AJUNTAMENT DE
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA
(BAGES)
A

LA

CONCESSIÓ

D’AJUTS

EXTRAESCOLARS

1. Bases reguladores
Les bases reguladores de la concessió d'aquestes subvencions estan contingudes en
el Reglament per a la concessió de prestacions econòmiques de caràcter social de
l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola publicat al BOP de Barcelona de data 21
de juliol de 2017, aprovada en data 11 de maig de 2017.
El procediment per a la concessió d'aquestes subvencions serà en règim de
concurrència competitiva, mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi
d'establir una prelació entre aquestes d'acord amb els criteris de valoració establerts
en aquesta convocatòria, adjudicant, amb el límit fixat en el punt següent, aquelles que
compleixin amb tots els requisits establerts en la convocatòria.
2. Crèdits pressupostaris
Els crèdits pressupostaris als que s'imputa la subvenció són els següents
21.23102.48004, i la quantia total màxima de les subvencions convocades és de
1.530,88 euros. No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.
3.Objecte i tipologia de les beques
L’objecte d’aquesta convocatòria és la regulació de l’atorgament de setze ajudes
extraescolars esportives per infants i adolescents del municipi de Sant Salvador de
Guardiola, destinades a minorar la quota que actualment paguen les famílies dels
esmentats alumnes del curs 2017-18 amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Beques individuals als nens de 3 a 16 anys que es trobin en situacions socio
econòmiques desfavorides, que participen a activitats esportives. Es becarà una
activitat esportiva per nen.
4. Requisits dels sol·licitants
Els requisits bàsics per poder ser beneficiari de la beca pel nen matriculat a activitats
esportives són:
4.1 Requisits administratius.
- Haver estat matriculat i al corrent de pagament de les quotes (rebut de
la matrícula i rebuts mensuals) en les activitats esportives (per les quals
es demana l’ajuda) del curs 2017-18 de:
 Les activitats esportives de l’associació esportiva
Guardiolenca
 Activitats esportives de les escoles de primària de
referència del municipi de Sant Salvador de
Guardiola
- Estar empadronat al municipi de Sant Salvador de Guardiola
Carrer de dalt, 19 08253 Sant Salvador de Guardiola
e-mail: st.salvador@diba.cat

Tel. 93 835 80 25
NIF: P0809700H

Codi Validació: 73YLHLX6DLM4ZFKKAY6ADF97K | Verificació: http://santsalvadordeguardiola.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 7

ALBERT MIRALDA I SELLARÈS (1 de 1)
ALCALDE
Data Signatura: 03/11/2017
HASH: bb6cf112bd725c8cb30807480f46717e

CONVOCATÒRIA PER
ESPORTIUS 2017-2018.

AJUNTAMENT DE
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA
(BAGES)

4.2. Requisits econòmics.
a) La renda de les famílies que sol·licitin l’ajut, corresponent al darrer
exercici fiscal liquidat, (declaració de la renta 2016), no pot superar
els llindars màxims que a continuació s’estableixen:
-

Famílies de dos membres.............................................15.877,00€.
Famílies de tres membres.............................................20.570,00€.
Famílies de quatre membres.........................................24.069,00€.
Famílies de cinc membres.............................................26.967,00€.
Famílies de sis membres...............................................29.741,00€.
Famílies de set membres...............................................32.326,00€.
Famílies de vuit membres..............................................34.882,00€.

* A partir del vuitè membre, s’afegiran 2.532,00 € per a cada nou
membre computable.
. La renda de les famílies, als efectes d’aquest ajut, s’obtindrà per
l’agregació de les rendes corresponents al darrer exercici fiscal liquidat
de cada un dels membres computables de conformitat amb la normativa
reguladora de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

5. Criteris de valoració
1- Les sol·licituds de les famílies que participin en aquesta convocatòria, sempre que
no superin els llindars establerts en la base 4 , s’ordenaran d’acord amb els següents
criteris:
a) Capacitat econòmica de la unitat familiar:
1) Al quocient resultant de dividir tots els ingressos familiars entre el nombre de
membres de la unitat familiar se li adjudicarà la puntuació següent:
- Fins a 3.110.25€....................................................10 punts.
- De 3.110.25€ a 3.610.25€.......................................8 punts.
- De 3.610.25€ a 5.110.25........................................7 punts.
- De 5110.25€ a 5.368€.............................................6 punts.
- Més de 5.368€ ........................................................0 punts.
b) Infants
en
punt/infant.

