AJUNTAMENT DE COLLBATÓ
(Baix Llobregat)

Barcelona

BASES PROGRAMA ESPORTBATÓ PER A TOTS 2018
CRITERIS PER A REGULAR LA CONCESSIÓ D’AJUTS ALS USUARIS DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES EN EL
MARC DE L’ OFERTA ESPORTIVA DE COLLBATÓ. Any 2018

PRIMERA- OBJECTE
1. L’objecte de la present és regular la concessió d’ajuts destinats als usuaris de les activitats esportives
realitzades dins el marc de l’ oferta esportiva de Collbató durant l’any 2018
2. Aquests ajuts tenen com a objectiu evitar que les famílies més desfavorides es vegin obligades a renunciar de la
realització d’activitats esportives i en concret:
A) LES ACTIVITATS QUE FOMENTIN LA PRÀCTICA ESPORTIVA
B) LES ACTIVITATS D’ INICIACIÓ A LA PRÀCTICA ESPORTIVA

3. La regularització d’aquest ajuts es regiran per aquestes bases
SEGONA- BENEFICIARIS

1. El beneficiari de l’ajut pot ser qualsevol usuari que realitzi una o més activitats esportives en el marc de l’ oferta
esportiva de Collbató durant l’any 2018 i que es trobin en una situació de necessitat personal bàsica valorada
pels Serveis Socials de l’ Ajuntament de Collbató a partir de les dades sol·licitades.
Són requisits per poder sol·licitar l’ajut:
1.

Estar matriculat a una o més activitats esportives que estiguin dins el marc de l’ Oferta esportiva de Collbató

2.

Presentar la sol·licitud en l’imprès segons annex 1 i la documentació acreditativa, en els terminis establerts a la
convocatòria.

3.

No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d’altres administracions o ens públics.

TERCERA- PROCÉS

A l’ Ajuntament de Collbató estaran a disposició dels interessats els impresos de sol·licitud de l’ajut individual de la
Beca (annex 1) a disposició de les famílies que ho sol·licitin.
Un cop degudament complimentada i signada, les famílies interessades retornaran la sol·licitud i la documentació
demanada, a les oficines de l’ OAC de l’ Ajuntament de Collbató de dilluns a divendres en horari de 9:00-14:00 i els
dijous de 17:00-19:00 fins el dia 2 de novembre inclòs.
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La mesa de Valoració formada pels Serveis Socials de Collbató i la Tècnica d’Esports, Cultura i Joventut valorarà les
sol·licituds presentades.
Un cop realitzada la valoració i pertinent puntuació de les sol·licituds s’elaborarà un informe que serà aprovat per la
Junta de Govern Local. En aquest s’especificarà la relació d’ usuaris beneficiaris per ordre de puntuació.
QUARTA – DOCUMENTACIÓ A APORTAR.
Juntament amb l’imprès de sol·licitud, el Certificat de l’ entitat conforme el sol·licitant està al corrent de pagament i la
Declaració jurada, les famílies hauran de presentar la documentació següent:






Fotocòpia completa de la Declaració de la Renda de l’any 2017, de cadascun dels membres de la unitat
familiar en edat laboral.
En cas de no haver presentat la Declaració de renda cal aportar:
- Certificat negatiu de renda, conforme no va fer la declaració.
- Certificat d’ingressos expedit per la Seguretat Social.
Còpia actualitzada del full de vida laboral de cada un dels membres en edat laboral de la unitat familiar
de convivència. (si no la tenen, declaració de no haver cotitzat mai)
Certificació acreditativa de les despeses: rebut de lloguer o hipoteca, rebut de despeses sanitàries
addicionals degudes a que algun membre de la Unitat Familiar de Convivència pateixi deficiències
físiques, psíquiques o sensorials, degudament acreditades, mitjançant certificats o informes ...
Declaració jurada conforme no es reben rendes de treballs ni cap altre recurs econòmic sota
responsabilitat de devolució. (imprès facilitat per l’Ajuntament)

A més caldrà aportar:





En cas de separació, còpia del conveni regulador i, en cas de no cobrar la pensió establerta, la
denúncia corresponent.
En el cas de que hi hagi algun membre de la família amb discapacitat: Fotocòpia del certificat oficial.
En cas de família nombrosa o família monoparental, presentar-ne l’acreditació vigent.
Còpia de les últimes 3 nòmines de les persones que estiguin treballant dintre del nucli familiar

CINQUENA- CRITERIS I BAREMS DE PUNTUACIÓ
1. Sempre que es compleixin els requisits que fan referència en l’apartat segon d’aquesta convocatòria,
s’aplicaran els criteris establerts pel Reglament Intern dels Serveis Socials de l’ Ajuntament de Collbató per
determinar la puntuació i establir l’import de la subvenció a atorgar

SISENA- ATORGAMENT DELS AJUTS ALS USUARIS DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES EN EL MARC DE L’
OFERTA ESPORTIVA DE COLLBATÓ. Any 2018

1. L’Ajuntament de Collbató destinarà durant l’exercici 2018 la quantitat de 5.800 € en concepte d’ajuts als usuaris
de les activitats esportives realitzades dins el marc de l’oferta esportiva de Collbató de l‘ any 2018
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2.
3.
4.
5.
6.

