1. OBJECTE I FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ
1.1.- L’objecte de la subvenció a les quals es refereixen aquestes bases consisteix en
donar suport econòmic a la preparació i participació dels i de les esportistes individuals
residents a Viladecans, considerats/ades d’elit a títol personal, en competicions oficials
d’àmbit nacional i internacional, durant el període establert a la convocatòria
corresponent (normalment es convocaran el mes de juliol i els mèrits presentats, la
valoració i les subvencions que s’atorguin seran en funció dels resultats de la
temporada precedent que vagi de d’1 de juliol de l’any anterior a 30 de juny del l’any
de la convocatòria, de manera que es farà en un sol acte i per el període establert) i
que al mateix temps hagin aconseguit assolir alguns dels mèrits esportius que
s’estableixen a l’apartat 4.2. d’aquestes bases.
Aquests ajuts persegueixen, al mateix temps, donar un especial suport a l’esport
femení i a l’esport entre persones discapacitades, atès que es considera que són
grups de població especialment desfavorits en quant al suport que puguin rebre per
part de tots el àmbits, tant públic, com privat (menys ressò mediàtic, menys presència
tant a televisions públiques com privades, menys sponsors, etc.).
Només es podrà optar als ajuts per una única modalitat esportiva per beneficiari.
2. PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA I DISPOSICIONS REGULADORES
GENERALS
El procediment de concessió de subvencions, serà el de concurrència competitiva en
una convocatòria única. Les subvencions que es concedeixin es gestionaran d’acord
amb els següents principis:
〉 Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
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BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS
ECONÓMIQUES A ESPORTISTES INDIVIDUALS RESIDENTS AL MUNICIPI DE
VILADECANS CONSIDERATS D’ÈLIT A NIVELL MUNICIPAL.

Data 8-5-2018

Mitjançant Acord núm. 14 de la Junta de Govern Local de data 25 d’abril de 2018, han
estat aprovades les bases específiques reguladores i la convocatòria per sol·licitar i
atorgar subvencions per a l’atorgament de subvencions econòmiques a esportistes
individuals residents al municipi de Viladecans considerats d’elit a nivell municipal,
durant l'any 2018.
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ANUNCI
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Àmbit de Serveis a la Ciutadania
Serveis d’Acció Comunitària

A

Ajuntament de Viladecans

•

•

•

•

Per a esportistes individuals d’una modalitat esportiva inclosa al programa
olímpic i/o paralímpic, màxim de dos mil cinc-cents euros - 2.500,00 €
(corresponents al període d’un any establert dins la convocatòria).
Per a esportistes d’esports col·lectius d’una modalitat esportiva inclosa al
programa olímpic i/o paralímpic, màxim de mil cinc-cents euros - 1.500,00 €
(corresponents al període d’un any establert dins la convocatòria).
Per a esportistes individuals d’una modalitat esportiva NO inclosa al programa
olímpic i/o paralímpic, màxim de cinc-cents euros - 500,00 € (corresponents al
període d’un any establert dins la convocatòria).
Per a esportistes d’esports col·lectius d’una modalitat esportiva NO inclosa al
programa olímpic i/o paralímpic, màxim de dos-cents euros - 200,00 €
(corresponents al període d’un any establert dins la convocatòria).

Aquestes quantitats mai podran superar les quantitats sol·licitades i/o justificades.
4. REQUISITS DELS BENEFICIARIS I FORMA D'ACREDITAR-LOS
4.1.- Podran sol·licitar subvenció els i les esportistes que tinguin llicència de la
federació esportiva corresponent d’una sola modalitat esportiva, que tinguin
consideració d’esportistes d’elit a nivell municipal (veure el punt 4.2), que hagin dut a
terme l’activitat objecte de la subvenció dins del període indicat a la convocatòria i que
acompleixi els requisits per poder ser seleccionat/ada per la selecció espanyola de la
seva modalitat esportiva. I que, a més, acreditin estar empadronats/ades a Viladecans,
amb una antelació mínima de dos anys abans de l’any de la convocatòria de l’any
subvencionat.
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El crèdit total assignat es determinarà a la corresponent convocatòria i es distribuirà de
manera proporcional al percentatge que cada esportista obtingui (amb el límit màxim
establert per a cada categoria), una vegada s’hagin aplicat els criteris de ponderació
establerts. L’import màxim a percebre per a cadascun dels esportistes estaran dins els
marges següents:

Data 8-5-2018

La partida pressupostària per finançar la despesa d’aquestes beques és a càrrec de la
partida 30100 34100 48200 Subvenció Esportistes d’Elit, del pressupost de l’any
2018, amb un import màxim de 5.000,00 €.
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3. CRÈDIT PRESSUPOSTARI I LÍMITS ECONÒMICS PER BENEFICIARI

B

〉 Eficiència en la assignació i utilització dels recursos municipals. De la mateixa
manera, la adjudicació d’aquestes subvencions es troba condicionada al límit fixat en
la corresponent convocatòria dins del límit de crèdit disponible.

A

〉 Eficàcia en el compliment dels objectius fixats.

• No podran ser subvencionats/subvencionades aquells/aquelles esportistes que a la
data de la sol·licitud no compleixin las condiciones previstes en els articles 13.2 i 13.3
de la LGS.
L’acreditació de beneficiari s’haurà de dur a terme amb la documentació que es
descriu al punt 7.a. de les presents bases.
•

Només es podrà ser beneficiari per a una modalitat esportiva concreta. No
s’acceptaran sol·licituds que barregin dues modalitats esportives diferents.

5. COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS
Les presents subvencions són compatibles amb altres subvenciones o recursos tant
públics como privats, sempre que l’import total dels quals no superi el 100% del cost
total de l’activitat. Seran, en tot cas, compatibles amb altres subvencions concedides
per a la mateixa finalitat. En aquest sentit, el beneficiari de la subvenció haurà de
presentar una Declaració Jurada en relació a las subvencions rebudes per a la mateixa
finalitat, procedents de qualsevol de las Administracions Públiques o Entitats Privades.
6. DESPESES SUBVENCIONABLES I NO SUBVENCIONABLES
Son despeses subvencionables aquelles que se’n derivin de la naturalesa de l’activitat
subvencionada i es duguin a terme en el termini d’execució establert a la corresponent
convocatòria:
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• Quedaran exclosos aquells/aquelles esportistes que no acreditin estar al corrent de
les seves obligacions tributàries amb l’Hisenda Estatal, l’Autonòmica i/o Local, així com
amb la Seguretat Social.
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EXCLUSIONS:

Data 8-5-2018

•
•
•
•

Que hagi estat seleccionat/ada por les diferents federacions esportives
espanyoles d’una modalitat esportiva, per representar a Espanya a competicions
internacionals oficials.
Haver aconseguit quedar entre els 10 primers al Campionat de Catalunya
Haver aconseguit quedar entre els 10 primers al Campionat d’Espanya
Haver aconseguit quedar entre els 10 primers al Campionat d’Europa
Haver aconseguit quedar entre los 15 primers al Campionat del Món o Olimpíada
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•

A

4.2.- Es consideraran esportistes d’elit a nivell municipal aquelles persones que
(complint el que s’estableix al punt 4.1.) hagin aconseguit algun de los següents
mèrits esportius durant l’any indicat a la convocatòria corresponent:

B

SERÀN SUBVENCIONABLES LES SEGÜENTS DESPESES:

a) Manutenció d’esmorzar: import justificat documentalment amb un màxim de 6 euros.
b) Manutenció de dinar: import justificat documentalment amb un màxim de 19 euros.
c) Manutenció de sopar: import justificat documentalment amb un màxim de 19 euros.
d) Allotjament: import justificat documentalment amb un màxim de 80 euros.
Despeses d’adquisició, lloguer o reparació d’equipament o material esportiu relacionat
directament amb la modalitat esportiva practicada.
Despeses mèdiques i de fisioteràpia ocasionades per l’assistència a l’esportista.
7. PROCEDIMENT
a. Sol·licituds ( Terminis de presentació i documentació )
La presentació de la sol·licitud suposarà l’acceptació de les condicions,
requisits i obligacions d’aquesta Convocatòria i es durà a terme amb el model
normalitzat que figura a l’annex d’aquestes Bases com a FITXA 1. Hauran
d’anar signades també pel sol·licitant o representants legals dels sol·licitants.
En aquesta mateixa fitxa s’hi relacionaran el mèrits esportius aconseguits
durant el període que figura a la convocatòria.

