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Núm. 13103
CONSELL COMARCAL D’OSONA
Anunci d’aprovació de les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts socials per activitats esportives dins el programa “Esport com a eina d’inclusió social”
La Comissió Permanent del Ple, en la sessió del dia 13 de novembre de 2013, va aprovar les bases reguladores per a la concessió de
beques com a eina d’inclusió social per a infants i adolescents de la
comarca d’Osona que estiguin en situació de risc social.
En compliment del que disposen els articles 124 i 125 del Decret
179/1995, de 13 de juny, s’exposen al públic aquestes bases, a efectes
de possibles al·legacions, pel termini de vint dies hàbils a comptar
a partir de l’endemà de la publicació de l’edicte de l’extracte de les
bases i la convocatòria que s’efectuarà al DOGC, sense perjudici de
la publicació íntegra de les bases reguladores en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona i de Girona.
Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten
al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions i s’obrirà un
nou període per la convocatòria.
Atesa la urgència amb què s’ha de procedir a la justificació dels ajuts,
simultàniament a la publicació de les bases, la Comissió Permanent
del Ple en la sessió abans esmentada, també va acordar obrir convocatòria pública per a la concessió d’aquestes beques. El termini per
a poder presentar les sol·licituds serà de deu dies hàbils a comptar a
partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i al
tauler d’edictes de la Corporació.
Bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts socials per activitats
esportives dins el programa “Esport com a eina d’inclusió social”:
1. Objecte
El programa té per objecte cooperar amb l’equip d’atenció a la infància i adolescència d’Osona el finançament d’activitats esportives
com a eina d’inclusió social per a infants i adolescents que es troben
en situació de risc social.
El programa d’ajuts es gestionarà des del Consell Comarcal d’Osona prèvia valoració dels educadors socials de l’equip d’atenció a la

Administració Local Consells Comarcals

Pàg. 70

Núm. 226 – 26 de novembre de 2013

infància i adolescència.
2. Destinataris
Infants i adolescents de 6 a 16 anys d’edat en situació de risc social.
Infants i adolescents que participin a una activitat esportiva com a
eina d’integració social
3. Requisits
3.1. Estar empadronat a qualsevol dels municipis de la comarca
d’Osona.
3.2. Estar en situació de risc social i necessitar la participació a una
activitat esportiva
3.3. Tenir establert un pla de treball amb l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència.
4. Acreditació
Els requisits s’acrediten amb:
* Certificat de convivència i empadronament.
* Informe de valoració social realitzat per l’educador social de
l‘equip d’atenció a la infància i adolescència
* Inscripció a l’activitat escollida, on hi ha de constar el nom i cognoms del nen i el cost de l’activitat.
5. Sol·licituds
S’ha de complimentar totes les dades que consten el Model 1.
A la sol·licitud hi haurà de constar l’activitat a realitzar, el percentatge que es sol·liciti a subvencionar sobre el cost de l’activitat.
6. Tramitació i resolució
Les sol·licituds es presentaran al registre general del Consell Comarcal d’Osona, per qualsevol de les formes admeses en 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 el termini de 10 dies hàbils a partir de la publicació d’aquesta
convocatòria .
La data màxima de presentació de sol·licituds serà de vint dies a
partir de la data de publicació al Butlletí Oficial de la Província.
Qualsevol sol·licitud presentada fora del termini indicat a l’apartat
anterior no es podrà admetre a tràmit per extemporània.
En cas que la sol·licitud sigui incorrecta, incompleta o manqui do-
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cumentació, es requerirà la seva esmena, amb indicació que si en el
termini de 10 dies hàbils el sol·licitant no esmena la deficiència se’l
tindrà per desistit i es procedirà a arxivar d’ofici l’expedient.
Les subvencions es concediran tenint en compte, en tot cas, la dotació màxima per aquesta línia de subvencions.
7. Concessió
La concessió de les subvencions serà acordada per la Comissió Permanent del Ple a proposta de la comissió que es designi a l’efecte
per la distribució de les subvencions.
8. Quantia
8.1. La quantia de la subvenció serà per un màxim de 450 euros per
activitat esportiva anual.
8.2 Per la quantia de la subvenció es tindrà en compte la puntuació
obtinguda segons criteris de l’annex 1.
9. Aplicació pressupostària
El Consell Comarcal disposa de 6.000 euros previst a l’aplicació
pressupostària del pressupost vigent.
La subvenció d’aquest programa es farà efectiva amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries i es poden lliurar mentre hi hagi disponibilitat de crèdit en aquestes aplicacions.
10. Abonament
La subvenció es farà efectiva en el número de compte que es faci
constar a la sol·licitud, preferentment de l’entitat on es realitza l’activitat esportiva.
11. Revocació de l’ajut
L’ajut es podrà revocar per incompliment dels acords establerts en
el pla de treball que es signi en el moment de la sol·licitud.
Canvi de situació que determini que no es compleixen els requisits
de l’apartat.
Annex 1
Criteris de puntuació per l’atorgament d’ajuts per activitats extra escolars
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1. Dades familiars (màxim 4 punts)
Família monoparental: 2 punts
Família nombrosa: 2 punts
Conviu amb avis/família extensa: 2 punts
Conviu amb família aliena: 2 punts
2. Dades econòmiques
+479,01 euros/per càpita 0 punts
380,01 a 479 euros/per càpita: 1 punts
300,01 a 380 euros/per càpita: 2 punts
Menys de 300euros/per càpita: 4 punts
Els ingressos per càpita es calcularan en base ;
Renda mensual per càpita = suma d’ingressos familiars mensuals
Nombre de membres unitat familiar
3. Situació de risc social del menor
Proposta de l’activitat per part de serveis socials: 1 punts
Més d’un servei d’atenció a l’Infant que valora la necessitat: 1 punts
Intervenció serveis socials bàsics: 2 punts
Vic, 20 de novembre de 2013
Anna Seija Vila
Gerent
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