Aprovar, si s’escau, la convocatòria de subvencions a entitats locals per la promoció de l’esport,
any 2017.
Identificació de l’expedient:
Expedient número:
Tràmit:

Convocatòria subvencions promoció Esport, 2017
11550 / 2017 –
convocatòria

Fets
1. És intenció d’aquest Ajuntament potenciar l’esport com a promoció esportiva i associativa.
Per això, igual que els altres anys, proposa convocar subvencions per les entitats i
associacions del municipi per activitats, actuacions o programes de suport en l’àmbit de
l’esport per a l’any 2017.
2. Els articles 8 i 9 de la llei 38/2003 estableixen que, per poder atorgar subvencions, s’han
d’aprovar uns bases reguladores de concessió, i una convocatòria.
3. El 13 d’abril de 2016, el Ple de l’Ajuntament va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions
2016-2019, així com les Bases generals i les bases específiques reguladores de les
subvencions de l’àmbit de l’esport que convoqui l’Ajuntament. L’aprovació ha estat publicada
al BOPT núm. 162 (25.08.16) i al web de l’Ajuntament (www.mont-roig.cat).
4. Des de la Regidoria d’Esports es treballa pel foment de la promoció, la pràctica i les activitats
esportives en general a tot el municipi de Mont-roig del Camp.
Fonaments de dret
1. Bases generals i específiques de subvencions, Ajuntament de Mont-roig del Camp
2. Pla Estratègic de Subvencions de Mont-roig del Camp 2016-2019
3. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions
4. Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la llei 38/2003
La Junta de Govern local acorda aprovar els acords següents:
1. Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions per al foment de l’activitat
esportiva a Mont-roig del Camp per a l’any 2017, que es regeix per les Bases reguladores
de subvencions, aprovades pel Ple del 13 d’abril de 2016 (publicades al BOPT núm. 162 del
25.8.16 i al www.mont-roig.cat), com segueix:
a) L’objecte de les subvencions és: la promoció esportiva de les activitats que arribin al
major nombre possible de participants, cercant la millor qualitat en les escoles
d’iniciació esportiva i les estructures esportives de base; la pràctica esportiva, cercant la
màxima participació esportiva; l’adquisició de material esportiu necessari per al
desenvolupament de les activitats i les activitats extraordinàries o puntuals que tinguin
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Octavi Anguera Ortiga (1 de 1)
Secretari accidental
Data Signatura: 18/10/2017
HASH: 362aee1df0b25e1ed76eb69ff5c1a7b2

Per la present us trasllado l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en la seva sessió
ordinària de data 18 d’octubre de 2017, que es transcriu a continuació, a reserva de la redacció
que resulti de l’aprovació de l’Acta d’acord amb l’article 206 i 208 del RD 2568/1986 ROF,
Reglament d’Organització i Funcionament.

relació amb la pràctica i promoció de l’esport al municipi, amb objectius específics, que
es realitzin fora de la programació habitual de l’organitzador.
b) Els beneficiaris de les subvencions són: clubs o associacions esportives, sense finalitat
de lucre, domiciliades al municipi, legalment constituïdes i inscrites al Registre de la
Secretaria General de l’Esport o en el Registre d’Associacions de la Generalitat de
Catalunya.
c) L’aplicació pressupostària a la qual s’imputaran les subvencions és la
2017/133/34101/48900/01 del pressupost de l’exercici 2017. La quantia total màxima
de les subvencions convocades és de 12.000,00 euros. Aquest import màxim podrà ser
ampliat d’acord amb les sol·licituds rebudes i les disponibilitats pressupostàries.
d) Els criteris de valoració de les sol·licituds de subvencions convocades i els requisits per
sol·licitar-les s’especifiquen a les bases específiques reguladores (punt 3).
e) Aquestes subvencions es convoquen pel règim de concurrència competitiva.
f) El departament d’Esports és l’òrgan per a la instrucció del procediment de concessió de
subvencions, així com la valoració de les sol·licituds. La Junta de Govern local és
l’òrgan competent per la resolució de la concessió.
g) Les sol·licituds, amb la documentació que correspongui, es poden presentar des del dia
que es publiqui la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província fins el 15 de novembre
de 2017.
h) Les sol·licituds s’han de presentar al registre de l’Ajuntament, amb els impresos
normalitzats corresponents que facilitarà l’Ajuntament.

