NORMATIVA GENERAL PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS PER
FACILITAR L’ACCÉS A LA PRÀCTICA ESPORTIVA DE LA TEMPORADA 2012/2013

Art. 1- Objecte
És objecte d’aquesta normativa la regulació de les condicions per a la concessió d’ajuts per a la
promoció de l’esport a la ciutat de Granollers i garantir l’accés a la pràctica esportiva a les
persones amb dificultats econòmiques que estiguin empadronades a Granollers i que realitzen
la seva pràctica en una entitat esportiva granollerina.

Art. 2- Beneficiaris
Seran beneficiaris dels ajuts esportius, aquelles persones que vulguin practicar esport i que
acompleixin les condicions següents:
Nois o noies entre 6 i 16 anys d’edat complerts, inscrits/tes en:
a) un club de la ciutat de Granollers i que faci esport de competició en la mateixa entitat.
b) en una de les escoles esportives municipals.
c) en activitats organitzades fora d’horari escolar en una Associació Esportiva Escolar d’un
Centre d'Ensenyament Secundari i que acompleixin les condicions assenyalades en aquesta
normativa.
Les beques s’adjudicaran als/les esportistes, però actuaran com a sol·licitants el seus tutors
legals o les entitats a les quals pertanyin (amb el vist-i-plau del tutor legal del noi/noia).
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 16
anys d’edat i estigui inscrit en una de les entitats esmentades en l’article 2 i practiqui esport
de competició federat o similar (en el Consell Esportiu del Vallès Oriental).
3.2. Que l’esportista estigui empadronat a la ciutat de Granollers.
3.3.Que els ingressos de la unitat familiar (els ingressos de pare i mare i dels fills majors de
16 anys que convisquin a casa -excloem per tant 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) s’acullin als criteris vigents.

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 interessats podran sol·licitar la beca entre els dies 7 de gener a 8 de febrer de 2013,
ambdós inclosos.
El lloc de presentació serà l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) situada al carrer de Sant
Josep, 7, en horari de 8.30 a 19.00 h. de dilluns a dijous i de 8.30 a 14.00 h. els divendres o bé
a les oficines del Servei d’Esports (C/ de Santa Elisabet, 16) en horari de 9.00 a 14.00 h. de
dilluns a divendres i els dijous també de les 17.00 a les 19.00 h. El/la sol·licitant rebrà un
justificant de recepció amb la data de lliurament de tota la documentació presentada.
Igualment, poden ser presentades per internet si es disposa de certificat o DNI electrònic.
Art. 6- Documentació a presentar
a) A la sol·licitud s’haurà d’adjuntar necessàriament la documentació següent:
−

Imprès de sol·licitud (instància) especificant el tipus d’ajut que es demana (es trobarà a
www.granollers.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 dues 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.

−

Document acreditatiu de la no percepció d'ingressos econòmics (segons el cas potser:
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/ d'Annibal, darrera l'ambulatori del
C/ Museu, CAP Centre). En el cas de no disposar de cap document que acrediti aquest
fet, haurà d'omplir i signar el document adjunt (annex 1) fent constar que no ingressa
cap quantitat ni per rendiments de treball ni per subsidi de cap administració.

−

Document acreditatiu del club/CEIP/IES (annex 2) que acrediti la seva inscripció en el
mateix, amb el desglòs del preu de la inscripció (i de l'equipament en el cas d’un 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 al Ciutadà) o a Internet
(www.granollers.cat/ovac)

b) Documentació acreditativa de situacions socials especials:
Certificats de pensions (seguretat social, Generalitat, o altres administracions) o altres
documents que l’Ajuntament consideri necessaris.
c) Responsabilitat:
Els peticionaris es fan responsables de la veracitat i exactitud de totes les dades que
manifesten. La falsedat en la documentació presentada comportarà l’anul·lació de la
concessió.

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:
a) Un club local.
b) Una escola pública o concertada.
c) Un institut on es realitzi la pràctica esportiva.
7.2. Beca base
L'import total de l’ajut serà de màxim del 90% de la inscripció (i equipament en el cas
d’inscripció a un club federat) fins a un import MÀXIM de:
a) 100 euros en el cas de clubs esportius,
b) 50 euros en el cas de les Escoles Públiques i IES.
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 - Tramitació
Una vegada presentades les sol·licituds, el Servei d’Esports les valorarà, proposarà la seva
concessió o no, i les notificarà als interessats.
Posteriorment s’obrirà un termini de 15 dies en el qual el sol·licitant podrà presentar, si ho
considera adient, reclamació mitjançant instància a l’oficina de l’OAC, per Internet a
www.granollers.cat/ovac o a les oficines del Servei d’Esports.

