1.- Objecte de les subvencions per a la pràctica esportiva individual
a. Les subvencions que atorgui la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament del Masnou en aplicació
d’aquestes bases específiques es destinaran al suport per despeses de desplaçaments i
d’inscripció a les competicions, a aquells/es esportistes masnovins/es no professionals, que
practiquin un esport individual o per parelles (a títol individual) i que participin en competicions
esportives oficials d’àmbit autonòmic, nacional o internacional, les quals no podran ser
incloses en cap altre projecte esportiu subvencionat.

2.- Requisits de les persones beneficiàries
a. Hauran de ser persones empadronades al Masnou (amb un temps mínim de residència de 2
anys).
b. Disposar de llicència federativa vigent amb la Federació a la qual vincula el seu projecte.
c.

No podrà obtenir la condició de beneficiari/a de les subvencions atorgades per l’Ajuntament les
persones en qui concorri alguna de les circumstàncies esmentades en l’article 12.4 de
l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament del Masnou o que a nivell esportiu estigui
sancionat per faltes greus o inhabilitació.

d. Les persones beneficiàries d’aquestes subvencions que atorga l’Ajuntament del Masnou
adquireixen el compromís de col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats, amb la
regidoria d’Esports, o de participar en les seves activitats.
e. Portarà el logo de l’Ajuntament del Masnou en l’equipació amb la que competeixi.

https://bop.diba.cat
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L’edat màxima per poder optar a aquestes subvencions és de 25 anys.
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El text de les Bases reguladores de la concessió de les subvencions per a la pràctica esportiva
individual, impulsat per la Regidoria d’Esports per l’any 2017, es pot consultar a l’e-tauler
(www.elmasnou.cat), i és el següent:

Data 12-12-2017

Un cop sotmès l’expedient a informació pública no s’han presentat al·legacions ni reclamacions,
de forma que l’acord d’aprovació de les Bases de referència ha esdevingut definitiu.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El Ple de l’Ajuntament del Masnou, en sessió celebrada el 21 de setembre de 2017, va aprovar
inicialment les Bases Reguladores de la concessió de les subvencions per a la pràctica
esportiva individual, impulsat per la Regidoria d’Esports per l’any 2017 a atorgar per
concurrència competitiva.

A

EDICTE.- Aprovació definitiva de les bases específiques reguladores de la concessió de les
subvencions per a la pràctica esportiva individual, impulsat per la Regidoria d’Esports per l’any
2017 a atorgar per concurrència competitiva.
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3.- Procediment de sol·licitud i concessió de les subvencions

La sol·licitud juntament amb la documentació requerida, haurà de presentar-se a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana (Carrer Roger de Flor, 23) dins del termini indicat al BOPB.

A

Les sol·licituds es realitzaran amb el document FOR004 on es detallarà tota la informació
realitzada al llarg de la temporada 2016.

Nivell de competició (autonòmic, nacional o internacional):


Campionat de Catalunya – fase final (20%)



Campionat d’Espanya – fase final (22%)



Campionat d’Europa – fase final (28%)



Campionat del Món – fase final (30%)

3.000,00€

2.000,00€

Nivell de posicions aconseguides:


En les tres primeres posicions (45%)



Entre el 4t i el 6è lloc (35%)



Entre el 6è i el 10è lloc (20%)
5.000,00€

Import total:

5.- Quantia individualitzada de la subvencions
L’import de cada subvenció individualitzada dependrà del nombre de sol·licituds, la puntuació
obtinguda segons els resultats aconseguits i la quantitat de diners per repartir, es calcularà
aplicant la fórmula següent:

S=I

P
p

En què:
P:

Puntuació atorgada al projecte.

p:

Suma de les puntuacions atorgades a tots els projectes valorats.

I:

Crèdit pressupostari a distribuir de cada àmbit o apartat.

S:

Subvenció a atorgar al projecte, que s’arrodonirà eliminant els decimals.
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Import màxim
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Criteri

Data 12-12-2017

Els criteris objectius per a la valoració de les sol·licituds que es rebin seran els següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

4.- Criteris d’atorgament de les subvencions

https://bop.diba.cat

Les subvencions seran atorgades pel procediment de concurrència competitiva.
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El crèdit corresponent a aquesta convocatòria de subvencions és de 5.000,00€, que s’imputarà a
la partida ES 34111 48001 “Beques pràctica esportiva individual” dins del pressupost de despeses
del 2017. La quantitat màxima a concedir per cada sol·licitud serà de 1.500,00€.
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Les sol·licituds presentades seran valorades pel regidor delegat d’Esports, previ informe del
tècnic d’Esports.

