AJUNTAMENT DE BALSARENY

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA EN EL MARC DE LES BASES REGULADORES
GENERALS PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER ACTIVITATS
EDUCATIVES ANY 2016

1.- Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat
Per acord de la Junta de Govern de data 10 de març de 2016, van ser aprovades les Bases
Reguladores Generals per a l’atorgament, per part de l’Ajuntament a través de l’àrea de
serveis socials, de subvencions destinades a finançar projectes/activitats que tinguin com a
objectiu que les famílies que es troben en situacions econòmiques precàries, o de risc,
puguin realitzar l’escolarització inicial i/o realitzar les activitats extraescolars que es
considerin importants pel desenvolupament dels menors.
Aquestes Bases Reguladores van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província
de data 8 d’abril de 2016.

2.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2016 per a la concessió de les
subvencions objecte de la present convocatòria serà de 3.500 euros i anirà a càrrec de
l’aplicació 231.480.00 del pressupost vigent.
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.

3.- Condicions i finalitat de les subvencions
1.- Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a
finançar projectes/activitats desenvolupats/ades al llarg del curs escolar 2016/2017 o durant
els mesos de juliol i agost de 2016.
2.- Aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social
que tinguin per finalitat:
•

L’escolarització d’infants en el primer cicle d’educació infantil.

•

La dotació del material necessari per a l’educació primària i secundària.

•

La integració d’infants en risc d’exclusió social mitjançant activitats educatives o culturals
i/o la pràctica de l’esport.

4.- Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de
concurrència competitiva.
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5.- Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los
1.- Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques, o els seus
representants legals, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament,
sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin
les següents condicions:
• Famílies empadronades a Balsareny i amb residència efectiva al municipi.
• Tenir al representació legal de menors de 16 anys escolaritzats a Balsareny, o centres de
referència.
• Haver justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per
l'Ajuntament de Balsareny.
• Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i fiscals i de reintegrament amb
l'Ajuntament de Balsareny i l'Agència Estatal d'Administració Tributària, així com també amb
la Seguretat Social i la resta d'Administracions.
• No estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS)
• No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes
condemnatòries per haver exercit o tolerat practiques discriminatòries per raó de sexe o de
gènere i segons Llei 17/2015 d'Igualtat efectiva de dones i homes.
2.- La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud,
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent.

6.- Documents que han d’acompanyar a la sol·licitud
S'han de presentar mitjançant els impresos establerts:
• Instància de sol·licitud de subvenció, que conté els següents annexos:
-

Autorització del tractament de dades de caràcter personal
ANNEX 1: Memòria de l’activitat per la qual es sol·licita subvenció
ANNEX 2: Declaració responsable

• Llibre de família
• Volant o certificat de convivència
• Justificació d’ingressos familiars, mitjançant els següents documents:
- En cas de treballadors per compte aliena: nòmines dels darrers 6 mesos
- En cas de treballadors autònoms:
o Darrera liquidació trimestral d’IRPF o butlletí de cotització a la seguretat social
o Declaració de responsabilitat d’ingressos durant els 6 mesos anteriors a la sol·licitud.
o Patrimoni actual
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- En cas de persones aturades:
o Certificat de percebre o no pensions de les administracions públiques
o Certificat del Servei d’Ocupació de Catalunya d’acreditació de les prestacions per
atur o de la no percepció
o Targeta de demanda d’ocupació
- En cas de despeses en concepte d’habitatge: Extracte bancari dels últims 6 mesos
- Declaració de la renta
- Informe de la vida laboral
- Estudiants: fotocòpia de l’imprès de la matrícula
- En cas que quedi justificada la impossibilitat d’aportar cap altra documentació requerida:
Declaració jurada d’ingressos de la unitat de convivència
Per a la justificació d’altres situacions familiars i/o socials s’haurà de presentar:
• Certificat de disminució, si escau.
• Documentació acreditativa de família nombrosa i/o monoparental, si escau.
• Conveni regulador en cas de separació i/o denúncia d’incompliment de la pensió
d’aliments, si escau.
En cas de no disposar de la documentació requerida, es podrà substituir per un informe de
Serveis Socials sempre que sigui un cas de seguiment per part del Servei Bàsic
d’Assistència Social (SBAS).
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia
degudament autenticada.

