Art.1 Fundamentación:
“ XUNT@S REESCRIBIMOS O GUIÓN, CAMPAMENTO URBANO DE CONCILIACIÓN SARRIA
CONCILIA 2021” é un programa que ten como obxectivo xeral : “Tratar de facilitar ás familias a
conciliación da súa vida persoal, familiar e laboral a través da promoción de máis e mellores medidas e
servizos que apoien ás familias na atención a menores e a persoas en situación de dependencia ”

Enmárcase na lexislación e recomendacións existentes no ámbito Internacional, da Unión
Europea, do Estado Español, da Comunidade Autónoma Galega e no ámbito local, validándose
como medida municipal o 14 de abril do 2021, consolidando o desenvolvemento de
actividades socioeducativas de ocio e tempo libre durante os períodos vacacionais ,dirixidas a
nenas e nenos coa finalidade de facilitar a conciliación das familias.
A situación da crise sanitaria xerada pola COVID-19 fai que o programa teña que adaptarse ás
novas necesidades, polo que se terán en conta medidas de prevención tales como a redución
de prazas e ratios, incrementar as labores de limpeza e desinfección, e redefinir as actividades
que se poderán levar a cabo sen risco de contaxios.

Art.2 As persoas beneficiarias do programa disporán dos seguintes servizos:
- Un programa de actividades de ocupación do tempo libre, adaptadas á COVID-19.
- O material necesario para o desenvolvemento das actividades.
- Equipo técnico de persoal.
- Seguro de accidentes e de responsabilidade civil.
- Protocolo COVID-19.
- Camisetas identificativas para as distintas excursións.
Art.3 Persoas destinatarias do programa “ XUNT@S REESCRIBIMOS O GUIÒN, CAMPAMENTO
URBANO DE CONCILIACIÓN SARRIA CONCILIA 2021”
3.1. O neno ou nena para o que se solicita a praza ten que ser nad@ entre os anos 2009 e
2017.
3.2. A nena ou neno para o que se solicite a praza debe estar empadroad@/escolarizad@ no
municipio de Sarria con data anterior a esta convocatoria.
3.3. Dada a situación actual derivada da COVID- 19 so poderán acceder ao 75% das prazas do
programa as familias que se atopen nalgunha das seguintes situacións:
a) Familias nas que ámbolos dous proxenitores se atopan en situación laboral activa.
b) Familias monoparentais/monomarentais en situación laboral activa.
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BASES QUE REXEN A CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR NO
PROGRAMA DE CONCILIACIÓN “ XUNT@S REESCRIBIMOS O GUIÓN,
CAMPAMENTO URBANO DE CONCILIACIÓN SARRIA CONCILIA 2021”DO
CONCELLO DE SARRIA.

3.4 Dada a situación actual derivada da COVID -19 só poderán acceder ao 25% das prazas do
programa as familias que o soliciten por ocio.
3.5 Só poderá solicitarse por unha das dúas situación, quedando excluid@ da convocatoria a
persoa que tente facelo polas dúas.
Art.4. Data, horario e lugar de realización do programa:
O programa desenvolverase dende o 28 de xuño ao 6 de setembro de luns a venres, de 7:30 a
14:30 horas no IES Gregorio Fernandez. Haberá flexibilidade no horario de entrada (de 7:30 a
10:00 horas.) e no horario de saída (de 13:45 a 14:30 horas.)
Art.5. Prazo e lugar de presentación de solicitudes:
As persoas interesadas en participar na convocatoria deberán presentar a solicitude de
inscrición debidamente cumprimentada e asinada.
A inscrición inicial, poderá entregarse no CEIP Frei Luis de Granada en horario 7:30 a 9:00
horas, e de 15:00 a 18:00 horas, aos ANPAS, e no enderezo electrónico: concilia@sarria.es,
As cales serán rexistradas no rexistro do Concello de Sarria.
O prazo para presentar a solicitude será dende o xoves 27 de maio ata o luns 7 de xuño
ámbolos dous incluídos. No caso de solicitudes presentadas pola dirección electrónica, éstas
poderán presentarse en calquera hora ou día durante a vixencia do prazo de solicitudes ata o
luns 7 de Xuño ás 14:00 horas.
Cando a praza sexa asignada, requerirase a documentación citada no art. 9 e 12 das presentes
bases vía telefónica.
Poderá presentarse de xeito presencial con cita previa nos Servizos Sociais do concello de
Sarria ou por calquera das medidas establecidas no artigo 16 da lei 39/2015 do procedemento
administrativo común das Administracións Públicas.

