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Divendres, 20 de maig de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Molins de Rei

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia vint-i-vuit d'abril de dos mil setze, va adoptar, entre d'altres 
acords, el següent:

Primer.- Aprovar inicialment les bases de la convocatòria per l'atorgament d'ajuts, per afavorir la pràctica esportiva i 
d'activitats de lleure a la població de Molins de Rei.

Segon.- Aprovar la convocatòria de les bases per l'atorgament d'ajuts, per afavorir la pràctica esportiva i les activitats de 
lleure, obrint-se el termini de sol·licitud a partir del 20è dia des de la publicació d'aquestes bases en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona i fins al 31 de desembre de cada any.

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 taulell 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. Un cop publicat l'anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona s'inserirà anunci al DOGC amb extracte de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Quart.- Determinar  que  un  cop  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.

Cinquè.- Comunicar el present acord a les entitats sense afany de Molins de Rei i donar-ne difusió al web municipal.

El Text íntegre d'aquestes bases és el següent:

APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES PER L'ATORGAMENT D'AJUTS, PER AFAVORIR 
LA PRÀCTICA ESPORTIVA I D'ACTIVITATS DE LLEURE EN EDAT ESCOLAR.

Justificació.

L'Ajuntament de Molins de Rei fomenta la promoció de la pràctica esportiva i de l'activitat de lleure en edat escolar,  
entenent que aquestes activitats beneficien el desenvolupament integral dels infants i joves, millorant la salut i la qualitat  
de vida.

Des de la Regidoria d'Esports i de Infància i Família s'obre aquesta línia d'ajuts per afavorir l'accés i el manteniment de 
la pràctica esportiva i de lleure a tots aquells infants i joves que per la seva situació econòmica no la puguin iniciar o  
continuar.

1.- Objecte.

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió d'ajuts a infants i joves entre 3 i 18 anys per la pràctica esportiva i per 
l'activitat de lleure:

1. per programes esportius de caire continuat, organitzats per l'Ajuntament de Molins de Rei o entitats sense afany de 
lucre de Molins de Rei  que promoguin activitats esportives a la  vila:  entitats esportives,  Associacions d'AMPAS, o 
similar.

2.  Per  programes  o  activitats  de  lleure  de  caire  continuat,  activitats  d'estiu  o  puntuals  (colònies,  campaments, 
ludoteques, etc.), organitzades per l'Ajuntament de Molins de Rei o entitats sense afany de lucre de Molins de Rei, que 
promoguin activitats de lleure: entitats de lleure infantils i juvenils, Associacions d'AMPAS, o similar.

La finalitat d'aquestes bases és l'atorgament d'un ajut públic per tal de garantir que ningú pugui resultar exclòs de la 
pràctica esportiva o de les activitats de lleure per raons econòmiques.
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2.- Procediment i Convocatòria.

El procediment d'atorgament dels ajuts serà la concurrència competitiva mitjançant el qual les sol·licituds rebudes es 
valoraran d'acord amb els criteris d'atorgament establerts cada any a la corresponent convocatòria. Per la convocatòria 
de l'any 2016 seran els establerts al punt 5è de les presents bases.

La convocatòria es publicitarà anualment durant el primer semestre, mitjançant la inserció del corresponent anunci a la 
web municipal, i a altres llocs que es consideri adients per a la seva màxima difusió.

L'obertura  de  la  convocatòria  anual  quedarà  vinculada  a  l'existència  de  dotació  econòmica  en  els  pressupostos 
municipals que correspongui.

3.- Beneficiaris.

Podran ser beneficiaris d'aquests ajuts els infants i joves residents a Molins de Rei inclosos en la unitat familiar que 
compleixin els següents requisits:

- Infants i joves entre 3 i 18 anys. Tots els membres de la unitat familiar han d'estar empadronats a Molins de Rei.
- Els sol·licitants hauran de tenir una renda per càpita mensual de la unitat familiar igual o inferior a 400 EUR.

4.- Presentació de sol·licituds.

La sol·licitud, juntament amb la documentació que s'especifica a continuació, podrà ser presentada al registre general de 
l'Ajuntament de Molins de Rei a partir del 20è dia a comptar des de la publicació d'aquestes bases en el Butlletí Oficial  
de la Província de Barcelona.

Les sol·licituds es podran presentar durant tot l'any. Totes les sol·licituds que arribin abans de l'1 de juny es resoldran 
abans del 30 de juny per tal de facilitar l'accés a les activitats programades en el moment que s'inicien les activitats 
d'estiu, la temporada esportiva o curs escolar o de lleure.

S'efectuaran dos llistats, un per a les sol·licituds d'activitats esportives de temporada que es gestionarà des del Negociat 
d'Esports i, l'altre llistat que respondrà a les sol·licituds per activitats de lleure, d'entre les quals destaquen les d'estiu,  
ludoteques, campaments o colònies, parc de Nadal, etc., que es gestionarà per part del Negociat d'Infància i Família.

