AJUNTAMENT
DE LA
VILA DE CASSERRES
ANUNCI

En el Ple extraordinari celebrat en data 11 de juny de 2020, es van aprovar les bases

Article 2.- Justificació social: l’esport per prevenir el risc d’exclusió
La realització d’activitats esportives també són considerades qüestions de necessitats
vitals, i al mateix temps com a una pràctica que afavoreix la integració i la prevenció
d'aquells col·lectius d'infants / adolescents i joves en risc d'exclusió social, així com una
millora de convivència en el seu entorn i una transmissió positiva de valors personals i
socials.

Article 3. Persones beneficiàries
3.1. Poden ser beneficiaris els infants i adolescents empadronats al municipi que es

trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques i que
realitzin una activitat esportiva a qualsevol entitat esportiva o de lleure del municipi de
Casserres.
3.2. Poden sol·licitar els ajuts per la realització d’activitats esportives els pares, les
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mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la
cura de les persones beneficiàries.

Pàg. 1-6

L’objecte d’aquestes bases és regir els ajuts per a l’activitat esportiva per a infants i
adolescents (3 a 17 anys) empadronats al municipi de Casserres, que es trobin en una
especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.
Aquests ajuts s’atorgaran per a les temporades on el meritament de la fitxa sigui
l’exercici de l’any en curs, per activitats esportives d’AMPAS o en altres activitats
esportives en que es trobin.
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Article 1. Objecte
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BASES REGULADORES D’AJUTS PER A L’ACTIVITAT ESPORTIVA PER A
INFANTS PER PREVENIR EL RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL DE
L’AJUNTAMENT DE CASSERRES.
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l'Ajuntament de Casserres, el text íntegre de les quals és el següent.
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reguladores dels ajuts per a activitats esportives per a infants en situació de risc social de
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 No tenir deutes amb el club, entitat esportiva, AMPA corresponents a altres

anys/temporades/cursos.
Aquests requisits s’han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Article 5. Sol·licitud
La sol·licitud s’ha de presentar a les oficines de l’Ajuntament de Casserres en horari
d’oficina dins els terminis establerts i conforme el model estipulat per aquest ajut. És
imprescindible que la sol·licitud tingui registre d’entrada, sinó no tindrà validesa.
En qualsevol cal, les bases, la sol·licitud i la documentació relacionada amb aquestes
bases es troba disponible a la plana web de l’ajuntament de Casserres;
www.casserres.cat

Article 6. Documentació
A les sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació següent , mitjançant fotocopia:
6.1. Documentació Econòmica

Ingressos de tots els membres de la unitat de convivència majors de 18 anys. La
justificació pot donar-se amb:
 En cas de treballador fix/temporal, 3 últimes nòmines a la presentació de la
sol·licitud
 En cas de ser pensionista, certificat de pensió
 En cas de trobar-se a l’atur, fotocòpia del certificat integral del Servei Ocupació
de Catalunya (SOC) per poder comprovar la situació administrativa actual; la
C/ Escodines, 14 -08693 Casserres Tel. (+34) 93 823 40 00 Fax (+34) 93 823 43 46
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L’import econòmic que la unitat familiar destina a l’habitatge, ja sigui de lloguer
o compra no pot superar els 500€/mensuals.
Tenir una renda neta per membre de la unitat familiar, disponible igual o inferior
a l’indicador de Renda de suficiència de Catalunya ( 569,12€ /mes), excepte en
els casos d’acreditació de violència masclista, només es tindran en compte els
ingressos de la persona víctima de violència masclista.
Per membre de la unitat familiar s'entendran aquelles persones que constin en el
volant d’empadronament.
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A més de reunir les condicions per ser persona beneficiària, per poder rebre l’ajut cal:
Presentar la sol·licitud i la documentació de l’article 6 de les bases en els terminis i la
forma establerts en aquesta convocatòria.
 Estar empadronat i viure a Casserres.
 No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d’altres administracions o ens públic
o privat, o en tot cas les subvencions rebudes no superin la totalitat del cost del
concepte pel que se sol·licita l’ajut.

