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LES ACTIVITATS DE LLEURE PER A TOTHOM ESTAN AMB TU
LLEURE PER A TOTHOM és una proposta de lleure compartida entre
l’Ajuntament de Banyoles i les entitats que es comprometen amb un
lleure educatiu, inclusiu, participatiu, d’atenció a la diversitat,
de qualitat i molt divertit!
DIVERSITAT - CONVIURE - PARTICIPAR
PASSAR-HO BÉ - CRÉIXER - SEGURETAT

BEQUES
Arran de la crisi sanitària sense precedents que viuen les famílies,
l’Ajuntament de Banyoles ha ampliat el sistema d’ajudes per tal que
els infants i joves de Banyoles tinguin la mateixa oportunitat de participar en activitats de lleure aquest estiu.

Qui pot sol·licitar les beques?
Famílies empadronades a Banyoles amb ﬁlls/es inscrits als casals del
Lleure per a Tothom que no superin el nivell d’ingressos establert.
Les sol·licituds s’atendran per rigorós ordre d’entrada i ﬁns a exhaurir
el pressupost.

Quants torns puc sol·licitar?
Les beques redueixen el preu de, com a màxim, 4 torns/setmana,
dels casals d’estiu inclosos dins del projecte Lleure per a Tothom per
l’any 2020.

Quina documentació necessito
per a sol·licitar la beca?

OPCIÓ 1

(famílies amb un nivell de renda que no hagi variat
en els últims mesos)

Caldrà aportar:

∙ La sol·licitud de l’ajuda del preu del casal degudament omplerta i ﬁrmada

que autoritza l’Ajuntament a consultar les dades tributàries i les de la seguretat social, que seran tractades amb total reserva i conﬁdencialitat per part
de les persones habilitades a aquests efectes.

∙ Fotocòpia de la documentació identiﬁcativa (DNI, NIE, passaport) de tota

la unitat familiar i el llibre de família.

∙ El resguard o comprovant d’inscripció a un dels casals del Lleure per a

Tothom.

∙ Còpia del document acreditatiu en cas d’acolliment, si escau.
∙ Còpia de l’última declaració de l’IRPF presentada: en cas que es consideri

convenient, la persona sol·licitant haurà d’aportar una còpia de la darrera
declaració de l’IRPF presentada perquè serà la més recent i podrà reﬂectir
millor la seva situació econòmica actual.

Quina documentació necessito
per a sol·licitar la beca?

OPCIÓ 2

(famílies amb un nivell de renda que no hagi variat
en els últims mesos)
En el cas que en la sol·licitud es declari que el nivell d’ingressos de la unitat familiar és
considerablement diferent del que apareix en l’ultima declaració de l’IRPF presentada perquè s’ha produït una reducció evident o important dels ingressos familiars
arran de les conseqüències econòmiques que ha provocat la situació de pandèmia
de la COVID-19, es podrà optar pel càlcul del nivell d’ingressos mensuals dels membres
computables per tal de determinar quin és el % de descompte a aplicar a la sol·licitud
d’ajut. L’import mensual del nivell d’ingressos es determinarà calculant la mitjana
dels ingressos dels últims 4 mesos (febrer a maig de 2020), que permetrà reﬂectir així
el nivell d’ingressos real de la família sol·licitant de l’ajut.

Caldrà aportar:

∙ La documentació requerida a l’opció 1.
∙ Còpia del certiﬁcat de regularització de treball dels afectats.

____ (En el cas de treballadors per compte aliè)

∙ Còpia de les últimes 4 nòmines.

____ (En el cas de treballadors autònoms)

∙ Declaració de responsable dels ingressos dels últims 4 mesos
∙ Últim rebut dels autònoms

____ (En el cas de no disposar de nòmina, ni ser autònom)

∙ Còpia del certiﬁcat negatiu d’ingressos de la Seguretat Social

Quan i on puc sol·licitar les beques?
El termini de presentació de sol·licituds serà de l’1 al 12 de juny
ambdós inclosos.
Les sol·licituds es poden trobar a:
- Oﬁcina Jove Cal Drac – www.plaestanyjove.cat
- Ajuntament de Banyoles – seu.banyoles.cat
- Web de les entitats del Lleure per a Tothom
La sol·licitud i tota la documentació s’haurà de lliurar a l’Ajuntament
de la següent manera:
1. Online (recomanat)
Mitjançant sol·licitud genèrica a seu.banyoles.cat
(per aquest tràmit és necessari disposar de certiﬁcat digital)
2. Presencialment
En cas de no poder fer el tràmit online, s’ha de portar tota la documentació a l’Ajuntament sol·licitant
cita prèvia a joventut@ajbanyoles.cat o trucant al 972583211.