Art. 9 – Pagament dels ajuts
9.1. Resolució i pagament.
La concessió dels ajuts es realitzarà mitjançant resolució administrativa.
L'Ajuntament de Granollers publicarà al web i en el taulell d'anuncis del Servei d'Esports,
situat al C/ Santa Elisabet, núm. 16 de Granollers, 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, abonarà a l’esportista la
quantitat que li correspongui i l'haurà de justificar a l’Ajuntament de Granollers dins dels 30
dies posteriors en què l’entitat hagi cobrat les beques, mitjançant el model annex 3.
9.2 Impagats.
En cas que l’esportista, a final de la temporada hagi quedat a deure alguna quantitat a
l’entitat, aquesta podrà descomptar a l’esportista la quantitat deguda fins un màxim de la
quantitat total de la beca que li pugui correspondre.

Art. 10 – Obligacions de l’adjudicatari
El receptor dels ajuts s’obliga a:
-

A justificar la part que li correspon del seu pagament a l’entitat corresponent (annex
2).
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 3. Aquesta justificació la farà el
club perceptor directe de l’ajut.

-

A col·laborar amb l’Ajuntament de Granollers (tant el perceptor com el club), si
s’escau, en la promoció de l’esport granollerí.

-

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

Art. 11 – Valoració de les sol·licituds
11.1. CRITERIS DE VALORACIÓ
S’utilitzaran els següents criteris:

1. 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
1,00 IPREM
1,01 - 1,20 IPREM
1,21 - 1,40 IPREM
1,41 - 1,60 IPREM
1,61 - 1,80 IPREM
+ de 1,80 IPREM

Nivell econòmic euros/mes per Puntuació
membre a la unitat familiar
551,15 euros/mes
7 punts
551,15 – 743.41 euros/mes
6 punts
743,41 – 848.86 euros/mes
5 punts
848,86 – 954.31 euros/mes
4 punts
954,31 – 1059,76 euros/mes
3 punts
1059,76 euros/mes
2 punts

2. Criteri social:
2.a: famílies monoparentals i/o nombroses: 1 punt
2.b: informe presentat pels Serveis Socials de l’Ajuntament de
problemàtica social: 1 punt

Granollers

11.2. PUNTUACIÓ FINAL
Puntuació

% 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

per

(1)*un import MÀXIM:
a) 100 euros en el cas de clubs esportiu
b) i c) 50 euros (en el cas de les escoles i els instituts)

ANNEX 1

En/Na:___________________________________________ amb DNI/NIE________________
actuant com a tutor legal de _____________________________________________________

Afirma que no disposa de cap ingrés econòmic, ja sigui derivat de rendiments de treball, ni de
cap subsidi concedit pel Servei d'Ocupació de Catalunya ni cap prestació econòmica de la
Seguretat Social.

Granollers, ____ de _______ de 2013

SIGNAT: ___________________

ANNEX 2.a: 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, gerent de
l’entitat,

AFIRMA: que en/na ________________________________________ s’ha inscrit en aquest
club per participar a la temporada 2012/13 en la categoria __________________

L’import de la inscripció que ha d’abonar el jugador/a és de:
Inscripció: ______________ euros
Equipament:_____________ euros
TOTAL: ________________ euros

Signat:

Granollers, _____ de ______________ de 2013

ANNEX 2. b: Certificat d'inscripció a l’escola esportiva municipal o a una Associació
Esportiva Escolar de secundària (a omplir per l’AMPA o l’AEE).

En/na _____________________________________________________________ en nom del
CEIP/AEE/IES __________________________________________, en qualitat de president/a,
secretari/a, gerent de l’entitat,

AFIRMA: que en/na ________________________________________ és participant de les
nostres activitats esportives en la temporada 2012/2013 en categoria __________________.

AFIRMA que la quantitat que haurà d’abonar l’esportista en concepte d’inscripció és de
_______€, S’adjuntarà còpia del rebut emès per l’entitat.

Signat:

Granollers, ____ de ______________ de 2013

ANNEX 3:
Constància d’haver rebut l’esportista becat la part corresponent de la beca sol·licitada
(temporada 2012/2013)

En/na

_____________________________

l’esportista___________________________

com
AFIRMA

a

representant
haver

rebut

legal
de

de

l’entitat

___________________ la quantitat de ____ € corresponents a la beca concedida per
l’Ajuntament de Granollers per a la temporada 2012/2013.

Signat:

Granollers, ____ de ______________ de 2013

