Àrea: SUPORT
Expedient núm. X2019001949
La Secretària-Interventora de l’Ajuntament,
CERTIFICA:
Que el PLE en el dia 9 de març de 2020 ha adoptat l’acord següent, que
transcrit literalment diu:
APROVACIO BASES
(X2019001949)

AJUTS

ABONAMENTS

PISCINA

ESTIU

2020

Vist el Decret d’Alcaldia 2019DECR001071 de data 20/12/2019 d’incoació de
l’expedient.
Atès que el municipi de Castellví de Rosanes no disposa de piscina pública.
Atès que l’Ajuntament vol regular l'atorgament d'ajuts respecte de l'import que
cal abonar pels abonaments de temporada d’estiu per a l'accés a la Piscines
públiques de les persones que es trobin empadronades.
Vist l’informe de la Secretària-Interventora de data 25 de febrer de 2020.
Vist el document RC núm. d’operació 220200000021 de data 09/01/2020.
En virtut de tot l’anterior
S’ACORDA:
Primer: APROVAR les Bases Específiques reguladores dels Ajuts pels
abonaments de temporada d’estiu d’accés a les piscines públiques.
Segon: EXPOSAR al públic el present acord per un termini de 20 dies hàbils
mitjançant anunci al BOP, al taulell d’anuncis de la Corporació i al web
municipal, als efectes que es puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions
que es considerin convenients. Un cop publicat l’anunci al BOP de Barcelona
s’inserirà anunci al DOGC amb extracte de la publicació al BOP de Barcelona
Tercer: Autoritzar i aprova la despesa màxima de 500,00 € amb càrrec a la
partida 1/326/48001

Quart: Determinar que un cop finalitzat el termini d’informació pública sense
haver-se presentat al·legacions i/o reclamacions, l’acord inicialment adoptat
esdevindrà definitiu sense d’ulterior acord.
Cinqu: Traslladar el present acord a intervenció als efectes escaients i als
membres de la Comissió de Valoració.
Sisè: Remetre la informació a la Base Nacional de Datos de Subvenciones
(BNDS) en els termes de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
El Text íntegre d’aquestes bases és el següent:
BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES D’AJUTS PELS ABONAMENTS
DE LA TEMPORADA D’ESTIU 2020 D’ACCÉS A LES PISCINES
PÚBLIQUES
Primera.- Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament d’ajuts respecte de l’import
que cal abonar pels abonaments de temporada d’estiu de l’any 2020 per a
l’accés a les piscines públiques de les persones que es trobin empadronades a
Castellví de Rosanes.
La finalitat d’aquest ajut és fomentar i afavorir als castellvillencs i
castellvillenques el lleure i l’esport en la temporada d’estiu, malgrat que en el
municipi no disposem de piscina pública i així poder mantenir l’accés de la
població a les piscines d’estiu.
Segon.- Destinataris
Podran sol·licitar l’ajut els ciutadans de Castellví de Rosanes que estiguin
empadronats al municipi i adquireixin un abonament d’estiu individual/familiar a
qualsevol de les piscines públiques dels municipis colindants.
Condicions:
1. Tenir la residència en el municipi de Castellví de Rosanes. Aquesta condició
serà comprovada a través de la consulta del padró municipal d’habitants.
2. Complir els terminis de presentació de les sol·licituds.
Tercera.- Finançament

1. Les dotacions econòmiques previstes en aquestes bases aniran a càrrec de
la partida pressupostària que es prevegi a la convocatòria.
2. Els ajuts objecte d’aquesta convocatòria es concediran als empadronats que
adquireixin un abonament individual/familiar d’estiu de les piscines públiques en
un percentatge del 50% de la despesa efectuada que no serà superior a la
quantitat de 40€ per abonament.
3. En el cas de què un cop ordenades es disposés de sol·licituds que no
poguessin ser resoltes per manca de disponibilitat pressupostària es reduirien
proporcionalment els ajuts valorats per tal de donar cobertura a totes les
sol·licituds presentades.
Quarta.- Procediment
La concessió s’efectua mitjançant procediment de lliure concurrència.
4.1. Convocatòria pública:
El procediment per a la concessió dels ajuts s’iniciarà mitjançant resolució de
l’Alcalde de Castellví de Rosanes de convocatòria pública, que haurà de ser
posterior a l’aprovació definitiva d’aquestes bases.
Aquesta resolució es publicarà al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la web
municipal.
4.2. Sol·licituds:
El procediment de concessió dels ajuts s’iniciarà mitjançant la presentació dels
impresos de sol·licitud que es trobaran a disposició dels empadronats des del
moment de la convocatòria i fins a l’exhauriment del termini de presentació de
sol·licituds.
Les famílies que requereixin suport individualitzat o en les que hi concorrin
circumstàncies excepcionals podran adreçar-se a la treballadora social de
l’Ajuntament de Castellví de Rosanes concertant cita prèvia.
Els interessats en acollir-se a aquesta convocatòria hauran de presentar,
acompanyant a la sol·licitud, la següent documentació:
-Justificant del pagament de l’abonament d’estiu i/o fotocòpia i original de
l’abonament d’estiu.

