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Divendres, 14 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Tavèrnoles

ANUNCI

D'acord amb el que es preveu a l'article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es fa 
públic que per acord del Ple de l'Ajuntament de Tavèrnoles, celebrat el dia 26 de setembre de 2016, s'han aprovat les 
bases  reguladores  del  procediment  d'atorgament  de  subvencions  en  règim  de  concurrència  competitiva  per  a 
seleccionar l'alumnat que es pot incloure al programa de beques esportives, any 2016, amb els acords següents:

Primer.- Aprovar la convocatòria d'ajuts individuals per assistir a activitats esportives extraescolars, destinades a les 
famílies amb infants i adolescents, per a l'any 2016, del municipi de Tavèrnoles.

Segon.- Aprovar inicialment les Bases específiques que han de regir la convocatòria per a l'any 2016, i que consten a  
l'expedient.

Tercer.- Exposar al públic el present acord per un termini de 20 dies hàbils, mitjançant anunci al  Butlletí Oficial de la  
Província de Barcelona, al tauler d'anuncis de la corporació i al web municipal, als efectes que es puguin presentar les 
al·legacions  i/o  reclamacions  que  es  considerin  convenients.  Determinant  que  una  vegada  finalitzat  el  termini 
d'informació  pública  sense  haver-se  presentat  al·legacions  i/o  reclamacions,  l'acord  inicialment  adoptat  esdevindrà 
definitiu, sense necessitat d'ulterior acord.

ANNEX.

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE CONCURS PÚBLIC PER A SELECCIONAR L'ALUMNAT QUE 
ES POT INCLOURE AL PROGRAMA DE BEQUES ESPORTIVES 2016.

1. Objecte.

L'Objecte d'aquestes bases és la regulació de la selecció dels alumnes que poden ser beneficiaris del programa de 
beques esportives, amb la finalitat d'ajudar a les famílies a fer front a les despeses que es generen amb motiu de la 
pràctica de l'esport per part dels infants i permetre el seu accés a aquestes activitats.

2. Període d'execució.

Les beques concedides a l'empara d'aquestes bases, s'hauran de destinar a finançar activitats  esportives pel  curs 
escolar 2016-2017.

3. Requisits.

Per a poder ser beneficiari d'aquests ajuts s'han de complir els següents requisits:

a) Estar matriculat en alguna entitat esportiva i fer ús del servei objecte de la beca.

b) El beneficiari de la beca haurà de ser menor de 18 anys.

c) Estar empadronat a Tavèrnoles en el moment de sol·licitar la beca.

d) Les famílies beneficiàries d'aquests ajuts no s'han de trobar en cap de les causes que impedeixen obtenir la condició 
de  beneficiari,  d'acord  amb  el  que  estableix  l'article  13.2  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de 
subvencions.

e) Complir els requisits que estableixen els articles 32 i 36 de la Llei 11/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

f) Estar al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions i de les obligacions tributàries amb 
l'Ajuntament de Tavèrnoles.
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4. Documentació a aportar.

A la sol·licitud d'ajut caldrà adjuntar la documentació següent:

a) Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal i del beneficiari de l'ajut, en el cas que aquest 
fos atorgat.

b) Model d'instància normalitzat sol·licitant l'ajut.

c) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària d'acord amb 
el model normalitzat.

d) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que 
s'obtinguin en el futur, d'acord amb el model normalitzat.

e) Fotocòpia de la declaració de renda del darrer exercici fiscal, de cadascun dels membres de la unitat familiar. En el  
seu cas, certificat emès per l'Agència Tributària conforme està exempt.

f) Carnet de família nombrosa (si s'escau).

g) Certificat de reconeixement de disminució (si s'escau).

h) Sentència de separació/divorci (si s'escau) o document acreditatiu d'inici dels tràmits del procés.

i) Justificant de matrícula a una entitat esportiva i del seu cost (curs escolar).

j) Altra documentació acreditativa dels aspectes a valorar.

Les dades relatives al Padró Municipal d'Habitants seran comprovades d'ofici.

L'esmentada  documentació  haurà  de  presentar-se  en  qualsevol  de  les  llengües  cooficials  de  Catalunya,  i  anirà 
degudament signada pel sol·licitant i serà original o còpia degudament autenticada.

5. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds.

El termini de presentació de les sol·licituds serà d'UN MES, a comptar a partir de l'endemà de la publicació de les bases 
i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Les sol·licituds hauran de presentar-se per escrit mitjançant la cumplimentació del model normalitzat, que haurà de ser 
signat per l'interessat/da o pel legal representant.

El model normalitzat de la sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 3, podrà trobar-se al web de  
l'Ajuntament de Tavèrnoles (www.tavernoles.cat).

Les sol·licituds,  juntament  amb la  documentació exigida a la  base 3,  s'hauran de presentar  al  registre general  de 
l'Ajuntament de Tavèrnoles, carrer de l'Església núm. 1, 08519 Tavèrnoles.