Ofértanse 90 prazas .Podendo disminuir en función dos criterios da Consellería de Sanidade
frente ao COVID 19.
Art.7. Prezo:
O prezo da actividade é de 8,86 euros por quincena. O periodo relativo a días soltos de xuño e
Setembro é tamen de 8,86 euros. O Concello de Sarria, solicitou unha subvención á Xunta de
Galicia no marco da “Resolución do 2 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola
que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade
Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema
de xestión compartida, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021”
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Art.6. Número de prazas:

Art.8. Instrución e procedemento de adxudicación de prazas
A instrución do procedemento correspóndelle á Concelleria de Servicios Sociais.O órgano instrutor
realizará de oficio cantas actuacións considere necesarias para a determinación, coñecemento e
comprobación dos datos, en virtude dos cales, de selo caso, formulará a proposta de resolución á
Alcaldía como órgano competente para a súa resolución.
A adxudicación realizarase da seguinte forma:

8.1 Opción1: conciliación.
a) Adxudicación directa: Se as solicitudes cumpren os requisitos establecidos no artigo 3
desta convocatoria e non superan o número de prazas ofertadas.
b) Adxudicación indirecta: No suposto que o número de solicitudes que cumpran os
requisitos establecidos no artigo 3 supere o número de prazas ofertadas, a orde de
acceso ao programa será por orde inverso á magnitude da renda da unidade familiar,
ata que se cubran as prazas . En caso de empate nos ingresos a orde virá determinada
pola aplicación dos criterios establecidos no artigo 9.
c) No caso de novo empate a adxudicación realizarase por sorteo.
8.2 Opción 2: ocio
a) Adxudicación directa: Os menores que teñan unha discapacidade igual ou superior ao 33% ,
sempre que sexa acreditado mediante o certificado de grado de discapacidade.
b) Adxudicación indirecta: Por sorteo. Máximo 1 quenda.
Avaliadas as solicitudes seguindo os criterios establecidos, a Concellería de servicios Sociais
emitirá un informe, segundo o cal a Alcaldía resolverá a lista de admitidos/as provisional, a de
excluídos/as, e a de agarda de selo caso, así como os requirimentos oportunos.
O luns 14 de xuño comunicarase a lista definitiva das e dos menores admitidas/dos, a listaxe
de agarda de selo caso e a de excluídos/as.






Familias que soliciten praza para máis dun/dunha menor...........2 puntos
Familia numerosa de categoría xeral............................................2 puntos
Familia numerosa de categoría especial.......................................3 puntos
Vítimas de violencia de xénero.....................................................5 puntos

A falta de presentación de documentación (na fase de consolidación de praza) establecida no
artigos 9 e 12 das bases para acreditar as situacións e circunstancias específicas sinaladas nos
mesmos suporá a renuncia implícita á mesma.
Ás persoas que obtiveron praza no programa e finalmente non vaian a participar no mesmo,
deberán presentar a renuncia por escrito, a través do rexistro do Concello de Sarria.
Rematado o proceso, de quedar algunha praza vacante, poderase solicitar acceder a ditas
prazas. Neste caso deberán presentar a solicitude e demais documentación esixida nestas
bases.
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ART.9. Criterios de valoración en caso de empate:

Art.10. Dereitos e obrigas das persoas participantes:
DEREITOS:
- Ao bo trato por parte do persoal do servizo, e dos demais usuarios/as.
- A proporcionarlle a atención socioeducativa precisa para o seu desenvolvemento integral.
- A favorecer a súa participación nas actividades do servizo.
OBRIGAS:

- A persoa responsable do/da menor que obtivese praza, deberá asinar antes do inicio da

Art.11. Son causas de baixa do programa:
- Solicitude dos pais, nais, titores ou representantes legais dos e das menores.
- Incumprimento reiterado das normas establecidas.
- Non asinar antes do inicio da actividade as declaracións sinaladas no art.10.
- Falta inxustificada durante mais de dous días consecutivos.
Art.12. Documentación a presentar:
1- Solicitude debidamente cumprimentada e asinada. A solicitude deberá asinala a nai ou pai,
ou titor ou titora dos e das menores. No suposto de separación ou divorcio a solicitude
deberá realizala a nai ou pai que teña a garda e custodia do/da menor nese período; salvo que
a actividade coincida cos períodos de tempo de réxime de visitas, que nese caso deberá
presentar a solicitude o cónxuxe que nese período desfrute do réxime de visitas. No caso de
solicitar praza para varios irmáns ou irmás deben presentar os datos nunha mesma solicitude
de inscrición.

