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Informe tècnic de la consulta pública prèvia i de la proposta tècnica per a la 
redacció de l’avantprojecte de bases de subvenció per als ajuts per facilitar 
l’accés dels infants als Casals d’Estiu. 
 
L’Ajuntament de Rubí té la voluntat d’aprovar unes bases de subvencions per estendre 
a la població en general i, en especial la que es trobi en situacions desafavorides, les 
ofertes educatives no obligatòries i les d'educació en el lleure. Aquesta voluntat es va 
posar de manifest amb l’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 2019-2021, 
aprovat per decret d’Alcaldia  1473/2019 del 21 de març, que en la seva fitxa C)11 
preveu una línia de subvenció per als “Ajuts per facilitar l’accés dels infants als Casals 
d’Estiu” i en el Pla Anual Normatiu de l’any 2020, aprovat per decret d’Alcaldia 420/2020 
d’11 de febrer, que preveu l’aprovació d’aquestes bases de subvenció.  
 
En tant que les bases de subvencions tenen contingut normatiu, el procediment per a 
la seva aprovació exigeix, a banda de la previsió al Pla anual normatiu de la 
corporació, una consulta pública prèvia a la redacció de l’avantprojecte i que el text de 
les bases sigui redactat per una comissió d’estudi. 
 
El Decret d’alcaldia 4813/2020 de 22 de desembre va aprovar designar una comissió 
d’estudi per a la redacció de l’avantprojecte de bases de subvenció per als ajuts per 
facilitar l’accés dels infants als Casals d’Estiu i va ordenar la publicació al portal web de 
l’Ajuntament de Rubí una consulta pública per tal que, d’acord amb l’article 133.1 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, qui volgués pogués fer 
les aportacions o suggeriments oportuns en relació als següents aspectes: 

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb aquesta iniciativa. 
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 
c) Els objectius de la norma. 
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores. 

 
La Consulta es va publicar el 14 de gener de 2021 a l’apartat de la web Rubi Participa:  
 https://participa.rubi.cat/processes/casals/f/87/ i va admetre aportacions i 
suggeriments durant 10 dies hàbils, fins el dimecres 27 de gener de 2021 (comptats a 
partir de l’endemà de la publicació). 
 
Segons consta, es van realitzar sis aportacions dins del període establert i es considera 
convenient procedir a la seva valoració tècnica en el present informe.  
 
A) Totes les aportacions giren sobre els aspectes que es valoren a continuació.  

 
1. Proposta sobre: Ajuts econòmics per reduir l'import dels casals de les AFAs de 

les Escoles públiques sense alterar-ne el funcionament econòmic.  
Aquests ajuts no s’adreçaran a les AFA (elles no en seran beneficiàries).  
En qualsevol cas, cal recordar que el funcionament econòmic d’una activitat i les 
responsabilitats fiscals que se’n deriven per als seus organitzadors i gestors són 
preexistents i independents a la tramitació d’una subvenció. 

 
2. Proposta sobre: Ajuts pels col·lectius vulnerables, famílies monoparentals, 

nombroses i germans. 
Es plantejarà que el criteri bàsic a tenir en compte per a l’atorgament dels ajuts, sigui el 
de la renda de la unitat familiar de convivència de l’infant, amb la finalitat d’estendre a la 
població i, en especial, en situacions desafavorides, les activitats de Casals d’Estiu, però 
la convocatòria podrà afegir altres criteris a valorar en l’atorgament dels ajuts, com la 
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concurrència de necessitats educatives especials en l’infant, el nombre de germans/es 
que sol·liciten l’ajut i/o la condició de família monoparental i/o nombrosa.  
 
3. Proposta sobre: Ajuts, entre 10€ infant/setmana fins a un 75% de l'import, per 

tots els infants de Rubí inscrits a casals d'escoles públiques.  
Tenint en compte que els recursos econòmics són limitats, i que s’han de fixar criteris de 
repartiment dels recursos existents, les bases, d’acord amb el Pla estratègic de 
subvencions, posaran l’accent en ajudar els infants amb situacions econòmiques més 
desfavorides. 
La determinació dels imports i els percentatges de cobertura dependrà de cada 
convocatòria i dels recursos disponibles en aquell moment. 
L’Ajuntament col·labora assumint totes les despreses de manteniment, serveis i 
subministres que garanteixen el desenvolupament dels Casals en els centres educatius 
que són de la seva titularitat. 

 
4. Proposta sobre: Demanar únicament els documents que el consistori no pugui 

consultar a altres bandes.  
Així es preveurà a les bases i a la convocatòria, però dependrà de les autoritzacions que 
al respecte facin els sol·licitants. 
 
5. Proposta sobre: Servei municipal gratuït per tramitar els ajuts. 
La tramitació de les sol·licituds i la instrucció dels expedients és totalment gratuïta, no hi 
ha cap taxa prevista. 

 
6. Proposta sobre: Bases segons Llei 39/2015 
Les bases respectaran l’ordenament jurídic vigent, entre d’altra normativa,  la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 
de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament  i la llei 39/2015, d’ 1 d’ 
octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
7. Proposta sobre: assessorament per fer el tràmit dels ajuts econòmics 
Això no depèn de les bases de subvencions, en qualsevol cas, els serveis municipals 
atenen les consultes de procediment que se li formulen. 
 
Un cop valorades les aportacions realitzades amb motiu de la consulta pública, el servei 
d’Educació de l’Ajuntament  va procedir a elaborar una proposta tècnica d’avantprojecte 
de bases de subvencions per als ajuts per facilitar l’accés dels infants als Casals d’estiu. 
Dita proposta tècnica d’avantprojecte es presentarà com a document de treball de la 
comissió d’estudi creada pel Decret d’alcaldia 4813/2020 de 22 de desembre, per tal 
que redacti l’avantprojecte de bases de subvenció que es sotmetrà a aprovació del Ple. 
 
S’informa: 
 
Que resulta necessari aprovar per Ple les Bases reguladores de les subvencions per als 
ajuts per a facilitar l’accés d’infants als Casals d’Estiu. 
 
La tècnica del Servei 

 
 
 
 




