Segons la Llei 38/2003, general de subvencions, l’article 118 i següents del Decret 179/95, de 13 de
juny, es publiquen íntegrament les Bases específiques al BOPT i s’obre un període d’informació
pública de 20 dies, a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci al BOPT, per tal
que es puguin presentar al·legacions o suggeriments. Si es presenten al·legacions, aquestes seran
resoltes pel Ple. En cas contrari, les Bases esdevindran definitives.
El contingut íntegre de les Bases és el següent:
“Primera. OBJECTE
Aquesta convocatòria té com a objecte la concessió d'ajudes per a sufragar parcialment les despeses
derivades del pagament per part dels usuaris del preu públic del casal d’estiu de Castellvell del Camp
(regulat a la Ordenança Fiscal 20, reguladora dels preus públics de Castellvell del Camp) i de la taxa
dels cursets de natació destinats a menors (regulada a l’annex 2 de la Ordenança Fiscal 12, reguladora de les taxes de Castellvell del Camp).
Segona. DOTACIÓ ECONÒMICA I DESTÍ
La quantia total màxima subvencionada, amb caràcter estimat serà, de 5.000,00 euros, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 03/326/48000 per a les despeses derivades de l’atorgament de subvencions
als usuaris del casal d’estiu i de 5.000,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 03/341/48002
per a les despeses derivades de l’atorgament de subvencions als usuaris dels cursets de natació.
Es destinarà, exclusivament, per a l'abonament del preu públic del casal d’estiu (Activitat MOULABANYA) i de la taxa dels cursets de natació destinats a menors, però no del servei d’acollida del casal
d’estiu o altres conceptes (AQUAGYM, etc.).
Tercera. BENEFICIARIS DE L'AJUDA
Podran sol·licitar-la els progenitors o representants legals que hagin abonat la corresponent taxa o
preu públic respecte dels usuaris del casal d’estiu o cursets de natació beneficiaris que compleixin els
requisits següents:
1. Haver sigut usuari del Casal d’estiu de Castellvell del Camp o haver realitzat cursets de natació
destinats a menors organitzats per l’ajuntament de Castellvell del Camp a la temporada 2020.
2. Estar empadronat juntament amb la resta d'integrants de la unitat familiar en el municipi de Castellvell del Camp a la data de finalització de presentació d'instàncies.
3. Els progenitors o representants legals de l’usuari del casal d’estiu o cursets de natació beneficiari
de la subvenció, hauran de complir els requisits que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, General
de Subvencions.
Quarta. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
La sol·licitud, adreçada a l'alcalde-president de la corporació, es presentarà en el Registre d'Entrada
de l'Ajuntament o (preferiblement) a través de l'e-TRAM mitjançant la instància que s'annexa a aquesta convocatòria (Annex I) i amb la documentació que s'indica a continuació:
1. L’Ajuntament comprovarà d’ofici que el beneficiari ha sigut usuari del Casal d’estiu municipal i/o
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Amb càrrec a les partides:
03 341 48002 subvenció usuaris cursets de natació, s’aprova aquesta convocatòria i es fixa la dotació
pressupostària en la quantitat de 5.000,00.-€ per la temporada 2020.
03 326 48000 subvenció usuaris casals d’estiu, s’aprova aquesta convocatòria i es fixa la dotació
pressupostària en la quantitat de 5.000,00.-€ per la temporada 2020.
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L’Ajuntament Ple, en sessió de data 10 de juny de 2020, va aprovar les bases d’una subvenció per als
usuaris del casal d’estiu municipal i dels cursets de natació de Castellvell del Camp, per a la temporada 2020, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l'objecte de fomentar la participació dels menors de Castellvell del Camp en activitats d'oci educatiu i promoure activitats orientades
als menors d'edat que fomenten la convivència, l'educació i l'esport.
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AJUNTAMENT DE CASTELLVELL DEL CAMP
ANUNCI

