de març de 2013, dia de 
la reunió de totes les entitat organitzadores, i  com a molt tard el dimecres, dia 
21 de març de 2013. La informació que no s’hagi fet arribar a l’Ajuntament en 
aquest termini no serà inclosa en el llibret de difusió de les activitats d’estiu 
editat per l’Ajuntament, i aquestes activitats tampoc podran ser objecte d’ajuts. 

 
7.2. Presentar al Registre d’Entrada de l’Ajuntament, abans del 14 de juny de 

2013, la documentació següent:  
 

a) Còpia segellada del full de notificació d’activitats d’educació en el lleure 
en les quals participen menors de 18 anys 
(http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/, (apartat “Notificació activitats”)  
que s’ha de presentar a la Secretaria General de Joventut o a les oficines de 
serveis a la joventut dels consells comarcals, com a mínim, 20 dies abans de 
l’inici de l’activitat (aquesta notificació pot presentar-se també per Internet a 
través del portal CAT365) 
www.cat365.net/inici/serveisempreses/entitatsjuridiques/organitzadorsactivitats) 
En el cas de les activitats esportives organitzades pels clubs, caldrà utilitzar 
com a model aquest mateix full de notificació i presentar-ho a l’Ajuntament amb 
la resta de documentació sol·licitada. 

 
b) Còpia de la assegurança d’accidents personals i de la assegurança de 

responsabilitat civil de l’activitat, d’acord amb el que s’estableix a l’article 
cinquè del Decret 137/2003 i d’acord amb la llei 3/2008 de l’exercici de les 
professions de l’esport.  

 
c) En el cas d’utilitzar edificis de centres docents públics, caldrà comptar amb 

el vistiplau del consell escolar del centre i complir a més, els imports que 
s’estableixen a l’art. 17 del Decret 333/2002 quant a assegurances. Segons el 
“Reglament d’ús social dels centres d’educació infantil i primària”, que regula 
l’ús social dels espais de les escoles públiques de primària de la ciutat, cal 
presentar el model específic de sol·licitud per demanar l’ús de qualsevol 
espai dels centres docents d’educació infantil i primària de la ciutat. Aquest 
model es pot descarregar de www.imet.cat accedint a l’apartat d’educació, 
entrant al link “ús social centres públics de primària” o bé recollir a l'Àrea 
d'Educació de l'IMET i a la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, i presentar-se en aquest cas al Registre General de l’IMET o bé al 
registre de l’Ajuntament.  



 
 
 
 
 
 
 
 
Àrea de Serveis a les Persones 
Regidoria de Serveis Socials 

C. del Marquesat de Marianao, 2 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00  Ext. 3420 • www.vilanova.cat 

 
d) Justificació de la contractació del personal (còpia dels contractes laborals, 

TC dels/les monitors/es, directors/es i coordinadors/es, ...), segons Conveni  
Col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural vigent.  

 
e) Pressupost per partides (amb previsió d’entrades i sortides). 

 
 
7.3. Per tal de poder fer una valoració de la participació en el programa, un cop 

finalitzada l’activitat, caldrà notificar a l’Ajuntament el nombre total 
d’inscripcions. 

 
 
8. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICAR EL COMPLIMENT DE L’ACTIVITAT 
 
Termini fins el 16 de setembre de 2013 i mitjançant la fitxa de participació i 
valoració, sense perjudici que l’Ajuntament pugui demanar una altra documentació. 
 
 
9. SUPÒSITS DE REVISIÓ DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES 
 
L’incompliment de qualsevol disposició d’aquesta normativa donarà lloc a la revocació 
de la subvenció concedida.  
La presentació de la instància de sol·licitud de subvenció pressuposa automàticament 
el coneixement i l’acceptació d’aquesta normativa. 
 
El NO compliment d’algun dels punts recollits en aquestes condicions, 
comportarà l’exclusió de participar en aquestes activitats en properes edicions. 
 
Altres aspectes a tenir en compte 
 

- El termini de sol·licituds d’ajuts econòmics per a les famílies està previst que 
sigui del 6 al 17 de maig 2013 d’acord amb els criteris que estableixi la 
normativa que regularà aquests ajuts. La recollida de les diferents sol·licituds es 
realitzarà a l’Ajuntament (Oficina d’Atenció Ciutadana o per via telemàtica 
mitjançant la carpeta ciutadana) i haurà d’anar necessàriament acompanyada 
del comprovant de preinscripció degudament omplert per l’entitat organitzadora 
de l’activitat. 

 
- L’entitat organitzadora caldrà que hagi presentat tota la documentació 

requerida per fer efectiva la liquidació de l’import subvencionat dels 
participants i també que hagi comunicat la conformitat de la corresponent llista 
definitiva d’ajuts. Aquesta llista definitiva es farà pública el dilluns dia 10 de 
juny de 2013 i es farà arribar a totes les entitats organitzadores en les que 
algun infant/adolescent hagi tramitat la sol·licitud d’ajut econòmic. 

 
 

- El NO compliment d’algun dels punts recollits en aquestes condicions, 
comportarà l’exclusió de participar en aquestes activitats en properes 
edicions. 
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CALENDARI ACTIVITATS ESTIU 2013  

Termini recollida informació activitats    
 (fitxa activitats) 

21 de març 

Difusió fulletó activitats estiu Del 29 d’abril al 3 de maig 

Termini presentació sol·licituds beques Del 6 al 17 de maig 

Publicació llistes provisionals beques 27 de maig 

Període reclamacions beques Del 27 al 31 de maig 

Publicació llistes definitives beques 10 de juny 

 
 

Vilanova i la Geltrú, març de 2013 


