De l’Ajuntament de Torrelles de Foix, de l’aprovació de les bases dels ajuts a la matriculació al
Casal d’Estiu Lúdic Esportiu 2021.
Es publiquen aquestes bases al tauler d’anuncis de la Corporació i a la web municipal.

BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS A LA MATRICULACIÓ AL CASAL D’ESTIU
LÚDIC ESPORTIU 2021.

1.- Objecte de l’ajut:
L’objecte de la convocatòria és la concessió d’ajuts a la matriculació al Casal d’estiu Lúdic
Esportiu 2021 per a infants que estiguin fent algun curs de P3 fins a 4t d’ESO, en aquest
curs lectiu 2020-2021.
Aquesta convocatòria regeix durant el casal d’estiu 2021. Les atribucions aprovades en
base a aquesta normativa no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys
posteriors i no es pot al·legar com a precedent.

2.-Destinataris:

Per concórrer a la convocatòria, els interessats hauran de reunir els següents requisits:
a) Presentar la sol·licitud i tota la documentació acreditativa en els terminis establerts
en la aquesta convocatòria
3.- Criteris d’atorgament de l’ajut :
La concessió dels ajuts per a la matriculació al Casal d’estiu Lúdic Esportiu 2021 seran
d’un 50 % de la quota d’inscripció al casal pel període del 28 de juny al 30 de juliol.
4.- Pagament:
Els usuaris faran el pagament de l’import ja bonificat.
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5.- Sol·licitud i documentació:
5.a) Les sol·licituds s’hauran de prestar mitjançant la fitxa d’inscripció establerta
per l’Ajuntament degudament emplenada ,dins el període establert en aquesta
convocatòria.
5.b) La documentació que cal adjuntar a la sol·licitud és la següent:

DOCUMENTACIÓ GENERAL:
Fitxa d’inscripció (emplenada i signada)
DNI/NIE de pare/mare/tutor legal i del nen/nena (fotocòpia)
Comprovant bancari de pagament ( especificant el nom del infant)
Fotocòpia targeta sanitària Cat Salut
Calendari de vacunacions
6.- Tramitació i terminis de presentació:
El període de presentació de les sol·licituds és fins el dia 18 de juny de 2021.
Cal presentar la sol·licitud i tota la documentació a l’Ajuntament de Torrelles de Foix,
Les sol·licituds es registraran a l’OAC.

Els beneficiaris dels ajuts estan obligats a facilitar la informació que els òrgans de control
de l’Administració els puguin requerir. L’Ajuntament de Torrelles de Foix podrà en tot
moment fer les actuacions adequades per tal d’esbrinar la veracitat de les dades facilitades
pels sol·licitants. Igualment, els ajuts seran retirats totalment o parcialment quan es detecti
que hi ha hagut ocultació o falsedat de les dades sol·licitades.
El nombre total d’ajuts està condicionat a la disponibilitat pressupostària de la Corporació i
l’ordre d’assignació dels mateixos serà per l’ordre en que s’hagi efectuat el pagament del
casal d’estiu.

L’Alcalde,
SERGI VALLÈS I DOMINGO

Torrelles de Foix, 19 de maig de 2021
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Les sol·licituds presentades fora dels terminis no seran acceptades.

