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El document ha estat signat per :
1.- Solà Navarro, Miquel, Alcalde, de Ajuntament de Collbató.Signat 30/07/2020 10:21

APROVAT
30/07/2020 10:21

AJUNTAM ENT DE COLLBATÓ

L’expedient ha estat exposat al públic per un termini de vint dies, mitjançant anunci
publicat al BOPB de data de 25 de juny de 2020, al DOGC nº 8162, de data 25 de juny
de 2020 i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament, sense que durant l’esmentat termini s’hagi
presentat cap al·legació, per la qual cosa es fa constar que aquest acord ha esdevingut
definitiu el dia 24-07-2020.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 7-8-2020

Seguidament, es procedeix a publicar el text íntegre de les Bases reguladores per a la
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’exercici 2020 –
BEQUES ESPORTBATÓ de l’Ajuntament de Collbató aprovades definitivament.

Pàg. 1-19

El Ple de la Corporació, en sessió de data 18-05-2020, va adoptar l’acord pel qual
s’aprova el text de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim
de concurrència competitiva per a l’exercici 2020 – BEQUES ESPORTBATÓ
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(Baix Llobregat)

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 regirà per aquestes bases.
SEGONA- BENEFICIARIS
1. La persona beneficiària de l’ajut pot ser qualsevol persona usuària que realitzi
una o més activitats esportives en el marc de l’oferta esportiva de Collbató
durant el curs determinat per la convocatòria 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 empadronat al municipi de Collbató com a mínim 3 mesos abans de la
data de publicació de la convocatòria.

Pàg. 2-19

https://bop.diba.cat

1. L’objecte de la present és regular la concessió d’ajuts destinats a les persones
usuàries de les activitats esportives realitzades dins el marc de l’ oferta
esportiva de Collbató durant el curs que es determini en la convocatòria,
comprés entre el mesos de setembre de l’any corrent i agost de l’any següent.
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PRIMERA- OBJECTE

Data 7-8-2020

CRITERIS PER A REGULAR LA CONCESSIÓ D’AJUTS A LES PERSONES
USUÀRIES DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES EN EL MARC DE L’OFERTA
ESPORTIVA DE COLLBATÓ DURANT EL CURS.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

BASES PROGRAMA ESPORTBATÓ PER A TOTS

2. Estar matriculat a una o més activitats esportives que estiguin dins el marc de
l’Oferta esportiva de Collbató
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S’obrirà una convocatòria ordinària vint dies hàbils comptar a partir de l’endemà de
la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona per a totes les persones que compleixin els requisits de la clàusula
segona de les presents bases.
La documentació que s’indica a la clàusula quarta d’aquest document s’haurà de
presentar a les oficines de l’OAC de l’Ajuntament de Collbató de dilluns a divendres
en horari de 9 a 14h i els dijous de 17 a 19h.
Es podran presentar les instàncies telemàticament, via “Instància Genèrica” a través
de
la
Seu
electrònica
de
l’Ajuntament
de
Collbató
(https://www.collbato.cat/pl221/ajuntament-seu-electronica/atencio-al-ciutada/tramits
-i-gestions/id31/instancia-generica.htm) o també podran presentar-se en qualsevol
dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques
A l’Ajuntament de Collbató estaran a disposició de les persones interessades els
impresos de sol·licitud de l’ajut.
També estarà disponible tota la informació a la pàgina web de l’Ajuntament
www.collbato.cat
QUARTA – DOCUMENTACIÓ A APORTAR.
Juntament amb l’imprès de sol·licitud (Annex 1), la persona sol·licitant haurà de
presentar la documentació següent:


Fotocòpia completa de la Declaració de la Renda de l’exercici
immediatament anterior a la convocatòria, de cadascun dels membres
de la unitat familiar en edat laboral.




https://bop.diba.cat
Pàg. 3-19

TERCERA- CONVOCATÒRIA, TERMINIS I FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES
SOL·LICITUDS

CVE 2020021416

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

Data 7-8-2020

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

En cas de no haver presentat la Declaració de renda cal aportar:

Certificat negatiu de renda, conforme no es va fer la declaració.
Certificat d’ingressos expedit per la Seguretat Social.
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Declaració jurada conforme no es reben rendes de treballs ni cap altre
recurs econòmic sota responsabilitat de devolució. (Annex 2).