7.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
La convocatòria serà única i el termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 1
de juny de 2016 i finalitzarà el dia 1 de juliol de 2016, ambdós inclosos.
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complementació del model
normalitzat, que serà signat per l’interessat/da o pel legal representant de l’entitat.
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits al punt 6 podrà
trobar-se a les oficines de l’Ajuntament de Balsareny i al seu lloc web www.balsareny.cat i
s’hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament.
En el cas de subvencions per activitats extraescolars, només es subvencionarà una activitat
per a cada infant de la unitat familiar.
Pàgina 3 de 6

També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC).
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
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 instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions
objecte de la present convocatòria serà l’Àrea de Cultura i Esports.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de
l’Ajuntament i que estarà format per les següents persones:
•
•
•

Alcalde o regidoria en qui delegui
Regidor de serveis socials o regidoria d’educació
Treballador/a social o educador/a social

L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
serà la Junta de Govern Local.
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
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

11.- Règim de recursos
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la seva notificació.
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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
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els
següents criteris objectius, aplicats d’acord a la ponderació indicada:
La puntuació mínima a assolir serà de 21 punts i, per tant, no podran rebre subvenció
aquells projectes que hagin obtingut una puntuació inferior.
Assolit el llindar mínim, la quantitat de subvenció a concedir s’ajustarà aplicant un
percentatge segons la puntuació obtinguda per a cada programa, d’acord amb la següent
taula:
Punts atorgats al sol·licitant
Entre 71 i 100 punts
Entre 41 i 70 punts
Entre 21 i 40 punts
Igual o inferior a 20 punts

% de subvenció a concedir
75% de la quantitat sol·licitada
50% de la quantitat sol·licitada
25% de la quantitat sol·licitada
0% de la quantitat sol·licitada

En situacions excepcionals, i sempre previ informe justificatiu de serveis socials, es podrà
concedir el 100% de la quantitat sol·licitada per a puntuacions superiors a 71 punts.
CRITERIS DE VALORACIÓ ECONÒMICA:
Taula de puntuació per a la valoració econòmica segons el tram de renda disponible
Renda disponible inferior al 33,3% de la renda màxima mensual fixada, segons el tipus
d’unitat de convivència
Renda disponible entre el 33,4% i el 66,6% de la renda màxima mensual fixada, segons el
tipus d’unitat de convivència
Renda disponible entre el 66,7% i el 100% de la renda màxima mensual fixada, segons el
tipus d’unitat de convivència

Puntuació
assignada
60 punts
40 punts
20 punts

CRITERIS DE VALORACIÓ SOCIO-FAMILIAR:
Situacions d’emergència social

Puntuació
assignada

Dèficit en les condicions d’alimentació i higiene personal

20 punts

Dificultat en l’accés o manteniment de l’habitatge i/o de les seves condicions
d’accessibilitat, habitabilitat o equipament
Existència de situació de risc per a menors o persones vulnerables per raó de dèficits
convivencials (conflicte, abandonament, maltractament, abús, etc.)
Existència de situació de risc per a menors o altres persones vulnerables per raó de
l’existència d’altres problemàtiques (consum de substàncies tòxiques, drogodependències,
empresonament d’algun membre, explotació global, etc.)

20 punts
20 punts
20 punts
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Situacions i/o problemàtiques de risc moderat

Puntuació
assignada

Existència de situació de risc per problemes de salut greu en algun dels membres (elevat
cost econòmic, situació terminal, etc.)

10 punts

Situacions i/o problemàtiques de menor risc

Puntuació
assignada

Existència de situació de risc per motius laborals (tots els membres en situació d’atur, un
membre en situació d’atur de llarga durada)
Composició de la unitat de convivència que determini una situació de risc o desigualtat
(monoparentals, persones soles, gent gran, etc.)

5 punts
5 punts

Existència de membre/s amb problemes de salut

5 punts

Existència de membre/s amb discapacitat / malaltia mental

5 punts

Existència de membre/s amb necessitats educatives especials

5 punts

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 59 de la LRJAPPAC.
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