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BASES REGULADORES DE LA CONVOCATORIA DE CONCURS PÚBLIC
PER SELECCIONAR L’ALUMNAT QUE ES POT INCLOURE AL PROGRAMA
BEQUES ESPORTIVES CURS 2016-2017

1. Objecte 

L'objecte d'aquestes bases és la regulació de la selecció dels alumnes que
poden ser beneficiaris de les beques esportives pel curs 2016-2017

La finalitat d’aquest ajut es ajudar a les famílies més desafavorides a fer front a
les despeses que es generen amb motiu de la pràctica de l'esport dels infants i
permetre el seu accés a aquestes activitats.

2.- Requisits

a)  Per  poder  sol.licitar  ser  beneficiari  d’aquests  ajuts  s'han  de  complir  els
següents requisits:

• Estar matriculat en alguna entitat esportiva de Tona.

• El beneficiari de la beca haurà d'haver nascut a partir de l'any 1999 i ser
menor de 18 anys.

• Estar empadronat a Tona en el moment de sol·licitar la beca.  

b) Obtenir una puntuació mínima dels barems de l'annex 1 o 2

La renda de les famílies,  als efectes d'aquestes subvencions, s’obtindrà per
agregació de les rendes corresponents al darrer exercici fiscal liquidat de cada
un  dels  membres  computables  de  la  unitat  familiar,  de  conformitat  amb  la
normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques i/o
justificants d’ingressos actuals amb nòmines, prestacions i pensions.

En el supòsit que les persones sol.licitants no puguin adjuntar la documentació
referida a la capacitat econòmica i estiguin rebent assistència social rellevant,
l’ajuntament podrà fer una valoració estimativa dels ingressos d’acord amb la
informació de què disposi.

c) Les famílies beneficiàries d’aquests ajuts no s’han de trobar en cap de les
causes que impedeixen obtenir la condició de beneficiari, d'acord amb el que
estableix l'article 13.2 de la Llei 38/2003.

d) Complir els requisits que estableixen els articles 32 i 36 de la Llei 1/1998, de
7 de gener, de política lingüística.
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e)  Estar  al  corrent  del  pagament  d’obligacions  per  reintegrament  de
subvencions i de les obligacions tributaries amb l’Ajuntament.

3.- Documentació a aportar

A la sol·licitud  caldrà adjuntar la documentació següent: 

• Model d’instància normalitzat sol.licitant l’ajut
• Fotocòpia del DNI o NIE de tots els membres de l’unitat  familiar.
• Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades

per a l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.
• Declaració  de  les  subvencions  o  altres  ingressos  obtinguts  per  a  la

mateixa finalitat i compromís de comunica les que s'obtinguin en el futur
d'acord amb el model normalitzat

• Volant de convivència. 
• Fotocopia de llibre de família amb tots els seus components 
• Justificant de matrícula a una entitat esportiva de Tona
• Justificant d’ingressos de tots els membres de la unitat familiar 

- 1a. opció: última declaració de la renda (2014)
-  2a.  opció:  justificants  d’ingressos de totes les  persones en edat
laboral de la unitat familiar: si es troba ocupat laboralment, portar les
últimes  3  nòmines  contracte  de  treball  i/o  altres  prestacions
(pensions, renda mínima d’inserció,pensions no contributives). 
Treballadors autònoms última declaració trimestral IRPF
En cas d'estar a l'atur i no rebre cap prestació presentar certificat de
l'OTG.

• Carnet de família nombrosa (si s’escau)
• Carnet de família monoparental (si s’escau)
• Certificat de reconeixement de disminució (si s’escau)
• Sentència de separació/ divorci (si s’escau) o document acreditatiu d’inici

dels tràmits del procés
• Rebut de lloguer / hipoteca o contracte de lloguer

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües
cooficials de Catalunya, anirà degudament signada pel sol·licitant i serà original
o còpia degudament autenticada

4.- Termini, forma i  lloc de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds serà fins el dia  30 d'octubre de
2016.

Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del
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model normalitzat, que serà signat per l’interessat/da o pel  legal representant.

El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la
base 3 podrà trobar-se a la Web de l’Ajuntament de Tona (www.tona.cat).

                     Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 3 s’hauran
de presentar al registre de l'Ajuntament, c/ Font, núm. 10, 08551 Tona. I per
sol.licitar ajuda per la seva presentació es pot demanar hora als serveis socials
del municipi en hora concertada amb l’educador social (Telefon, 93 812 5445).

