“1r.- Aprovar inicialment la modificació de les BASES DE SUBVENCIONS PER A LA
PRÀCTICA DE L’ESPORT FEDERAT, LES ACTIVITATS ESPORTIVES D’INCLUSIÓ I
LA PRÀCTICA ESPORTIVA EXTRAESCOLAR VINCULADA ALS JOCS ESPORTIUS
ESCOLARS DELS MENORS D’EDAT DEL MUNICIPI publicades al BOPB el 15 de
maig de 2018, de manera que el text de les bases 1, 4, 30 i 37 sigui el següent:

Pàg. 1-4

Es fa públic l’Acord de Ple de l’Ajuntament de Rubí, en sessió del dia 29 d’abril de
2021, aprovat per unanimitat, que transcrit literalment diu:

https://bop.diba.cat

A

EDICTE

1.- Tenen la condició de beneficiaris de la subvenció els representants legals
dels infants i joves en edats compreses entre 4 i 18 anys i, si n’hi ha més d’un,
qualsevol d’ells que subscrigui la sol·licitud, sempre que compleixin els
següents requisits:
a. Que l’infant o jove que practica l’esport tingui una edat compresa entre
els 4 i 17 anys, ambdós inclosos, en el moment de la inscripció.
b. Que l’infant o jove per a qui es sol·licita la subvenció estigui empadronat
a Rubí.
c. Que estiguin inscrits en una activitat esportiva federada, en una activitat
esportiva d’inclusió o en una activitat extraescolar vinculada als Jocs
Esportius Escolars, en una entitat esportiva o en una AMPA de Rubí.
d. Que estiguin inscrits en una activitat esportiva federada en una entitat
esportiva d’un altre municipi, sempre i quan aquesta activitat no tingui
una entitat de referència a Rubí.
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Base 4.- Beneficiaris de la subvenció

B

L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment de sol·licitud, atorgament
i justificació de subvencions a infants i joves de Rubí entre 4 i 18 anys per la
pràctica esportiva de caràcter federat, les activitats esportives d’inclusió i la
pràctica esportiva extraescolar vinculada als Jocs Esportius Escolars. Aquestes
activitats estaran relacionades amb temporades esportives i estaran
organitzades per entitats esportives o per Associacions de Pares i Mares (en
endavant AMPAS) de la ciutat de Rubí.
Seran objecte de subvenció les despeses vinculades a la participació
d’almenys el 75% del temps matriculat a una de les activitats abans
esmentades. La convocatòria determinarà quin dels següents conceptes seran
subvencionables: inscripció o matrícula, quotes de l’activitat, despeses
federatives, assegurança, i despeses per equipació esportiva. La convocatòria
podrà establir la despesa màxima subvencionable per a tots i/o alguns dels
conceptes que determini.
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Base 1.-Objecte

3.- Als efectes d’aquestes bases s’entén per unitat familiar el conjunt de
persones, inclòs l’infant o el jove, unides entre sí per qualsevol vincle de
consanguinitat o afinitat, sigui del grau que sigui, inclosa la relació de parella
estable, que segons les dades del Padró d’Habitants convisquin al mateix
domicili en la data d’aprovació de la convocatòria.
4.- Tenint en compte la naturalesa, la finalitat i els destinataris dels ajuts,
s’exceptua l’aplicació i acreditació de les circumstàncies que impedeixen
obtenir la condició de beneficiari de l’ajut de l’article 13.2 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de subvenciones.
Base 30.- Contingut del compte justificatiu
1.- La justificació que hauran de presentar els beneficiaris tindrà la forma d’un
compte justificatiu amb el següent contingut:
a) Certificat emès per l’organitzador de l’activitat, sobre l’assistència als
entrenaments i partits de competició de l’infant o jove beneficiari de
l’ajut, desglossada per mesos i percentatge. Ha de constar que la seva
assistència ha estat d’almenys el 75 % i la categoria de participació.
b) Rebuts o justificants del pagament del cost de l’activitat no cobert per
l’ajut.
2.- L’Ajuntament de Rubí podrà obtenir dels organitzadors de l’activitat objecte
de l’ajut una relació certificada sobre els infants beneficiaris de l’ajut que hagin
autoritzat la cessió de les seves dades a l’Ajuntament de Rubí on consti:
a) Dades identificatives dels infants,
b) Període de participació dels sol·licitant durant la temporada esportiva.
c) Percentatge de participació del sol·licitant en el període de pertinença
a l’entitat.
d) El cost dels diferents conceptes objectes de sol·licitud.
e) Justificació de que el sol·licitant ha satisfet la part de la quota que li
correspon. En aquest sentit l’entitat assumeix al seu càrrec la gestió
del cobrament i qualsevol incidència relacionada, com podria ser
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2.- La concurrència d’aquests requisits, excepte el de l’edat que serà l’establert
en l’anterior base, s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud,
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen en la convocatòria.