j) Si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini d’un mes des de la notificació de
la resolució, s’entendrà que s’accepta la subvenció concedida.
k) El termini per presentar la documentació justificativa és el 29 de desembre de 2017.
Les actuacions s’han de realitzar dins de l’exercici 2017.
l) Règim general aplicable: Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions;
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003;
Bases generals i específiques de subvencions de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp;
Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.
m) Les resolucions dictades en execució de la convocatòria exhaureixen la via
administrativa.
n) Règim de recursos contra els actes administratius dictats en execució de la
convocatòria:
o Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos mesos des de
l’endemà de la notificació.
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i) El termini per resoldre i notificar és de 3 mesos des de la data de publicació de la
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província. La resolució es notificarà als interessats
per correu i es publicarà al web de l’Ajuntament i a la BDNS.

o Recurs de reposició davant de l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la notificació.
2. Enviar la informació d’aprovació de la convocatòria a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones, per tal que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
3. Aprovar els impresos de sol·licitud de subvenció de l’àmbit esportiu, com segueix:
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PROMOCIÓ DE L’ESPORT. Exercici 2017
Convocatòria aprovada per la Junta de Govern local del 18.10.2017 (BDNS
Nom de l’ENTITAT / ASSOCIACIÓ

)
NIF ENTITAT/ASSOCIACIÓ

Domicili entitat/associació

Municipi

C. Postal

Adreça correu electrònica

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Nom de la persona que signa la sol·licitud

DNI

Que actua en qualitat de (president, secretari, etc.)
Domicili a efectes de les notificacions
Telèfon fix

Telèfon mòbil

Municipi i codi postal
Adreça correu electrònica

DEMANO:
SUBVENCIÓ ECONÒMICA:
Quantitat sol·licitada: Euros:

Data prevista:

SUBVENCIÓ INDIRECTA: CESSIÓ ÚS D’ESPAIS
Per renovar la cessió de l’espai que l’entitat té cedit a l’associació:
Espais :
Els dies i horaris:
Per a cessions puntuals
Espais :
Els dies i horaris:
Signatura de la persona sol·licitant:
IL·LUSTRISSIM SENYOR ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA de l’Entitat/Associació
,
com a Secretari/Secretària de l’entitat
CERTIFICO que l’entitat que represento té actualitzada la seva Junta Directiva, inscrita en el corresponent Registre
Oficial d’Entitats i que els seus membres actuals són els següents:
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SUBVENCIÓ INDIRECTA: INFRAESTRUCTURES
Per realitzar l’activitat:

President/a

Tel.

Vicepresident/a

Tel.

Secretari/a

Tel.

Tresorer/a

Tel.

Vocal 1

Tel.

Vocal 2

Tel.

Vocal 3

Tel.

Vocal 4

Tel.
Tel.

I, perquè així consti, signo aquest certificat
Vist i plau,
(signatura president/a)

(signatura secretari/a)

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal us informen que les dades
contingudes a la present sol·licitud seran recollides en un fitxer de titularitat municipal, amb la finalitat de
procedir a la gestió i resolució de la subvenció sol·licitada.
En qualssevol cas disposeu de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, modificació i oposició, mitjançant escrit
adreçat a aquest Ajuntament.
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I AMB LA
SEGURETAT SOCIAL I D’ALTRES REQUISITS EXIGITS A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A
ENTITATS DE L’ AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP.
Dades de la persona que signa la declaració:

Domicili a efectes de les notificacions
Telèfon fix

Telèfon mòbil

DNI/NIF
Municipi i codi postal
Adreça correu electrònic

DECLARO DE MANERA EXPRESSA I RESPONSABLE: (marqueu amb una X el que correspongui)
Que l’entitat sol·licitant a qui represento no es troba en cap de les circumstàncies previstes l'article 13 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que impedeixen obtenir la condició de
beneficiari de subvenció, descrites al revers d’aquest formulari.(1)
Que l’entitat sol·licitant es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Generalitat de
Catalunya i amb l’Ajuntament, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.
Que l’entitat sol·licitant es troba al corrent de les seves obligacions amb la Federació Esportiva corresponent
i també ha inscrit degudament a tots els seus esportistes i tècnics a la Mutualitat Esportiva.
(Marqueu amb una X alguna de les dues opcions)
Que l’entitat no ha sol·licitat ni ha obtingut altres subvencions per a la mateixa finalitat, i que comunicarà a
l’Ajuntament qualsevol ajut que pugui obtenir posteriorment a la signatura d’aquesta declaració.
Que ha sol·licitat i/o obtingut altres subvencions o aportacions amb la mateixa finalitat d’acord amb les
dades que es detallen a continuació:
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Nom i cognoms (President/a) o (Secretari/a)

