En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i el text de les
bases es poden consultar al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de la pagina web
municipal, durant el termini de vint dies des de la data de publicació del present Anunci
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes de presentació d’al·legacions.
Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del
mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei
39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
En cas que no es presenti cap reclamació ni suggeriment, l’acord d’aprovació inicial
esdevindrà definitiu, sense tràmit ulterior.
El text complet de les bases reguladores és el següent:
BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DE LA LÍNIA DE BEQUES PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES PER A INFANTS, ADOLESCENTS I ADULTS DE
FAMÍLIES AMB NECESSITATS SOCIOECONÒMIQUES – 2020-2021
PREAMBUL
L’ajuntament de Gaià té la voluntat d’impulsar unes bases reguladores i la convocatòria
per l’atorgament d’ajuts individuals destinats a activitats esportives destinades a les
persones amb pocs recursos econòmics, per facilitar l'accés a la realització d'activitats
esportives amb l'objectiu que ningú en quedi exclòs per motius econòmics o de caire
social, contribuint a l'eliminació de riscos d'exclusió, vulnerabilitat, i a la compensació de
dèficits de suport social.
La finalitat primària dels ajuts és la prevenció del risc social i de la des protecció de
col·lectius amb risc d’exclusió social.

https://bop.diba.cat
Pàg. 1-12
CVE 2020022011

En data 21 de juliol de 2020, el ple de la corporació a aprovat de manera inicial les
bases específiques i la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva de la línia de beques per a activitats esportives per a
infants, adolescents i adults de famílies amb necessitats socioeconòmiques –
2020-2021, del municipi de Gaià i sotmetre’l a informació pública per un període de vint
dies.

Data 7-8-2020

BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DE LA LÍNIA DE BEQUES PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES PER A INFANTS, ADOLESCENTS I ADULTS DE
FAMÍLIES AMB NECESSITATS SOCIOECONÒMIQUES – 2020-2021

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ANUNCI

A
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1a.- Objecte i finalitat de la convocatòria

es

regula

de

conformitat

amb

En tot allò que no estigui previst en les presents Bases, seran d’aplicació els preceptes
de la Llei 38/2003, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol
pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament i l’ordenança general de
subvencions del municipi de Gaià.
Les subvencions a les quals fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i
eventual, no generen cap dret a l’obtenció de subvencions en anys posteriors i no es
poden al·legar com a precedent.

https://bop.diba.cat

2a.- Marc normatiu i règim jurídic
La present convocatòria de subvencions
aquestes bases.

Pàg. 2-12

Queden excloses del recurs les persones que no es troben en situació de risc d'exclusió
social i els esportistes professionals.

CVE 2020022011

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de beques esportives en concepte
d’activitats esportives per a:
a) Beques per activitats esportives que realitzin els infants, adolescents i adults
amb necessitats socioeconòmiques empadronats als municipi de Gaià.

A
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5a.- Actuació i conceptes subvencionables
A efectes d'aquesta convocatòria s'entén per activitats esportives subvencionables
qualsevol acció que promou la pràctica de l'activitat física i esportiva dins els àmbits de
l'esport de competició, educatiu, de lleure i de salut, de setembre del 2020 al juny del
2021.
Seran subvencionables aquelles activitats esportives organitzades pels diferents centres
educatius dins de l’horari lectiu, per les diferents Associacions de Mares i Pares (AMPA)
fora de l’horari lectiu, entitats, clubs esportius i ens locals. L’activitat haurà de
realitzar-se entre els mesos de setembre a juny, exceptuant aquelles activitats puntuals,
del curs escolar 2020-2021.
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4a.- Crèdits Pressupostaris
Els crèdits pressupostaris als quals s’imputa la subvenció està previst a l’aplicació
pressupostaria
341.48101 del pressupost de l’ens municipal vigent amb una quantitat de 3.000€.

B

3a.- Finançament. Caràcter condicionat de les subvencions
La concessió de l’ajut té caràcter condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient
en l’exercici pressupostari en què s’executi la despesa que suposa el pagament de les
mateixes.