+ info:

- Oﬁcina d’Atenció Ciutadana - Ajuntament de Banyoles
- Entitats del Lleure per a Tothom
- www.plaestanyjove.cat
- seu.banyoles.cat
T. 972 583 211 / joventut@ajbanyoles.org

BEQUES

Atenció a la
diversitat
L’Ajuntament de Banyoles promou una
oferta de lleure inclusiu, a ﬁ que l’atenció a
la diversitat esdevingui una prioritat metodològica de totes les entitats que en formen
part.
Per fer-ho, l’Ajuntament de Banyoles posa a
disposició de les famílies empadronades a
Banyoles amb ﬁlls/es amb diversitat funcional el suport d’un monitor/a especialitzat,
per tal que els infants estiguin ben atesos
durant la seva estança en un dels casals del
Lleure per a Tothom.

Mesures d’higiene
dels casals
L’Ajuntament de Banyoles, conjuntament amb
les entitats que formen part del Lleure per a
Tothom, vetllaran per la màxima seguretat dels
seus participants, així com per la dels treballadors/es involucrats.
En aquest sentit, s’aplicaran i actualitzaran regularment els diferents protocols i normatives
de seguretat i higiene en tots els àmbits de l’activitat: espais utilitzats, personal, activitats, etc.
Així mateix, en el moment de formalitzar la inscripció al casal, es facilitarà la informació de les
mesures d’higiene i seguretat que hauran
d’adoptar les famílies per tal de participar al
casal.

Inscripcions

ONLINE (RECOMANAT)

entitat

casal

info

Coordinadora de Lleure

La Pinya

coordinadoradelleure.org
coordinadora.casal@gmail.com
T. 606 046 849

Petits Dracs

coordinadoradelleure.org
coordinadora.casal@gmail.com
T. 606 046 849

Escàndol

coordinadoradelleure.org
coordinadora.casal@gmail.com
T. 606 046 849

Brigada Enjove’t

coordinadoradelleure.org
coordinadora.casal@gmail.com
T. 606 046 849

Casal Esportiu

ceplaestany.cat
consellesportiu@ceplaestany.cat
T. 972 581 344

Casal Jove

ceplaestany.cat
consellesportiu@ceplaestany.cat
T. 972 581 344

Escola Municipal de
Música de Banyoles / Aula
de Teatre

Que comenci!
(p5-2n ESO)

ateneu.banyoles.cat
ateneu@ajbanyoles.org
T. 972 576 049

Escola de Natura

Casal Verd

escolanaturabanyoles.org

(p3-p5)

(1r-3r)

(4t-6è)

(1r-4t ESO)
Consell Esportiu

(p3-6è)

(1r-4t ESO)

Museus de
Banyoles

(p3-6è)

El món per un
forat
(1r-6è)

correu@escolanaturabanyoles.org

T. 972 581 316 (matins)

museusdebanyoles.cat

Museu Arqueològic de Banyoles | T. 972 57 23 61
Museu Darder i Espai d’Interpretació de l’Estany | T. 972 574 467

INSCRIPCIONS PRESENCIALS
Del 1 al 5 de juny es podran fer inscripcions presencials dels casal a l’Oﬁcina Jove Cal Drac sol·licitant cita prèvia a joventut@ajbanyoles.org o 972583211 .
(és obligatori venir amb mascareta).

Notes
importants
- Les dates i accions són orientatives.
Tota la programació està sotmesa a l’evolució
de les directrius sanitàries que estableixi el
Govern central i/o la Generalitat.
- Les entitats i l’organització es reserven el dret
a modiﬁcar total i/o parcialment el contingut
d’aquesta publicació.

Per a més informació:
T. 972 583 211 / joventut@ajbanyoles.org