A

Article 4.Requisits.










de la unitat familiar, certificats que acreditin aquestes circumstàncies i el grau.
En cas de malaltia greu d’algun membre de la unitat familiar, informes mèdics o
d’altres documents que ho acreditin, dels darrers sis mesos anteriors a la
convocatòria, excepte en els casos de malalties degeneratives en què la data de la
documentació acreditativa serà indiferent
En cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació
acreditativa.
Sentència de la guàrdia i custòdia en cas de separació o divorci i/o Conveni
regulador
En cas d’incompliment de l’obligació de pagament de la pensió d’aliments,
documentació acreditativa de la reclamació de la pensió d’aliments.
Rebut del Club, AMPA, o entitat esportiva, conforma s’ha pagat la totalitat o un
parcial de la fitxa/s o quota/s del 2019-2020 per sol·licitant/ beneficiaria de
l’ajut. En cas de no haver fet el pagament, presentar preinscripció o inscripció a
l’activitat.
Núm. de compte corrent on s’haurà de realitzar la transferència al beneficiari si
ja s’ha pagat la fitxa o quota total o parcialment.
Els Serveis Socials de l’Ajuntament de Casserres podran sol·licitar que s’adjunti
qualsevol altre document que considerin oportú per tal de poder acreditar amb
més fidelitat la situació personal i/o econòmica del/la sol·licitant.

Article 7.- Criteris de priorització
Els criteris de priorització són, per aquest ordre, els següents:
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6.2. Documentació social:
 DNI/NIE, permís de residència o passaport del pare /mare /tutor
 Llibre de família
 Volant d’empadronament de tots els membres de la unitat familiar
 Carnet de família nombrosa i/o carnet de família monoparental, si és el cas.
 En cas de disminució o discapacitat física, psíquica o sensorial d’algun membre
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situació de prestacions i els períodes d’inscripció
En cas de cobrament d’altres prestacions econòmiques (Renda Garantida
Ciutadania,..) el document acreditatiu
En cas de no poder justificar els ingressos del nucli familiar, caldrà presentar una
declaració jurada adjunta en la sol·licitud.
El darrer rebut de la hipoteca o lloguer de l’habitatge on resideixi la persona
beneficiària a la presentació de la sol·licitud.
Justificant Ajuts de Lloguer ( Agència d’Habitatge de la Generalitat)
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7.1. La valoració obtinguda a partir del protocol de prestacions econòmiques de

7.2. La valoració conjunta que realitzin l’Equip de Serveis Socials i l’Àrea d’Esports,

per a l'atorgament de l'ajut encara que no es compleixin els requisits de l'article 4.
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caràcter social de l’Ajuntament de Casserres.
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Article 8.-Procediment de Concessió

seva sol·licitud d’ajut.
8.4. L’Ajuntament notificarà als beneficiaris i als clubs, entitats esportives o AMPA’S

el les resolucions dels ajuts.
8.5. 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.
8.6. Els menors que, tot i reunir els requisits de la convocatòria, no hagin assolit un

número d’odre que els permeti obtenir l’ajut quedaran ordenats segons la seva puntuació
en una llista d’espera.

Article 9. Reclamacions.
Contra la resolució d’aquesta convocatòria, que es definitiva i posa fi a la via
administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos
mesos comptats a partir del dia de les notificació als interessats de la concessió o
denegació de l’ajut.

Article 10. Revocacions

https://bop.diba.cat
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8.3. L’Ajuntament de Casserres trametrà l’acord a les famílies, amb la resolució de la
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Govern Local atorgament dels ajuts esportius, d’acord amb la puntuació obtinguda en
aplicar les regles de baremació de l’article 12 d’aquestes bases, i els criteris de
priorització de l’article 7.