Certificat de l’entitat esportiva (Annex 3) per la qual es demana la
subvenció.

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:
targeta acreditativa de la discapacitat emesa pel Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies.



En cas de família nombrosa o família monoparental, presentar-ne
l’acreditació vigent.

CINQUENA – RECTIFICACIÓ
DOCUMENTACIÓ

DE

DEFECTES

O

OMISSIONS

EN

LA

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà a la
persona sol·licitant, per tal que en el termini de 10 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 desistida de la seva sol·licitud.
SISENA – PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
El procediment de concessió dels ajuts regulats a les presents bases reguladores serà
el de concurrència competitiva.

Pàg. 4-19

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 tingui diagnosticada diversitats
funcionals físiques, psíquiques o sensorials, degudament acreditades,
mitjançant certificats o informes.

CVE 2020021416



Data 7-8-2020

Còpia de les tres últimes nòmines de les persones que estiguin
treballant dintre del nucli familiar.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona



SETENA - CRITERIS I BAREMS DE PUNTUACIÓ
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dins el marc de l’oferta esportiv a de Collbató a atorgar pel
procediment de concurrència competitiv a aniran a càrrec de les
aplicacions del pressupost municipal de despeses que indiqui l'acte de
la conv ocatòria i seran d'acord amb les disponibilitats pressupostàries i
amb la dotació que deriv i d'aquell acte.
2. L’atorgament dels ajuts es farà per rigorós ordre de puntuació.
3. El fet de tenir alguna puntuació NO OBLIGA a l’Ajuntament a l’atorgament de
l’ajut.
4. En cas d’ajuts parcials, la família haurà d’abonar la diferència.

Pàg. 5-19

1. La concessió d’ajuts als usuaris de les activ itats esportiv es realitzades

CVE 2020021416

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

Data 7-8-2020

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.

6. 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 ordre 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%

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

5. L’atorgament dels ajuts es destinarà pel curs que determini la convocatòria.
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President: el/la regidor/a delegat de l’àmbit de gestió atorgant de la
subvenció, en aquest cas el Regidor d’Esports o persona en qui
delegui.



Vocals: el/la tècnic/a del Servei atorgant de la subvenció, en aquest
cas el Servei d’Esports o persona en qui delegui.



Secretari: el/la treballador/a social del Serveis Socials o persona en
qui delegui.

La Mesa de Valoració elaborarà la proposta d’atorgament que serà aprovada per
l’òrgan competent.
DESENA - 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. La persona sol·licitant o el pare/mare/tutor de la persona menor d’edat haurà de
signar per escrit la renúncia de l’import total o parcial concedit, segons model
annex 5.
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.
ONZENA - ABONAMENT DE L’AJUT
1. El pagament s’efectuarà directament a la persona sol·licitant excepte en cas
que la persona sol·licitant tingui quotes pendents de liquidar a l’entitat esportiva,
situació en la qual les quotes reconegudes no liquidades s’abonaran
directament a l’/les entitats esportives.

Pàg. 6-19

D’acord amb l’article 12.5 de l’Ordenança reguladora de les subvencions de
l’Ajuntament de Collbató, la Mesa de Valoració estarà formada per membres dels
Serveis Socials, del Servei d’Esports i de l’Equip de Govern:

CVE 2020021416

NOVENA – ÒRGAN DE VALORACIÓ

Data 7-8-2020

100%
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2. En cas que la persona hagi abonat part de les quotes i tingui per liquidar una
altra part, l’import corresponent a la part abonada serà transferit a la persona
sol·licitant, i l’import corresponent per liquidar serà abonat a l’entitat.