Data 7-8-2020

Estan subjectes a limitació pressupostària i al compliment de la finalitat.

a) Emplenar degudament la sol·licitud i presentar-la, juntament amb la resta de
documentació requerida,.
b) Tenir una renda familiar anual, associada al nombre de membres de la unitat
familiar, igual o inferior als següents imports:
3 membres
4 membres
5 membres
6 membres
7 membres
8 membres

29.043,36 €
32.270,40 €
35.497,44 €
38.724,48 €
41.951,52 €
45.178,56 €

En el cas que el beneficiari o algun dels membres de la unitat de convivència, tingui
reconeguda una discapacitat igual o superior al 33%, el llindar màxim es multiplicarà per
1’5.
Les famílies monoparentals de dos membres seran tractades com a unitats familiars de
3 membres. Per al càlcul de la unitat familiar es consideren membres: - la persona pel
qual es sol·licita l’ajut.
-

-

En el cas de menors els progenitors, el/la tutor/a o persona encarregada de la
guarda i protecció del menor.
Els germans solters menors de 25 anys i que convisquin al mateix domicili familiar a
31 de desembre de l’any utilitzat en el càlcul de la renda familiar o els germans de
més edat quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.
En el cas de divorci o separació dels pares, no es considerarà membre computable
qui no convisqui amb l'infant. No obstant, tindrà la consideració de membre
computable el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació i, per tant,
s'inclouran les seves rendes en el còmput de la renda familiar
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Els sol·licitants quan els destinataris dels ajuts econòmics són menors d’edat, la
persona sol·licitant ha de ser la mare, el pare o el/la tutor/a legal. Les persones
sol·licitants hauran de complir amb els següents requisits:

CVE 2020022011

les persones

Data 7-8-2020

Els beneficiaris poden optar a ser beneficiaris d’aquests ajuts
empadronades en aquest municipi.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

7a.- Persones beneficiaris i requisits

B

6a.- Conceptes no subvencionables
No seran subvencionables les despeses de material esportiu (banyador, patins, pilotes,
vestits, botes...), les revisions mèdiques, els desplaçaments ni altres despeses
generades per la pròpia activitat. Tampoc seran subvencionables les activitats puntuals
d’un sol dia.

A
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8a.- Quantia de la subvenció
Serà subvencionable el cost fins al 100%, amb un topall màxim de 200,00 euros. (mirar
base 13)
Les persones beneficiaries només podran rebre subvenció per a la realització d’una
activitat esportiva.
En cap cas l’import de l’ajut que es concedeixi podrà superar el cost efectiu de
l’activitat que dugui a terme la persona destinatària.
En el cas que el nombre de sol·licituds presentades superi el crèdit pressupostari
disponible, es reduirà l'import atorgat de forma proporcional a totes les persones
beneficiàries, d'acord amb els criteris de valoració que s'estableixen en aquestes
Bases per obtenir beca.
9a.- Documentació a aportar i lloc de presentació
La sol·licitud es podrà presentar a l 'Oficines municipals, mitjançant model normalitzat
que estarà a disposició dels interessats en la seu electrònica de l’Ajuntament, sens
perjudici que es puguin utilitzar la resta de mitjans establerts en l’article 16.4 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú.
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Les activitats esportives s’hauran de realitzar en una entitat esportiva. Totes les
activitats organitzades per les entitats esportives han de complir la normativa vigent pel
que fa a capacitació dels professionals, ràtios d'usuaris, assegurances, etc. L’ajut
concedit serà exclusivament per a la persona beneficiària indicada a la sol·licitud

Data 7-8-2020

En el supòsit que les persones sol·licitants no puguin adjuntar la documentació referida
a la capacitat econòmica i estiguin rebent assistència social rellevant, l'ajuntament podrà
fer una valoració estimativa dels ingressos d'acord amb la informació de què disposi.
Les situacions personals que es valoraran seran aquelles que es compleixin en el
moment de la sol·licitud.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Per al càlcul del nivell de renda de la unitat familiar: La renda de les famílies, als efectes
d'aquests beneficis, 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.

