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BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS PER FACILITAR L’ACCÉS A LA
PRÀCTICA ESPORTIVA DE LA TEMPORADA 2015/2016

 

Art. 1- Objecte 

És objecte d’aquestes bases la regulació de les condicions per a 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.

 Art. 2- Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

Seran beneficiaris  dels  ajuts  esportius,  els  nois  i  les  noies  entre  els  6  i  18  anys  d'edat
complerts  que vulguin practicar esport en una de les entitats del municipi i la Unió Esportiva
Lourdes. 

Les beques s’adjudicaran als/les esportistes, però actuaran com a sol·licitants els beneficiaris
majors d'edat o  els  tutors  legals dels sol·licitants menors d’edat.

Les  famílies  beneficiàries  d’aquests  ajuts  no  s’han  de trobar  en cap de  les  causes  que
impedeixen obtenir aquesta condició, d’acord amb el que estableix l’article 13.2 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Art. 3- Accés als ajuts 

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: 

3.1. Que l’adjudicatari (el noi o noia que vol accedir a la pràctica esportiva) tingui entre 6 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. 

3.2. 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. 

Art. 4- 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. 

 

Art. 5- Termini i lloc de presentació 

Els  sol·licitants  que  reuneixin  les  condicions  establertes  en  aquestes  bases  hauran  de
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demanar l’ajut presentant la instància tipus entre l'1 i el 30 de setembre de 2015,  per un dels
següents canals: 

 Presencialment en horari de registre : 

        Oficina d’Atenció Ciutadana. Plaça de la Vila, 1

        Oficina d'Atenció Ciutadana. Carrer Major, 1

 Telemàticament:  amb  certificat  digital  accedint  a  Tràmits  i  serveis/Instàncies  i
sol·licitud de visita/ instància genèrica, al web municipal www.parets.cat.

  

Art. 6- Documentació i tramitació de les sol·licituds

 Juntament amb la documentació 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 DNI (NIE o passaport en cas de persones estrangeres) del sol·licitant  i
també de l’esportista o fotocòpia del llibre de família.

 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. 

 Document acreditatiu del club (annex 1) que acrediti la seva inscripció en el mateix,
amb el desglòs del preu de la inscripció i de l'equipament i de trobar-se al corrent de
pagament amb el club.

 Títol  de  família  nombrosa  i/o  monoparental,  si  escau,  expedit  per  l’organisme
competent. 

 Certificat de convivència que facilita l’OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana)  

No serà necessària la presentació de la documentació justificativa de complir amb aquells
requisits dels enumerats anteriorment dels que en sigui responsable l'Ajuntament o aquells
que hi tingui accés, d'acord amb els convenis signats amb d'altres administracions públiques.
En aquest últim cas el sol·licitant haurà d'autoritzar la consulta.

b) Documentació acreditativa de situacions socials especials: 

Certificats  de  pensions  (seguretat  social,  Generalitat,  o  altres  administracions)  o  altres
documents que l’Ajuntament consideri necessaris.  
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c) Responsabilitat: 

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.71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre
(LRJPAC).

Sens perjudici del disposat a l’apartat anterior, en qualsevol moment al llarg del procediment
podrà instar-se a la persona sol·licitant perquè complimenti qualsevol altre requisit o tràmit
omès, d’acord amb el previst a l’art.76 LRJPAC, concedint a tal efecte un termini de 10 dies
hàbils a partir de la notificació, amb l’exprés advertiment que, en cas d’incompliment, se’l
podrà declarar decaigut en el dret a la tramitació de la sol·licitud. 

 

Art. 7 – Tipus d’ajuts 

7.1. El tipus d’ajuts als quals es podran acollir els/les sol·licitants seran: 

Pel pagament parcial de la inscripció a un club del municipi.

 

7.2. Beca base 

L'import total de l’ajut serà de màxim del 90% de la inscripció i l'equipament  fins a un import
MÀXIM de 250 €. 

7.3. Els ajuts es concediran segons la disponibilitat econòmica en l’exercici corrent. 

7.4.  No podran accedir  al  programa d’ajuts  aquells/es  sol·licitants  que tinguin  2  punts  o
menys 

 

Art. 8 – Pagament dels ajuts 

8.1. Aplicació pressupostària

La  concessió  de  les  diferents  subvencions  hauran  d’anar  amb  càrrec  a  les  aplicacions
pressupostàries corresponents al Pressupost municipal vigent.

Concretament  els  ajuts  destinats  a la  promoció de l’esport  a Parets del  Vallès  i  garantir
l’accés a la pràctica esportiva, aniran a càrrec de les aplicacions pressupostàries destinades
a  beques  a  esportistes  en  situació  econòmica  amb  dificultats,  creades  a  la  partida
pressupostària amb número 4351 231 48104, amb una previsió de despesa de 4.000,00 €.
Aquesta  aplicació  pressupostària  podrà ser  incrementada per  generació  de crèdit  com a
conseqüència  de  les  aportacions  o  subvencions  d’institucions  supramunicipals  o  d’altres
modificacions de crèdits tramitades per l’Ajuntament. 
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8.2. Resolució i pagament. 

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.

L’òrgan competent per l’ordenació, instrucció i resolució del procediment de concessió és el
que preveu l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Parets del Vallès.

L’òrgan instructor està format pel regidor d’Esports.

L’òrgan col·legiat estarà format per :

President, el/la regidor/a de Serveis Socials. 

Membres: el Tècnic/a de Serveis Socials i el Tècnic/a d’Esports.