L’atorgament dels ajuts es farà per rigorós ordre de puntuació.
El fet de tenir alguna puntuació NO OBLIGA a l’Ajuntament a l’atorgament de l’ajut.
En cas d’ajuts parcials, la família haurà d’abonar la diferència.
L’atorgament dels ajuts es destinarà per l’ any 2018
La mesa de Valoració puntuarà les demandes segons el model annex 3 i s’atorgaran els ajuts en funció del
quadre adjunt, donant prioritat a les peticions que comptin amb més puntuació, fins a exhaurir la partida
pressupostaria destinada a aquest concepte.
7. En cas de no complir-se els barems econòmics el departament de serveis socials emetrà un informe acurat en
el qual es determinarà i es resoldrà la necessitat social de l’ ajut.
8. Un cop realitzades totes les valoracions i fet l’atorgament per odre de puntuació, en cas de tenir encara
disponibilitat de crèdit es farà una reformulació dels atorgaments fins a arribar a esgotar el crèdit.

Menys de 5 punts

40%

De 5 a 8 punts

60%

De 9 a 12 punts

80%

De 12 a 15 punts

100%

SETENA - RENÚNCIES
1. Es considera renúncia quan el sol·licitant emet per escrit el no-interès de la totalitat o part de la beca atorgada.
2. El sol·licitant o el pare/mare/tutor del nen menor d’edat haurà de signar per escrit la renúncia de l’ import total o
parcial concedit, segons model annex 4.
3. En cas de renúncia de qualsevol atorgament total o parcial, la mesa de Valoració destinarà l’ import restant a la
següent família sol·licitant, seguint l’ordre de puntuació.
VUITENA- ABONAMENT DE L’AJUT
1. El pagament s’efectuarà directament a les famílies beneficiàries. En cas que les persones interessades tinguin
quotes pendents de liquidar a la entitat esportiva, l’ Ajuntament liquidarà l’ import de la subvenció atorgada
directament a l’entitat esportiva per satisfer el deute pendent o part del mateix.
2. La manca de presentació del “Certificat de l’entitat per la qual es demana la subvenció” autoritza a l’Ajuntament
a efectuar el pagament de la subvenció atorgada directament a l’ entitat esportiva si fos el cas que aquest
tingués deutes pendents amb l’ entitat esportiva.
NOVENA- DRETS I DEURES
1. Els/les sol·licitants es comprometen a facilitar tota la informació demanada de forma veraç.
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2. Quan es demostri, per qualsevol mitjà, la falsedat de les dades que figuren en la sol·licitud, la subvenció
quedarà sense efecte.
DESENA- INCOMPTABILITATS
La percepció de l’ajut destinat als usuaris de les activitats esportives realitzades dins el marc de l’ oferta esportiva de
Collbató durant l’any 2018 es incompatible amb el gaudiment dels beneficis fiscals regulats per l’ordenança fiscal núm. 48
de l’ Ajuntament de Collbató per l’any 2018
ONZENA- APLICACIÓ DE LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’Ajuntament no podrà comunicar l’adjudicació d’ajuts als seus beneficiaris mitjançant l’elaboració de llistes públiques. Es
notificarà per escrit a cadascuna de les famílies a les que s’ha atorgat l’ajut.

Collbató, a 8 d’octubre de 2018
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ANNEX 1

SOL·LICITUD D’AJUT A USUARIS DE LES ACTIVITATS
ESPORTIVES EN EL MARC DE L’ OFERTA ESPORTIVA DE
COLLBATÓ. Any 2018

EMPLENAR UN FULL PER ALUMNE
SOL·LICITANT: Interessat

Pare/Mare

Tutor/a

NOM:
COGNOMS:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
TELÈFONS:

DADES ALUMNE/A MATRICULAT/DA

NOM

COGNOMS

DATA
NAIXEMENT

5

DNI de l’
alumne(si el nen
no te DNI posar el
DNI del
mare/pare/tutor )

ENTITAT on fa
la/es actv/s.
esportives
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QUOTES i MATRICULA ABONADES PER A REALITZAR L’ ACTIVITAT ESPORTIVA

QUOTES i MATRICULA 2018

TOTAL IMPORT
SOL·LICITAT:

…………………… €

Nº COMPTE PER REBRE L’ INGRÈS

E



S

Adjunto a aquesta sol·licitud els següents documents:
Documentació especificada al punt Quart de les Bases.( imprescindible adjuntar aquesta documentació per a poder
tramitar la sol·licitud)
Certificat de l’ entitat esportiva per la qual es demana la subvenció, on consti els imports abonats pel sol·licitant per
a la realització de la pràctica esportiva de l’ anualitat 2018.
En cas que la persona sol·licitant no estigui al corrent de pagament i tingui deutes pendents amb l’ entitat o no es
presenti aquest certificat, autoritza a l’Ajuntament a efectuar el pagament de la subvenció atorgada directament a l’
entitat esportiva
Declaració jurada (Annex 2) ( imprescindible adjuntar aquesta documentació per a poder tramitar la sol·licitud)

DECLARO que conec i accepto les bases que regeixen la convocatòria de subvenció aprovada per Decret d’ Alcaldia el 8
d’octubre de 2018 i, en conseqüència
SOL·LICITO L’Ajut per a usuaris de les activitats esportives realitzades dins el marc de l’ oferta esportiva de Collbató de l’
Any 2018
Signatura
Collbató, a

de

de 2018

D’acord amb allò establert per l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal l’informem
que les dades personals seran incorporades i tractades als fitxers de l’ajuntament de Collbató. L’ organisme responsable del fitxer és l’Ajuntament
de Collbató, i l’adreça on l’interessat o interessada podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al mateix, és carrer
Bonavista, 2
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ANNEX 2

DECLARACIÓ JURADA.
DADES SOL·LICITANT/ PARE-MARE O TUTOR/A
NOM:
COGNOMS:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
DNI:
NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE/A

Jo,......................................................................................................

amb

DNI

núm.

................................... com a sol·licitant o com a mare/pare/tutor/a legal de l’interessat
.............................................................................. declaro sota jurament que la unitat familiar no
rep rendes de treballs ni cap altre recurs econòmic no declarat, sota responsabilitat de
devolució.
Collbató, .................... de .................................................... de 2018
Signatura
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ANNEX 3

BAREM DE PUNTUACIÓ PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS A
USUARIS DE DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES EN EL
MARC DE L’ OFERTA ESPORTIVA DE COLLBATÓ. Any 2018
a) Dades econòmiques
1.1.

VALORACIÓ ECONÒMICA

Màxim d’ingressos nets mensuals indicats en el
quadre “informació per valoració”

1 punt

25% menys dels ingressos nets mensuals
indicats en el quadre anterior

3 punts

50% menys dels ingressos nets mensuals
indicats en el quadre anterior

5 punts

75% menys dels ingressos nets mensuals
indicats en el quadre anterior

8 punts

0 ingressos

10 punts

INFORMACIÓ PER LA VALORACIÓ
Un adult

732,54 euros

Un adult i un infant(*)

952,30 euros

Un adult i dos infants

1.172,06 euros

Un adult i tres infants

1.391,82 euros

Dos adults

1.098,81 euros

Dos adults i un infant

1.318,57 euros

Dos adults i dos infants

1.538,33 euros

Dos adults i tres infants

1.758,09 euros

Tres adults

1.465,07 euros

Tres adults i un infant

1.684,84 euros

Tres adults i dos infants

1.904,60 euros

Tres adults i tres infants

2.124,36 euros
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b) Dades familiars

1.2.

VALORACIÓ SOCIAL.

1.2.1 Agregats positius:
1.

Situació familiar
Monoparental
F .Nombrosa
Persones majors de 60 anys a càrrec
Procés de separació
Dificultats en les relacions familiars
Manca d’autonomia personal

2.
3.
4.
5.
6.

Habitatge(males condicions, aïllament, amuntegament)
Atur i dificultats d’integració laboral
Maltractaments
Problemes greus de salut
Discapacitat i situacions de dependència

7.

Situació escolar
Absentisme
Dificultats d’aprenentatge
Necessitats educatives especials

0,5 punts
0,5 punts
0,5 punts
0,5 punts
0,5 punts
0,5 punts
1 punt
1 punt
1 punt
1 punt
1 punt
0,5 punts
0,5 punts
0,5 punts

1.2 Agregats negatius:
1.
2.
bàsics

Incompliment dels acords establerts amb els serveis socials bàsics
Tinença de patrimoni i altres bens a valorar pels serveis socials

1.3.

PROCEDÈNCIA DE LA DEMANDA
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ANNEX 4

RENÚNCIA DE L’AJUT A USUARIS DE LES ACTIVITATS
ESPORTIVES EN EL MARC DE L’ OFERTA ESPORTIVA DE
COLLBATÓ. Any 2018

DADES SOL·LICITANT/ PARE, MARE O TUTOR/A
NOM:
COGNOMS:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
DNI:

DADES ALUMNE/A MATRICULAT/DA
NOM

COGNOMS

DATA NAIXEMENT

SEXE
(H/D)

Signatura

Collbató, a

de

de 2018

D’acord amb allò establert per l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal l’informem
que les dades personals seran incorporades i tractades als fitxers de l’ajuntament de Collbató. L’ organisme responsable del fitxer és l’Ajuntament
de Collbató, i l’adreça on l’interessat o interessada podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al mateix, és carrer
Bonavista, 2
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