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Bases reguladores per l’atorgament d’ajuts socials per
activitats esportives dins el programa “Esport per a tothom”
per a famílies residents a Centelles
Justificació i finalitat
La finalitat d’aquestes bases és la d’establir un sistema d’ajuts econòmics per
a les famílies que tenen fills/es que realitzen una extraescolar en una entitat
esportiva inscrita en el registre d’entitats esportives municipals de Centelles i
activitats extraescolars esportives de Centelles que estan al registre d’entitats
municipals gestionades per les AMPA’s del municipi.
Objecte
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament d’ajuts individuals
a les famílies residents a Centelles, amb fills de 3 a 18 anys. El projecte
“Esports per a tothom” és un projecte iniciat conjuntament amb Càritas
Centelles i les entitats esportives del municipi.
En aquesta convocatòria, els ajuts atorgats es destinaran a reduir part del
cost de la quota periòdica (sigui mensual, trimestral o anual) de l’activitat
esportiva que s’hagi realitzat durant l’any 2015.
Aquests ajuts són subvencionats pel Departament d’Esports de la Diputació
de Barcelona, en el marc del Catàleg de concertació 2015 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”
La convocatòria serà publicada al taulell de l’Ajuntament de Centelles i es
comunicarà a cada entitat esportiva o AMPA.
Procediment d'atorgament dels ajuts.
Els ajuts es concediran en base al compliment dels requisits establerts com a
necessaris, d'acord amb els criteris de valoració prèviament fixats a les
Bases. En cas que la demanda superi la dotació pressupostària, es cobriran
les beques de les unitats familiars amb les rendes més baixes.
Beneficiaris/àries
Els ajuts van adreçats a les famílies empadronades a Centelles.
Els menors han de realitzar una activitat esportiva sigui en una entitat
esportiva de Centelles o gestionada per l’AMPA d’alguns dels centres
escolars del muncipi.
Requisits
Són requisits indispensables per poder rebre aquests ajuts:
a) La renda de les famílies que sol.liciten l’ajut no pot superar el llindar
màxim que s’estableix a continuació:
a. Famílies de dos membres: 11600€/any
b. Famílies de tres membres: 16000€/any
c. Famílies de quatre membres: 18700€/any
d. Famílies de cinc membres: 21350€/any

C/ Nou, 19 08540 Centelles
Tel. 938810375. Fax 938812094
a/e centelles@diba.cat
CIF P0806600C

Ajuntament
de Centelles

e. Famílies de sis membres: 24000€/any
f. Famílies de set membres: 26700€/any
g. Famílies de vuit membres 29400€/any
La renda de les famílies, als efectes d’aquests d’ajuts, s’obtindrà per
agregació de les rendes corresponents al darrer exercici fiscal liquidat de
cada un dels membres computables de la unitat familiar, de conformitat amb
la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques i/o
justificants d’ingressos actuals amb nòmines, prestacions i pensions.
En el supòsit que les persones sol.licitants no puguin adjuntar la
documentació referida a la capacitat econòmica i estiguin rebent atenció de
serveis socials rellevant (més de 3 entrevistes en l’últim any), l’Ajuntament
podrá fer una valoració estimativa dels ingressos d’acord amb la informació
de què disposi.
b) L’aprofitament de l’activitat esportiva: la comissió tècnica dels ajuts
podrà revocar, amb l’audiència prèvia de la persona interessada, la
concessió de les beques per manca d’aprofitament de l’adjudicatari.
Criteris d’atorgament dels ajuts
1.- Com a criteri per atorgar l’ajut economic es tindrà en compte els ingressos
familiars: no seran beneficiaris d’aquests ajuts les famílies amb ingressos
superiors a 29400 €/anuals. La única excepció de no tenir en compte els
ingressos familiars serà quan l’Equip de Serveis Bàsics d’Atenció Social
Primària valori que la família és d’alt risc social.
L’aprovació dels ajuts s’ajustarà en funció de la disponibilitat pressupostària.
2.- Un cop la família compleixi el criteri econòmic d’accés, es tindrà en compte
si la família és monoparental i/o família nombrosa. També es tindrà en
compte si la família és atesa per Serveis Bàsics d’Atenció Social Primària de
Centelles, entenent que com a mínim hi ha un seguiment de 3 entrevistes
fetes l’últim any o bé és una família d’alt risc social. Aquests dos criteris a
tenir en compte en aquestes bases donaran major puntuació.
3.- Cada família pot sol.licitar ajut econòmic per una sola activitat esportiva
per fill.
Convocatòria i presentació de sol·licituds
Les sol·licituds es formalitzaran a través dels impresos que estaran a l’abast
dels interessats a l’Ajuntament de Centelles.
Es presentaran al registre de
establert.

