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SUBVENCIONS A INFANTS I ADOLESCENTS PER A LA PRÀCTICA ESPORTIVA FORA

D’HORARI ESCOLAR CURS 2021/22

Benvolgudes famílies,

El motiu d’aquesta circular és la d’informar-vos del sistema de subvencions que ofereix L´INSTITUT BARCELONA

ESPORTS (IBE) mitjançant Diver’s amb l’objectiu d’afavorir l’accés a la pràctica de l’activitat esportiva dels infants i

joves integrants d’unitats familiars amb rendes baixes.

Des de DIVER’S volem promocionar i oferir-vos aquesta oportunitat per millorar el vincle amb les famílies que ens

donen tota la confiança per poder seguir educant i formant nois i noies a través de l’activitat física i l’esport.

CALENDARI

- 15 setembre - 5 d'octubre: Període de sol·licitud de subvencions

- 17 de novembre: Comunicació de la resolució d'atorgament a les famílies (Enviament d'SMS)

- 17 de novembre a 3 de desembre: Al·legacions a la resolució (Reclamacions)

REQUISITS

- Tenir entre 6 (nascuts el 2015) i 17 anys.

- Ser integrant d’una unitat familiar amb un nivell de renda personal disponible, per membre de la unitat familiar

igual o inferior a 10.000€ euros anuals. Es té en compte la renda familiar del 2020. Es becarà el 90%, 60% o

30% de l'activitat.

- L'infant o jove ha d'estar empadronat a la ciutat de Barcelona, exceptuant els casos de beneficiaris amb

necessitats educatives especials que hauran d’adjuntar el certificat d’escolarització a Barcelona en cas que

resideixin fora de la ciutat.

- Realitzar durant tota la seva durada, l’activitat que fomenta la concessió de la subvenció.

- La subvenció és per un màxim d’una activitat esportiva per menor.

SOL·LICITUDS

- Tràmit de sol·licitud de subvenció exclusivament ONLINE.

1. Cal haver fet primer la inscripció a l'activitat.

2. Disposar de la REFERÈNCIA D’ACTIVITAT. És un codi identificatiu de l’activitat gestionada per Diver’s

que el trobareu a www.diversesplai.cat, cada escola i activitat té un codi diferent. Si no el trobeu

poseu-vos en contacte amb Diver’s.

3. Disposar d’ IDCAT MÒBIL. Si no el teniu l’heu de generar en aquest enllaç: https://idcatmobil.seu.cat/.

Si teniu problemes en generar-l’ho, podeu mirar aquest vídeo en diferents idiomes

https://www.youtube.com/user/idCATvideo/videos o trucar a aquest telèfon de suport 932 746 373.

4. Fer la tramitació de la subvenció clicant el botó TRAMITA LA SOL·LICITUD dins d’aquest enllaç:

https://www.plaesportescolarbcn.cat/ca/subvencions-efhe_302069

Haureu d’identificar-vos amb l’IdcatMòbil i omplir el formulari amb les dades del pare/mare/tutor legal

sol·licitant, les dades de l’infant, del nucli de convivència (heu d’incloure progenitors i germans/es),

dades econòmiques del nucli i la referència de l’activitat. Només caldrà annexar documentació en

casos que el tutor legal hagi d’aportar el certificat de guarda i en casos de separació o divorci que

calgui justificar nuclis de convivència o pactes econòmics o bé, el certificat d’escolarització dels infants

amb necessitats educatives especials que resideixin fora de Barcelona.

5. Enviar el justificant de la sol·licitud tramitada al correu de Diver's diverstiu@gmail.com.
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SUPORT A LA TRAMITACIÓ

- Tota la informació de com fer la sol·licitud, pas per pas, la trobareu en català i castellà al nostre web

www.diversesplai.cat .

- Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb DIVER’S a través de dos canals principals

diverstiu@gmail.com o per WhatsApp al telèfon 617824118.

- NOVETAT!!! Nous canals de suport a la tramitació de l’Ajuntament!

- ATENCIÓ TELEFÒNICA: 932 746 373

- ATENCIÓ PRESENCIAL: cal sol·licitar cita prèvia al telèfon al 618 112 520. Horari de l’atenció

presencial de 16 a 20 hores. Adreces: CIUTAT VELLA Oficina d’Atenció Ciutadana Carrer de les

Ramelleres, 17 / SANT ANDREU (1) Centre Cívic Sant Andreu Carrer Gran de Sant Andreu, 111 / (2)

Centre Cívic Baró de Viver Carrer de Quito, 8 - 10 / SANT MARTÍ Oficina d’Atenció Ciutadana Plaça de

Valentí Almirall, 1.

- ATENCIÓ PRESENCIAL. PLA DE BARRIS: servei d’atenció ciutadana per a l’obtenció de l’IDCat

mòbil i la tramitació de la sol·licitud de subvenció per a la pràctica esportiva, orientat exclusivament les

famílies residents als barris integrats al Pla de Barris de l’Ajuntament de Barcelona. Hi ha 11 punts

XARXES amb horaris d’atenció propis de cada zona. Els podeu consultar al Full informatiu penjat al

nostre web sobre com demanar la subvenció www.diversesplai.cat

PUBLICACIÓ I RECLAMACIONS

- Us enviaran un SMS amb la resolució, tant si s’ha atorgat com si s’ha denegat el 17 de novembre.

- S’obrirà un període de reclamacions. Si és el cas, podreu fer la reclamació a:

https://www.plaesportescolarbcn.cat/ca/subvencions-efhe_302069

PAGAMENT DE BEQUES

- Els alumnes pagaran les quotes de les activitats des del primer mes. Un cop rebem les subvencions,

recalcularem el preu.

ESPORT INCLOU (molt important a llegir per a famílies amb infants de necessitats educatives especials)

- Si el vostre infant té necessitats educatives especials, l’Ajuntament de Barcelona ofereix un monitor de suport

per a participar a una activitat esportiva. Si és el vostre cas, preguem us poseu en contacte amb Diver’s per

poder gestionar-ho el més aviat possible diverstiu@gmail.com .

Esperem que amb aquest suport que ens facilita l’IBE i l’esforç de DIVER’S i les famílies es pugui arribar al màxim

d’infants i joves a realitzar activitats físiques i esportives fora de l’horari lectiu, i seguir potenciant la pràctica de l’esport

com un mitjà cap a la millora personal i la millora de la salut.

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o problema que pugui sorgir durant tot aquest procés.

Gràcies per la vostra participació.

Departament Esportiu
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