2. Quan es demostri, per qualsevol mitjà, la falsedat de les dades que figuren en
la sol·licitud, la subvenció quedarà sense efecte.

TRETZENA - INCOMPTABILITATS

La percepció de l’ajut destinat als usuaris de les activitats esportives realitzades dins el
marc de l’oferta esportiva de Collbató durant el curs serà incompatible amb el
gaudiment dels beneficis fiscals regulats per l’ordenança fiscal núm. 48 de l’
Ajuntament de Collbató pel mateix període.
CATORZENA - 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 a les persones beneficiàries i a les
entitats esportives on hagin practicat les activitats subvencionades per aquests ajuts.

Collbató, a la data de la signatura electrònica.
ANNEX 1

Data 7-8-2020

1. Les persones sol·licitants es comprometen a facilitar tota la informació
demanada de forma veraç.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

DOTZENA - DRETS I DEURES

CVE 2020021416

Pàg. 7-19

3. En cas que l’import concedit sigui inferior als imports sol·licitats es prioritzarà el
pagament a l’entitat fins liquidar les quotes no abonades.

B

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11133594 3ZI94-O4HM1-WX52A 69FEDA540913AA92F3E86417A9A7E8E6B3B9C618) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=collbato

Barcelona

https://bop.diba.cat

(Baix Llobregat)

A

AJUNTAM ENT DE COLLBATÓ

_________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________
C/Bonav ista, 2 • 08293 COLLBATÓ • Tel. 93 777 01 00 • Fax 93 777 06 50 • collbato@collbato.cat • www.collbato.cat

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
ANUNCI (TD08-010): ANUNCI_8.1 Anunci sense allegacions BOPB i
taulell_30072020

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Solà Navarro, Miquel, Alcalde, de Ajuntament de Collbató.Signat 30/07/2020 10:21

Codi per a validació: 3ZI94-O4HM1-WX52A
Pàgina 8 de 19

APROVAT
30/07/2020 10:21

AJUNTAM ENT DE COLLBATÓ

SOL·LICITUD D’AJUT A PERSONES USUÀRIES DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES
EN EL MARC DE L’ OFERTA ESPORTIVA DE COLLBATÓ.

Interessat/da

Pare/Mare

Tutor/a

CVE 2020021416

SOL·LICITANT:

Pàg. 8-19

EMPLENAR UN FULL PER ESPORTISTA

NOM:
COGNOMS:

Data 7-8-2020

ADREÇA:
POBLACIÓ:
TELÈFONS:

NOM

COGNOMS

DATA
NAIXEMENT

DNI de l’esportista

ENTITAT

QUOTES i MATRICULA ABONADES PER A REALITZAR L’ACTIVITAT ESPORTIVA

QUOTES i MATRICULA

IMPORT TOTAL SOL·LICITAT:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

DADES ESPORTISTA MATRICULAT/DA

…………………… €
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(Baix Llobregat)

https://bop.diba.cat

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).
Declaració jurada (Annex 2).
Certificat de l’entitat esportiva (Annex 3) per la qual es demana la subvenció, on
consti els imports abonats pel sol·licitant per a la realització de la pràctica
esportiva del període indicat en la convocatòria. En cas que la persona sol·licitant
no estigui al corrent de pagament i tingui deutes pendents amb l’entitat, autoritza a
l’Ajuntament a efectuar el pagament de la subvenció atorgada directament a
l’entitat esportiva.