B

No es consideraran membres de la unitat familiar els avis o altres parents, tot i que
convisquin al domicili de l'infant. Per al càlcul de la renda familiar en el cas de separació
o divorci amb guarda i custòdia compartida, son membres computables:
- Les persones progenitores, tutores o encarregades de la guarda i protecció de menor
pel qual se sol·licita l’ajut, encara que no convisquin.

A
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A la sol·licitud de l’ajut es podrà adjuntar la documentació opcional següent per a
l’obtenció de punts addicionals a la valoració socioeconòmica:
·
·
·
·

Justificació de despeses fixes mensuals: habitatge, lloguer o hipoteca.
Carnet de família nombrosa. (si s’escau)
Carnet de família monoparental. (si s’escau)
Certificat de reconeixement de disminució, i/o resolució d'invalidesa de l'INSS o
informes mèdics i/o psicològics. (si s’escau)
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A) En tots els casos:
· Model d’instància normalitzat sol·licitant l’ajut.
· Fotocòpia del DNI o NIE de totes les persones que formen la unitat familiar o
llibre de família en cas de no tenir-ne.
· Volant d'empadronament al municipi de totes les persones que formen la unitat
familiar.
· Pressupost anual de l’activitat emès per l’entitat esportiva per la qual es demana
la beca esportiva i/o comprovant d’inscripció.
· Justificant d’ingressos de tots els membres de la unitat familiar
Ø Última declaració de la renda (2019)
Ø Justificants d’ingressos de totes les persones en edat laboral de la
unitat familiar: si es troba ocupat/da laboralment, portar les últimes 4
nòmines, altres prestacions (atur, erto, pensions, renda garantida
de ciutadania, pensions no contributives).
Ø Treballadors/es autònoms, l’última declaració trimestral IRPF, i/o
butlletí de cotització a la seguretat social i en tot cas, declaració de
responsabilitat dels ingressos que té.
Ø En cas d'estar a l'atur i no rebre cap prestació presentar certificat de
l'OTG.
Ø Declaració jurada d'ingressos de la unitat de convivència, únicament
en el supòsit en que quedi suficientment justificada la impossibilitat
d'aportar la documentació requerida.

Data 7-8-2020

Les sol·licituds d’ajuts s’ha de formalitzar mitjançant model normalitzat acompanyat de
la següent documentació:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Es publicarà a la seu electrònica la llista de sol·licituds i els requeriments de
documentació, si s'escau. Per al cas que es presentin sol·licituds que incloguin
documentació incorrecta o incompleta, l’Ajuntament dictarà la resolució de requeriment
corresponent, atorgant als interessats un termini de 10 dies hàbils per a la seva
esmena, a partir del dia següent al de la seva publicació en la web municipal, la qual
tindrà efectes de notificació administrativa.

B

Només es podrà presentar una sol·licitud per beneficiari. El model inclourà un
compromís per part de la persona sol·licitant de garantir l’assistència a l’activitat en cas
de rebre l’ajut i de comunicar a l’entitat esportiva la seva baixa, en cas de renunciar-hi.

A
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La presentació de la sol·licitud d’ajut pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen i implica l’autorització, de tots i cadascun dels membres de la
unitat familiar, per tal que l’òrgan competent pugui sol·licitar a les administracions les
dades relatives a la renda, al patrimoni familiar, la residència i altres situacions no
acreditades de la persona sol·licitant i la resta de membres de la unitat familiar, amb la
única finalitat de completar degudament l’expedient.
La presentació de la sol·licitud implica l’autorització de tots i cadascun dels membres
de la unitat familiar, per tal que l’administració pugui incorporar les dades en un fitxer i
cedir-lo si cal a altres administracions i/o entitats socials amb l’únic objectiu de garantir
una correcta coordinació entre la xarxa d’agents implicats en la valoració i atorgament
d’ajuts.
10a.- Termini de presentació de les sol·licituds
El termini per a la presentació de les sol·licituds és, és del 7 al 25 de setembre de
2020.
La convocatòria resta condicionada a les possibles al·legacions i reclamacions que
pugui haver-hi en la publicació d’aquestes bases. En aquest cas, les sol·licitud restaran
en suspens fins a la resolució de les al·legacions i reclamacions efectuades.
11a.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació
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.

https://bop.diba.cat
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La no aportació de la documentació obligatòria implica la no acreditació de la situació i,
conseqüentment, la renúncia directa per part de la persona sol·licitant a l’ajut.

