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 Amb l’advertiment a què fa referència l’article 206 del ROF, el Ple de l’Ajuntament de Rubí, en 
sessió del dia 25 de febrer de 2021,   va adoptar  el següent acord “per unanimitat”:   

 

Antecedents:

El Pla Local d’Infància i Adolescència, aprovat pel Ple de l’ajuntament de Rubí de data 21 de juny 
del 2018, es defineixen els eixos d’acció 2 i 3, amb els que es preveu la promoció de la igualtat en 
l’accés i oportunitats i, la prevenció en un entorn segur per als infants, així com donar cobertura a 
les necessitats bàsiques de tots els infants i adolescents.

Els Casals d’Estiu són una eina educativa de qualitat amb intencionalitat pedagògica en el temps 
lliure d’infants i joves, fora del currículum escolar i de l’àmbit familiar i resulta convenient 
incrementar les opcions d’accés als mateixos als infants i joves en igualtat d’oportunitats.

Amb aquesta voluntat, des de l’any 2006 i fins a l’actualitat, de manera ininterrompuda, 
l’Ajuntament de Rubí, ha donat suport a les entitats, AFAs i Centres d’Esplai, que han organitzat 
Casals d’Estiu a través de diferents models de subvenció i a partir dels  diferents Serveis 
Municipals que en han tingut la responsabilitat, Joventut inicialment i Educació posteriorment. 
Aquelles subvencions s’adreçaven sempre als organitzadors de les activitats, per fomentar un 
tipus d’activitat de qualitat i aminorant el seu cost per poder ajudar indirectament i de manera 
igualitària a totes les famílies usuàries.
Les activitats d’estiu, especialment en els temps en que estem vivint de crisis sanitària, permeten 
recuperar i compensar les oportunitats educatives perdudes per aquells infants es situacions de 
més vulnerabilitat especialment, però també generen oportunitats educatives noves per a tots els 
infant. El lleure educatiu durant l’estiu permet seguir adquirint competències i habilitats en un marc 
distès, treballant valors fonamentals i reforçant hàbits i conductes saludables i que els casals 
serveixen també per millorar les condicions en que infants i adolescents de entorns 
socioeconòmics més desfavorits passen els mesos d’estiu.

Tenint en compte que la fitxa C11 del Pla estratègic de Subvencions 2019-2021 de l’Ajuntament 
de Rubí planteja com a objectiu estratègic “Estendre a la població i, en especial, en situacions 
desafavorides, les ofertes educatives no obligatòries i les d'educació en el lleure”, es plantegen 
unes noves bases de subvencions que canvien el seu enfocament i s’adrecen especialment a les 
famílies que tenen majors dificultats per assumir el cost dels casals d’estiu.

És voluntat de l’ajuntament seguir oferint aquest suport, motiu pel qual s’ha optat per un model 
d’atenció individualitzada, adreçada a les famílies que tinguin una major dificultat per assumir el 
cost dels Casals d’estiu que es realitzen en els centres escolars de titularitat municipal.

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 
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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 va procedir a la 
seva valoració tècnica en l’informe de la tècnica del Servei d’Infància i Educació de data 5 de 
febrer de 2021 que forma part de l’expedient. 

En data 8 de febrer, es va constituir la 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, partint de la 
proposta tècnica elaborada pel servei responsable, va redactar un avantprojecte de BASES 
REGULADORES DELS AJUTS DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ PER FACILITAR L’ACCÉS DELS 
INFANTS ALS CASALS D’ESTIU i va donar per finalitzat el seu encàrrec.

Fonaments jurídics:

L’article 17 de la la Llei de l’Estat 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, fixa el 
contingut de les bases reguladores de la concessió de subvencions.

D’acord amb el que estableix l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, les bases han de ser aprovades pel ple de 
la corporació i s’han de sotmetre a informació pública, com a mínim, per un termini de vint dies. 
Un cop aprovades definitivament, el text íntegre de les bases s’ha de publicar en el Butlletí Oficial 
de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, fent referència a aquest anunci en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

L’article 52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, disposa que el tràmit d’informació pública no pot ésser 
inferior a vint dies i es realitza, en tots els casos, mitjançant anunci publicat en el diari o butlletí 
oficial corresponent.

Vistes les BASES REGULADORES DELS AJUTS DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ PER 
FACILITAR L’ACCÉS DELS INFANTS ALS CASALS D’ESTIU que s’acompanyen a l’expedient.

Vista la proposta de la Coordinadora d’Àrea d’Igualtat i Ciutadania i del  Regidor Delegat d’ 
Ocupabilitat, Educació i Escoles Artístiques, de data 9 de febrer de 2021, l’informe tècnic de data 
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5 de febrer, l’acta de la comissió d’estudi de data 8 de febrer, l’informe jurídic de la mateixa data i 
la nota de conformitat en relació al mateix, del Secretari General de la Corporació  del 9 de febrer, 
i l’informe de la Interventora de la corporació de 9 de febrer de 2021 que consten a l’expedient, 

Per tot això, 

S’ACORDA:

Primer.- Aprovar inicialment les BASES REGULADORES DELS AJUTS DE L’AJUNTAMENT DE 
RUBÍ PER FACILITAR L’ACCÉS DELS INFANTS ALS CASALS D’ESTIU que s’acompanyen a 
l’expedient.

Segon.- Sotmetre el text de les bases al tràmit d’informació pública pel termini de vint dies hàbils, 
mitjançant anunci que s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Tauler 
d’Anuncis de la seu electrònica municipal. Durant aquest termini qualsevol persona pot consultar 
l’expedient a les oficines de l’àrea de Serveis a les Persones, situades al carrer Prim número 35, i 
formular al·legacions per escrit. Si no es presenten al·legacions dins el termini esmentat, l’acord 
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de cap tràmit posterior.

Tercer.- Els documents de l’expedient (aquest acord, el text de les bases aprovades inicialment, 
l’acord de la comissió d’estudi i els informes tècnic i jurídic) també es publicaran a la plataforma 
web “Rubí Participa” per facilitar el seu coneixement per part de la ciutadania i facilitar el tràmit 
d’informació pública.

Quart.- Un cop aprovades definitivament, el text íntegre de les bases s’ha de publicar en el 
Butlletí Oficial de la Província, fent referència a aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya.
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El secretari general
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L'alcaldessa,
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