DECLARO que conec i accepto les bases que regeixen la convocatòria de subvenció
aprovada per l’òrgan competent i, en conseqüència,
SOL·LICITO l’ajut per a persones usuàries de les activitats esportives realitzades dins
el marc de l’oferta esportiva de Collbató del període indicat en la convocatòria.
Signatura

Collbató, a

de

de

D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure
circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i garantia dels drets digitals, l’Ajuntament de Collbató tractarà les dades facilitades per les
persones que presentin la sol·licitud, amb la finalitat de gestionar la sol·licitud, tramitació, concessió,
pagament i justificació de la concessió de la subvenció, amb codi de convocatòria (el que
correspongui) del Servei d’Esports de l’Ajuntament de Collbató, basant-se en una missió de caràcter
públic i en les obligacions legals de la responsable, i seran conservades de forma permanent amb
finalitats de gestió documental i d’arxiu. Per a les obligacions de transparència s’ha previst la cessió
de les seves dades per al registre i publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes al web del
Sistema Nacional de publicitat de Subvencions. No s’ha previst cap altre cessió. Per a qualsevol
consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades personals, l’Ajuntament de
_________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________
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S

Data 7-8-2020

E

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

N. COMPTE (IBAN) PER REBRE L’INGRÈS

B

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11133594 3ZI94-O4HM1-WX52A 69FEDA540913AA92F3E86417A9A7E8E6B3B9C618) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=collbato

Barcelona

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
ANUNCI (TD08-010): ANUNCI_8.1 Anunci sense allegacions BOPB i
taulell_30072020

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: 3ZI94-O4HM1-WX52A
Pàgina 10 de 19

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Solà Navarro, Miquel, Alcalde, de Ajuntament de Collbató.Signat 30/07/2020 10:21

APROVAT
30/07/2020 10:21

DECLARACIÓ JURADA.

DADES PERSONA SOL·LICITANT / PARE, MARE O TUTOR/A LEGAL
NOM:
COGNOMS:
ADREÇA:

https://bop.diba.cat
Pàg. 10-19

ANNEX 2

CVE 2020021416

Collbató posa a la seva disposició la bústia dpd.ajcollbato@diba.cat des d’on la persona Delegada de
Protecció de Dades l’atendrà. Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre
qualsevol aspecte relacionat amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació
davant
de
l’Autoritat
Catalana
de
Protecció
de
Dades
(APDCAT)
a
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ . Pot exercir l’accés a la seva
informació i la resta de drets, en els termes inclosos a la legislació vigent, a través de la Seu
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
https://www.collbato.cat/pl221/ajuntament-seu-electronica/atencio-al-ciutada/tramits-i-gestions/id31/ins
tancia-generica.htm o presencialment o per correu al Registre, Carrer Bonavista, 2, 08293 Collbató en
aquest darrer cas, adjuntant còpia del document que l’identifiqui.

DNI:
NOM I COGNOMS DE L’ESPORTISTA

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

POBLACIÓ:

B

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11133594 3ZI94-O4HM1-WX52A 69FEDA540913AA92F3E86417A9A7E8E6B3B9C618) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=collbato

Barcelona

Data 7-8-2020

(Baix Llobregat)

A

AJUNTAM ENT DE COLLBATÓ
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taulell_30072020

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: 3ZI94-O4HM1-WX52A
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ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Solà Navarro, Miquel, Alcalde, de Ajuntament de Collbató.Signat 30/07/2020 10:21

APROVAT
30/07/2020 10:21

AJUNTAM ENT DE COLLBATÓ

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

Pàg. 11-19

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

Collbató, .................... de .................................................... de 2020

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 7-8-2020

Signatura

CVE 2020021416

responsabilitat de devolució.

B

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11133594 3ZI94-O4HM1-WX52A 69FEDA540913AA92F3E86417A9A7E8E6B3B9C618) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=collbato

Barcelona

https://bop.diba.cat

A

(Baix Llobregat)
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SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Solà Navarro, Miquel, Alcalde, de Ajuntament de Collbató.Signat 30/07/2020 10:21

Codi per a validació: 3ZI94-O4HM1-WX52A
Pàgina 12 de 19

APROVAT
30/07/2020 10:21

CERTIFICAT DE L’ENTITAT

NOM REPRESENTANT ENTITAT
(PRESIDENT/A)
ACTIVITAT ESPORTIVA

S’haurà d’emplenar únicament una de les tres opcions, segons correspongui:
OPCIÓ A: La persona sol·licitant està al corrent del pagament de les quotes
amb l’entitat.
OPCIÓ B: La persona sol·licitant no ha abonat cap quota a l’entitat.
OPCIÓ C: La persona sol·licitant ha abonat una part de la quotes i té pendent
de liquidar una altra part.

