EDICTE

Aquestes Bases Reguladores van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 9 de maig de 2016
2.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2018 per a la concessió de les
subvencions objecte de la present convocatòria serà de 10.000,00 € i anirà a càrrec de
la següent aplicació:
Aplicació pressupostària : 620 341 48000
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.

3.- Objecte, condicions i finalitat de les subvencions
1.- L'objecte de les subvencions de la present convocatòria és finançar
projectes/activitats que tinguin com a objectiu:

https://bop.diba.cat
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El foment de la pràctica esportiva mitjançant la participació en campionats oficials i
l’organització d’activitats esportives i/o de formació tècnic-esportiva, realitzades per
clubs, associacions, fundacions i entitats esportives del municipi d’Arenys de Munt.

Data 18-6-2018

Per acord del Ple de data 10 de març de 2016 van ser aprovades les Bases Reguladores
per a l’atorgament per part de l’Ajuntament a través de la Regidoria d’Esports, de
subvencions destinades a finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu:

El foment de la pràctica esportiva mitjançant la participació en campionats oficials i
l’organització d’activitats esportives i/o de formació tècnic-esportiva, realitzades per
clubs, associacions, fundacions i entitats esportives del municipi d’Arenys de Munt.
2.- Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de
destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/ades al llarg de l’any 2018.
_____
CVE: 20180-06292-24512-84013
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1.- Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA EN EL MARC DE LES BASES REGULADORES PER A
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER L’ÀMBIT ESPORTIU ANY 2018

A

La Junta de Govern local, en sessió de data 5/06/18, va prendre l’acord d’aprovar la
convocatòria mitjançant el procediment de concurrència competitiva.

5.- Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los
1.- Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques que
hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin
afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents
condicions:
·
·

·
·
·
·
·

Ser una persona jurídica sense afany de lucre.
Estar degudament constituïdes i inscrites en el corresponent registre oficial. Les
associacions d’Arenys de Munt hauran d’estar inscrites també en el registre
d’entitats d’aquest Ajuntament, i tindran dret a percebre subvenció sempre
que faci un mínim de dos anys des de la seva constitució.
Tenir definits objectius i finalitats coincidents amb els establerts en les bases.
Que les activitats es realitzin en el terme municipal d’Arenys de Munt, sempre
que complementin o supleixin la competència municipal en la matèria.
Haver justificat les anteriors subvencions, un cop exhaurits els terminis.
No tenir deutes amb l’Ajuntament.
Trobar-se al corrent del compliments de les obligacions tributàries així com de
la Seguretat social.

2.- La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la
sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent.

6.- Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió

A
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El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el
de concurrència competitiva.

B
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4.- Procediment de concessió

Data 18-6-2018

- La participació en campionats oficials i l’organització d’activitats esportives i/o
de formació tècnic-esportiva.
- Assegurar la pràctica periòdica de l’esport.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

3.- Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del
Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present
any, aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o
social que tinguin per finalitat:

_____
CVE: 20180-06292-24512-84013

7.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds començarà en un mes, a partir de l’endemà
de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona; es
farà una única convocatòria d’aquest procediment.
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model
normalitzat, que serà signat per l’interessat/da o pel legal representant de l’entitat.
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits al punt 6
podrà trobar-se al web municipal www.arenysdemunt.cat
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida al punt 5 s’hauran de
presentar al Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, mitjançant la Seu
Electrònica de l’Ajuntament.
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació
de les normes que la regulen.

_____
CVE: 20180-06292-24512-84013
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L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs
o no esgotar el crèdit total previst.

Data 18-6-2018

L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les
subvencions serà la Junta de Govern Local, tal com estableixen les Bases d’Execució de
l’exercici a l’article 32.6.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

President:
· L’alcalde/sa, o persona en qui delegui
Vocals:
· El regidor/a d’Esports
· Un tècnic/a adscrit a l’Àrea de Serveis Personals o persona en qui delegui
· Un representant de cada grup polític municipal del consistori

B
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L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les
subvencions objecte de la present convocatòria serà la Regidoria d’Esports de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament i que estarà format per les següents persones, sempre en
nombre senar:

8.- Termini de resolució i de notificació

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües
cooficials de Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà
original o còpia degudament autenticada.

https://bop.diba.cat
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Fotocòpia del DNI del/de la representant legal.
Escriptura de constitució o Estatuts.
Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que
acrediti la representació legal del/de la sol·licitant.
Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició
de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat.
Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a
l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.
Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model
normalitzat.
Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord
amb el model normalitzat.
Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el
model normalitzat.
Certificacions d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social.
Altres documents que el sol·licitant consideri oportú.

