Exp.: 2128/2019
Relació de fets
Dins de la programació de l'Àrea de Serveis Personals hi ha previst la concessió
d’ajuts per a la promoció de l’esport a Parets del Vallès i garantir l’accés a la pràctica
esportiva a les persones amb dificultats econòmiques que estiguin empadronades a
Parets del Vallès i que realitzen la seva pràctica en una entitat esportiva del municipi.
Excepcionalment podran optar també a la sol·licitud aquells esportistes empadronats a
Parets del Vallès que realitzin la seva activitat al camp de futbol de Can Vila de Mollet
del Vallès, en concret, a la Unió Esportiva Lourdes, donada la seva proximitat amb el
barri de l'eixample que alhora supleix, en certa manera, el dèficit d'una instal·lació
d'aquestes característiques a Parets del Vallès, segons el PIEC (Pla d'Equipament
Esportius de Catalunya) del Consell Català de l'Esport.

Fonaments de dret
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada
inicialment per acord del Ple de data 26 de gener de 2017, i que va entrar en vigor el 4
d’abril de 2017.
Atès que en aquesta Ordenança estableix al Títol II apartat formes d’atorgament de les
subvencions punt 2 que la concurrència competitiva és la forma ordinària de concessió
de subvencions, de conformitat amb allò previst a l’article 22 de la LGS.
Atès que per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació
del Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al
present any, des de l’Àrea es vol fomentar projectes/activitats d’interès públic o social
que tinguin per finalitat garantir la cohesió social promovent la convivència,
l'autonomia, la igualtat i la inclusió, fomentant el desenvolupament de valors col·lectius
i de creació de capital social.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions
Públiques.
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Vist l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions amb càrrec a
l’aplicació :
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Segell d'Òrgan (1 de 1)
Ajuntament de Parets del Vallès
Data Signatura: 26/07/2019
HASH: 857dc6fd12cb7891f4848088958fb833

ACORD APROVAT A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL 25-07-2019
Assumpte: Aprovar la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics per facilitar
l’accés a la formació a la pràctica esportiva.

Exercici

Aplicació pressupostària

Import

Total

2019

4351 231 48104

6.235,50 €

6.235,50 €

Vist el Títol II apartat convocatòria punt 1 de l’Ordenança, posteriorment a les Bases
Reguladores Específiques s’haurà d’aprovar i publicar la corresponent convocatòria.
Atès que per acord del Ple de data 19 d’octubre de 2017 es van aprovar les Bases
Reguladores Específiques d’aquestes subvencions, les quals van ser publicades al
Butlletí Oficial de la Província de data 27 de desembre.
Atès que el contingut de la present convocatòria s’ajusta a allò previst a l’article 23.2
de la LGS, així com a allò previst al Títol II apartat convocatòria punt 5 de l’Ordenança.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst al Títol II apartat convocatòria punts 2 i 3 de
l’Ordenança, procedeix publicar el corresponent extracte i text d’aquesta convocatòria,
en el qual es determina el termini de presentació de sol·licituds, enviant-los a la Base
de Dades Nacional de Subvencions, així com les dades estructurades, per tal de donar
compliment al procediment establert a l’article 20.8 de la LGS.
Vist el marc legal sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans de
l’Ajuntament i que es concreta en els articles 54 i 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim Local de
Catalunya, en l’ article 23 de la Llei de bases de règim local en relació a la Junta de
Govern Local i en els articles 12 i següents del Reglament orgànic municipal en relació
amb la regulació de la Junta de Govern Local, i el que s’estableix en les Bases
d’Execució del Pressupost de l’exercici 2019.

Primer.- APROVAR la convocatòria mitjançant el procediment de concurrència
competitiva, per a l’atorgament de subvencions amb l’objecte de fomentar
projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat garantir la cohesió
social promovent la convivència, l'autonomia, la igualtat i la inclusió, fomentant el
desenvolupament de valors col·lectius i de creació de capital social per a l’exercici
2019, en el marc de les Bases Reguladores Específiques aprovades per el Ple de data
19 d'octubre de 2017, el text íntegre de la qual és el següent:
CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA EN EL MARC DE LES BASES REGULADORES
ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A FACILITAR
L’ACCÉS A LA PRÀCTICA ESPORTIVA TEMPORADA 2019-2020
1.- Indicació de l'aprovació de les Bases Reguladores Específiques i diari oficial
on s'han publicat
Per acord del Ple de data 19 d'octubre de 2017, van ser aprovades les Bases
Reguladores Específiques per a l’atorgament per part de l’Ajuntament a través del
Servei d’Esports, de subvencions destinades a finançar projectes/activitats que tinguin
com a objectiu garantir la cohesió social promovent la convivència, l'autonomia, la
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

igualtat i la inclusió, fomentant el desenvolupament de valors col·lectius i de creació de
capital social.
Aquestes Bases Reguladores Específiques van ser objecte de publicació al Butlletí
Oficial de la Província de data 27 de desembre de 2017.
2.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació
pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2019 per a la concessió de les
subvencions objecte de la present convocatòria serà de 6.235,50 € i anirà a càrrec de
l’aplicació i per la quantia màxima següent: 4351 231 48104.
L'import màxim de la subvenció serà de 300 € independentment del cost de l'activitat.
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.
3.- Objecte, condicions i finalitat de les subvencions