L'Ajuntament  de  Parets  del  Vallès  publicarà  al  web  i  en  el  taulell  d'anuncis  del  Servei
d'Esports,   situat  a  l'Av.  Francesc  Macià,  s/n  (Poliesportiu  Municipal  Joaquim Rodríguez
Oliver) de Parets del Vallès, la llista dels ajuts atorgats i denegats. 

Aquestes publicacions es realitzaran preservant la identitat dels beneficiaris i en substitució
de la notificació individual, comptant amb els mateixos efectes que aquesta. 

El  pagament  dels  mateixos  es  farà  directament  a  l’entitat.  Aquesta,  destinarà  l'ajut  a  la
reducció de la quota del beneficiari i l'haurà de justificar a l’Ajuntament de Parets del Vallès
mitjançant el model annex 2 dins dels 30 dies posteriors en què l’entitat hagi cobrat la beca,
en altre cas haurà de procedir al seu reintegrament.

Es  procedirà  al  reintegrament  de  les  quantitats  percebudes  i  l’exigència  de  l’interès  de
demora  des  del  moment  de  pagament  de  la  subvenció  fins  la  data  en  que  s’acordi  la
procedència del reintegrament, i en la quantia fixada en l’article 38.2 de la Llei general de
subvencions, en els casos que regula l'art.37,1 de l'esmentada llei de subvencions. 

Art. 9 – Obligacions de l’adjudicatari 

Són  obligacions  dels/les  beneficiaris/àries  d’aquestes  subvencions,  a  més  de  les
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà
les  responsabilitats  que  en  cada  cas  corresponguin  i  la  incoació  de  l’expedient  de
reintegrament de la subvenció.

 Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.

 El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament i
altres òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i a aportar tota la
informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació
a la subvenció concedida.

 Comunicar a l’Ajuntament, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació
de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos
que financin les activitats subvencionades.
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 Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.

 A mantenir la participació amb l’entitat o programa com a mínim fins el dia 30 d’abril
d’aquella temporada. Si no és així i sense cap raó de força major, el beneficiari podrà
veure no acceptada la possible beca de la temporada següent.

 A justificar l’ajut rebut mitjançant el document annex 2. Aquesta justificació la farà el
club perceptor directe de l’ajut. 

 La concessió d’una beca per a una temporada, no pressuposa la concessió d’un nou
ajut per a l’any següent. 

 Art. 10 – Valoració de les sol·licituds  

10.1. CRITERIS DE VALORACIÓ 

S’utilitzaran els següents criteris: 

1. Per  ingressos de la unitat familiar s’entenen: els ingressos del pare, la mare i els fills
majors de 16 anys que convisquin a casa,  s’exclouen la resta de persones adultes que
siguin familiars com cosins, avis, oncles, cunyats, fins i tot germans que hagin conformat la
seva pròpia unitat familiar però convisquin en el domicili dels pares. 

2. Criteri econòmic: fins a un màxim de 7 punts 

L’aportació 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). 

Recursos nets/càpita
respecte a l’IPREM 

Nivell econòmic euros/mes per
membre a la unitat familiar 

Puntuació 

1,00 IPREM 532,51 euros/mes 7 punts 

1,00 - 1,20 IPREM  532,52 – 639.01 euros/mes 6 punts 

1,20 - 1,40 IPREM 639,02 – 745,51 euros/mes 5 punts

1,40 - 1,60 IPREM  745,52 – 852,02 euros/mes  4 punts 

1,60 - 1,80 IPREM 852,03 – 958,52 euros/mes 3 punts 

+ de 1,80 IPREM  958,53 euros/mes 2 punts 
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3. Criteri social: 

2.a: famílies monoparentals i/o nombroses: 1 punt   

2.b: informe presentat pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Parets del Vallès per 

problemàtica social: 1 punt (només casos amb seguiment de Serveis Socials)

 10.2. PUNTUACIÓ FINAL 

Puntuació  %  màxim de cobertura de la beca(1)* 

Entre 9 i 10 punts 90% de la cobertura 

Entre 7 i 8 punts 75% de la cobertura 

Entre 5 i 6 punts 50% de la cobertura 

Entre 3 i 4 punts 25% de la cobertura 

(1)*un import MÀXIM de 250 €. 
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 ANNEX 1

Certificat de la inscripció a un club federat (a omplir pel club) 

 

 En/Na

en nom del club

 I en qualitat de president/a, secretari/a, de l'entitat;

 

AFIRMA: que en/na s'ha inscrit en 

aquest club per participar a la temporada 2015/16 en la categoria 

i acredita que es troba al  corrent de pagament de quotes amb el club.

L’import de la inscripció que ha d’abonar el jugador/a és de: 

 

Inscripció: ______________ euros 

Equipament:_____________ euros 

TOTAL: ________________ euros 

 

Signat: 

 

  

Parets del Vallès, _____ de ______________ de 2015
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ANNEX 2

Constància d’haver rebut l’esportista becat la part corresponent de la beca sol·licitada

(temporada 2015/2016) 

En/Na ___________________________________________ com a representant legal

de l'esportista _________________________________________ AFIRMA  haver-se

beneficiat d'una reducció de la quota de l'entitat ______________________________

amb una quantitat de ________€  corresponents a la beca concedida per l'Ajuntament de 

Parets del Vallès per a la temporada 2015/16.

Signat:

Parets del Vallès,______ de ______________ de 2015

(Aquest document s'ha de lliurar a les oficines de l'OAC de l'Ajuntament en cas de rebre l'ajut)
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