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Dijous, 12 de novembre de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola

ANUNCI

L'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, mitjançant acord de Junta de Govern Local, de 14 d'octubre de 2015, ha 
aprovat les Bases reguladores per a l'atorgament de beques esportives pel curs 2015-16, 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 2015-16 amb el suport de la Diputació de Barcelona, i n'obre la convocatòria pública.

CONVOCATÒRIA.

Objectiu de la subvenció.

L'objecte d'aquestes bases és regulació de l'atorgament d'unes beques 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 2015-16 amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Partida pressupostària.

El  pressupost  màxim  que  es  destinarà  per  l'any  2015  per  a  la  concessió  de  les  beques  objecte  de  la  present 
convocatòria serà de 2.875 EUR i anirà a càrrec de la partida pressupostària núm.  32.34100.48001  del pressupost 
2015.

Procediment de concessió.

El procediment de concessió de les beques objecte d'aquesta convocatòria serà el de concurrència competitiva.

Requisits dels sol·licitants.

Seran beneficiaris de l'ajut els/les nens de 3 a 16 anys que es trobin en situacions socio econòmiques desfavorides, que 
participen a activitats esportives, d'acord amb les bases de la convocatòria. Es becarà un màxim de 2 activitats per nen.

Documentació específica de la sol·licitud.

Es detalla en la Base reguladora núm. III que figura en el present anunci.

Quan s'observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar la informació, es podrà donar 
als sol·licitants un termini, que no podrà excedir de 10 dies, per solucionar els defectes o omissions o per ampliar la  
informació.

Termini de presentació de les sol·licituds.

El termini de presentació de les sol·licitud és 20 dies naturals, comptadors des de l'endemà de la publicació de la 
present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Les sol·licituds, conjuntament amb els requisits que s'han d'acreditar en la base III, s'hauran de presentar al Registre de 
l'Ajuntament.

També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

La presentació de la sol·licitud de beca pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen.
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Lloc de presentació de les sol·licitud.

Aquesta documentació s'haurà de presentar en el Registre de l'Ajuntament, situat al carrer de Dalt, 19, de Sant Salvador 
de Guardiola,  telèfon. 93.835.80.25, en l'horari  de dilluns a divendres de 9:30h a 13:30h i  dijous també de 16:00h 
18:30h.

Criteris de valoració i ponderació dels mateixos.

Especificats en les Bases reguladora núm. VI i VII que figura en el present anunci.

Termini d'atorgament i resolució

Segons base IV i V.

La resolució, tant si és favorable com si és desfavorable, es notificarà a les persones interessades

Garanties i devolució de la beca.

La beca té caràcter voluntari i eventual, per tant, no obliga a l'Ajuntament a concedir-la, ni dóna dret al sol·licitant a 
rebre-la; són lliurement revocables i  reduïbles en tot moment, no generen cap dret a la obtenció d'altres beques o 
subvencions en anys posteriors. Està afecta al compliment de la finalitat d'interès local, tenen caràcter no devolutiu, 
sens  perjudici  del  reintegrament  inherent  a  l'incompliment  de  les  condicions  i  càrregues  imposades  en  l'acte  de 
concessió.

Règim de recursos.

La Resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós 
administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el 
termini d'un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE "AJUTS EXTRAESCOLARS ESPORTIUS

1. Objecte

L'objecte  d'aquestes  bases  és  la  regulació  de  l'atorgament  d'unes  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 2015-16 amb el suport de la Diputació de Barcelona.

2. Tipologia de beques

Beques individuals als nens de 3 a 16 anys que es trobin en situacions socio econòmiques desfavorides, que participen 
a activitats esportives. Es becarà un màxim de 2 activitats per nen.

3. Requisits

Els requisits bàsics per poder ser beneficiari de la beca pel nen matriculat a activitats esportives són:

3.1 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 2015-16 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.
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3.2. Requisits econòmics.

a) La renda de les famílies que sol·licitin l'ajut, corresponent al darrer exercici fiscal liquidat, (declaració de la renta 
2014), no pot superar els llindars màxims que a continuació s'estableixen:

- Famílies de dos membres 17.377,00 EUR.
- Famílies de tres membres 22.820,00 EUR.
- Famílies de quatre membres 27.069,00 EUR.
- Famílies de cinc membres 30.717,00 EUR.
- Famílies de sis membres 34.241,00 EUR.
- Famílies de set membres 37.576,00 EUR.
- Famílies de vuit membres 40.882,00 EUR.

* A partir del vuitè membre, s'afegiran 3.282,00 EUR 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.

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.

4. 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 3, 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 EUR 10 punts.
- De 3.110.25 EUR a 3.610.25 EUR 8 punts.
- De 3.610.25 EUR a 5.110.25 7 punts.
- De 5110.25 EUR a 5.368 EUR 6 punts.
- De 5.368 EUR a 5.706.73 EUR 5 punts.
- De 5.706.73 EUR a 6.143.40 EUR. 4 punts.
- De 6.143.40 EUR a 6.767.25 EUR 3 punts.
- De 6.767.25 EUR a 7.606.67 EUR 2 punts.
- De 7.606.67 EUR a 8.688.50 EUR 1 punt.
- Més de 8.688.50 EUR 0 punts.

b) Infants en acolliment 0,5 punt/infant.
c) Infant, pare, mare, tutor/a o germans amb una discapacitat reconeguda 0,75 punt.
d) Condició legal de família nombrosa 1 punt.
e) Família monoparental 1 punt/família.
f) 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.

5. Criteris d'atorgament del ajuts

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 C
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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.

2- 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 les bases reguladores.

3- L'ajuntament de Sant Salvador de Guardiola comunicarà a les famílies la resolució.

4- 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.

5- L'import de l'ajut no superarà la quota de l'activitat becada.

Sant Salvador de Guardiola, 2 de novembre de 2015
L'alcalde, Albert Miralda Sellarès

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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