6. Rectificació de defectes o omissions en la documentació.

En el cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incomplerta, es requerirà al/a la beneficiari/ària, per tal que 
en el termini de deu dies hàbils, comptadors a partir del dia següent a la pràctica de la notificació, procedeixi a la seva 
rectificació o a realitzar les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així se l'entendrà per desistit de la 
seva sol·licitud.

7. Procediment de concessió.

El procediment de concessió dels ajuts regulats a les presents Bases Reguladores serà el de concurrència competitiva.
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8. Criteris objectius d'atorgament dels ajuts.

El  ajuts s'atorgaran als/a les sol·licitants proporcionalment a la  valoració obtinguda una vegada aplicats els criteris 
objectius determinats a la present base.

Criteris Puntuació
Capacitat econòmica Entre 1 i 3 punts
Quan es tracti d'una família nombrosa o monoparental 2 punts
Infants en acolliment 1 punt
Que l'alumne, pare, mare, tutor o germans tinguin una discapacitat reconeguda superior al 33% 1 punt

Per a la valoració de la capacitat econòmica s'aplicaran els criteris següents:

PUNTS 3 2 1
Membres U. Familiar Trams de renda
2 Fins a 18.568,99 EUR De 18.569,00 a 22.546,99 EUR A partir de 22.547,00 EUR
3 Fins a 22.025,99 EUR De 22.026,00 a 26.744,99 EUR A partir de 26.745,00 EUR
4 Fins a 24.994,99 EUR De 24.995,00 a 30.349,99 EUR A partir de 30.350,00 EUR
5 Fins a 27.860,99 EUR De 27.861,00 a 33.830,99 EUR A partir de 33.831,00 EUR
6 Fins a 30.574,99 EUR De 30.575,00 a 37.126,99 EUR A partir de 37.127,00 EUR
7 o més Fins a 32.659,99 EUR De 32.660,00 a 40.390,99 EUR A partir de 40.391,00 EUR

9. Partida pressupostària.

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2016 per a la concessió de les beques regulades en les presents 
bases anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 1.231.48000 del vigent pressupost municipal i per un import màxim de 
600,00 EUR.

No podran atorgar-se ajuts per import superior a l'esmentat.

10. Import individualitzat dels ajuts.

L'import a concedir a cadascun dels beneficiaris es determinarà entre els/les sol·licitants, en relació als punts obtinguts.

11. Òrgan competent per a la proposta de concessió, terminis de resolució i notificacions.

Una vegada finalitzat  el  termini  de  presentació  de sol·licituds  pels  interessats,  aquestes  seran  avaluades  per  una 
comissió, integrada pels membres següents:

- El regidor d'esports de l'Ajuntament de Tavèrnoles.

- La regidora de benestar social de l'Ajuntament de Tavèrnoles.

- El tècnic de serveis socials de l'Ajuntament de Tavèrnoles.

- El secretari de l'Ajuntament de Tavèrnoles.

Aquesta  comissió  elevarà  a  l'Alcaldia  proposta  individualitzada  d'atorgament  dels  ajuts,  qui  procedirà  a  resoldre, 
mitjançant decret, els ajuts atorgats.

L'acord de resolució serà notificat als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data de la seva aprovació, 
d'acord amb allò previst a l'article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions  
públiques i del procediment administratiu comú.

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

12. Acceptació de l'Ajut.

Els/les beneficiaris/àries, una vegada se'ls hagi comunicat l'acord de concessió, hauran d'acceptar sense reserves l'ajut i 
les condicions imposades en l'atorgament. S'entendrà acceptada tàcitament si en el transcurs d'un mes a partir de la  
recepció de la notificació no es manifesten expressament objeccions.
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13. Forma de pagament.

El  pagament  dels  ajuts  atorgats  als/les  beneficiaris/àries  podrà  realitzar-se  bé  directament  a  aquests  o  a  l'entitat  
esportiva on aquests realitzin l'activitat.

14. Compatibilitat amb d'altres ajuts.

L'ajut atorgat serà compatible amb qualsevol altre concedit per altres administracions o ens públics o privats, sempre 
que la suma d'aquests no superi el cost total de l'activitat.

15. Publicitat de les beques concedides.

Les beques atorgades a l'empara  d'aquestes  bases seran  objecte de publicitat,  amb indicació de la  convocatòria, 
l'aplicació  pressupostària,  el/la  beneficiari/ària  i  la  quantitat  concedida,  en  el  tauler  d'anuncis  corporatiu  i  a  la  seu 
electrònica.

16. Causes de reintegrament.

Quan el/la beneficiari/ària no compleixi amb les condicions establertes en aquestes bases per a l'atorgament de la beca, 
es podrà incoar expedient per a la revocació total o parcial de l'ajut atorgat, i posterior reintegrament per part d'aquest a 
favor de l'Ajuntament de Tavèrnoles.

Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les quantitats percebudes, i 
l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la beca fins a la data en què s'acordi la procedència 
del reintegrament.

17. Infraccions i sancions.

En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS i en Títol IV del RLGS.

18. Règim jurídic supletori.

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions; el reglament de la Llei general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i  del procediment administratiu 
comú; i demés normativa concordant.

Tavèrnoles, 3 d'octubre de 2016
L'alcalde, Carles Banús Puigivila

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