CVE 2020022011

D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, els ciutadans no estan obligats a aportar documents que
hagi elaborat qualsevol Administració sempre que l’interessat hagi expressat el seu
consentiment perquè es consultin o sol·licitin. Per tant, la persona que no autoritzi a
l’Ajuntament a consultar les seves dades a una altra administració caldrà que ho indiqui
al formulari de sol·licitud, i que aporti els documents originals.

Data 7-8-2020

·

En cas de sentència de separació o divorci, cal portar el
conveni regulador on consti pensió alimentària i custòdia dels fills.
Còpia de l'ordre de protecció judicial, sentència condemnatòria, informe del
Ministeri Fiscal indicant l'existència d'indicis de violència de gènere (si s’escau).

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

·

A
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12a.- Procediment de concessió
El procediment de concessió dels ajuts regulats a les presents Bases Reguladores
serà el de concurrència competitiva.

13a.1 - Valoració econòmica
La valoració econòmica s’obté de la suma dels ingressos de tots els membres de la
unitat de convivència. A aquests s’hi restaran les despeses d’habitatge, ja siguin de
lloguer o hipoteca, en un màxim de 450 euros mensuals, sempre i quan s’hagi presentat
aquesta documentació de caràcter opcional.

Unitat familiar

13.1.1
Renda disponible màxima mensual

13.1.2
Renda disponible màxima mensual

1 membre

995,96

663,97 euros

2 membres

1294,76

863,17 euros

3 membres

1593,54

1062,36 euros

4 membres

1892,33

1261,55 euros

5 membres

2191,11

1460,74 euros

6 membres

2489,90

1659,93 euros

7 membres

2788,70

1859,13 euros

8 membres

3087,48

2058,32 euros

9 membres

3386,27

2257,51 euros

10 membres

3685,05

2456,7 euros
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Per a la valoració de les sol·licituds es tindran en compte els següents criteris objectius:

Data 7-8-2020

L'import de les beques serà destinat única i exclusivament al concepte pel qual s'ha
concedit.
Els ajuts s’atorgaran a aquelles sol·licituds que obtinguin millor valoració un
cop aplicats els criteris objectius determinats a les presents bases.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

13a.- Criteris objectius d’atorgament de l’ajut
Els imports de les beques atorgades dependran de les rendes familiars, els membres de
la unitat familiar, situació de risc, dels criteris socials i familiars, i s'establiran a partir d'un
estudi realitzat mitjançant les dades aportades amb la sol·licitud de les beques.

B

La resolució dels ajuts sol·licitats, ja sigui mitjançant la seva concessió o la seva
denegació, es publicaran a la pàgina web municipal. Aquesta publicació tindrà efectes
de notificació a l’interessat. També es podrà consultar presencialment al tauler
d'informació de l'Ajuntament.

A
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· Família monoparental

3

· Prestació d'atur, erto,
Ciutadania

subsidi, pensió o Renda Garantida de 3 (per cada persona)

· Família nombrosa

2

· Situació de violència de gènere i/o domèstica

2

· Seguiment regular per part dels Serveis Socials Bàsics

3

· Tenir informe de risc segons criteris establerts en l'informe social de 3
beques de menjador
· Algun membre de la família amb certificat de disminució o malaltia 2
física o mental
· Sense feina ni cap prestació d'un o més membres de la unitat familiar

3 (per cada persona)

Segons la puntuació obtinguda s’aplicarà el percentatge corresponent, sobre el cost de
l’activitat esportiva, per la qual es sol·licita l’ajut, que donarà l’import de l’ajut.
Total puntuació

