Dimecres, 10 de setembre de 2014
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Sentmenat
ANUNCI
Finalitzat el termini d'exposició al públic de l'aprovació de les bases reguladores dels ajuts a l'activitat esportiva per a la
prevenció del risc d'exclusió social infantil, sense que s'hagi presentat cap tipus de reclamació, han esdevingut
aprovades definitivament i es procedeix a la seva publicació integra en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona:
BASES REGULADORES DELS AJUTS A L'ACTIVITAT ESPORTIVA PER A LA PREVENCIÓ DEL RISC D'EXCLUSIÓ
SOCIAL INFANTIL DE L'AJUNTAMENT DE SENTMENAT
BASES GENERALS
Article 1. Objecte
És objecte de les presents bases la regulació del procediment per a l'atorgament dels ajuts per a l'activitat esportiva per
prevenir el risc d'exclusió social dirigit a infants dels 6 als 16 anys, empadronats en el municipi de Sentmenat, amb fitxa
a Clubs esportius i altres entitats esportives de Sentmenat inscrites al registre de l'Ajuntament, i que es trobin en una
especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.
Article 2. Caràcter i forma de concessió de les subvencions
2.1 Les subvencions regulades en aquestes bases són, a tots els efectes, despeses de dret públic i tenen caràcter propi.
L'obtenció de la subvenció no és incompatible amb l'obtenció d'altres subvencions o ajuts públics que sumats a la
subvenció de l'Ajuntament no podran superar el 100% del cost de l'activitat.
Aquests ajuts es concediran sota el règim de concurrència competitiva i amb la convocatòria prèvia pública, i es
garantiran en tot moment els principis de publicitat, objectivitat, lliure concurrència i igualtat, amb adequació a la legalitat
pressupostària.
A les persones beneficiàries que se'ls concedeixi l'ajut gaudiran d'una beca de la meitat del cost de la fitxa anual en cas
de clubs o quota anual per activitat. En els casos que la meitat de la Fitxa o quota anual no superi els 100 EUR, es
proposarà becar aquesta quantitat, sempre i quan existeixi crèdit adequat i suficient i conforme la puntuació obtinguda
aplicant els barems de l'art. 14.
2.2 L'import màxim destinat a aquest ajut és de 6.000,00 EUR, consignat a l'aplicació pressupostària 410 230 4800
Beques i ajudes socials. Es podran concedir ajuts per un import superior a 6.000 EUR, sempre i quant hi hagi
consignació pressupostària a nivell de vinculació jurídica i així ho consideri adient la regidoria d'acció social i ho aprovi la
Junta de Govern Local.