-Fotocòpia del número de compte bancari on s’haurà de fer l’ingrés.
Les sol·licituds de subvenció, un cop degudament complimentades i signades,
junt amb la documentació que es demana, es presentaran al registre de
documentació de l’Ajuntament o per qualsevol dels mitjans indicats a l’article 16
de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
4.3. Termini de presentació i limitacions:
1. El termini de presentació de sol·licituds es determinarà a la convocatòria.
2. La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació d’aquestes
bases.

4.4. Esmena de la sol·licitud:
En cas que la sol·licitud o la documentació siguin incorrectes o incompletes,
l’Ajuntament requerirà la rectificació o complement en el termini de deu dies
hàbils, fent advertiment exprés que, passat aquest termini sense que el
sol·licitant hagi donat compliment al requeriment, se’l tindrà per desistit de la
seva petició i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
4.5. Instrucció i audiència:
Els tràmits d’instrucció i audiència es regiran pel que estableix la Llei 39/2015
de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i pel que
disposa la normativa vigent en matèria de subvencions.
4.6. Concessió. Òrgan competent i termini:
Dins dels límits dels crèdits pressupostaris, correspon a la Junta de Govern de
l’Ajuntament la competència per atorgar els ajuts objecte de les presents bases.
El límit pressupostari és de 500€, amb càrrec a la partida pressupostària
1/326/48001. En el cas que un cop ordenades es disposés de sol·licituds que
no poguessin ser resoltes per manca de disponibilitat pressupostària es
reduirien proporcionalment els ajuts valorats per tal de donar cobertura a totes
les sol·licituds presentades.

L’acte que resolgui el procediment de concessió dels ajuts serà sempre motivat
i haurà de produir-se en termini màxim de tres mesos des de la data d’expiració
del termini de presentació de sol·licituds.
L’acte de concessió haurà d’expressar el sol·licitant o la relació de sol·licitants
als quals es concedeix la subvenció i la quantia atorgada, fent constar
expressament que l’acte resolutori és denegatori de la resta d’ajuts.
L’acte de concessió exhaureix la via administrativa i es notificarà individualment
electrònicament o per escrit als interessats.
Si no es produeix resolució expressa dintre del termini de tres mesos esmentat,
les sol·licituds s’entendran desestimades.
Cinquena.- Pagament
La comissió de valoració de l’Ajuntament valorarà la documentació presentada i
proposarà l’estimació o desestimació dels pagaments a les famílies. La
desestimació s’haurà de motivar d’acord amb aquestes bases.
Un cop valorades totes les sol·licituds, s’emetrà informe proposant l’aprovació
de l’atorgament dels ajuts a l’òrgan corresponent de l’Ajuntament per a la seva
efectivitat.
La Comissió de Valoració estarà integrada per el Regidor de Benestar Social, la
Treballadora Social de Serveis Socials i la Tècnica d’Administració.
Sisena.- Publicitat i Protecció de Dades
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades
de caràcter personal, i a partir del 25 de maig del 2018, al que estableix el
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril
del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, les de caràcter personal
seran incorporades a un fitxer propietat de l’Ajuntament de Castellví de
Rosanes, la finalitat del qual és la gestió dels expedients d’activitats sotmesos a
règim d’intervenció administrativa.

La persona sol·licitant podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i
oposició a l’Ajuntament de Castellví de Rosanes.

Signat electrònicament,

Signat i datat electrònicament,

Vist-i-plau
L’Alcalde

La Secretària-Interventora