4

Cod. Validación: 546QK4HY57Y2SRSL9ZY2ZRRMC | Corrección: https://sarria.sedelectronica.es/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 4 a 6

actividade unha declaración responsable de condicións de saúde, que será facilitada polo
Concello de Sarria, na que se declarará que o/a menor participante non está diagnosticada de
Covid-19 así como que non presenta sintomatoloxía asociada a este virus. Que non
convive con ninguén afectado nin estivo en contacto estreito nin compartiu espazo sen gardar
a distancia interpersoal cunha persoa afectada polo COVID-19 nos 14 días previos á entrada na
actividade e que se compromete a notificar inmediatamente á entidade prestadora do servizo
calquera problema de saúde vinculado ao COVID-19 durante o transcurso da actividade; e o
compromiso a manter as condicións de hixiene e prevención nas que se vai desenvolver o
programa.
- Asinar a documentación, que se remitirá á Xunta de Galicia, conforme a Resolución do 2 de
marzo de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras
das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da
igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2021, no caso de conceder a subvención para a execución do
programa.
- Manter unha actitude de respecto e consideración co persoal e cos demais usuarios/as.
- Asinar as autorizacións para saída do centro educativo ao entorno próximo, para a recollida
do neno ou nena en caso de que non sexa a nai, pai ou titor/a quen a realice.
- En caso de non asistencia ao servizo a falta deberá ser comunicada.
- Cumprir co horario de entrada e de saída.
- Comunicar calquera información relevante sobre datos médicos (enfermidades, alerxias,
medicación, etc.) ou situacións familiares que sexa preciso coñecer para o bodesenvolvemento
da actividade.

2-Despois da confirmación da praza entregarase a seguinte documentación:


Fotocopia do DNI ou NIE en vigor da persoa que asine a solicitude (nai, pai, titor/a ou a
persoa representante legal do menor).



Fotocopia da tarxeta sanitaria ou do seguro privado do/da menor polo anverso e
reverso.



Fotocopia íntegra do libro de familia e/ou no seu caso, documentación relativa ao
acollemento, tutela ou outras circunstancias.



Fotocopia sentencia de separación ou divorcio.



Certificado de empadronamiento/escolarización.



Documento referente ás autorizacións .



Acreditación da situación laboral actual, e as circunstancias relacionadas coa saúde e
enfermidade dos e das menores.

A acreditación da situación laboral acreditase mediante a presentación de documentos de
ambos proxenitores ou representantes legais, ou do/da responsable familiar no suposto de
familia monoparental/monomarental:
1. Se traballa por conta allea acreditarase por calquera das seguintes formas:
a-Certificado de empresa ou da administración actualizado de prestación de servizos.
b- Nómina do mes de Maio do 2021.
c- Vida laboral actualizada.
d- Outra documentación



De ser o caso deberán presentar ademais a seguinte documentación:
- No caso de que o neno ou nena padeza algún problema de saúde que
dificulte ou imposibilite o desenvolvemento normal da actividade, deberá aportar un
informe médico.
- No caso de mulleres vítimas da violencia de xénero, documentación
acreditativa.

Art.13. Protección de datos
Os datos persoais recadados neste procedemento serán tratados na súa condición de
responsable polo Concello de Sarria, coas finalidades de levar a cabo a tramitación
administrativa que derive da xestión do procedemento Programa de conciliación “ XUNT@S
REESCRIBIMOS O GUIÓN, CAMPAMENTO URBANO DE CONCILIACIÓN SARRIA CONCILIA
2021”
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2. Se traballa por conta propia acreditarase mediante o último recibo do pago da conta da
seguridade social do Réxime Especial de Traballadores Autónomos.

O Concello de Sarria comunicará aos organismos competentes os datos persoais e calquera
outra información que estea no seu poder ou resulte accesible a través dos seus sistemas que
sexa estritamente necesaria, de conformidade coas disposicións legais e regulamentarias
aplicables ao caso.
En particular, poderá comunicar e ceder os datos persoais aportados no procedemento á
entidade prestadora do servizo do Programa de Conciliación e aos monitores /as que executen
o programa, coa finalidade de prestar o servizo, así como á Secretaría Xeral de Igualdade, de
ser concedida a subvención solicitada para a execución do programa.
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer
outros dereitos ou retirar o seu consentimento, no rexistro municipal do Concello de Sarria ou
nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedementoa dministrativo
común para a presentación de documentos que as persoas interesadas dirixan ás
administracións públicas.
Art.14.
As bases que rexen esta convocatoria, estarán a disposición das persoas interesadas na páxina
web do Concello de Sarria, e poderá solicitarse a través das ANPAS dos centros educativos do
municipio.
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O Concello de Sarria resérvase tódolos dereitos de cambiar ou suprimir calquera actividade ou
emprazamento das instalacións, en relación co o programa. Todas as condicións que se
establecen nas presentes bases poden sufrir modificacións en función das disposicións que
dite a autoridade sanitaria relativas a pandemia COVID-19.