En cas d'esgotar-se l'import previst a les aplicacions pressupostàries corresponents, s'elaborarà una llista d'espera que 
serà ordenada de menor a major renda per càpita de les famílies sol·licitants, sense tenir-se en compte la data de 
sol·licitud. Aquests llistats s'activaran quan es disposi de més consignació a les aplicacions pressupostàries.

Les sol·licituds, juntament amb la documentació que es determini anualment en la convocatòria, s'haurà de presentar a 
l'Oficina d'Atenció Ciutadana,  a l'edifici  de l'Ajuntament  (pl.  Catalunya, núm. 1),  de dilluns a dijous,  de 8 a 20 h,  i  
divendres, de 8 a 15 h.

La documentació a presentar en la convocatòria del 2016 és la que s'especifica a continuació:

Documentació bàsica obligatòria:

- Full de sol·licitud específic (Annex 1).

- Full d'inscripció a l'activitat esportiva o a l'activitat de lleure.

- Fotocòpia DNI, NIE i/o PASSAPORT o llibre de família del sol·licitant menor de 18 anys i del pare, mare o tutor legal  
del sol·licitant. Quan es tracti d'una persona menor d'edat, la sol·licitud haurà d'estar signada pel pare, mare o tutor 
legal.

- Justificant de CONVIVÈNCIA (Ajuntament: Oficina Atenció al Ciutadà).

- Certificat de bens de l'Ajuntament Molins de Rei i de qualsevol altre municipi on la família tingui propietats.

Justificants econòmics de tots els majors d'edat integrants de la unitat familiar:

- Nòmina, baixa o maternitat.
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- Certificat de pensió o prestacions de la Seguretat Social.
- Certificat de l'OTG conforme està INSCRIT I REP O NO REP una prestació.
- Declaració Jurada justificant els ingressos i/o no ingressos.
- Declaració jurada justificants ingressos per lloguer habitació.

Justificant de despeses de la vivenda:

- Últim rebut de lloguer o hipoteca (Entitat bancària).
- Declaració jurada de la despesa per habitació llogada.

Justificants bancaris:

- Extracte bancari de tots els comptes bancaris dels moviments dels últims 6 mesos.

Justificants d'Hisenda (en el cas de realitzar-la):

- Declaració Renta últim exercici, de tots els membres de la unitat familiar.
- Últimes declaracions trimestrals de l'exercici actual (per autònoms).
- Full d'autorització a AET i la DG signat per la família (Annex II).

Documentació complementària:

En cas de separació familiar:

- Conveni regulador de separació.

- En el cas d'impagament de la pensió d'aliments, la denuncia corresponent.

- Declaració Jurada justificant ingressos o no ingressos de la pensió aliments (en els casos de que la sentencia estigui 
en tràmit).

- Fitxa esportiva, en cas d'estar donat d'alta en alguna competició, federada o de Consell Esportiu.

En cas de que a la sol·licitud li manquin dades o part de la documentació requerida, es notificarà a la família, qui haurà 
de subsanar  aquesta documentació  en el  termini  de 10  dies.  En cas de no presentar  la  documentació requerida, 
s'entendrà que renúncia a la sol·licitud.

5.- Criteris d'atorgament i valoració de sol·licituds.

Les sol·licituds de les famílies que optin a aquests ajuts, sempre que no superin els llindars establerts en el punt 3 
d'aquestes  bases,  s'atorgaran  per  la  capacitat  econòmica  de  la  unitat  familiar.  Es subvencionarà un % segons  la 
següent relació de renda per càpita mensual:

RxC menors de 175 EUR – 75% del cost de l'activitat.
RxC de 176 a 250 EUR – 60% del cost de l'activitat.
RxC de 251 a 325 EUR – 40% del cost de l'activitat.
RxC de 326 a 400 EUR – 20% del cost de l'activitat.

El departament de Serveis Socials, podrà emetre un informe d'excepcionalitat en casos de situació de risc social, i pot 
proposar un import de la beca de fins el 100%.

Es valoraran un màxim de 2 sol·licituds per unitat familiar.

En cas de que les sol·licituds presentades superessin el crèdit disponible, passaran a una llista d'espera, ordenada 
segons la renda per càpita mensual. Tindran preferència les famílies amb menys ingressos, segons aquesta llista. En el 
cas de famílies amb els mateixos ingressos, s'acceptarà la sol·licitud que hagi entrat primer al registre de la Corporació.

La valoració de les sol·licituds es realitzarà des dels departaments d'Esports, Infància i Família i Serveis Socials, de 
l'Àrea de Serveis a les Persones de l'Ajuntament de Molins de Rei, que emetrà el corresponent informe proposta el qual 
elevaran  a  l'Alcalde  per  la  seva  resolució.  La  manca  de  resolució  en  data  31  de  desembre,  produeix  efectes 
desestimatoris de la sol·licitud presentada.
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6.- Pagament i justificació dels ajuts.

El pagament dels ajuts es farà directament a les entitats organitzadores amb la finalitat de que descomptin aquesta 
quantitat  de  les  quotes  que  cobren  a  les  famílies,  les  entitats  expediran  una  factura  en  la  que  constarà  l'import 
corresponent a l'ajut atorgat, especificant que el pagament el fa l'Ajuntament en concepte d'ajut econòmic per afavorir la 
pràctica esportiva o l'activitat de lleure, el mes/trimestre/curs, activitat i les dades del beneficiari.

