AJUNTAMENT DE MONISTROL DE CALDERS

BASES PER LA CONCESSIÓ D’AJUTS A LES FAMÍLIES PER LA REALITZACIÓ
DEL CAMPUS ESPORTIU D’ESTIU
2019

1. Objecte de la convocatòria:
L’objecte de la convocatòria és establir les bases reguladores per la concessió
d’ajuts a les famílies per la realització del Campus Esportiu d’Estiu de Monistrol
de Calders amb infants nascuts entre el 2007 i el 2016.
Els infants han de tenir l’oportunitat de realitzar les activitats esportives com a
font de salut i qualitat de vida, així com pels valuosos valors transmesos per
l’esport i la socialització i integració que suposa la pràctica de l’esport.
Des de l’Ajuntament de Monistrol de Calders creiem en la riquesa de la pràctica
esportiva com a font de salut i eina de prevenció enfront de possibles
situacions de risc d’exclusió social.
2. Àmbit d’aplicació:
Serà d’aplicació la normativa per la concessió d’ajuts per participar al Campus
Esportiu d’Estiu municipal de Monistrol de Calders.
Les ajudes van destinades a totes les unitats familiars amb infants nascuts entre
el 2007 i el 2016 participants a l’activitat i que presentin qualsevol tipus de
necessitat tant a nivell econòmic com sòciofamiliar.
3. Beneficiaris:
Famílies participants al Campus Esportiu d’Estiu de Monistrol de Calders amb
infants nascuts entre el 2007 i el 2016.
Les famílies hauran de demostrar que compleixen algun dels següents requisits
per tal de poder-se valorar la seva situació social i familiar:
-

que es tracti d’un infant empadronat al municipi
que tingui germans que també realitzen l’activitat
que l’infant tingui una disminució reconeguda
que es tracti d’una família nombrosa i/o monoparental i/o separació
que es tracti d’un infant en acolliment
situació laboral dels progenitors (atur, ambdós o qui se’n fa càrrec
treballa)
que l’infant es trobi en situació de risc o alt risc social (a valorar per
l’Equip Bàsic d’Atenció Social)

Les famílies que sol·liciten l’ajut no puntuaran en la valoració de la part
econòmica de la unitat familiar si les rendes mensuals són superiors a les de la
taula que segueix a continuació.
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Les rendes mensuals es calculen en funció de la composició de la unitat familiar
així com del resultat de la divisió dels ingressos anuals en 12 pagues.
Es tindrà present però les despeses de lloguer i/o hipoteca fins a un màxim de
350€, és a dir als ingressos familiars mensuals ponderats es restarà l’import
relatiu al lloguer i/o hipoteca fins a un màxim de 350€.
Composició Unitat Familiar

Un adult i un infant
Un adult i dos infants
Un adult i tres infants
Dos adults i un infant
Dos adults i dos infants
Dos adults i tres infants
Tres adults i un infant
Tres adults i dos infants
Tres adults i tres infants
Quatre adults i un infant
Quatre adults i dos infants
Quatre adults i tres infants

Ingressos màxims
mensuals 2018
1527.76€
1991.95€
2456.74€
2124.74€
2589.53€
3054.32€
2722.32€
3187.11€
3651.90€
3319.90€
3784.69€
4249.48€

4. Documentació a adjuntar:
- Volant de convivència
- Certificat de disminució, si es dóna el cas.
- Títol o certificat de família nombrosa i/o monoparental, si es dóna el
cas.
- Conveni de separació, si es dóna el cas.
- En cas de representació legal o acolliment del beneficiari,
documentació acreditativa d’aquest fet.
- En cas de trobar-se a l’atur, certificat del Servei d’Ocupació de
Catalunya amb els períodes d’inscripció o de recepció de prestacions
i/o subsidis per atur i la quantia que perceben.
- Declaració de la renda de l’exercici de l’any 2018 dels progenitors o
certificat d’imputacions d’Hisenda.
En el cas de situacions econòmiques actuals molt diferents a les de
l’any 2018 caldrà adjuntar les 3 últimes nòmines o bé aquella
documentació que es cregui oportuna per justificar aquesta nova
situació econòmica. Si aquesta situació només afecta a un dels dos
progenitors s’haurà d’aportar la documentació econòmica d’ambdós
del mateix any 2019.
En cas de persones perceptores de la Renda Garantida de
Ciutadania, caldrà el certificat acreditatiu actualitzat.
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-

En cas de pensionistes, caldrà el certificat acreditatiu de la percepció
de la pensió i de la seva quantia actualitzada.
En cas d’obtenir altres ingressos sense documentar o no poder
justificar cap tipus d’ingrés caldrà fer una declaració jurada
d’ingressos.
Rebuts de la hipoteca o lloguer, si es dóna el cas.
Nº de compte corrent (IBAN) amb el nom del titular del compte.