acolliment.......................................................................0,5
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b) Es denegarà l’ajut sol·licitat quan les activitats econòmiques de què
siguin titulars els membres computables de la família hagin tingut el
darrer any fiscal un volum de facturació superior a 155.500,00

AJUNTAMENT DE
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA
(BAGES)
c)
d)
e)
f)

Infant, pare, mare, tutor/a o germans amb una discapacitat reconeguda...0,75 punt.
Condició legal de família nombrosa............................................................1 punt.
Família monoparental.......................................................................1 punt/família
Membre amb dependència reconeguda ................................................ 0,5 punts

*Als efectes dels criteris d) i e); la condició de família nombrosa i monoparental serà
acreditada mitjançant la presentació del corresponent carnet expedit pel Departament
de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya
2- Per a ostentar la condició de beneficiari d’aquest ajut, la família sol·licitant no ha de
percebre finançament pel mateix concepte provenint d’una altra entitat o organisme
públic.
3- Per ostentar la condició de beneficiari s’ha de comprometre a participar en l’activitat
que ha sol·licitat l’ajut, durant tot el curs escolar. Si durant el curs escolar és baixa de
l’activitat sense motiu justificat, se li denegarà l’ajut l’any següent.
6. Criteris d’ atorgament del ajuts

2- En cas d’empat de puntuació en la setzena posició es resoldrà a favor del nen/a que
el quocient resultant de dividir tots els ingressos familiars entre el nombre de membres
de la unitat familiar sigui el mes baix i si encara persisteix l’empat es resoldrà per
sorteig.
3- La Junta de Govern Local és qui decidirà l’alumnat que pot ser beneficiari de la
beca i l’alumnat al qual se li denega la beca segons la present convocatòria.
4- L’ajuntament de Sant Salvador de Guardiola
comunicarà a les famílies la
resolució en el termini màxim de tres mesos des de la finalització del termini per
presentar sol·licituds.
5- L'abonament de la beca, es realitzarà minvant les quotes trimestrals a pagar per les
famílies, a partir del moment de la concessió de la beca.
6- L’import de l’ajut no superarà la quota de l’activitat becada.

7. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
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1- La valoració de les sol·licituds les realitzarà la tècnica d’esports i l'Educadora Social
de l’Equip Bàsic d’Atenció Social Primària del municipi de Sant Salvador de Guardiola
seguin els barems establerts en les bases reguladores, i es donarà trasllat de les
esmentades sol·licituds al regidor d’esports i serveis socials, com també en cas
necessari a alcaldia qui emetrà la seva conformitat sobre les mateixes.
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El termini de presentació de les sol·licituds començarà al dia següent de la publicació
de la convocatòria al BOP per un termini de 20 dies naturals. Hi haurà una
convocatòria única.
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complementació del model
normalitzat, que serà signat per l’interessat/da.
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida s’hauran de presentar al
Registre de l’Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats a la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú.
En el supòsit que els documents exigits ja estiguin en poder de l'Ajuntament, el
sol·licitant, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la finalització
del procediment al que corresponguin, pot exercir el seu dret a no presentar-lo, fent
constar la data i l'òrgan o dependència en el que van ser presentats o emesos.
Es poden presentar les sol·licituds de manera telemàtica en els termes previstos en la
Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació
de les normes que la regulen.
8. Rectificació de defectes o omissions en la documentació

9. Termini de resolució i notificació
Es formularan els informes amb la proposta, per part l’educadora social de l’EBAS
municipal i la tècnic d’esports, de concessió i/o denegació dels ajuts a aquells
sol·licitants que no compleixin els requisits establerts en aquesta convocatòria.
La Junta de Govern Municipal, com a òrgan competent de l’ Ajuntament resoldrà de
forma motivada els ajuts de transport escolar, i un cop acordada la concessió dels
ajuts o denegació, aquestes seran notificats als interessats en un termini de 10 dies de
la data d’aprovació de la resolució, segons marca la llei 39/2015 del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
El venciment del termini màxim sense haver estat notificada la resolució legitima als
interessats per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de
concessió de la subvenció.
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades
dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
En el text de la resolució s’expressaran:
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En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a
la beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a
la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la
indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
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a.