La presentació de la sol·licitud d’ajut pressuposa el coneixement i l’acceptació
de les normes que la regulen. 

5.- 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.

6.- Procediment de concessió

El  procediment  de  concessió  dels  ajuts  regulats  a  les  presents  Bases
Reguladores serà el de concurrència competitiva.

7.- Criteris objectius d’atorgament de l’ajut

L’ajut  s’atorgarà  a aquells  sol·licitants  que obtinguin  millor  valoració  un  cop
aplicats  els  criteris  objectius  determinats  a  la  present  base  i  sempre  que
superin els llindars a què fa referència la base segona.

Per  a  la  valoració  de  les  sol·licituds  presentades,  únicament  es  tindran  en
compte els criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació que es recullen
a l’annex 1 d’aquestes bases. 

8. Partida pressupostaria

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2016 per a la concessió de
les  beques  regulades  en  les  presents  bases  anirà  a  càrrec,  segons  la
convocatòria corresponent de les aplicacions pressupostàries i per les quanties
màximes següents:
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CONVOCATÒRIA PARTIDA CONCEPTE IMPORT
678617 T05 3410 48002 Subvencions  beques

esportives
4.000,00

No podran atorgar-se ajuts per import superior a l’esmentat.

9.- Import individualitzat de les subvencions

L’import a concedir a cadascun dels beneficiaris es determinarà entre els/les
sol·licitants, en relació als punts assignats.

10.-   Òrgan  competent  per  a  la  proposta  de  concessió,  terminis  de
resolució i notificacions

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol.licituds pels interessats, prèvia
valoració realitzada per l’educador social dels serveis socials, per acord de la
Junta  de  Govern  es  procedirà  a  acordar  els  alumnes  que  compleixen  els
requisits de les bases aprovades, a la denegació de l’ajut als alumnes que no
reuneixin algun o alguns del requisits exigits a les bases i a fixar l’import dels
ajuts als beneficiaris.

Un cop acordat els alumnes que compleixen els requisits, així com la concessió
dels ajuts, es notificarà als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la
data d’aprovació, d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC.

11.- Acceptació de l’ajut

Els/les beneficiaris/àries, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió,
hauran d’acceptar sense reserves l’ajut així com les condicions imposades en
la concessió. S’entendrà acceptada tàcitament si en el transcurs d’un mes a
partir de la recepció de la notificació no es manifesta expressament objeccions.

12.- Forma de pagament

El  pagament  dels  ajuts  atorgats  als  beneficiaris,  s’efectuarà  directament  a
l'entitat esportiva del municipi on realitzi l'activitat esportiva el nen beneficiari de
la beca.

13.- Compatibilitat amb d’altres ajuts

L’ajut  atorgat  serà  compatible  amb  qualsevol  altra  concedit  per  altres
administracions o ens públics o privats, sempre que no superi el cost total del
servei.

14.- Publicitat de les beques concedides
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Les beques atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat,
amb indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària
i la quantitat concedida en el taulell d’anuncis corporatiu i a la seu electrònica.

15.- Causes de reintegrament 

Quan  no  compleixi  amb  les  condicions  establertes  en  aquestes  bases  per
l’atorgament  de  la  beca,  es podrà  iniciar  expedient  per  la  revocació  total  o
parcial de la beca atorgada i posterior reintegrament.

Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o
part de les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del
moment del pagament de la beca fins a la data en què s’acordi la procedència
del reintegrament.

16.-  Infraccions i sancions

En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de
la  LGS,  en  el  Títol  IV  del  RLGS i  al  Títol  IV  de la  Ordenança General  de
Subvencions de l’Ajuntament.

17.- Règim jurídic supletori

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei
38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions,  el Real  Decret
887/2006, de  21  de  juliol  pel  qual  s’aprova  el  seu  Reglament  de
desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, les
Bases  d'Execució  del  Pressupost  General  per  al  present  exercici,  la  Llei
30/1992,  de  26  de  novembre,  de  Règim  Jurídic  de  les  Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i demés legislació concordant.
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	Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 3 s’hauran de presentar al registre de l'Ajuntament, c/ Font, núm. 10, 08551 Tona. I per sol.licitar ajuda per la seva presentació es pot demanar hora als serveis socials del municipi en hora concertada amb l’educador social (Telefon, 93 812 5445).

