Divendres, 16 de juny de 2017
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Calders
ANUNCI
15/2017.
De conformitat amb l'Acord adoptat pel Ple extraordinari d'aquest Ajuntament en data 22 de maig de 2017, mitjançant
aquest anunci es publiquen les bases reguladores per a per la concessió d'ajuts individuals per casals esportius, que
són les següents, i simultàniament s'obre la convocatòria, fixant com a termini màxim per presentar les sol·licituds el dia
14 de juny de 2017. En cas que presentin al·legacions a aquestes bases s'obrirà una nova convocatòria.
BASES REGULADORES PER LA CONCESSIÓ D'AJUTS INDIVIDUALS PER CASALS ESPORTIUS, DESTINATS A
FAMÍLIES DEL MUNICIPI DE CALDERS.
L'objectiu d'aquesta normativa és regular la concessió d'ajuts individuals dels Casals esportius que organitza
l'Ajuntament de Calders.
1. Objecte de l'ajut.
L'objecte de la convocatòria és establir les bases reguladores per la concessió d'ajuts a les famílies del municipi de
Calders, amb infants de P3 a 6è curs, per la realització dels casals esportius, organitzats per l'Ajuntament de Calders.
Els infants han de tenir la possibilitat de realitzar les activitats esportives com a font de salut i qualitat de vida, així com
pels valuosos valors transmesos per l'esport, la socialització i la integració que suposa la pràctica de l'esport.
Seran objecte d'ajut: Import del cost del casal esportiu de Calders, organitzat per l'Ajuntament.
Els ajuts aniran destinats directament a minorar el cost del Casal.
2. Requisits dels beneficiaris.
2.1. Requisits per la valoració de l'empadronament.
Que tota la família o unitat de convivència que sol·liciti l'ajut estigui empadronada al municipi. de Calders.
2.2. Requisits per la valoració socioeconòmica:
Que l'infant es trobi en situació de risc o alt risc social (a valorar per l'Equip Bàsic d'Atenció Social*, entre el 25% i el
75%), i famílies en situació de vulnerabilitat social atenent, per la seva valoració, la taula corresponent als barems que
cada exercici estableixi el Departament competent de la Generalitat de Catalunya.

La concessió d'ajuts està limitada per la dotació pressupostària corresponent al finançament provinent de la Diputació
de Barcelona, concretament en l'àmbit de l'esport per prevenir el risc d'exclusió social.
2.3. Requisits per la valoració sociofamiliar:
- Que l'infant inscrit al casal tingui germans que també fan l'activitat.
- Que es tracti d'una família nombrosa.
- Que es tracti d'una família monoparental.
- Que l'infant inscrit al casal tingui una disminució reconeguda.
- Que es tracti d'un infant en acolliment.
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* L'informe de l'equip Bàsic d'Atenció Social és preceptiu.
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- Que ambdós progenitors (o aquell que conviu amb l'infant, en cas de famílies monoparentals) estiguin en actiu al mon
laboral.
- Que almenys un dels dos progenitors (o aquell que conviu amb l'infant, en cas de famílies monoparentals) es trobi en
situació d'atur en el moment de la presentació de la sol·licitud.
3. Import màxim i partida pressupostària.
L'import màxim que s'aplicarà per infant serà el 75% de les quotes del casal corresponent i s'abonarà amb càrrec a la
partida pressupostària de "concessió de beques pel casals".
4. Criteris d'atorgament de les beques i la seva ponderació:
4.1. Valoració del criteri d'empadronament.
L'ajuntament de Calders, farà la comprovació oportuna.
4.2. Valoració socioeconòmica:
Mitjançant l'informe de l'Equip Bàsic d'Atenció Social de l'Ajuntament de Calders.
Un cop aplicat el barem establert per aquesta convocatòria, en funció del resultat obtingut, es bonificarà un 25%, un
50% o un 75% de l'import total a pagar per la unitat familiar.
L'ajuntament podrà, excepcionalment, atorgar ajuts, en situacions d'alt risc social degudament acreditades per SSB.
Aquests ajuts s'atorgaran amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants i en funció
del finançament rebut per part de l'Ajuntament.
4.3. Valoració sociofamiliar:
Criteri
Que l'infant inscrit al casal tingui germans que també fan l'activitat
Que es tracti d'una família nombrosa
Que es tracti d'una família monoparental
Que l'infant inscrit al casal tingui una disminució reconeguda
Que es tracti d'un infant en acolliment
Que ambdós progenitors (o aquell que conviu amb l'infant, en cas de famílies monoparentals) estiguin en actiu al mon laboral
Que almenys un dels dos progenitors (o aquell que conviu amb l'infant, en cas de famílies monoparentals) es trobi en situació d'atur

Valoració
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%

Els percentatges son acumulatius, sent el màxim a descomptar el 40%.
Per acreditar aquestes situacions s'hauran d'aportar els corresponents carnets o certificats expedits pels òrgans
competents indicats al punt 5è de les bases.