Entitat/ administració

Import sol·licitat

Pendent de resolució

Signatura del President/a o Secretari/a

Concedi
t

Segell de l’entitat

1) Article 13.2. No poden obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions que
regula aquesta Llei les persones o les entitats en les quals es doni alguna de les circumstàncies següents,
llevat que per la naturalesa d ela subvenció ho exceptuant la normativa reguladora:
a) Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir
subvencions o ajudes públiques.
b) Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarats insolvents en qualsevol procediment,
trobar-se declarats en concurs, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats conforme a la Llei
Concursal sense que s'hagi finalitzat el període d’inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.
c) Haver donat lloc, per causa de que s'hagi estat declarat culpable, a la resolució ferma de qualsevol contracte
celebrat amb l'Administració.
d) Estar incursa la persona física, els administradors de les societats mercantils o aquells que ostenten la
representació legal d'altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de la Llei 12/1995, d'11 de maig,
d'Incompatibilitats dels Membres del Govern de la Nació i dels Alts Càrrecs de l'Administració General de
l'Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions
Públiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electius regulats en la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
Règim Electoral General, en els terminis establerts en la mateixa o en la normativa autonòmica que reguli
aquestes matèries.
e) No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributaries o davant de la Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents.
f) Tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com paradís fiscal.
g) No trobar-se al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions
h) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions
segons aquesta llei o la Llei General Tributaria.
FITXA RESUM PROJECTES / ACTIVITATS ESPORTIVES 2017

Participació en competicions esportives oficials, promogudes per les Federacions Catalanes i/o Estatals i
que les modalitats i disciplines estiguin reconegudes i inscrites al Registre d’entitats esportives del Consell
Català de l’Esport.
S’adjunta la documentació següent:
- ☐ Calendaris Oficials
☐ Llistat de tots els esportistes inscrits a la Mutualitat Esportiva i adscrits a l’entitat.
Equips competició:
CATEGORIA

DIVISIÓ

NÚM. ESPORTISTES

TOTAL ESPORTISTES
Data/període de realització:
Lloc on es realitzarà:

VALORACIÓ DELS CRITERIS segons els barems que determina la base 3 (marqueu amb una X el
què correspongui i/o valoreu-los en memòria adjunta):
Mont-roig del Camp
Abast del projecte

Miami Platja
Tot el municipi
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Nom del projecte / activitat per
la què es demana la
subvenció:
Descripció de l’activitat:

Programació anual
Temporització

Programació puntual
Programació de l’Ajuntament
A tota la població

Destinataris

A un col·lectiu determinat
Als socis de l’entitat/associació
Més de 100 participants

Repercussió social

De 51 a 99 participants
De 1 a 50 participants
Més de 50

Nombre de socis

De 21 a 49
De 1 a 20

Propostes amb estructura de base amb diferents categories
Pressupostos detallats per la compra de material esportiu
Número de monitors (entrenadors, tècnics, etc.)
Participació en activitats en cap de setmana
Recursos obtinguts per finançar el projecte/activitat
Promoció i mobilització social. Voluntariat propi
Projectes/activitats promogudes conjuntament amb altres entitats
Col·laboració amb la programació de l’Ajuntament
Difusió pròpia del projecte / activitat
Utilització d’un espai no municipal com a seu de l’entitat
Utilització d’un espai o instal·lació municipal per les activitats
Ús de material municipal per a les activitats (Nostreserveis)
Despeses derivades de la brigada municipal (Nostreserveis)
Altres criteris específics de l’entitat/associació
Quantitat sol·licitada per al projecte/activitat
Descripció de l’activitat:

Descripció de l’activitat:
(breu explicació del que es pretén fer)
Objectius:
(quina finalitat persegueix l’activitat o projecte que voleu realitzar)
PRESSUPOST:

INGRESSOS:
Fer un llistat de tots els ingressos que pot generar l’activitat: quotes d’inscripció, venda de begudes,
aportació dels patrocinadors, venda de loteria, venda de publicacions, etc.
Subvenció Ajuntament
Quotes socis
Subvenció altres administracions (especificar:
)
Donatius / col·laboradors
TOTAL INGRESSOS

€

DESPESES:
Fer un llistat de totes les despeses que genera el desenvolupament de l’activitat: materials, monitors,
publicitat, etc.

TOTAL DESPESES
QUANTITAT SOL·LICITADA PER A AQUEST PROJECTE

€
€
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FITXA RESUM PROJECTES/ACTIVITATS

Peu de recursos
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós
administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació o bé, de manera
potestativa, recurs de reposició davant de l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.
Octavi Anguera Ortiga
Secretari accidental
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