l’Ajuntament de Centelles dins el calendari

Documentació
A la sol·licitud caldrà adjuntar fotocòpia de la següent documentació:
a) DNI pare i mare o tutors legals.
b) Llibre de família.
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c) Declaració de renda del 2014, conjunta o individual, de tots els membres
majors de 16 anys del domicili, o certificat negatiu d’Hisenda en el cas de no
fer-la.
d) Tres fulls de salari (dels darrers mesos) de totes les persones majors de 16
anys empadronades al domicili, que treballin.
e) Última liquidació trimestral en cas d’haver-hi algun autònom al domicili.
f) Certificat d’ingressos de l’atur, pensions, subsidi familiar, RMI o programa
“Prepara’t” de tots els membres de més de 16 anys del domicili. Les persones
que no treballin ni percebin cap ajut econòmic han d’acreditar-ho amb un
certificat de l’atur conforme no hi ha cap ingrés econòmic.
g) En cas de separació o divorci, sentència o documentació on s’acreditin
l’import de la pensió d’aliments que es rep pels fills. En cas de no rebre
l’import estipulat, denuncia conforme no s’estan percebent els diners
acordats.
h) Altres ingressos.
i) Justificant de matrícula a una entitat esportiva de Centelles
La comissió podrà sol·licitar la documentació complementària que consideri
oportuna per comprovar o justificar les condicions exigides.
La comissió es reserva el dret de sol·licitar nova documentació i, si és el cas,
es demanarà entrevista personal. La comissió podrà desestimar la sol·licitud
si ho considera oportú.
Les persones sol·licitants hauran d’aportar la documentació requerida i
podran afegir-hi altres documents que puguin justificar la seva situació. No
s’acceptaran justificacions de despeses.
Entenem que la documentació que es pot consultar en l’Ajuntament de
Centelles, no caldrà presentar-la, ja que signant la sol.licitud s’autoritza al
personal de l’Equip Bàsic d’Atenció Social Primària a fer-ne la consulta.
Tramitació de les sol·licituds
El termini per presentar la sol.licitud será de l’1 d’octubre al 18 d’octubre de
2015.
Qualsevol sol.licitud presentada fora del termini indicat a l’apartat anterior no
es podrá emetre a tràmit per extemporània.
Expirat el termini de presentació de sol·licituds, la comissió tècnica de
valoració revisarà la documentació presentada per part de les famílies,
comprovarà que l’imprès de sol·licitud ha estat correctament emplenat i que
s’ha aportat la documentació requerida i, finalment, es procedirà a baremar
les sol·licituds en funció dels criteris d’aquestes bases.
En el supòsit que les dades siguin incompletes o manqui documentació, un
representant de la comissió es posarà en contacte amb els sol·licitants
afectats i establirà un termini de tres dies hàbils per efectuar les correccions
pertinents perquè les persones interessades puguin esmenar o completar les
dades, o adjuntar la documentació no presentada inicialment.
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Les persones interessades que, transcorregut aquest termini, no esmenin les
errades esmentades, es considerarà que desisteixen de la seva petició, la
qual s’arxivarà sense cap més tràmit.
La publicació de la llista provisional prèviament codificada s’exposarà, segons
el calendari, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i de cada entitat esportiva on
hi hagi beneficiaris dels ajuts.
Concessió dels ajuts
La comissió técnica municipal farà proposta de resolució a la Junta de Govern
municipal que aprovarà o denegarà.
L’ajut econòmic màxim será d’un 75% de la despesa de la quota mensual,
trimestral o anual de l’activitat esportiva, amb un màxim de 300€/any.
presenti.
La comissió valorarà les sol·licituds codificades per tal de mantenir l’anonimat
i confeccionarà la relació d’alumnes amb dret a ajut, d’acord amb aquestes
bases.
La comissió farà una relació de les persones beneficiàries i la quantia dels
ajuts.
La resolució definitiva d’atorgament dels ajuts es farà pública al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament i es comunicarà a cada entitat esportiva o AMPA on
hi hagi matriculats beneficiaris..
Finançament
Es determinaran els ajuts en funció del número de sol·licituds i de la dotació
máxima per aquesta línea de subvencions, que en aquesta ocasió és de
4000€
En cas que la demanda superi la dotació pressupostària, es cobriran les
sol.licituds de les unitats familiars amb rendes més baixes i/o amb major
problemática social.
Liquidació dels ajuts
Els ajuts es liquidaran un cop acabat el procés, amb caràcter retroactiu i
aplicables als mesos de gener a desembre de 2015.
Els ajuts es faran efectius, preferentment, al número de compte de l’entitat
esportiva on es realitza l’activitat esportiva.
En cas que el beneficiari no satisfaci l’import mensual que li correspongui, no
s’aplicarà la bonificació en la facturació dels successius rebuts.
Si el beneficiari té rebuts pendents de pagament en el moment de
l’adjudicació de les beques, haurà de parlar amb un membre de la comissió
tècnica, per ajudar a decidir si es manté l’ajut o no, i de quina manera se li
atorga.
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Calendari
PROCEDIMENTS DATES
Publicació de les bases 21 de setembre de 2015
Presentació sol·licituds Del 1 d’octubre al 18 d’octubre de 2015
Publicació provisional de beques concedides 30 d’octubre de 2015
Publicació de la llista definitiva Novembre 2015

Notificació
La resolució de concessió es publicarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de
Centelles, i es comunicarà a cada entitat esportiva o AMPA on hi ha famílies
beneficiàries dels ajuts.
Centelles, 16 de juliol de 2015

