
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATÒRIA PER PARTICIPAR EN EL PROGRAMA D’ACTIVITATS 
D’ESTIU 2017 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
En data 13 de març de 2017, per acord de Ple es van aprovar “Bases Reguladores de 
Subvencions destinades als infants i adolescents de Vilanova i la Geltrú per a la 
realització d’activitats d’educació de lleure a l’estiu”, la qual va ser publicada al Butlletí 
Oficial de la Província de data 27 de març de 2017. 
 
A Vilanova i la Geltrú hi ha un ampli ventall d’organitzacions de l’àmbit del lleure, de 
l’esport o de la cultura que dissenyen, gestionen i produeixen activitats d’educació en 
el lleure per a infants i adolescents durant el període de vacances d’estiu a través de la 
promoció esportiva, de l’activitat lúdica, sociocultural i d’aprenentatge. 
 
Les activitats d’educació en el lleure són moments d’intensitat educativa. És, doncs, 
voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú reconèixer i valorar aquestes 
ENTITATS I ASSOCIACIONS SENSE AFANY DE LUCRE que ofereixen activitats 
d’estiu dins un marc d’acció planificat, de qualitat i participatiu evitant qualsevol forma 
d’exclusió.  
 
 
2. OBJECTE 

 
2.1. Regular les condicions a complir de les entitats organitzadores d’activitats 

d’estiu per participar en el Programa d’Activitats d’Estiu 2017 de Vilanova i 
la Geltrú amb la finalitat de garantir una oferta d’activitats d’estiu de qualitat i 
adequades a les normatives existents, una conceptualització comuna i uns 
criteris bàsics de qualitat.  

 
2.2. S’hi poden 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. Les entitats organitzadores d’activitats d’estiu han de ser de l’àmbit del lleure, 

de l’esport, de l’educació o la cultura. Poden realitzar l’activitat elles mateixes o 
encomanant la gestió de l’activitat a organitzacions especialitzades. Es 
valorarà el coneixement de l’entorn social referent per als infants i adolescents 
participants i la seva expertesa en la organització d’activitats i en el 
desplegament de metodologies pròpies de l’educació en el lleure. 

 
2.4. En cas  d'anul·lar les activitats d’estiu organitzades per no cobrir el mínim 

de places establert, es comunicarà a l’Ajuntament de Vilanova sempre, com 
a mínim, 10 dies abans de l'inici de l'activitat, a través de l’Oficina d’Atenció 
al Ciutadà (OAC) amb el model formalitzat d’instància. Les entitats han 
d’informar a cada inscrit sobre aquesta circumstància.  



 
 
 
 
 
 
 

 
3. DEFINICIÓ DE LA TIPOLOGIA D’ACTIVITATS D’ESTIU 
 
a) ACAMPADA INFANTIL I JUVENIL: activitat amb pernoctació duta a terme a l'aire 
lliure, sota cobert, en tendes de campanya o similars. 
 
b) CAMP DE TREBALL: activitat en què els participants desenvolupen, voluntàriament, 
desinteressadament i durant un període determinat, un treball d'interès social o 
comunitari o col·laboren en projectes col·lectius i no lucratius amb voluntat d'incidir en 
la transformació social. 
 
c) CASAL DE VACANCES: qualsevol tipus d'activitat que es dugui a terme en època 
de vacances escolars, en general de dilluns a divendres, sense cap tipus de continuïtat 
durant l'any, i en la qual els participants no fan nit. 
 
d) CASAL ESPORTIU: casal de vacances en el qual l'objecte bàsic de l'acció educativa 
és la formació i la pràctica en una o diverses especialitats esportives. 
 
e) COLÒNIA: activitat amb pernoctació en la qual l'estada es du a terme en un edifici, 
casa o instal·lació fixa. 
 
f) ESTADA O CAMPUS ESPORTIU: colònia en la qual l'objecte bàsic de l'acció 
educativa és la formació i la pràctica en una o diverses especialitats esportives. 
 
g) RUTA: activitat consistent en la realització d'una marxa itinerant, a peu o en 
bicicleta, en la qual, en general, cada jornada es fa nit en un lloc diferent, i la du a 
terme una entitat inscrita al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut 
o en algun cens o registre similar de fora de Catalunya. 
 
h) RUTA ESPORTIVA: marxa itinerant que inclou la realització d'una o més activitats 
de les que preveu el Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats 
fisicoesportives en el medi natural, duta a terme per qualsevol entitat que no estigui 
inscrita al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut o en algun cens 
o registre similar de fora de Catalunya. 
 