Sisena. BAREMACIÓ DE LES SOL·LICITUDS I CONCESSIÓ DELS AJUTS
Rebudes les sol·licituds, la comissió prevista a la base dotzena procedirà a la valoració de les
sol·licituds presentades i elevarà a l'alcaldia la proposta pertinent.
L'import de l'ajut serà de 20,00 € per usuari i per setmana d’assistència al casal d’estiu o per cada
curset de natació (torn). En cap cas l'import total de les subvencions concedides superarà el crèdit
màxim disponible a la corresponent partida pressupostària. En aquest supòsit es procediria a prorratejar les ajudes minorant els imports proporcionalment.
Setena. JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE LES AJUDES CONCEDIDES
L’ajuntament aprovarà mitjançant Decret d’Alcaldia una relació dels usuaris beneficiaris de la subvenció i de les ajudes concedides, i s’ordenarà el corresponent pagament al compte bancari aportat al
moment de la sol·licitud. Els pagaments es faran en un termini màxim de 15 dies des de l’aprovació
de les ajudes. Els ajuts concedits es publicaran a la pàgina web de l'ajuntament i al tauler d'anuncis
de la seu electrònica.
Vuitena. OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI
Són obligacions dels progenitors o representants legals dels usuària del casal d’estiu beneficiaris:
Presentar de forma correcta, completa i veraç la documentació requerida en les presents Bases.
Comunicar a l'Ajuntament l'obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de
qualsevol administració o entitat pública.
Novena. CAUSES DE LA PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE BENEFICIARI
Suposarà la pèrdua de la condició de beneficiari de les ajudes concedides:
La pèrdua de la condició d'empadronat al municipi de Castellvell del Camp, bé del beneficiari, bé dels
progenitors o representants legals, abans de la resolució de concessió de la subvenció. L'incompliment dels requisits que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions. Per renúncia
voluntària de la persona sol·licitant.
Desena. ALTERACIONS DE LES CONDICIONS
Qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, i en tot
cas la concurrència de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o entitats públiques
o privades, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de la concessió.
Onzena. REINTEGRAMENT
Serà procedent el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de demora des
del moment del pagament de la subvenció en els següents casos:
Quan s'hagi obtingut la subvenció sense reunir les condicions requerides. Incompliment de les obligacions derivades de les presents bases.
Plaça de Catalunya, 1 – 43392 Castellvell del Camp (Tarragona) – Tel. 977 855 008 – Fax 977 855 173 – NIF P4304300I
ajuntament@castellvelldelcamp.cat
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Josep Manel Sabaté Papiol - DNI ** (TCAT) el dia 15/06/2020 a les 13:02:25

| https://dipta.cat/ebop/
Pàg. 2-3

Cinquena. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini de presentació de les sol·licituds en el període ordinari s’iniciarà el dia següent a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà dos mesos després del seu inici.
Finalitzat el termini per a la presentació sol·licituds i respecte d'aquelles que presentin defectes esmenables es publicarà la pertinent relació a la pàgina web de l'ajuntament i al tauler d'anuncis de la
seu electrònica, i es concedirà un termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà del de la seva
publicació per a la seua esmena.
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ponent. La presentació de la sol·licitud de subvenció suposa l’autorització a l’Ajuntament per al corresponent tractament de dades personals.
2. Fotocòpia del llibre de família.
3. En cas de divorci, separació, nul·litat o no convivència: Sentència judicial de separació legal o divorci o conveni regulador on consti la custòdia del menor.
4. Fotocòpia de la llibreta de banc o document expedit per l'entitat bancària on consti el compte on es
desitja rebre la transferència. El titular del compte ha de ser un dels sol·licitants (pare / mare / tutor)
major d'edat.
Si presenta sol·licituds per a diversos usuaris membres de la mateixa unitat familiar, s'ha de formalitzar una sol·licitud per a cada un, però la documentació a adjuntar no s'haurà de duplicar, sent suficient la seva aportació en una de les sol·licituds.
Si el mateix menor es usuari del casal d’estiu i els cursets de natació, es podran sol·licitar totes dues
subvencions a la mateixa instància, i totes dues seran compatibles.

Catorzena. PUBLICITAT DE LES BASES I DE LA CONVOCATÒRIA
Les presents Bases, després de la seva aprovació, es publicaran íntegrament al web municipal.
La convocatòria i l'obertura del termini per a la presentació de les sol·licituds es publicarà en el Butlletí
Oficial de la Província.”
Josep Manel Sabaté Papiol
Alcalde
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Tretzena. NATURALESA JURÍDICA I RÈGIM APLICABLE
El procediment de concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva.
La concessió de la subvenció es realitzarà mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades
d'acord amb els criteris de valoració i dins del crèdit pressupostari disponible.
En tot el no previst en les presents bases reguladores serà d'aplicació la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions Públiques, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, Reglament de la Llei general de subvencions.
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Dotzena. COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ I ÒRGAN INSTRUCTOR
La Comissió de Valoració estarà integrada per:
- El regidor delegat de l’àrea d’educació.
- El secretari-interventor
- El tècnic d’administració especial de l’àrea d’hisenda.
Són funcions de la Comissió Tècnica de Valoració la interpretació de les bases reguladores, l'avaluació de la documentació i la proposta de concessió i denegació de les ajudes convocades, la comprovació de la documentació presentada per justificar els ajuts concedits i analitzar i proposar aquelles
qüestions o circumstàncies excepcionals, que poden suscitar al llarg de el procés de tramitació d'ajuts
convocades, sense perjudici dels informes jurídics o d'una altra índole que siguin procedents.