El Servei d’Esports podrà reclamar a l’entitat en qualsevol moment la presentació de la
taula de quotes, serveis o preus per comprovar la veracitat de les dades consignades
en el present document.

Data 7-8-2020

CIF ENTITAT

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

NOM ENTITAT

CVE 2020021416

Pàg. 12-19

ANNEX 3

B

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11133594 3ZI94-O4HM1-WX52A 69FEDA540913AA92F3E86417A9A7E8E6B3B9C618) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=collbato

Barcelona

https://bop.diba.cat

(Baix Llobregat)

A

AJUNTAM ENT DE COLLBATÓ
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DOCUMENT
ANUNCI (TD08-010): ANUNCI_8.1 Anunci sense allegacions BOPB i
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SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Solà Navarro, Miquel, Alcalde, de Ajuntament de Collbató.Signat 30/07/2020 10:21

Codi per a validació: 3ZI94-O4HM1-WX52A
Pàgina 13 de 19

APROVAT
30/07/2020 10:21

AJUNTAM ENT DE COLLBATÓ

Setembre
€

Octubre

Març

Abril

€

€

€

Novembre
€

Desembre
€

Gener

Maig

Juny

Juliol

€

€

Febrer
€

€
Agost

€

€

IMPORT TOTAL: ................... €

Pàg. 13-19

Com a representant legal de l’entitat, tal i com recullen els estatuts de la mateixa,
certifico que la persona sol·licitant està al corrent del pagament de les quotes
amb l’entitat, efectuades en les següents mensualitats:

CVE 2020021416

OPCIÓ A

Signatura i segell
Collbató, a

de

de

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 7-8-2020

Nom representant entitat:

B

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11133594 3ZI94-O4HM1-WX52A 69FEDA540913AA92F3E86417A9A7E8E6B3B9C618) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=collbato

Barcelona

https://bop.diba.cat

A

(Baix Llobregat)
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DOCUMENT
ANUNCI (TD08-010): ANUNCI_8.1 Anunci sense allegacions BOPB i
taulell_30072020

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Solà Navarro, Miquel, Alcalde, de Ajuntament de Collbató.Signat 30/07/2020 10:21

Codi per a validació: 3ZI94-O4HM1-WX52A
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APROVAT
30/07/2020 10:21

AJUNTAM ENT DE COLLBATÓ

Març

Abril

€

€

€

Novembre
€

Desembre
€

Gener

Maig

Juny

Juliol

€

€

Febrer
€

€
Agost

€

€

IMPORT TOTAL: ................... €
Per tant, sol·licito que en cas que li sigui concedit l’ajut, aquest sigui transferit
directament al compte corrent de l’entitat, el qual facilito a continuació, en virtut de la
Clàusula Onzena de les Bases del Programa Esportbató per a tots.
N. compte (IBAN) de l’entitat per rebre la transferència.

E

S

Nom representant entitat:

Signatura i segell
Collbató, a

de

de

Pàg. 14-19

Octubre

CVE 2020021416

Setembre
€

Data 7-8-2020

Com a representant legal de l’entitat, tal i com recullen els estatuts de la mateixa,
certifico que la persona sol·licitant NO està al corrent del pagament de les
quotes amb l’entitat, i té pendent de liquidar les següents mensualitats:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

OPCIÓ B

B

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11133594 3ZI94-O4HM1-WX52A 69FEDA540913AA92F3E86417A9A7E8E6B3B9C618) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=collbato