Les sol·licituds s'hauran de prestar mitjançant el formulari establert per l'Ajuntament de Calders.
A la sol·licitud, emplenada i signada, s'haurà d'adjuntar, en tots els casos, la següent documentació:
Fotocòpia del NIF / NIE, dels progenitors i dels infants que estiguin inscrits al Casal (en els seu defecte caldrà aportar
còpia del llibre de família).
a) Per acreditar l'empadronament:
- No és necessari presentar cap document. En el mateix document de sol·licitud es declararà si es compleix el requisit
de l'empadronament. L'ajuntament farà posteriorment la comprovació.
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5. Sol·licituds i documentació.
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b) Per acreditar la situació socioeconòmica:
- Informe de l'Equip Bàsic d'Atenció Social de l'Ajuntament de Calders.
c) Per acreditar la valoració sociofamiliar:
Criteri
Que l'infant inscrit al casal tingui germans que també fan l'activitat
Que es tracti d'una família nombrosa.
Que es tracti d'una família monoparental
Que l'infant inscrit al casal tingui una disminució reconeguda
Que es tracti d'un infant en acolliment
Que ambdós progenitors (o aquell que conviu amb l'infant, en cas de famílies
monoparentals) estiguin en actiu al mon laboral.
Que almenys un dels dos progenitors (o aquell que conviu amb l'infant, en
cas de famílies monoparentals) es trobi en situació d'atur

Documentació acreditativa
Ho comprova l'Ajuntament
Carnet expedit per l'òrgan competent
Carnet expedit per l'òrgan competent, o bé sentència de divorci
Certificat acreditatiu, expedit per l'òrgan competent
Certificat acreditatiu, expedit per l'òrgan competent
Ultima nòmina o certificat d'empresa
Document vigent expedit pel Servei d'Ocupació

6. Tramitació i terminis de presentació.
Les sol·licituds es formalitzaran en l'imprès que es podrà trobar a les oficines de l'Ajuntament de Calders, i a la web
www.calders.cat.
Les sol·licituds s'hauran de presentar a les dependències municipals durant el termini establert a la convocatòria.
Les sol·licituds presentades fora dels terminis no seran acceptades.
7. Proposta de valoració.
Els serveis socials examinaran les sol·licituds i la documentació presentada i, en cas que observin l'existència de
deficiències esmenables, s'atorgarà un termini de deu dies hàbils, a comptar de la recepció del corresponent
requeriment, per procedir a esmentar-les, amb l'advertiment que, en cas de no esmenar-les, es tindrà per desestimada
la petició.
Una comissió formada per l'Ajuntament de Calders i els serveis socials municipals emetran una proposta de valoració en
la que s'estableixi la idoneïtat dels sol·licitants per ser beneficiaris de l'ajut, una vegada provada per la situació
socioeconòmica de cada família o unitat de convivència.
Els ajuts s'atorgaran per decret de l'alcaldia.
8. Notificacions i recursos.
És donarà publicitat de les resolucions mitjançant notificació individualitzada als beneficiaris.

9. Seguiment.
Els beneficiaris dels ajuts estan obligats a facilitar la informació que els òrgans de control de l'Administració els puguin
requerir. L'Ajuntament de Calders podrà en tot moment fer les actuacions adequades per tal d'esbrinar la veracitat de les
dades facilitades pels sol·licitants, especialment les que facin referència a la situació econòmica familiar.
En aquest sentit, podran consultar-ne padrons i registres relatius a la titularitat de béns i a la realització d'activitats
econòmiques.
Igualment, els ajuts seran retirats totalment o parcialment quan es detecti que hi ha hagut ocultació o falsedat de les
dades sol·licitades.
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La resolució posa fi a la via administrativa i el sol·licitant pot impugnar-la presentant el corresponent recurs segons es
farà constar al peu de la corresponent notificació.
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10. Disposició final.
Aquestes bases reguladores de la concessió de beques del casal van ser aprovades pel ple de l'ajuntament en la sessió
extraordinària celebrada el 22 de maig de 2017, començaran a regir l'endemà de la seva publicació i es mantindran en
vigor mentre no s'acordi modificar-les o derogar-les.
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Calders, 6 de juny de 2017
L'alcalde, Eduard Sànchez Campoy

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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