Article 3. Persones beneficiàries
3.1 L'ajut es concedeix a les persones que Serveis Socials estableixi com a beneficiaris, essent endossataris del
pagament els Clubs esportius i altres entitats esportives de Sentmenat inscrites al registre de l'ajuntament, que realitzin
activitats esportives per a menors empadronats al municipi. En el cas que les persones beneficiàries hagin pagat la fitxa
o quota total o parcialment, se'ls pagarà directament a ells l'import de l'ajut amb el màxim de l'import efectivament pagat
(si resta per pagar part de l'ajut, aquesta part es pagarà a l'endossatari i s'haurà de justificar documentalment el
pagament).
3.2 Poden ser beneficiaris/es els/les infants d'entre 6 i 16 anys empadronats/des a Sentmenat amb fitxa a Clubs
esportius de Sentmenat i altres entitats esportives de Sentmenat inscrites al registre de l'ajuntament.
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2.3 Quan els Serveis Socials municipals ho consideri convenient, excepcionalment, es podran atorgar ajuts pel cost total
de l'import de la fitxa o quota.
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3.3 Poden sol·licitar els ajuts els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o
definitivament de la guarda de les persones beneficiàries.
Article 4. Convocatòria de concurs públic
El procediment de concessió s'iniciarà mitjançant la Resolució de l'Alcaldia de convocatòria de concurs públic i
d'autorització de l'import del crèdit amb càrrec a la partida pressupostària escaient. Aquesta resolució es publicarà en el
tauler d'edictes de l'Ajuntament.
Article 5. Requisits de les sol·licituds.
4.1 A més de reunir les condicions per ser persona beneficiària, per poder rebre l'ajut cal:
a) Presentar la sol·licitud i la documentació de l'article 7 de les bases en els terminis i la forma establerts en aquesta
convocatòria.
b) Estar empadronat i viure a Sentmenat.
c) No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d'altres administracions o ens públic o privat, o en tot cas que les
subvencions rebudes no superin la totalitat del cost del concepte pel que se sol·licita l'ajut.
d) Tenir fitxa a Clubs esportius de Sentmenat inscrits al registre de l'Ajuntament.
4.2 Nogensmenys, en casos excepcionals, quan els serveis socials municipals així ho considerin i ho proposin, es pot
concedir l'ajut malgrat no complir aquests requisits.
Article 6. Sol·licitud
6.1 La sol·licitud s'ha de presentar als Serveis Socials de l'Ajuntament de Sentmenat, conforme el model que estipula
l'ajuntament per aquest ajut. La sol·licitud degudament signada pels pares o tutors haurà d'anar acompanyada de la
documentació requerida per valorar l'ajut.
6.2 És imprescindible que la sol·licitud tingui registre d'entrada, sinó no tindrà validesa. Es podran presentar les
sol·licituds per correu administratiu.
6.3 Les sol·licituds seran presentades als Serveis Socials de l'Ajuntament, dins el termini establert en la convocatòria
anual.
6.4 En qualsevol cas, les bases, la sol·licitud i documentació relacionada amb aquestes bases es troba disponible a la
plana web de l'Ajuntament de Sentmenat: www.sentmenat.cat.
Article 7. Documentació
A les sol·licituds s'ha d'adjuntar la documentació següent, mitjançant original i fotocòpia dels següents documents:

- Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant (declaració de l'IRPF de l'any corresponent) i de totes les persones
en edat laboral que conviuen amb el sol·licitant.
- Fotocòpia del contracte laboral i de les tres últimes nòmines, prèvies a la sol·licitud de la persona sol·licitant i de totes
les persones en edat laboral que conviuen amb el sol·licitant.
- En cas de persones en situació d'atur, certificat/s de l'OTG indicant si es reben prestacions i la temporalització.
- En cas que la persona sol·licitant o algun dels membres de la unitat de convivència sigui pensionista, certificat/s que
acrediti/n la percepció d'una pensió emès per l'INSS.
- Informe de la Vida Laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social de la persona sol·licitant i de totes les
persones en edat laboral que conviuen amb el sol·licitant.
- Fotocòpia del contracte d'arrendament.
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Documentació econòmica:
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- Fotocòpia de l'escriptura de compravenda de l'habitatge.
- Fotocòpia dels rebuts dels tres últims mesos d'arrendament de l'habitatge.
- Fotocòpia dels rebuts dels tres últims mesos de compravenda de l'habitatge.
- Rebut del Club, AMPA o Entitat esportiva, conforme s'ha pagat la totalitat o un parcial de la/s fitxa/s o quota/s de l'any
en curs pel sol·licitant/beneficiari de l'ajut.
- Full de transfarència bancària, segons model de l'ajuntament, on es realitzarà l'ingrès de l'ajut. (Només en aquells
casos en que s'hagi realitzat el pagament).
Documentació social:
- DNI/NIE, permís de residència o passaport del sol·licitant i de tots els membres major de 16 anys dels nucli de
convivència.
- Volant municipal de convivència.
- Fotocòpia Targeta Sanitària Individual de tots els membres de la unitat familiar.
- Carnet de família nombrosa i/o carnet de família monoparental, si és el cas.
- Llibre de família.
- En cas de separació o divorci, la resolució judicial i/o conveni regulador.
- En cas d'incompliment de l'obligació de pagament de la pensió d'aliments, la documentació acreditativa de la
reclamació de la pensió d'aliments.
- En cas de discapacitat o malaltia greu d'algun familiar, certificats que ho acreditin.
- En cas de representació legal o acolliment de la persona beneficiària, la documentació acreditativa d'aquest fet.
- En casos de dones víctimes de violència de gènere, documentació acreditativa de la situació.
Ensems, el/la sol·licitant o els Serveis Socials municipals poden sol·licitar que s'adjunti qualsevol altre document que
considerin oportú per tal de poder acreditar amb més fidelitat la seva situació personal i/o econòmica.
Article 8. Criteris de priorització
Els criteris de priorització són per aquest ordre:
8.1 La puntuació obtinguda; tenen priorització els menors que obtinguin una puntuació més elevada.
8.2 Indicadors socials segons els especificats en l'article 14.