Data 10-5-2021

El fet de la minoria d’edat, l’emancipació o la majoria d’edat s’ha de referir a la
data de presentació de la sol·licitud de la subvenció.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Si el menor d’edat es troba emancipat, tindrà la consideració de beneficiari el
propi menor. També tindrà la condició de beneficiari el jove que en el moment
de la sol·licitud ja hagi acomplert la majoria d’edat.

B

En els casos de nul·litat, divorci o separació matrimonial i en els d’extinció de
parella estable, serà beneficiari el progenitor que tingui atribuïda la guarda
exclusiva i, si aquesta és conjunta o compartida qualsevol d’ells que subscrigui
la sol·licitud. En els supòsits de guarda de fet, el guardador o guardadora que
subscrigui la sol·licitud.

A

e. Que la renda de la Unitat familiar de convivència no superi els llindars
econòmics establerts a la convocatòria.

Base 37.- Règim jurídic supletori

4rt.- Donar trasllat d’aquests acords a l’Alcaldia i a la unitat de Transparència, en
aquest darrer cas, amb la instrucció de Publicar al portal de la transparència el
procediment normatiu en curs d’elaboració i les memòries i els documents justificatius
de la tramitació del projecte de modificació de les bases, els diversos textos de la
disposició i la relació i valoració dels documents originats pels procediments
d’informació pública, tal i com preveu l’article 42 del DECRET 8/2021, de 9 de febrer,
sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.
5è.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública, la modificació que s’aprova inicialment quedarà aprovada
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i que es procedirà directament a
la publicació del text objecte de modificació al Butlletí Oficial de la Província i al Portal
de la transparència (en substitució del tauler d’anuncis de la corporació art. 10.1a) de
la Llei 19/2014). També es publicarà un anunci al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya amb la ressenya de la publicació feta al BOPB.
6è.- Trametre, en el termini de quinze dies des de l’aprovació definitiva, l’acord
d’aprovació i la còpia íntegra i fefaent del text objecte de modificació a l’Administració
General de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya. La modificació entrarà en vigor un
cop transcorreguts quinze dies hàbils des de la darrera notificació i sempre que s’hagi
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3r. Publicar al portal de la transparència el procediment normatiu en curs d’elaboració,
amb la indicació de l’estat de tramitació en què es troba, les memòries i els documents
justificatius de la tramitació del projecte normatiu, i el contingut íntegre del projecte de
modificació de les bases.

B

2n.- Sotmetre a informació pública aquest acord amb el text de la modificació de les
bases 1, 4, 30 i 37 pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar
al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un mitjà
de comunicació escrita diària i al tauler d’anuncis de la corporació. El tràmit
d’informació pública s’iniciarà amb la primera publicació de l’anunci i finalitzarà al cap
de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la darrera publicació del mateix.
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Pàg. 3-4

En tot el que no preveuen expressament aquests 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 i la Llei 39/2015, d’u d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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l’ajornament, el fraccionament, la condonació total o parcial de
l’impagament.
f) Import pendent de satisfer corresponent a l’ajut atorgat per
l’Ajuntament.
g) El compte bancari on realitzar l’abonament dels ajuts, amb l’acceptació
de la cessió del dret de cobrament dels beneficiaris.

El secretari general,
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 10-5-2021

Josep Manuel Colell Voltas

Pàg. 4-4

Rubí, 3 de maig de 2021
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7è.- Un cop entri en vigor la modificació del reglament, es procedirà a publicar el seu
text consolidat al Portal de la Transparència municipal.”

A

publicat el text al Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb el que disposa l’article
70.2 de la LRBRL.
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