Beques i ajuts en matèria d’Esports

Què és i en què consisteix
Aquest tràmit permet demanar ajuts o beques als alumnes, d’entre 6 i 12 anys, empadronats a Pineda
de Mar, matriculats en centres educatius públics o privats concertats de Pineda de Mar (cursos
d'educació primària), dins dels límits pressupostaris, que practiquin esport fora de l’horari escolar a
qualsevol de les entitats esportives o educatives del Pineda de Mar.
La seva finalitat és afavorir la pràctica de l’activitat esportiva dels joves integrants d'unitats familiars amb
rendes baixes, de tal forma que la situació econòmica de la família no comporti un impediment o una
carrega econòmica excessiva que pugui impedir la practica esportiva d'aquests menors i joves.
Tipologies:
a) Beques d'Esports (educació primària). Es destina a subvencionar part del cost de les activitats
esportives que es realitzin fora de l'horari escolar.
Qui ho pot demanar
Podran sol·licitar subvencions, d’acord amb la seva regulació respectiva, les famílies empadronades a
Pineda de Mar.
Documentació que cal presentar
La que s’especifica a les bases i als respectius formularis
Quin cost té?
No té cap cost
Termini i lloc per presentar la sol·licitud
Terminid’acord amb el termini especificat en l’acord de la convocatòria
Presentació
presencial, Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
Seu electrònica, http://www.pinedademar.org/ajuntament/instancia-generica
Límit de resposta legal
3 mesos
Efectes en cas que no hi hagi resposta (silenci administratiu)
La petició s’entendrà denegada
Òrgan gestor i resolutori
Òrgan Gestor: Servei d’Esports, Regidoria d’Esports
Òrgan resolutori: Regidoria d’Esports

Atorgament

Junta de Govern Local

Normativa
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions
Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Pineda (BOPB de 17/05/2005)
Bases reguladores de l’atorgament de subvencions en matèria d’Educació (BOPB de 18/04/2016;
BOPB 22/05/2017; i BOPB 11/04/2019)

Més informació
Convocatòria subvencions en matèria d’Educació exercici 2019, beques per activitats esportives
extraescolars, curs 2019/2020 (Junta de Govern Local de 28/04/2019)