2.- Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de
destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/ades al llarg del període
2019-2020.
3.- Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del
Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present
any, aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o
social que tinguin per finalitat: Garantir la cohesió social promovent la convivència,
l'autonomia, la igualtat i la inclusió, fomentant el desenvolupament de valors col·lectius
i de creació de capital social.
4.- Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà
el de concurrència competitiva.
5.- Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los
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1.- L'objecte de les subvencions de la present convocatòria és finançar
projectes/activitats que tinguin com a objectiu garantir l’accés a la pràctica esportiva a
les persones amb dificultats econòmiques que estiguin empadronades a Parets del
Vallès i que realitzen la seva pràctica en una entitat esportiva del municipi.
Excepcionalment podran optar també a la sol·licitud aquells esportistes empadronats a
Parets del Vallès que realitzin la seva activitat al camp de futbol de Can Vila de Mollet
del Vallès, en concret, a la Unió Esportiva Lourdes, donada la seva proximitat amb el
barri de l'eixample que alhora supleix, en certa manera, el dèficit d'una instal·lació
d'aquestes característiques a Parets del Vallès, segons el PIEC (Pla d'Equipament
Esportius de Catalunya) del Consell Català de l'Esport.

Per gaudir d’una beca d'accés a la pràctica esportiva, el/la sol·licitant (en representació
del/la menor) haurà d’acreditar els requisits següents:
- Que el beneficiari de la subvenció (el noi o noia que vol accedir a la pràctica
esportiva) tingui entre 5 i 18 anys d’edat i estigui inscrit en una de les entitats
esportives del municipi o la Unió Esportiva Lourdes i practiqui esport de competició
federat o en les activitats i/o competicions del Consell Esportiu del Vallès Oriental.
- Que l’esportista estigui empadronat al municipi de Parets del Vallès amb un mínim de
sis mesos d'antelació a la data de sol·licitud de l'ajut.

6.- Documents que han d’acompanyar a la sol·licitud

D’acord amb l’article 28 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, si el sol·licitant no exerceix el seu
dret a oposició expressa a la consulta o obtenció dels documents o informació
necessària per a tramitar aquesta sol·licitud, l’Ajuntament de Parets sol·licitarà els
documents electrònicament o farà les consultes necessàries a les plataformes
d’intermediació de dades entre administracions. Només en cas que la renda familiar
no quedi prou acreditada amb aquesta consulta sobre el titular de la sol·licitud, serà
necessària l’autorització de la resta dels membres majors d’edat.
Els peticionaris es fan responsables de la veracitat i exactitud de totes les dades que
manifesten. En cas que es demostri falsedat o frau en les dades aportades comportarà
la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre, en relació al criteri
afectat.
En cas que la documentació presentada sigui incompleta o incorrecta, les regidories
corresponents d'Esports i Benestar Social en reclamaran la rectificació a la persona
sol·licitant en un termini màxim de 10 dies hàbils, i si no aporta la documentació
preceptiva es declararà el desistiment de la seva sol·licitud, d'acord amb l'art.68 de la
Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques
7.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
Per tal d’optar a la concessió d’una beca per accedir a la pràctica esportiva, cal
presentar una instància davant del Registre General de l’Ajuntament en la qual es
sol·liciti l’ajut.
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Juntament amb la instància s'haurà de presentar la següent documentació:
 Imprès de sol·licitud (instància) especificant el tipus d’ajut que es demana (es
trobarà a www.parets.cat o a l’OAC).
 Fotocòpia de les 6 últimes nòmines de tots els membres de la unitat familiar
majors de 16 anys i/o document que justifiqui els ingressos per subsidis o
pensions rebuts de qualsevol administració o en el seu defecte document
acreditatiu de la no percepció d'ingressos econòmics (segons el cas pot ser:
acreditació d'atur expedit per l'OTG corresponent, o bé acreditació de no
percebre cap pensió de la seguretat social expedit per l'INSS (C/ Joaquim Mir,
75, cruïlla amb c/ Bosc) de Mollet.
 En cas de treballadors autònoms, les dues darreres declaracions trimestrals
d’IVA.