9.1 Dins del límits del crèdit pressupostari, correspon a l'alcade la competència per atorgar les subvencions que es
regulen en aquestes bases. Aquesta competència s'estendrà també a tots els actes posteriors referits a les mateixes
subvencions.
9.2 L'acte que resolgui el procediment de concessió de la subvenció serà motivat i haurà de produïr-se en el termini
màxim de dos mesos des de l'expiració del termini de presentació de sol·licituds.
9.3 L'acte de concessió ha d'expressar el sol·licitant o la relació de sol·licitants als quals es concedeix la subvenció i la
quantia atorgada, fent constar expressament que l'acte resolutori és denegatori de la resta de les sol·licituds.
L'acte de concessió exhaureix la via administrativa i es notificarà individualment als interessats.
Si no es produeix resolució expressa dintre del termini esmentat, les sol·licituds s'entendran desestimades.
9.4 L'Ajuntament de Sentmenat notificarà als beneficiaris i als clubs i altres entitats esportives inscrites al registre de
l'ajuntament de Sentmenat el nom dels/les jugadors/es que gaudiran d'aquest ajut, així com la quantitat de l'ajut.

3

CVE-Núm. de registre: 022014022628

Article 9. Concessió. Òrgan competent i termini.
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9.5 En cas d'empat de puntuació entre beneficiaris i que per motius pressupostaris no es pogués cobrir tots els
beneficiaris que han obtingut la mateixa puntuació, es tindrà en compte el número de registre d'entrada, tenint
preferència els que van entrar la sol·licitud primer.
9.6 Donat el caràcter excepcional dels ajuts contemplats en aquestes bases s'exceptua als beneficiaris d'estar al corrent
d'obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Sentmenat."
Article 10. Reclamacions
Contra la resolució d'aquesta convocatòria, que és definitiva i posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant de la sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos comptats a partir del dia de la notificació als interessats de la concessió o denegació de
l'ajut.
Potestativament, es podrà interposar prèviament recurs de reposició en el termini d'un mes comptat des del dia de la
notificació als interessats de la resolució.
Article 11. Revocació
11.1 Els ajuts poden ser revocats d'ofici o a instància de part, mitjançant comunicació de l'Ajuntament de Sentmenat.
11.2. Són causa de revocació de l'ajut:
a) L'ocultació o falsedat en la documentació presentada.
b) L'incompliment de les condicions establertes en aquestes bases.
11.3. L'Ajuntament de Sentmenat es reserva la possibilitat d'establir mecanismes d'inspecció per comprovar que l'ús
dels ajuts concedits és el correcte.
Article 12. Pagament
L'Ajuntament de Sentmenat transferirà l'import dels ajuts atorgats als endossataris (Clubs esportius i entitats esportives
de Sentmenat inscrites al registre de l'ajuntament) i/o a les persones beneficiàries/sol·licitants en el cas que la fitxa o
quota l'hagin pagat total o parcialment, per l'import de l'ajut amb el màxim de l'import efectivament pagat, al compte
corrent indicat en la sol·licitud (si resta per pagar part de l'ajut, aquesta part es pagarà a l'endossatari).
Article 13. Seguiment
13.1 L'Ajuntament de Sentmenat pot reclamar de la família la documentació que consideri adequada per tal de resoldre
la convocatòria, verificar les dades i revocar totalment o parcialment l'ajut, d'acord amb l'article 11, o amb qualsevol altra
finalitat relacionada amb l'objecte d'aquestes bases.
13.2 L'Ajuntament de Sentmenat es reserva el dret a resoldre totes les qüestions que puguin sorgir i que no quedin
especificades a les bases, seguint les directrius marcades a la normativa aplicable en aquesta matèria.
Article 14. Barems
1. DADES FAMILIARS
0,5 punts
1 punt
2 punts
2,5 punts
3 punts
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- Nombre de fills (menors de 16 anys):1 fill
2 fills
3 fills
4 fills
+ de 4 fills
- Família monoparental: 3 punts.
2. DADES ECONÒMIQUES