A
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Despeses d’estada, allotjament i manutenció de l’esportista. Ja sigui per assistència a
les competicions com per estades de preparació. Tots aquestes despeses d’estada
hauran de ser amb motiu de competicions, concentracions, estades de preparació,
etc... que hagin anat a càrrec del beneficiari, sempre i quan la federació corresponent
no li hagi abonat les despeses de l’estada esmentada. S’acceptaran les justificacions
següents:
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Despeses de desplaçaments – S’inclouen qualsevol despesa per l’ús d’un medi de
transport ja sigui aeri, marítim o terrestre, tan de l’esportista com del seu tutor/a legal
en cas de ser menor o discapacitat, i que l’hagi acompanyat a alguna de les
competicions dins el període establert. Estaran incloses les despeses per l’ús de
transport públic o privat, lloguer de vehicles, contractació d‘empresa de transport i
serveis d’agències de viatge. De la mateixa manera, s’hi poden incloure les despeses
ocasionades pel transport del material i equipament esportiu necessari per a la seva
modalitat esportiva. Tots aquests desplaçaments hauran de ser amb motiu de
competicions, concentracions, estades de preparació, etc... que hagin anat a càrrec
del beneficiari, sempre i quan la federació corresponent no li hagi abonat les despeses
del desplaçament esmentat. En cas de desplaçaments amb vehicle privat es
comptabilitzarà una despesa de 0,18 € * quilòmetre entre Viladecans i la ciutat de
competició. No s’acceptaran com a justificant despeses de peatges.

B

Despeses federatives - Pel desenvolupament de l’activitat, llicències esportives,
inscripcions, assegurances i qualsevol altre mena de despesa exigida per les
federacions esportives. Aquestes despeses poden ser de la federació internacional,
nacional o autonòmica.

4. Document Nacional d‘Identitat del sol·licitant, o si és el cas, de la
representació que actuï en el seu nom.
5. Certificat històric d’empadronament a Viladecans on es pugui veure que
l’esportista estava empadronat amb una antiguitat mínima de 2 anys.
6. Imprès de “Determinació del compte bancari pel pagament per transferència i
comunicació de dades bancàries”, en el cas de no d’haver-ho donat amb
anterioritat o per si hi ha algun canvi en el c/c.
7. Certificats d’estar al corrent de les obligacions tributaries amb l’Hisenda
Estatal, Autonòmica i Local així com amb la Seguretat Social.
No serà necessari presentar la documentació exigida en relació amb l’Hisenda
Estatal i Local, quan els sol·licitants manifestin expressament el seu
consentiment per a que les seves dades es puguin consultar directament per
l’Ajuntament de Viladecans. En aquest cas només caldrà aportar certificats de
la Seguretat Social i de l’Hisenda Autonòmica.
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3. Autorització per què l’administració pública pugui demanar dades a l’Agència
Tributària d’estar al corrent pel que fa al compliment de les seves obligacions
tributàries (concessió d’ajudes i subvencions), d’acord amb el model normalitzat
que figura com FITXA 4 d’aquestes Bases.

Data 8-5-2018

2. Balanç definitiu detallat d’ingressos i despeses corresponents al període que
figura a la convocatòria, d’acord amb el model normalitzat que figura com
FITXA 3 d’aquestes Bases, acompanyat del documents justificatius de les
despeses. Els documents caldrà que compleixin les normes vigents en
l’emissió de factures o document justificatius acceptats jurídicament. Podran
ser originals o duplicats incloent-hi l’expressió “còpia”. Cal tenir present que les
factures i documents presentats a la sol·licitud, i que al mateix temps serviran
com a justificació de la subvenció rebuda, han de ser amb data d’1 de juliol de
l’any anterior a 30 de juny del l’any de la convocatòria, període del qual es
valoren els mèrits esportius. Factures i documents amb dates d’emissió anterior
o posterior a aquest període no es computaran ni es tindran en compte.
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1. Declaració responsable, d’acord amb el model normalitzat que figura com
FITXA 2 d’aquestes Bases.

A

La sol·licitud haurà d’incloure, a més, la següent documentació:

B

Es podran sol·licitar noves dades esportives o d'una altra mena, o l'ampliació
d'aquells que es considerin d'interès per a la sol·licitud.