Percentatge concedit

De 1 a 8 punts

70%

De 9 a 14 punts

90%

Més de 15 punts

100%

14a.- Òrgan competent per a la proposta de concessió, terminis de
resolució i notificacions
L’atorgament de les subvencions es farà un cop finalitzat el període de presentació
de sol·licituds.
Una vegada que la sol·licitud reuneixi tots els requisits relacionats en aquestes bases,
s’emetrà informe motivat de caràcter preceptiu, i formularà la proposta de
resolució.
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Puntuació

Pàg. 8-12

Aspectes puntuables

CVE 2020022011

13a.1 - Valoració Social

Data 7-8-2020

6 punts
3 punts

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Ingressos inferiors els barems 13.1.2
Ingressos entre els barems 13.1.1 i els barems 13.1.2

B

- Les sol·licituds que superin els ingressos mensuals nets familiars (exposats en
l’apartat 13.1.1) s’entendran denegades.
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- A famílies que tinguin deutes pendents amb alguna entitat/club esportiu o
associació
- A les persones que haguessin abandonat una activitat subvencionada sense
causa justificada.
En cas de rebre ajuts econòmics per altres administracions o entitats públiques o
privades per la mateixa finalitat caldrà comunicar-ho en el moment de fer la sol·licitud.
Contra la resolució d’atorgament o denegació de l’ajut, que posa fi a la via
administrativa, podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des de la notificació de l’acord al
sol·licitant. Així mateix, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant els
Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar a partir del dia següent a la data de notificació efectuada a la
persona sol·licitant dels ajuts concedits i/o denegats.
15a.- Pagament de la subvenció
Les persones beneficiàries hauran d'haver realitzat la inscripció a l'entitat
organitzadora de l'activitat esportiva escollida, en el termini i forma establert per
aquesta.
Tanmateix, també hauran d'abonar la part que no cobreixi la beca en els terminis
establerts per l'entitat.
Una vegada confirmades les inscripcions de les persones beneficiàries i realitzada
l’adjudicació de beques per part de l’ajuntament, aquest efectuarà un únic pagament
de l'import total concedit per a cada beneficiària i l’import s’ingressarà directament a
l’entitat on la persona hagi de realitzar la pràctica esportiva.

https://bop.diba.cat
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No s’atorgarà cap ajut econòmic:

CVE 2020022011

Aquests ajuts es podran denegar per no complir els requisits establerts en les presents
bases.

Data 7-8-2020

El termini de resolució serà d’un (1) mes comptador des de la data en què finalitzi el
període de presentació de sol·licituds, sempre i quan la sol·licitud s’hagi formulat de
manera correcta i s’hagi adjuntat tota la documentació precisa segons aquestes bases.
El silenci s’entendrà desestimatori.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’alcalde de l’ajuntament és l’òrgan competent per atorgar les subvencions que
regulen aquestes bases. La resolució es notificarà a les persones beneficiàries.
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L’entitat esportiva haurà d’acreditar mitjançant factures i/o altres documents de valor
probatori equivalent, amb validesa en el tràfic jurídic mercantil, per procedir a la
transferència anteriorment mencionada.

L’acceptació de l’ajut per a la realització de qualsevol activitat esportiva implica la
declaració que la beneficiària directa de l’ajut està preparada físicament per poder
realitzar l’activitat i que ha realitzat les proves mèdiques adequades a la seva edat i
característiques físiques i personals.
17a.- Modificació de l’ajut
Quan variïn les circumstàncies que motivaren la sol·licitud de l’ajut, des de l’òrgan
competent, es podrà modificar la prestació a proposta de la pròpia persona interessada
o d’ofici, dins els límits establerts en les presents bases.
18a- Suspensió cautelar de les prestacions
Prèvia a l’extinció o revocació de l’ajuda concedida, amb independència que s’hagi
iniciat o no un procediment d’extinció o revocació, bé d’ofici o a instància de part es
podrà procedir, a criteri i per decisió motivada de l’òrgan competent, a la suspensió
cautelar del pagament de la prestació quan s’haguessin detectat en una unitat de
convivència indicis d’una situació que impliqui la pèrdua d’algun dels requisits exigits
per al reconeixement o manteniment de la mateixa.
La suspensió de la prestació podrà ser motivada per la pèrdua temporal o per
l’incompliment d’alguns dels requisits de la mateixa o de les obligacions de la persona
beneficiària recollides en aquestes bases.
19a. Extinció de l’ajut, Reintegrament i Revocació.
Procedirà l’extinció de l’ajut, mitjançant resolució de l’òrgan competent i prèvia
audiència a la persona interessada, per manteniment d’una situació de suspensió per
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16a.- Acceptació de l’ajut i declaració d’aptitud física
Els/les beneficiaris/àries, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de
concessió, hauran d’acceptar sense reserves l’ajut així com les condicions
imposades en la concessió. S’entendrà acceptada tàcitament si en el transcurs d’un
mes a partir de la recepció de la notificació no es manifesta expressament objeccions.