4.

Una vegada valorades les sol·licituds es remetrà la proposta d’atorgament a la Junta de
Govern Local, en tant que és l’òrgan competent per a la resolució.

7.- Termini per a la resolució
D’acord amb l’article 17.2 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament del Masnou, el
procediment de concessió de les subvencions s’ha de resoldre en un termini màxim de 3 mesos a
comptar des de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds i la manca de resolució dins
d’aquest termini tindrà caràcter de desestimació.

8.- Justificació de les subvencions per a la pràctica esportiva individual
1.

Les persones beneficiàries de les subvencions que s’atorguin, han de justificar el compliment
de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts.

2.

A tal efecte disposen, amb caràcter general, com a màxim fins al 31 de gener de 2018 per
presentar a l’Ajuntament del Masnou la documentació justificativa corresponent.

3.

La justificació s’ha de fer, d’acord amb allò que estableix l’article 20 de l’Ordenança general
de subvencions de l’Ajuntament del Masnou, tenint en compte que en cap cas, una sola
sol·licitud superarà els 1.500,00€
3.1.

Degut a que l’import màxim que es pot atorgar per aquestes subvencions és inferior a
5.000,00€, s’aplicarà la modalitat de compte justificatiu simplificat.

9.- Pagament de les subvencions
1.

El pagament de les beques s’efectuarà contra presentació de les justificacions de l’activitat
subvencionada.

2.

D’acord amb el que estableix l’article 18 de l’Ordenança general de subvencions de
l’Ajuntament del Masnou, es poden realitzar pagaments a compte i pagaments anticipats o
bestretes de les subvencions atorgades abans de la seva justificació, prèvia sol·licitud per
escrit de la persona beneficiària.

10.- Alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de les
subvencions
Quan una persona beneficiaria de subvencions hagi de modificar alguna de les condicions
exposades en la sol·licitud, haurà de sol·licitar la reformulació de la subvenció atorgada.
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La instrucció dels corresponents expedients serà feta pel Tècnic d’Esports.
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2.

Data 12-12-2017

L’òrgan competent per a l’ordenació del procediment de concessió de les subvencions per a
la pràctica esportiva individual és la Junta de Govern Local.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1.

A

6.- Òrgans competents en el procediment de concessió de les subvencions
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1.

Les subvencions per a la pràctica esportiva que subvencioni l’Ajuntament del Masnou, no
poden ser objecte de subvenció per altres administracions públiques.

2.

En cap cas no es poden rebre subvencions per sobre del pressupost de despeses de
l’activitat o projecte presentats. En el cas que es produeixi aquesta circumstància,
l’Ajuntament del Masnou ajustarà a la baixa la subvenció.

La qual cosa es fa publica per al seu coneixement general i en compliment del previst en l'article
49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del regim local, l'article 178 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refos de la Llei municipal i de regim local
de Catalunya, i l'article 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis de les entitats locals.
Contra aquest acord es podra interposar pels interessats un recurs contencios–administratiu,
davant la Sala del Contencios-Administratiu del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en el
termini de dos mesos comptats a partir del dia seguent al de la publicacio d'aquest anunci, de
conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdiccio
Contencios-Administrativa.

El Masnou, 28 de novembre de 2017

El secretari general,
Gustavo Adolfo Roca Priante
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11.- Compatibilitat amb altres subvencions
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La reformulació haurà de ser aprovada per la Junta de Govern Local i podrà donar lloc a una
modificació de la subvenció atorgada inicialment, en aplicació dels criteris de valoració
previstos en aquestes bases específiques.
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3.

Data 12-12-2017

Aquesta sol·licitud de reformulació s’haurà de fer mitjançant instància en la que es detallaran
totes les modificacions que s’han fet sobre la sol·licitud de subvenció inicial.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Núm. expedient: X2017004151
Codi de verificació electrònic: 55cb1cff-f761-4a3d-b75c-d039156ad0eb

