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SUBVENCIONS PER FACILITAR 

LA INCLUSIÓ D’INFANTS I  

ADOLESCENTS AMB DIVERSITAT 

FUNCIONAL A LES ACTIVITATS 

EXTRAESCOLARS 

  

 L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú obre una línia  
 de suport econòmic per cobrir part del  cost del/la  
 monitor/a  de suport que acompanya durant l’activitat  
 extraescolar.  
  

 

 PER A QUI? Infants i adolescents de 3 a 16 anys,  amb  
 diversitat funcional igual o superior al 33% (**) 
 i empadronats a Vilanova i la Geltrú.  
 
 QUIN AJUT ÉS? Ajut econòmic per al monitoratge de suport amb durada màxima 3 h/setmana d’activitat 
 extraescolar, podent-se repartir entre una o més activitats. No es cobreix el cost de l’activitat. 
 
 QUAN LA DEMANO?  Del 18 al 29 d’octubre de 2021.   
 
 A ON? En línia accedint al tràmit. 
       Quan no sigui possible, presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (Plaça de la Vila, 8) 
       Per a més informació, Regidoria d’Infància i Joventut: 
     - whatsapp al telèfon 681 28 21 66, 
     - correu electrònic a infancia@vilanova.cat, 
     - trucant al telèfon 93 814 00 00 extensió 3034 de dilluns a divendres de 10 a 14 h 
     
 QUINS DOCUMENTS HE DE PRESENTAR? L’imprès de sol·licitud específic ben omplert, certificat del grau de  
 discapacitat de l’infant/adolescent i justificant d’inscripció a l’activitat.  
 **Excepcionalment, en cas de que no disposi de valoració del grau de discapacitat i estigui en seguiment d’un servei especialitzat públic: Centre de 

  Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (CREDA), Centre de Salut Mental  
 Infantil i Juvenil (CSMIJ), i Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) podrà aportar un informe emès per aquest servei indicant  
 el tipus de suport que requereix. 

 
 QUAN SABRÉ SI HAN ATORGAT L’AJUT PER COBRIR PART DEL/LA MONITOR/A ACOMPANYANT?  
 El 10 de novembre de 2021 es publicarà el llistat.  
 En cas que no es presenti cap al·legació entre l’11 i el 24 de novembre, aquest llistat provisional  es considerarà  
 definitiu.  
 En cas que es presentin al·legacions, el llistat definitiu serà publicat el 15 de desembre de 2021.  
 Els ajuts són retroactius des de l’inici de l’activitat extraescolar.  
 
    *  Durant el curs 2021-2022 aquestes subvencions van destinades a les activitats extraescolars que ofereixen 
     les AMPA/AFAs de les escoles que han sol·licitat ser entitats col·laboradores: Canigó, El Cim, El Margalló,  Ginesta, 
 Ítaca, Llebetx, Pompeu Fabra, Sant Jordi i Volerany. 

PER A MÉS  
INFORMACIÓ:  

 
www.vilanova.cat/infancia 

infancia@vilanova.cat 

https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17889
mailto:infancia@vilanova.cat