Data 7-8-2020

Per calcular l’import a retornar es tindrà en compte l’import percebut, dividit pel total de
mesos que dura l’activitat. L’import resultant es multiplicarà pel nombre de mesos que
el beneficiari/a no hagi realitzat l’activitat.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L'abandonament i/o renúncia per part dels les persones beneficiaries de l'activitat
objecte de la beca concedida determinarà el reintegrament de la quantitat que hagi
estat indegudament abonada mitjançant acord previ amb l’entitat.

B

Un cop finalitzada o durant l'activitat esportiva, l’ajuntament de Gaià, comprovarà a
través de l'entitat organitzadora l'assistència dels infants i joves becats a l'activitat
mitjançant document signat per la mateixa abans del termini establert.

A
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Es podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se a
l’adreça electrònica gaia@diba.cat.
23a. Règim normatiu
Les presents bases es regeixen i es complementen amb allò establert a la Llei 38/2003,
de 17 de Novembre, el seu reglament i l’ordenança general de subvencions de
l’ajuntament de Gaià.
Les presents bases també estaran subjectes a allò que disposa la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència i accés a la informació pública i bon govern de
Catalunya.
Conforme a la Llei 12/2007 de Serveis Socials, aquests ajuts pretenen atendre
situacions amb necessitat d’atenció especial i prevenir situacions de vulnerabilitat, risc o
dificultat social per a la infància i l’adolescència.
Igualment, segons la Llei 14/2010 dels Drets i les Oportunitats en la Infància i
l’Adolescència, aquests ajuts estan dirigits a garantir i promoure un nivell bàsic de
benestar per un desenvolupament integral, així com garantir les necessitats bàsiques
dels menors. La finalitat primària dels ajuts és la prevenció del risc social i de la
desprotecció de col·lectius amb risc d’exclusió social.
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22a.- Protecció de dades
D’acord amb el que disposa l’article 12 i següents de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals les
dades de caràcter personal
s’incorporaran al fitxer del qual és responsable
l’ajuntament de Gaià i seran objecte de tractament per la gestió de la sol·licitud i tràmits
relatius a aquesta subvenció.

Data 7-8-2020

21a.- Publicitat
Aquestes bases es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al taulell
d’anuncis de l’Ajuntament de Gaià i es sotmetran a informació pública per un termini de
30 dies hàbils, un cop transcorregut aquest termini i si no es presenten al·legacions
s’entendran aprovades definitivament.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

20a. Règim sancionador
Les persones beneficiàries queden sotmeses al règim sancionador recollit a la
Llei 38/2003, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament.

B

un període continuat superior a tres mesos i per les causes contingudes a l’article 37
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
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Enric Armengou Vall de Vilaramó
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 7-8-2020

CVE 2020022011

Signat electrònicament per qui s’indica.

https://bop.diba.cat

Gaià, 4 d’agost de 2020
L’alcalde,

Pàg. 12-12

En tot allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació la resta de disposicions legals
aplicables en matèria de règim local. Els dubtes que es puguin plantejar en l’aplicació
d’aquestes bases podran ser clarificats per la comissió avaluadora definida en el punt.
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