CVE 2018023879

1.- Persones jurídiques

10.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a
la beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a
la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la
indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
_____
CVE: 20180-06292-24512-84013
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9.- Documents que han d’acompanyar a la sol·licitud

Data 18-6-2018

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

A

S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades
dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.

b. Nombre de llicències esportives o fitxes federatives de l’entitat: fins a 20 punts.
(només una opció possible)
Ø Fins a 10 fitxes federatives i/o socis principalment d’esport individual.
5
punts
Ø Fins a 10 fitxes federatives i/o socis principalment d’esport col·lectiu.
7
punts
Ø Entre 11 i 20 fitxes federatives i/o socis principalment d’esport individual. 8
punts
Ø Entre 11 i 20 fitxes federatives i/o socis principalment d’esport col·lectiu. 10
punts
Ø Més de 20 fitxes federatives i/o socis d’esport individual o col·lectiu.
15
punts
A qualsevol de les anteriors opcions, es sumaran 5 punts si es disposa de programa
per desenvolupar l’esport base.
c. Que el projecte demostri un esforç organitzatiu per tal d’aconseguir un estalvi
energètic en les instal·lacions que utilitzi: fins a 20 punts (més d’una opció
possible).
Ø Es proposen mesures d’estalvi energètic a les instal·lacions esportives. 5 punts.
Ø Es potencien actituds de civisme que afavoreixen l’ús responsable de les
instal·lacions esportives municipal. 15 punts.

_____
CVE: 20180-06292-24512-84013

CVE 2018023879
Data 18-6-2018

a. Que el projecte tingui una dimensió transversal en els diversos àmbits (promoció
de la cultura, esport, educació i/o promoció econòmica i comerç): 20 punts.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1. Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un
cop aplicats els següents criteris objectius, aplicats d’acord a la ponderació indicada i
essent la puntuació màxima que es pot obtenir 200 punts:
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12.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció

B
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la
seva notificació.

https://bop.diba.cat

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent a la seva notificació.

A

11.- Règim de recursos

2. Per obtenir la condició de beneficiari caldrà haver obtingut un mínim de 20 punts.

13.- Mitjans de notificació o publicació
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució,
d’acord amb allò previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La secretària
M Carmen Gómez Muñoz-Torrero

Signatura: CN=TCAT P Maria Carmen Gómez
Munoz-Torrero - DNI 11787830P,
SERIALNUMBER=11787830P, G=Maria Carmen,
SN=Gómez Munoz-Torrero, OU=Secretaria,
OU=Vegeu https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
O=Ajuntament d'Arenys de Munt, C=ES
Data: 11/06/2018 12:46:50

_____
CVE: 20180-06292-24512-84013
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f. Que el projecte/activitat faci difusió del nom d’Arenys de Munt a nivell
supramunicipal en competicions on participin equips de fora de Catalunya: fins a
50 punts (només una opció possible). En el cas de participar en dos o més nivells, la
puntuació serà la del nivell més ben valorat.
Ø Participa en competicions d’àmbit comarcal. 20 punts
Ø Participa en competicions d’àmbit nacional. 30 punts
Ø Participa en competicions d’àmbit estatal. 40 punts
Ø Participa en competicions d’àmbit internacional. 50 punts

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

- L’entitat participa en una o més d’una activitat general del poble ........ 20 punts
- L’entitat participa en algun aspecte de l’organització de la Nit
de l’Esport .......................................................................................... 20 punts
- L’entitat participa en tasques de voluntariat en temes esportius .......... 20
punts
- L’entitat participa en cursos promocionats per l’Ajuntament ................ 10
punts

B
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e. Que l’entitat participi activament en actes i/o esdeveniments organitzats per
l’Ajuntament (Nit de l’Esport, voluntariat, cursos): fins a 70 punts (més d’una opció
possible)

A

d. Disposar d’un reglament intern que contempli, potenciï i promogui els valors
educatius, esportius i de respecte als rivals, als companys, a les instal·lacions
municipals i al medi ambient: 20 punts.