5. Criteris de valoració:
Valoració econòmica
Es puntuarà en la part econòmica a les famílies amb una renda per càpita
mensual igual o inferior a la de la taula referenciada al punt 3 en funció de la
composició de la unitat familiar.
% de la renda mensual
sobre ingressos màxims
de la taula del punt 3

punts

0% - 16%
17% - 33%
34% - 50%
51% - 67%
68% - 84%
85% - 100%

6
5
4
3
2
1

Valoració social:
Es valoraran les següents situacions sòcio-familiars amb la següent puntuació:
-

que es tracti d’un infant empadronat al municipi 1p
que tingui germans que també realitzen l’activitat 1p
que l’infant tingui una disminució reconeguda 0.5p
que es tracti d’una família nombrosa i/o monoparental i/o separació
1p
que es tracti d’un infant en acolliment 0.5p
situació laboral dels progenitors (atur, ambdós o qui se’n fa càrrec
treballa) 1p
que l’infant es trobi en situació de risc o alt risc social (a valorar per
l’Equip Bàsic d’Atenció Social) 1p

Puntuació total:
La puntuació total s’obtindrà de la suma dels punts obtinguts en la valoració
econòmica i social:
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Punts obtinguts
10 – 12 punts
7 – 9 punts
4 – 6 punts
1 – 3 punts
0 punts

Percentatge màxim de l’ajut
100%
75%
50%
25%
Denegada

Crèdit pressupostari:
La quantia màxima que es destinarà a aquests ajuts econòmics, per l’any 2019,
és de 5.000 euros.
6. Conceptes subvencionables:
Aquets ajuts estan destinats a afavorir la participació dels infants a l’activitat
del Campus Esportiu d’Estiu realitzat al municipi de Monistrol de Calders
prevenint que no siguin els factors sòciofamiliars i econòmics els que dificultin
l’accés a aquesta activitat per part de les famílies participants.
7. Justificació:
Les famílies participants al Campus Esportiu d’Estiu de Monistrol de Calders han
d’abonar prèviament la totalitat de l’import de la inscripció.
8. Termini:
La sol·licitud es podrà presentar a l’Ajuntament de Monistrol de Calders fins el
31 de juliol del 2019, inclòs.
Les sol·licituds es presentaran, junt amb la documentació que s’especifica en
aquestes bases, per escrit mitjançant l’imprès oficial, que serà signat per
l’interessat/da, al Registre general d’entrada de l’Ajuntament o per qualsevol
de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Les sol·licituds presentades fora del termini establert seran desestimades.
De la convocatòria i el termini de presentació de les sol·licituds s’informarà amb
suficient temps d’antelació a través dels taulers d’anunci de l’ajuntament.
A partir de la publicació de la resolució, les famílies disposaran de 10 dies
naturals per a fer qualsevol reclamació. I passats els 10 dies naturals es
publicarà la resolució definitiva.
9. Obligacions dels beneficiaris i l’administració:
Beneficiaris:
- Presentar la sol·licitud i documentació a l’Ajuntament dins el termini
establert.
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-

Comunicar a l’Ajuntament qualsevol canvi en les circumstàncies
personals, familiars que puguin suposar la pèrdua de l’ajut concedit.
En cas d’obtenció de l’ajut aplicant criteris de valoració de risc o alt
risc social es realitzarà un seguiment per part dels Serveis Socials.
El fet de gaudir de l’ajut implica, també, assistir tots els dies a
l’activitat esportiva subvencionada.
En el cas que no es complissin aquests compromisos adquirits es
tindrà en compte en el moment de renovar aquest ajut o concedirne d’altres.

Administració:
- L’abonament de l’ajut corresponent es farà directament des del
mateix Ajuntament al compte corrent de les famílies un cop
finalitzada l’activitat i comprovada l’assistència a aquesta.
- L’Ajuntament té obligació de declarar els ajuts subjectes a IRPF a
l’Administració General de l’Estat – Hisenda.
10. Revocació dels ajuts:
L’incompliment de qualsevol requisit establert en aquestes bases o la falta de
documentació acreditativa comportarà la revocació de l’ajut concedit.
11. Protecció de dades:
Amb la presentació de la sol·licitud d’ajuda a l’ajuntament de Monistrol de Calders,
la part interessada dóna el seu consentiment al tractament de les dades de
caràcter personal, laboral, econòmic i familiar que són necessàries per a la
tramitació del corresponent expedient; així mateix el peticionari autoritza la cessió
de dades a tercers, sempre i quan totes les parts preservin la seva intimitat,
d’acord amb la normativa de Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter
Personal i el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 del Parlament i
del Consell, de 26 d’abril de 2016.
Les dades que es sol·liciten han de ser lliurades amb caràcter obligatori. La
conseqüència de l’obtenció de les dades o la negativa a subministrar-les és la
resolució de l’expedient.
La còpia de la documentació que acompanya a les sol·licituds es guardarà 2 anys als
arxius de l’ajuntament, passat aquest temps la informació es destruirà mitjançant
el procés que decideixi l’Administració.

Monistrol de Calders, maig 2019.