2.1. Renda (de la unitat familiar depenen de la composició: adults i infants)
No cal fer cap càlcul de renda per càpita. Total d'ingressos de la unitat i segons composició veure en quin tram està.
La puntuació 0 correspon a ingressos superiors als que s'estableix en el punt 1.
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Composició familiar
1 adult
1 adults 1 infant
1 adult 2 infants
1 adult 3 infants
2 adults
2 adults 1 infant
2 adults 2 infants
2 adults 3 infants
3 adults
3 adults 1 infant
3 adults 2 infants
3 adults 3 infants

Fórmula
0 punts
IRSC + 30%
(IRSC + 30%)+0.3
(IRSC+30%) + (2 X 0,3)
(IRSC+30%) + (3 X 0,3)
(IRSC+30%) + 0.5
(IRSC+30%) + 0.5 + 0.3
(IRSC+30%) + 0.5 +(2 X 0,3)
(IRSC+30%)+ 0,5 + (3 X 0,3)
(IRSC+30%) + (2 X 0,5)
(IRSC+30%) + (2 X 0,5) + 0,3
(IRSC+30%) + (2 X 0,5) + (2 X 0,3)
(IRSC+30%) + (2 X 0,5) + (3 X 0,3)

1 punt fins a
739,86
961,81
1.183,77
1.405,73
1.109,78
1.331,74
1.553,70
1.775,65
1.479,71
1.701,67
1.923,63
2.145,58

2 punts fins a
665,87
865,63
1.065,39
1.265,15
998,81
1.198,57
1.398,33
1.598,09
1.331,74
1.531,50
1.731,26
1.931,02

3 punts fins a
591,88
769,45
947,02
1.124,58
887,83
1.065,39
1.242,96
1.420,52
1.183,77
1.361,34
1.538,90
1.716,47

4 punts fins a
517,90
673,27
828,64
984,01
776,85
932,22
1.087,59
1.242,96
1.035,80
1.191,17
1.346,54
1.501,91

5 punts fins a
443,91
577,09
710,26
843,44
665,87
799,04
932,22
1.065,39
887,83
1.021,00
1.154,18
1.287,35

2.2. Situació laboral
Actiu/fixe (algun dels membre de la unitat familiar): 0 punts.
Qualsevol altre situació: 1 punt.
(Si un membre de la unitat familiar és fixe es puntuarà 0).
2.3. Habitatge
Hipoteca, lloguer despesa entre el 30 i 50%: 1 punt.
Hipoteca, lloguer despesa més del 50%: 2 punts.
3. DADES SOCIALS
Manca de suport social i familiar: 0,5 punts.
Discapacitat/Dependència/Problemes greus de salut de l'infant: 2 punts.
Dificultats relacions familiars: 0,5 punts.
Procés de separació de parella /Separació menys 1 any: 0,5 punts.
Infància i adolescència en situació de vulnerabilitat: 1,5 punts.
Condicions precàries de l'habitatge, amuntegament: 0,5 punts.
Dificultats originades per la situació de crisi actual: 1 punt.
Famílies en seguiment per serveis socials: 1 punt.
Aspectes a valorar pels professionals de serveis socials bàsics: Fins 2 punts.
Disposicions addicionals
Primera
Presentació d'escrits
Qualsevol escrits que hagin de presentar els sol·licitants o beneficiaris en virtut d'aquestes bases es poden presentar
directament al Registre general de l'Ajuntament, o per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú-.

En tot el que no preveuen aquestes bases o la convocatòria del concurs públic, serà d'aplicació el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i la resta de disposicions legals
aplicables.
Sentmenat, 26 d'agost de 2014
L'alcaldessa, Núria Colomé i Rodríguez

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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Segona
Normativa supletòria