Els contribuents que reuneixin les condicions establertes a l’article cinquè hauran de
demanar l’ajut presentant la instància tipus per un dels següents canals:
- Presencialment: a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. Plaça de la Vila, 1.
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
De dilluns a dijous tarda de 16 a 19 hores
-Telemàticament:
amb
certificat
digital
accedint
a
(http://
paretsdelvalles.eadministracio.cat )
Les sol·licituds es poden presentar des de l’endemà de la publicació de la
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i fins al dia 30 de setembre de 2019.

8.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà
al/a la beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia
següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries,
amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
9.- Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió

L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les
subvencions serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre
delegacions de competències i atribucions d’òrgans de l’Ajuntament diferents del Ple.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el
concurs o no esgotar el crèdit total previst.
10.- Termini de resolució i de notificació
La concessió de les subvencions es farà per acord de la Junta de Govern municipal i
es notificarà a les persones interessades en el termini màxim de 3 mesos a comptar
des del final del termini de presentació de les sol·licituds.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa,
els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci
administratiu.
11.- Règim de recursos
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot
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L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les
subvencions objecte de la present convocatòria serà el Servei d’Esports.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït d’acord amb allò previst a l’article 17.5 de l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament i que estarà format per les següents persones:
 President, l’alcalde de Parets del Vallès, o persona en que delegui
 Membres: el/la regidor/a de Serveis Socials, el/la Tècnic/a de Serveis Socials.

interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent a la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la
seva notificació.
12.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció

12.1. Criteri econòmic: fins a un màxim de 7 punts.
Per ingressos de la unitat familiar s’entenen com a membres computables els
següents:
 El pare, la mare, si s’escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i
protecció del menor.
 L’esportista pel qual es sol·licita l’ajut.
 Els germans solters menors de 25 anys que convisquin en el domicili familiar o
els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o
sensorial.
 Els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili
que els anteriors amb el volant de convivència corresponent.
 En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre
computable aquell que no convisqui amb l’alumne pel qual es sol·licita l’ajut. No
obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si s’escau, el nou
cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins
del còmput de la renda familiar.
S’exclouen, per tant, la resta de persones adultes que siguin familiars com cosins,
oncles, cunyats, fins i tot, germans que hagin conformat la seva pròpia unitat familiar
però convisquin en el domicili dels pares.
La puntuació de l’usuari estarà en funció del nivell de recursos nets per càpita i
calculat amb l’indicador o referent de nivell de renda IPREM (Indicador públic de renda
a efectes múltiples) establert per l’any de la convocatòria.
Recursos nets/càpita
respecte a l’IPREM

Puntuació

1,00 IPREM

7 punts

1,00 - 1,20 IPREM

6 punts

1,20 - 1,40 IPREM

5 punts

1,40 - 1,60 IPREM

4 punts
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Les sol·licituds presentades es valoraran d’acord amb els criteris d’atorgament
generals i els requeriments i criteris específics establerts en les bases reguladores.
No podran accedir al programa d’ajuts aquells/es sol·licitants que tinguin 5 punts o
menys.

1,60 - 1,80 IPREM

3 punts

+ de 1,80 IPREM

2 punts

12.2. Criteri social: fins a un màxim de 3 punts.
12.2.a: famílies monoparentals i/o nombroses: 1 punt.
12.2.b: informe presentat del Servei de Benestar Social de l’Ajuntament de Parets del
Vallès per problemàtica social: fins a 2 punts (només casos amb seguiment de
Benestar Social).
12.3. VALORACIÓ ECONÒMICA
Segons la demanda i el crèdit pressupostari disponible, es calcularà l’import del punt
aplicant la següent fórmula:

L'import de la beca concedida serà els punts assolits per cada sol·licitant per l'import
assignat per punt.

Puntuació

% màxim de cobertura
del cost de l’activitat

Entre 9 i 10 punts

90% de la cobertura

Entre 7 i 8 punts

75% de la cobertura

6 punts

50% de la cobertura

13.- Mitjans de notificació o publicació
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució,
d’acord amb allò previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Segon.- ESTABLIR que el termini per a la presentació de sol·licituds començarà
l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB i fins al dia 30 de setembre de
2019.
Tercer.- AUTORITZAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un
import de 6.235,50 euros amb càrrec a l’aplicació 4351 231 48104 del pressupost de
l’exercici 2019.
Quart.- ENVIAR les dades estructurades, el text complert i l’extracte de la present
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En cap cas l’import atorgat podrà superar el màxim de 300 € ni el percentatge del cost
de l’activitat subvencionada segons els següents límits:

convocatòria, de conformitat amb allò que estableix el Títol II apartat convocatòria
punts 2 i 3 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i l’article 20.8 de la
Llei General de Subvencions.
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Parets del Vallès, amb data de la signatura electrònica