Quan les faltes d'assistència sense justificar superin mensualment el 25% de les hores d'entrenament o d'activitat, 
l'entitat haurà de comunicar-ho a l'Ajuntament, així com les possibles incidències que es produeixin.

Quan l'activitat subvencionada sigui alguna activitat organitzada per els Negociats d'Esports o d'Infància i Família, l'ajut 
concedit es descomptarà del preu mensualment en el moment de liquidar la taxa corresponent.

En cas de que el beneficiari de l'ajut hagi fet efectives part de les quotes i aquestes siguin superiors a les que ha de 
suportar, l'entitat organitzadora de l'activitat, haurà de retornar l'aportació feta de més per part del beneficiari.

7.- Durada de l'ajut.

Els ajuts es concediran per les activitats d'estiu i lleure 2016 i les de la temporada esportiva, de lleure o escolar 2016-
2017 que inclou el període de l'1 de setembre de 2016 al 30 de juny de 2017.

Cada temporada caldrà sol·licitar l'ajut.

8.- Dotació econòmica.

L'import mínim que es destinarà als ajuts per a la convocatòria del curs 2016-17 és de 5.500 EUR, a càrrec de les 
aplicacions pressupostàries següents:

- 500 EUR N.3030.231101.48001 Ajudes per a la pràctica esportiva per a les activitats esportives. Aquesta aportació es 
podrà incrementar, si s'escau, amb una part dels preus públics procedents de les inscripcions de la Cursa Ecològica de 
Muntanya, de la Cursa Popular de Sant Miquel i de la Subvenció que concedeixi la Diputació de Barcelona, sol·licitada 
en el marc de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, així com d'altres aportacions que poguessin sorgir.

- 5.000 EUR N.3070.233003.48002 Ajuts a famílies per esplais i casals per a les activitats de lleure.

El Ple Municipal aprovarà l'import destinat a aquests ajuts per a cada exercici en el marc de l'aprovació del pressupost 
municipal que quedarà reflectit en la corresponent convocatòria anual.

9.- Seguiment dels Ajuts.

Els  beneficiaris  dels  ajuts  estan obligats  a assistir  com a mínim un 75% de les hores d'entrenament  de l'activitat 
esportiva o de lleure per la qual se li ha donat l'ajut, en cas contrari comportarà la revocació de l'ajut.

Els beneficiaris dels ajuts estan obligats a facilitar a l'administració la informació que els hi pugui requerir, en especial les 
dades que facin referència a la situació econòmica familiar.

Els ajuts es podran revocar total o parcialment, quan es detecti alguna falsedat en les dades sol·licitades.

Per qualsevol aspecte no reglamentat en aquestes bases de subvenció, aplicable en la totalitat dels seus preceptes, 
regiran les normes establertes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, al Decret 887/2006, de 
21 de juliol,  pel  qual  s'aprova el  Reglament  de la Llei  General  de Subvencions, als articles 118 a 129 del  Decret 
179/1995,  de 13 de juny,  pel  qual  s'aprova el  Reglament d'obres,  activitats  i  serveis dels ens locals,  a  les Bases 
Generals de Subvencions d'aquest Ajuntament i a les bases d'execució del pressupost municipal de l'any aplicable.

ANNEX I.- SOL·LICITUD D'AJUT ECONÒMIC PER AFAVORIR LA PRÀCTICA ESPORTIVA EN EDAT ESCOLAR.

ANNEX  II.-  MODEL  D'AUTORITZACIÓ  DE  L'INTERESSAT  PERQUÈ  UNA  ADMINISTRACIÓ  PÚBLICA  PUGUI 
RECAPTAR DADES TRIBUTÀRIES A L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA, RELATIVES AL NIVELL DE RENDA (IRPF).

Contra aquest acte administratiu, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar els següents recursos:
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a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant de l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes comptat a partir 
del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació. Aquest recurs l'haurà de resoldre l'òrgan competent en el termini 
d'un mes. Contra la resolució d'aquest recurs, i en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seva 
notificació,  podreu  interposar  recurs  contenciós  administratiu davant  dels  Jutjats  contenciosos  administratius  de 
Barcelona. Si transcorregut el termini d'un mes, l'Ajuntament no ha resolt el recurs de reposició,  aquest s'entendrà 
desestimat per silenci administratiu, i podreu interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, en el  termini de  sis mesos comptats a partir  de l'endemà del dia en que el recurs de 
reposició s'entengui desestimat. Tot allò de conformitat amb el que preveuen els arts. 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 8.1, 14.1 1a i 46 
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

b)  Alternativament,  podeu  interposar  directament  recurs  contenciós  administratiu davant  dels  Jutjats  contenciosos 
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la recepció d'aquesta 
notificació, de conformitat amb el que preveuen els arts. 8.1, 14.1 1a i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa.

No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.

Molins de Rei, 11 de maig de 2016
L'alcalde, Joan Ramon Casals i Mata

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