Barcelona

https://bop.diba.cat

A

(Baix Llobregat)
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SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Solà Navarro, Miquel, Alcalde, de Ajuntament de Collbató.Signat 30/07/2020 10:21

Codi per a validació: 3ZI94-O4HM1-WX52A
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APROVAT
30/07/2020 10:21

AJUNTAM ENT DE COLLBATÓ

A

(Baix Llobregat)

https://bop.diba.cat

La persona sol·licitant ha abonat:

Setembre
€

Octubre

Març

Abril

€

€

Novembre
€

Desembre
€

Gener

Maig

Juny

Juliol

€

€

Febrer
€

€

€
Agost

€

€

IMPORT TOTAL ABONAT: .................... €


Data 7-8-2020



Pàg. 15-19

Com a representant legal de l’entitat, tal i com recullen els estatuts de la mateixa,
certifico que la persona sol·licitant NO està al corrent del pagament de les
quotes amb l’entitat, però que n’ha abonat una part, tal i com es detalla als següents
quadres:

CVE 2020021416

OPCIÓ C

Setembre
€

Octubre

Març

Abril
€

€
€

Novembre
€

Desembre
€

Gener

Maig

Juny

Juliol

€

€

Febrer
€

€
Agost

€

€

IMPORT TOTAL NO ABONAT: ................... €
Per tant, en cas que li sigui concedit l’ajut, sol·licito que l’import total no abonat, o la part
proporcional de l’ajut concedit, sigui transferit directament al compte corrent de l’entitat,
el qual facilito a continuació, en virtut de la Clàusula Onzena de les Bases del
Programa Esportbató per a tots.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La persona sol·licitant té pendent de liquidar:

N. compte (IBAN) de l’entitat per rebre la transferència.

E

S

B

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11133594 3ZI94-O4HM1-WX52A 69FEDA540913AA92F3E86417A9A7E8E6B3B9C618) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=collbato

Barcelona
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SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Solà Navarro, Miquel, Alcalde, de Ajuntament de Collbató.Signat 30/07/2020 10:21

Codi per a validació: 3ZI94-O4HM1-WX52A
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APROVAT
30/07/2020 10:21

AJUNTAM ENT DE COLLBATÓ

A

(Baix Llobregat)

https://bop.diba.cat

Nom representant entitat:

de

ANNEX 4

1.1.

Data 7-8-2020

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.

VALORACIÓ ECONÒMICA

Màxim d’ingressos nets mensuals indicats en el 1 punt
quadre “INFORMACIÓ PER LA VALORACIÓ”
25% menys dels ingressos nets mensuals 3 punts
indicats en el quadre anterior
50% menys dels ingressos nets mensuals 5 punts
indicats en el quadre anterior
75% menys dels ingressos nets mensuals 8 punts
indicats en el quadre anterior
Sense ingressos

10 punts

INFORMACIÓ PER LA VALORACIÓ
Un adult
Un adult i un infant

CVE 2020021416

de

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Collbató, a

Pàg. 16-19

Signatura i segell

732,54 euros
952,30 euros

B

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11133594 3ZI94-O4HM1-WX52A 69FEDA540913AA92F3E86417A9A7E8E6B3B9C618) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=collbato
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SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: 3ZI94-O4HM1-WX52A
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ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Solà Navarro, Miquel, Alcalde, de Ajuntament de Collbató.Signat 30/07/2020 10:21

APROVAT
30/07/2020 10:21

AJUNTAM ENT DE COLLBATÓ

A

(Baix Llobregat)

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

https://bop.diba.cat

1.098,81 euros

Dos adults i un infant

Pàg. 17-19

1.391,82 euros

Dos adults

CVE 2020021416

Un adult i tres infants

VALORACIÓ SOCIAL

1.2.1 Agregats positius:
1.
Situació familiar
Monoparental
Familia nombrosa
Persones majors de 60 anys a càrrec
Procés de separació
Dificultats en les relacions familiars
Manca d’autonomia personal
2.

