Dimecres, 25 d'octubre de 2017
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Viladecans
Servei de Polítiques d'Igualtat d'Oportunitats
Educació
ANUNCI
Mitjançant Acord número 20 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Viladecans, de data 4 d'octubre de 2017,
han estat aprovades les Bases específiques per a la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Viladecans, en règim
de concurrència competitiva, per a la realització d'activitats relacionades amb el Pla Local de foment de l'esport, durant
el curs escolar 2017-2018.
BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DE CONCURS PÚBLIC PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE
L'AJUNTAMENT DE VILADECANS, PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS RELACIONADES AMB EL PLA LOCAL
PER AL FOMENT DE L'ESPORT DURANT EL CURS 2017-2018.
1. OBJECTE.
L'objecte d'aquestes bases específiques és la regulació de la concessió de subvencions per al desenvolupament de les
activitats emmarcades dins el Pla Local per al Foment de l'Esport a Viladecans, durant el curs 2017-2018.
2. FINALITAT.
El Pla Local per al Foment de l'Esport, emmarcat dins les accions del Pla Educatiu d'Entorn de Viladecans, pretén donar
suport i visibilitat als projectes que es consideren d'interès per al foment de l'esport escolar, donant suport a les activitats
físiques i esportives que es realitzen als centres per incrementar la participació del alumnes de primària i secundària,
públics i concertats del municipi de Viladecans.
El centres, rebran una dotació econòmica que vindrà a ajudar el foment de la pràctica esportiva dels alumnes. Aquest
suport econòmic estarà condicionat per la dotació econòmica que aporti el Departament d'Educació de l'Ajuntament de
Viladecans.
2.1. OBJECTIU GENERAL.
Potenciar l'esport i l'activitat física als centres educatius de Viladecans.
2.2. OBJECTIUS ESPECÍFICS.
- Millorar l'oferta actual d'activitats per poder arribar a tothom i fer participar als nois/es també en la seva organització i
gestió.

- Ensenyar a l'alumnat la pràctica d'esports considerats de participació minoritària, i potenciar la funció integradora i de
cohesió social de l'esport escolar.
- Incrementar l'ús de les instal·lacions esportives de la ciutat, amb una incidència especial en el col·lectiu de noies.
- Aprofitar el potencial educatiu de la pràctica esportiva per afavorir la formació en valors (tolerància, el respecte als
altres i a les regles, la confiança en un mateix i l'esforç de superació, entre d'altres) i cercar la participació per damunt de
la competitivitat.
- Afegir a la millora dels hàbits alimentaris el foment de la pràctica regular d'activitats físiques i esportives.
- Promoure l'ús social de la llengua catalana i potenciar-lo com element d'interacció i de cohesió social.
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- Augmentar la pràctica esportiva al pati amb l'ajuda de dinamitzadors esportius.
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3. REQUISITS.
Poden ser sol·licitants i/o beneficiaris de les subvencions a què es refereixen aquestes bases, els centres educatius que
reuneixin els següents requisits:
- Haver justificat adequadament, i dins del termini establert, els projectes de la convocatòria del curs anterior 2016-2017.
- Presentació del projecte dins el termini establert (veure punt 4).
- Presentació d'un màxim d'un sol projecte per centre educatiu.
- El projecte presentat no podrà rebre cap altre tipus de subvenció ni suport per part de l'Ajuntament de Viladecans.
3.1. COMPROMISOS PER FORMAR PART DEL PLA LOCAL PER AL FOMENT DE L'ESPORT DE VILADECANS.
La direcció del centre nomenarà un coordinador/a del PLFE de Viladecans entre el professorat del centre educatiu
(preferentment de l'Àrea d'Educació Física).
El coordinador serà responsable de realitzar la posada en marxa i desenvolupament del programa d'activitats objecte de
la dotació econòmica, que s'encarregarà de les relacions amb el tècnics del Departament d'Esports i d'Educació de
l'Ajuntament de Viladecans.
Disposar d'un Projecte Esportiu de Centre lligat al Projecte Educatiu de Centre i aprovat pel Consell Escolar del Centre
(cal adjuntar-lo a aquesta sol·licitud).
4. QUANTIA DE LES SUBVENCIONS I TERMINI.
L'import màxim per projecte d'aquesta convocatòria es realitzarà en funció del total de projectes presentats i la partida
existent per aquest programa, que és de 15.000 EUR. Aquesta despesa anirà a càrrec de la partida 30201-32630-48000
"Subvencions centres escolars i AMPA" del pressupost ordinari vigent.
El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia següent a la publicació d'un extracte d'aquesta
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions
(BDNS), i finalitzarà el 15 de novembre de 2017. No s'acceptarà cap projecte que no sigui registrat en el termini
establert via instància.
Les sol·licituds de subvenció es presentaran a qualsevol de les oficines del Registre General de l'Ajuntament de
Viladecans, sens prejudici del que disposa l'article 16 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
5. CRITERIS DE VALORACIÓ I PONDERACIÓ PER A L'ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS DESTINADA A
PROJECTES.