Les sol·licituds i els sol·licitants a qui s'atorguen les subvencions.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als
interessats en un termini màxim de 10 dies de la data d’aprovació de la Resolució,
d’acord amb allà previst a la Llei 39/2015.
10. Fi de la via administrativa
L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa.
D'acord amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, contra aquesta resolució es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant la Junta de Govern d'aquest
Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció de la
notificació, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar des de
l'endemà de la recepció de la notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.
11. Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions regulades a la present convocatòria
serà el de concurrència competitiva.

12. Acceptació.
Aquesta subvenció es considerarà acceptada pel sol·licitant si en el termini de 10 dies
des de la seva notificació d’atorgament no presenta escrit expressant el contrari.
13. Forma de pagament.
L’import concedit en concepte de subvenció serà abonat mitjançant transferència
bancària directament a l’organitzador de l’activitat subvencionada.
14. Justificació de la subvenció.
La realització de l’actuació subvencionada i el seu cost quedaran justificats mitjançant
la presentació de la documentació requerida en la sol·licitud de la subvenció.
15. Causes de reintegrament.
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L’extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, a través de
la Base de Dades Nacional de Subvencions, al Diari Oficial de la Província de
Barcelona.
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Està obligat a reintegrar el beneficiari/a que hagi percebut la subvenció falsejant les
condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per
no realitzar l’activitat per la qual va sol·licitar l’ajuda; per la resistència o obstrucció a
les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en
la normativa LGS.
En el cas que s’hagi fet la transferència bancària, el sol·licitant /o beneficiari estarà
obligat a reintegrar l‘ajut percebut
16. Compatibilitat amb d’altres subvencions
Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per
altres administracions o ens públics o privats per a la mateixa activitat.
L’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el
cost total del transport.
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
17. Protecció de dades de caràcter personal

En aplicació de l’article 5.2 de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola informa als
usuaris/usuàries del següent:
-Les dades de caràcter personal que es facilitin per a l’obtenció de l’objecte de la
sol·licitud, s’inclouran en el fitxer automatitzat HESTIA, del qual la Diputació de
Barcelona és l'encarregada del tractament de les dades personals contingudes en
aquest fitxer i en el fitxer propietat de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, amb
la finalitat exclusiva i única de gestionar i tramitar el procediment de concessió de
subvencions establerts per aquesta convocatòria. L'Ajuntament de Sant Salvador de
Guardiola i la Diputació de Barcelona es comprometen a complir els requeriments
normatius previstos a la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal. La informació serà tractada amb la màxim confidencialitat
-Existeix la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de
les dades que subministri, adreçant-se a la persona titular de l'Ajuntament de Sant
Salvador de Guardiola.
3.La documentació que acompanya a les sol·licituds es guardarà tres anys als arxius
del Departament de Benestar Social. Passats els tres anys, la documentació es pot
efectuar la seva destrucció mitjançant el procés que decideixi l’Administració.
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Les dades que es sol·liciten han de ser lliurades amb caràcter obligatori. La
conseqüència de l’obtenció de les dades o la negativa a subministrar-les és la
resolució de l’expedient.
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D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (LOPD), s’informa als sol·licitants que les dades facilitades seran
incloses en un fitxer propietat de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, amb la
finalitat única i exclusiva de gestionar i tramitar el procediment de concessió de
subvencions establerts en aquesta convocatòria, d’acord amb els principis de
seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa sobre protecció de dades
estableix.
Així mateix, s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació
vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament de Sant Salvador de
Guardiola.
Disposició final.
Els aspectes no previstos en aquesta convocatòria quedaran subjecte al que disposa
el Reglament per a la concessió de prestacions econòmiques de caràcter social de
l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
L’Alcalde,
Albert Miralda i Sellarès
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Sant Salvador de Guardiola, a data de la signatura electrònica