 
3. REQUISITS DE LES ENTITATS ORGANITZADORES D’ACTIVITATS ESTIU 
 
Per poder ser inclosa en el Programa d’Activitats d’Estiu 2017 que publicarà 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,  l’entitat organitzadora haurà de:  
 

3.1. Complir la normativa legal vigent per al tipus d’activitat d’estiu que realitzi; 
entre altres:  

- Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en 
les quals participen menors de 18 anys 

      http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7157/1513060.pdf 
- Llei Orgànica 15/1999 i Real Decret 1332/1994 de protecció de dades de 

caràcter personal. 
- Decret 56/2003 i Ordre PRE/36/2004 que regula les activitats físico-

esportives en l’entorn natural.  
- Decret 58/2010 regulador de les entitat esportives de Catalunya.  
- Llei catalana 3/2008 de l’exercici de les professions de l’esport. 



 
 
 
 
 
 
 

 
3.2. Complir amb les condicions de contractació del Conveni col·lectiu vigent 

del sector del lleure educatiu i sociocultural.  
 
3.3. Programar i executar les activitats d’estiu de manera que siguin de qualitat, 

enriquidores, accessibles i segures pels infants i adolescents, vetllant per 
l’inclusió de tots els infants i adolescents. 

 
3.4. Omplir en el termini acordat la Fitxa Descriptiva de l’activitat d’estiu amb 

totes les dades que es sol·licitin (tipus d’activitat, barreres arquitectòniques, 
nom del responsable, horari, etc) per tal d’informar correctament a la 
ciutadania en el llibretó d’activitats d’estiu.  

 
3.5. No cobrar la totalitat del cost de l’activitat a les famílies que sol·licitin ajut 

econòmic a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Durant el període de 
sol·licitud d’ajuts econòmics per a activitats d’estiu, les entitats hauran de 
cobrar a les famílies que sol·licitin ajut econòmic a l’Ajuntament el 
25% del període màxim de 4 setmanes i caldrà facilitar a les famílies el 
Full de pre-inscripció complimentat.  

 
3.6. Omplir correctament el Full de pre-inscripció i facilitar-ho a la família que 

sol·licita ajut econòmic a l’Ajuntament de Vilanova i  la Geltrú.1  
 

3.7. Ofertar dies d’inscripcions que coincideixin un mínim de 3 dies amb el 
període 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 del 8 al 19 maig 2017. 

 
3.8. Famílies amb infants amb discapacitat. 

L’entitat haurà de lliurar en el moment de la inscripció l’Autorització de 
dades personals per tal que l’Ajuntament coordini la valoració amb el 
centre educatiu i amb l’equip psicopedagògic per determinar el suport de 
reforç de monitoratge i l’adequació de l’activitat d’estiu a les característiques 
de l’infant o adolescent. Aquesta autorització, un cop signada pels 
progenitors/ tutors caldrà lliurar-la a la tècnica referent de l’Ajuntament.  
 
Una vegada iniciada l’activitat d’estiu, Informar a l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú a través de infancia@vilanova.cat de la participació de l’infant 
inscrit que té ajut econòmic. Paral·lelament, presentar-ho a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana (OAC) amb el model de sol·licitud pel suport. 

 
3.9. Complir les orientacions referents a l’Exposició al sol responsable i a 

l’alimentació equilibrada.  
 

3.10. Omplir la Fitxa de valoració i participació per cada activitat d’estiu. 
Aquesta fitxa caldrà lliurar-la el dia que finalitzi l’activitat a l’Ajuntament  

 
 
 
 

                                                
1 Aquest full és un requisit imprescindible de la documentació per acompanyar la sol·licitud 
d’ajut econòmic a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 



 
 
 
 
 
 
 

4. SUPORT DES DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ  
 
Des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el suport a les entitats organitzadores 
d’activitats d’estiu 2017 consistirà en:  
 

4.1. Incloure l’activitat d’estiu de l’entitat organitzadora en el Llibret d’activitats 
d’estiu 2017. Aquest llibret es farà arribar a llars d’infants, a escoles, a 
instituts de secundària i a aquells espais que siguin oportuns per arribar al 
màxim de difusió en la municipi durant la primera quinzena del mes de 
maig. 

 
4.2. Obrir una línia d’Ajuts Econòmics per a Activitats d’Estiu amb l’objectiu 

de facilitar l’accés a totes les activitats d’estiu ofertades en el llibret 
informatiu.  

 
4.3. Informar a les entitats organitzadores d’aquells participants de la seva 

activitat que tenen ajut econòmic i el percentatge corresponent.   
 

4.4. Abonar a les entitats organitzadores els ajuts econòmics concedits als seus 
participants prèvia comunicació, des de l’entitat, de l’assistència a l’activitat 
dels participants amb ajut. 

 
4.5. Valorar el suport de reforç de monitoratge i l’adequació de l’activitat d’estiu a 

les característiques de l’infant i/o adolescent d’aquelles entitats 
organitzadores que  hagin informat  a través del model de sol·licitud per 
suport.  