Data 1-7-2020

8.2. L’Àrea de Benestar social de l’Ajuntament de Casserres, proposarà la Junta de
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l’ajuntament les revisarà. Si n’hi ha alguna que no reuneix els requisits que estableixin
aquestes bases, l’Ajuntament requerirà l’interessat/da perquè en un termini de 10 dies
hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb la indicació que, si no
ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, prèvia resolució de la junta de
govern local de l’Ajuntament de Casserres, d’acord amb el que disposa l’article 68 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les
Administracions Públiques.

A

8.1. Un cop presentades les sol·licituds juntament amb la documentació annexa,

10.1. Els ajuts poden ser revocats d’ofici o a instància de part, mitjançant comunicació
10.2. 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.
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L’Ajuntament de Casserres es reserva la possibilitat d’establir mecanismes d’inspecció
per comprovar l’ús dels ajuts concedits és correcte.

1- Situació

Econòmica: 6 punts
Per determinar el nivell d’ingressos s’utilitza l’Indicador de Renda de Suficiència de
Catalunya (IRSC 2016=569.12€/mensuals) multiplicat per 1.5.
Per establir el nivell d’ingressos màxims de la unitat familiar s’aplicarà la següent
fórmula de càlcul:
-Per un adult: IRSC x 1.5
-Per cada adult més a la llar: IRSC x 1.5 x 0.2
Situació sociofamiliar i de salut: 4 punts
Així mateix, en funció del nombre de sol·licituds rebudes i de la seva resolució es
podran retocar els percentils amb el criteri d’afavorir el màxim nombre d’infants i
adolescents possibles.

2-

Article 13.- Protecció de dades
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions és d’aplicació supletòria
en totes les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, el compliment i l’execució,
no previstes en aquestes bases, així com la norma supletòria del Reglament de
desenvolupament de la llei de subvencions.

Disposició final segona
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Els barems de puntuació s’obtindran a partir de la valoració del protocol de prestacions
econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament de Casserres.

Data 1-7-2020

Article 12. Barems i Quantia
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L’Ajuntament de Casserres transferirà l’import dels ajuts atorgats als endossataris i/o
persones beneficiaris /es sol·licitants en el cas que al 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, aquest es
pagarà a l’endossatari.).

A

Article. 11. Pagament

Segon.- Establir que el termini per a la presentació de sol·licituds començarà a partir de
l’última publicació oficial, condicionat a la finalització del termini de publicació de les
bases al BOP i a la seva aprovació definitiva, i es podran presentar sol·licituds amb un
C/ Escodines, 14 -08693 Casserres Tel. (+34) 93 823 40 00 Fax (+34) 93 823 43 46
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Les presents bases aprovades per ple en sessió celebrada el dia 16 de juny de 2020
seran vigents fins a la seva modificació o derogació.

AJUNTAMENT
DE LA
VILA DE CASSERRES

Casserres, 16 de juny de 2020
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 1-7-2020
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L’Alcalde,
Josep Colillas Sabartés
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De no formular-se reclamacions les bases quedaran definitivament aprovades.
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Tercer.- Autoritzar la despesa màxima d'ajuts destinats a l'activitat esportiva per a
prevenir situacions de risc de l'Ajuntament de Casserres de 4.000 euros (Casserres) .
Quart.- Sotmetre aquestes bases a informació pública per termini de vint dies hàbils
mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la Província i en el Taulell d’anuncis
de l’Ajuntament, durant el qual l’expedient quedarà a disposició de qualsevol que el
vulgui examinar i hi vulgui adduir les al·legacions pertinents. Una referència d'aquest
anunci s'ha d'inserir en el DOGC. En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord inicial
esdevindrà definitiu.

A

termini 20 dies. Si transcorregut aquest termini no s’hagués esgotat la partida es podrà
obrir de nou termini per presentar sol·licituds.

C/ Escodines, 14 -08693 Casserres Tel. (+34) 93 823 40 00 Fax (+34) 93 823 43 46
casserres@casserres.cat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