Habitatge (males condicions, aïllament, amuntegament)

3.
4.

Atur i dificultats d’integració laboral
Maltractaments

5.
6.

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

Data 7-8-2020

1.172,06 euros

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1.2.

Un adult i dos infants

1.2 Agregats negatius:
1.

Incompliment dels acords establerts amb els serveis socials -2 punts

B
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SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Solà Navarro, Miquel, Alcalde, de Ajuntament de Collbató.Signat 30/07/2020 10:21

Codi per a validació: 3ZI94-O4HM1-WX52A
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APROVAT
30/07/2020 10:21

AJUNTAM ENT DE COLLBATÓ

1.

Derivació de Serveis Socials de l’Ajuntament de Collbató

3 punts

ANNEX 5
RENÚNCIA DE L’AJUT A USUARIS DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES EN EL MARC DE
L’ OFERTA ESPORTIVA DE COLLBATÓ

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

DADES PERSONA SOL·LICITANT / PARE, MARE O TUTOR/A LEGAL
NOM:
COGNOMS:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
DNI:
DADES ESPORTISTA MATRICULAT/DA
NOM

Pàg. 18-19

PROCEDÈNCIA DE LA DEMANDA

CVE 2020021416

1.3.

Tinença de patrimoni i altres bens a valorar pels serveis socials -2 punts

COGNOMS

D
A
T
NAIXEMENT

Data 7-8-2020

bàsics
2.
bàsics

A

SEXE (H/D)

B

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11133594 3ZI94-O4HM1-WX52A 69FEDA540913AA92F3E86417A9A7E8E6B3B9C618) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=collbato

Barcelona
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El document ha estat signat per :
1.- Solà Navarro, Miquel, Alcalde, de Ajuntament de Collbató.Signat 30/07/2020 10:21
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AJUNTAM ENT DE COLLBATÓ
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D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure
circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i garantia dels drets digitals, l’Ajuntament de Collbató tractarà les dades facilitades per les
persones que presentin la sol·licitud, amb la finalitat de gestionar la sol·licitud, tramitació, concessió,
pagament i justificació de la concessió de la subvenció, amb codi de convocatòria (el que
correspongui) del Servei d’Esports de l’Ajuntament de Collbató, basant-se en una missió de caràcter
públic i en les obligacions legals de la responsable, i seran conservades de forma permanent amb
finalitats de gestió documental i d’arxiu. Per a les obligacions de transparència s’ha previst la cessió
de les seves dades per al registre i publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes al web del
Sistema Nacional de publicitat de Subvencions. No s’ha previst cap altre cessió. Per a qualsevol
consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades personals, l’Ajuntament de
Collbató posa a la seva disposició la bústia dpd.ajcollbato@diba.cat des d’on la persona Delegada de
Protecció de Dades l’atendrà. Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre
qualsevol aspecte relacionat amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació
davant
de
l’Autoritat
Catalana
de
Protecció
de
Dades
(APDCAT)
a
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ . Pot exercir l’accés a la seva
informació i la resta de drets, en els termes inclosos a la legislació vigent, a través de la Seu
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
https://www.collbato.cat/pl221/ajuntament-seu-electronica/atencio-al-ciutada/tramits-i-gestions/id31/ins
tancia-generica.htm o presencialment o per correu al Registre, Carrer Bonavista, 2, 08293 Collbató en
aquest darrer cas, adjuntant còpia del document que l’identifiqui.

Contra l’aprovació definitiva podrà interposar-se directament recurs contenciós
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos, a comptar des de l’endemà de la darrera publicació d’aquest edicte al Butlletí
Oficial de la Província i Diari Oficial de la Generalitat i Taulell d’Anuncis de la
Corporació.

Collbató, a la data de la signatura electrònica

Miquel Solà i Navarro
L’Alcalde

Pàg. 19-19

de

CVE 2020021416

de

Data 7-8-2020

Collbató, a

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Signatura

B
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