Els projectes es valoraran d'acord amb els criteris següents, amb una puntuació màxima de 8 punts:
- Organització d'activitats esportives a l'hora del pati. (1 punt).
- Organització d'activitats extraescolars esportives en col·laboració amb l'AMPA del centre educatiu. (1 punt).
- Organització d'activitats esportives on participin entitats esportives de Viladecans. (1 punt).
- Accions que contribueixin a la normalització, el foment i la igualtat d'oportunitats entre dones, homes i els alumnes amb
NEE. (1 punt).
- Activitats que contribueixin al coneixement dels equipaments esportius de la ciutat. (1 punt).
- Nombre de participants en relació al total d'alumnes del centre. (1 punt).
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El projecte que acompanya la sol·licitud de subvenció serà revisat tècnicament per avaluar el grau de compliment dels
criteris de valoració, i s'elaborarà el corresponent informe.
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- Participació dels dinamitzadors esportius en la realització d'activitats esportives a l'hora del pati. (0.5 punts).
- Concreció, qualitat i claredat del projecte fonamentat amb una estructura interna, coherent i sòlida. (0.5 punts).
- Ús del material esportiu atorgat per l'Ajuntament de Viladecans durant els darrers dos anys. (0.5 punts).
- Suport a accions per donar cobertura a famílies en risc d'exclusió, de manera que els infants puguin seguir practicant
esport. (0.5 punts).
6. RESOLUCIÓ, PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ.
6.1. RESOLUCIÓ.
Les sol·licituds presentades a la present convocatòria seran avaluades per una comissió formada per:
- Un representant dels centres educatius de primària de Viladecans.
- Un representant dels centres educatius de secundària de Viladecans.
- Un tècnic d'Esports de l'Ajuntament de Viladecans.
- Un tècnic d'Educació de l'Ajuntament de Viladecans.
La comissió podrà demanar, en qualsevol moment del procés, documentació complementària relativa al projecte
presentat.
6.2. PAGAMENT.
El termini de pagament establert serà el que determinin les normes municipals vigents i es realitzarà mitjançant
transferència al compte bancari del centre educatiu.
6.3. DOCUMENTACIÓ PER JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ.
El termini per justificar la subvenció serà fins el 30 de juny de 2018, mitjançant la presentació de la memòria del
projecte.
A la memòria final del projecte s'haurà de presentar la següent documentació:
1) Memòria econòmica amb la declaració de despeses. S'hauran de presentar les factures originals, o bé fotocòpies
compulsades amb justificant de pagament per a un import igual o superior al de la quantitat atorgada.
2) Memòria tècnica on es faci constar:

- La participació de nois, noies i alumnes NEE en cadascuna de les activitats, amb la durada en hores i el període
corresponent.
7. PUBLICITAT.
Els centres educatius beneficiaris hauran de fer constar la col·laboració de l'Ajuntament de Viladecans en la publicitat i
elements de difusió dels projectes que puguin fer. En tota documentació i propaganda escrita o gràfica de l'acció
subvencionada haurà de constar la llegenda "amb el suport de l'Ajuntament de Viladecans" amb l'anagrama, segons el
model tipogràfic i el disseny aprovat per l'Ajuntament de Viladecans.
8. PUBLICACIONS DE LA CONVOCATÒRIA.
Les presents bases i convocatòria es publicaran íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la seu
electrònica de l'Ajuntament de Viladecans (https://seu.viladecans.cat).
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- El total d'activitats esportives realitzades dividides entre activitats de pati, extraescolars i jornades.
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9. INCIDÈNCIES.
La convocatòria, l'aprovació d'aquestes bases i tots els actes administratius que se'n derivin podran ser impugnats per
les persones interessades ens els casos i forma establerts per la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Per tot allò que no sigui previst en aquestes bases, es procedirà en virtut de la normativa aplicable a la funció pública
local de Catalunya i, amb caràcter superior, per la normativa pròpia de la Generalitat i de l'Estat.

CVE-Núm. de registre: 022017019830

Viladecans, 10 d'octubre de 2017
El tinent d'alcalde de Serveis d'Acció Comunitària i de Polítiques d'Igualtat d'Oportunitats, Ricard Calle Martínez

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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