 
4.6. Subvencionar una part del cost del monitoratge de suport per infants i/ 

o adolescents amb discapacitat, d’acord amb les  característiques següents:  
 

- Suport total:  Quan s’ha valorat que és necessari un monitor/a 
amb dedicació exclusiva  per a l’infant i/o adolescent amb discapacitat. 
Subvenció de 145 € setmana destinats al 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 de 4 setmanes. 

 
- Suport parcial: Quan s’ha valorat que l’atenció a l’infant i/o 

adolescent amb discapacitat es pot assolir amb una disminució de la ràtio 
monitor/a -infants. Subvenció de 97 € setmana mentre duri la participació de 
l’infant i/o adolescent  a l’activitat d’estiu, amb un màxim de 4 setmanes. 

 
- Assessorament i Orientació: Quan s’ha valorat que les 

característiques de l’infant i/o adolescent no requereixen de suport 
específic. La integració de l’infant i/o adolescent 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. 

 
4.7. Ofertar activitats complementàries a les entitat organitzadores per 

enriquir la programació de les activitats d’estiu 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. 



 
 
 
 
 
 
 

 
5. ÒRGANS COMPETENTS D’ORDENACIÓ, INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DEL 

PROCEDIMENT 
 

5.1. La instrucció i ordenació dels procediments correspondrà a la regidoria que 
tingui atribuïda la competència sobre la matèria. 

 
5.2. La convocatòria correspondrà a la Junta de Govern Local i la resolució 

correspondrà a la Regidoria amb competència amb matèria d’infància i 
adolescència, sense perjudici de la resta de facultats atorgades pels òrgans 
competents.  

 
6. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR  
 
Les entitats organitzadores d’activitats d’estiu hauran de presentar a l’Ajuntament: 
 
 
Fitxa Descriptiva de cada 
activitat d’estiu 

Degudament omplerta. 
La informació que no s’hagi fet arribar a l’Ajuntament en 
aquest termini no serà inclosa en el llibret d’activitats 
d’estiu i, per tant, les activitats no podran ser objecte 
d’ajut econòmic per als participants. 
Còpia segellada del Full de Notificació d’activitats 
d’educació en el lleure en les quals participen menors de 
18 anys. (Es pot trobar a jovecat.gencat.cat Vacances i 
estades. Activitats d'educació en el lleure. Recursos 
per a entitats i empreses) 
Còpia de la Assegurança d’accidents personals i 
Assegurança de Responsabilitat Civil de l’activitat,  
En cas de fer ús d’una escola pública, adjuntar la còpia 
de la sol·licitud específica per demanar l’ús del centre 
docent d’educació infantil i primària. 2 
Un cop estigui contractat el personal, còpia dels 
contractes laborals, TC dels monitors i monitores, 
dels coordinadors/es i directors/es.  

 
Documentació  
(abans del 22 de juny de 
2017 caldrà haver 
presentat a l’OAC) 

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

Fitxa de Valoració i 
Participació  

Termini màxim de presentació: el mateix dia que 
finalitza l’activitat.  

 
 
7. SUPÒSITS DE REVISIÓ  
 
La presentació de la instància de sol·licitud (fitxa descriptiva de l’activitat d’estiu) 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. 
 

                                                
2 Es pot descarregar a www.imet.cat accedint a l’apartat d’educació, entrant al link “ús social 
centres públics de primària” o bé recollir-lo a l'IMET i a la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, i presentar-se al Registre General de l’IMET o bé al registre de 
l’Ajuntament. 



 
 
 
 
 
 
 

 
Altres aspectes a tenir en compte 
 
El període de sol·licituds d’ajuts econòmics per a les activitats d’estiu és del 8 al 19 de 
maig 2017 d’acord amb la normativa que regula aquests ajuts. La recollida de les sol·licituds es 
realitza a l’Ajuntament a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) i ha d’anar acompanyada del 
comprovant de pre-inscripció degudament omplert per l’entitat organitzadora de l’activitat. 
 
 
L’entitat organitzadora ha de presentar tota la documentació requerida abans del 22 juny 
2017. Caldrà que l’entitat organitzadora comuniqui a l’Ajuntament la participació dels infants 
i/o adolescents amb ajut econòmic per tal que aquest faci la liquidació de l’import 
corresponent.  
 
El llistat definitiu d’ajuts econòmics concedits als participants inscrits a l’activitat de l’entitat 
organitzadora es farà arribar a partir del 19 de juny 2017. 
 
El NO compliment d’algun dels punts recollits en aquestes condicions, comportarà l’exclusió 
de participar en properes edicions. 
 
 
 
 

 
 
Vilanova i la Geltrú, abril de 2017 


