
 

 

 
 

 
 
 

EDICTE 
 

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 3 de maig de 2016, va aprovar la 
convocatòria de Subvencions per a la pràctica de l’esport federat i Jocs Esportius 
Escolars per als infants i joves rubinencs en el municipi de Rubí per a la temporada 
2015-2016, que es regeix per les bases reguladores aprovades pel Ple i publicades al 
Butlletí de la Província de Barcelona de 29 de març de 2016.  
 
 
Primer.- Objecte  
 
L’atorgament de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a infants i 
joves entre 4 i 18 anys per la pràctica esportiva de caràcter federat i extraescolar 
vinculada als Jocs Esportius Escolars de la temporada  2015-2016 que es realitzi a 
una entitat esportiva o associacions d’AMPAS, de la ciutat de Rubí. 
 
 
Segon.- Beneficiaris 
 
Els representants legals dels infants i joves en edats compreses entre 4 i 18 anys en el 
moment de la inscripció. O els propis menors d’edat emancipats.  
 
 
Tercer.- Bases reguladores 
 
Les Bases reguladores es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província núm. de 
registro 022016004384 en data 29 de març de 2016. 
 
 
Quart.- Quantia  
 
La quantia total és de 120.000,00 € amb càrrec a la partida pressupostària 
3U040.3410.48027. 
 
 
Cinquè.- Termini de presentació de sol·licituds 
 
15 dies naturals a comptar des del dia següents de la publicació en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona de la convocatòria per part de la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones. 
 
 
Sisè.- Despeses subvencionables 
 
Seran despeses subvencionables les vinculades directament amb la quota anual 
d’esportistes en cada una de les entitats proposades i d’acord amb el certificat aportat 
pel sol·licitant. D’acord amb el percentatge que li correspongui segons l’establert en el 
punt setè d’aquesta convocatòria. 
 



 

 

 
Setena. Criteris de valoració i percentatge aplicable 
 
D’acord amb el següent quadre, es tindran en compte la renda anual de la unitat 
familiar i s’aplicaran els percentatges establers per determinar quin nivell de subvenció 
podrà rebre el sol·licitant.  
 

 
 
Vuitena. Òrgan instructor 
 
L’òrgan instructor de la convocatòria és el Servei d’Esports.  
 
 
Novena. Òrgan concedent de la subvenció 
 
L’òrgan concedent de la subvenció serà la Junta de Govern Local. 
 
 
Desena. Òrgan assessor col·legiat 
 
L’òrgan assessor col·legiat estarà format per: 
 

1. El Cap de l’Àrea de Serveis a les Persones, el Sr. Carles Alastuey Sagarra. 
Farà de substituta la Cap de l’àmbit de Politiques Socials, la Sra. Encarna 
Medel Garcia.  

2. La Cap de l’àmbit de Politiques Socials, la Sra. Encarna Medel Garcia.  Farà de 
substituta la Cap de Serveis Socials, la Sra. Adela Alvarez Fernandez  

3. La Cap de Serveis Socials, la Sra. Adela Alvarez Fernandez. Farà de substituta 
la Cap d’Educació, la Sra. Ariadna Cavero Cayuela.  

 
 
Onzena. Presentació de sol·licituds 
 
Les sol·licituds s’han de presentar davant de les oficines d’atenció al ciutadà  de 
l’Ajuntament de Rubí.  
 
 
Dotzena. Documentació a presentar 
 
La documentació a presentar serà la següent: 
 

1. Sol·licitud específica relacionada amb aquesta convocatòria, adjuntant la 
documentació requerida 

2. Annex 1. Declaració responsable. 

100 % 70% 40% 25% 0% Membres unitat 
familiar Menor de de anterior a de anterior a de anterior a mes de 

2    9.967,73 €  12.554,25 € 14.770,08 € 17.377,00 € 17.377,00 €
3  11.967,73 €  16.486,63 € 19.396,52 € 22.820,00 € 22.820,00 €
4  13.967,73 €  19.556,37 € 23.008,07 € 27.069,00 € 27.069,00 €
5  15.967,73 €  22.191,92 € 26.108,80 € 30.717,00 € 30.717,00 €
6  17.967,73 €  24.737,89 € 29.104,12 € 34.241,00 € 34.241,00 €

7 o més  19.967,73 €  27.147,30 € 31.938,80 € 37.576,00 € 37.576,00 €



 

 

3. Annex 2. Certificat emès per l’entitat vinculada a la subvenció sobre l’import de 
la quota anual, justificant de l’aprovació de la quota per l’òrgan competent de 
l’entitat i la vinculació del sol·licitant a l’entitat.  

 
 
Tretzena. Forma de pagament 
 
El pagament s’efectuarà per mitjà de transferència bancària un cop justificada la 
subvenció. 
 
Sense perjudici de l’anterior, el pagament es farà de forma fraccionada en dues 
vegades si el 50% de l’import de la subvenció concedida no es superior a 3.000€. En 
aquest supòsit s’efectuaran dos pagaments: 
 

a. Un primer pagament anticipat del 50% de l’import de la subvenció 
concedida, sense necessitat de constitució de garantia, que es realitzarà a 
partir dels deu dies següents a la publicació de la resolució de la concessió 
de la subvenció en la seu electrònica de la corporació. 

 
b. El 50% restant es satisfarà un cop finalitzada la temporada esportiva i 

prèvia justificació del compliment de les obligacions imposades en la 
resolució de concessió de la subvenció. 

 
 
Catorzena. Notificació 
 
La notificació de la resolució s’efectuarà mitjançant publicació a la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Rubí. 
 
 
Quinzena. Termini de justificació 
  
La justificació de la subvenció s’haurà de fer un cop finalitzada la temporada esportiva i 
com a màxim el 5 de juliol. 
 
 
 

Rubí, 4 de maig de 2016 

 

El secretari accidental  
 
 
 
 
 
 
 

Ramiro Vidal Montero 