La sol·licitud degudament complimentada, junt amb la documentació requerida,
es presentaran a Viladecans Informació, Plaça Europa, 7 - Telf. 93 6351900,
horari: de dilluns a divendres de 9:00 h a 12:00 hores, dimarts i dijous de 16:30
h a 18:00 hores (excepte juliol i agost). El model de sol·licitud, demés annexes i
la convocatòria, estaran a disposició dels interessats a la pàgina Web de
l’ajuntament (www.viladecans.cat).
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El termini de presentació de sol·licituds serà el que s’indiqui en la corresponent
convocatòria. En cas de que no s’indiqués, el termini serà de trenta dies
naturals contats a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria
corresponent en el BOP.

CVE 2018017871

La comprovació de l’existència de dades no ajustades a la realitat, tant a la
sol·licitud como a la documentació aportada, podrà comportar, en funció de la
seva importància, la denegació de la ajuda o subvenció sol·licitada, o el
reintegrament, sense perjudici de les restants responsabilitats que se’n puguin
derivar.

A

La documentació a presentar per les persones interessades haurà d’estar
degudament signada per la sol·licitant o el/la seu/seva representant legal i
haurà de ser original o fotocopies compulsades.

b.2.- Aquest podrà dur a terme d’ofici totes aquelles actuacions que cregui
necessàries per la determinació, coneixement i comprovació de les dades per
tal de poder fer la proposta de resolució.
b.3.- Les activitats d’instrucció seran:
Petició de tots el informes necessaris per poder resoldre o que ja siguin
exigits per les normes que regulen la subvenció.
Avaluació de las sol·licituds o peticiones, efectuada conforme als criteris
establerts a les presents Bases o, en el seu cas, a la convocatòria, de la
qual l’organisme instructor emetrà informe.
b.4.- L’organisme, denominat Comissió d’Avaluació, serà designat pel /per la
President/a de l’Àmbit de Serveis al Ciutadà de l’Ajuntament de Viladecans y
tindrà la següent composició:
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b.1.- La instrucció del procediment correspon al responsable del Departament
d’Esports de l’Àmbit de Serveis al Ciutadà de l’Ajuntament de Viladecans.

Data 8-5-2018

b. Instrucció

Vocals:, el Director/a de l’Àmbit de Serveis al Ciutadà, El Director/a del Servei
d’Acció Comunitària, un Tècnic del Departament d’Esports .

B

President/a: el Regidor/a d’Esports

c. Valoració
Es farà en relació al criteris del punt 8 de les presents bases
- La valoració atribuïda al criteri a) serà de 10 punts per a cada esportista que
el compleixi
- La valoració atribuïda al criteri b) serà de 10 punts per a cada esportista que
el compleixi
- La valoració atribuïda al criteri c) serà en relació a aquest criteri:
6 punts per haver estat convocat a la selecció nacional d’una modalitat
esportiva inclosa al programa olímpic i/o paralímpic, o que hagin estat alguna
vegada esport convidat o d’exhibició a una olimpíada, per assistir a una
competició oficial internacional (no es tindran en compte convocatòries per a
entrenaments o encontres o competicions amistoses).
1 punt per haver estat convocat a la selecció nacional d’una modalitat esportiva
no olímpica, per assistir a una competició oficial internacional (no es tindran en
compte convocatòries per a entrenaments, o encontres, o competicions
amistoses).
- La valoració atribuïda al criteri d) serà en relació al número de punts que
obtingui en relació a les classificacions següents (totes les classificacions que
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b.7.-La proposta de resolució definitiva, es notificarà als interessats que hagin
estat proposats com a beneficiaris en la fase d’instrucció, per a que en el
termini previst de deu (10) dies hàbils comuniquin la seva acceptació.
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b.6.- L’organisme instructor, a la vista de l’expedient i de l’acta-informe de la
Comissió d’Avaluació, farà la proposta de resolució provisional, degudament
motivada, que s’haurà de notificar als interessats de la manera que estableixi la
convocatòria, i es concedirà un termini de 10 dies hàbils para presentar
al·legacions. Examinades les al·legacions, es farà la proposta de resolució
definitiva, que expressarà la relació de sol·licitants per als quals es proposa la
concessió de la subvenció, la seva quantia, especificant la seva avaluació i els
criteris de valoració que s’hagin seguit para concedir-la. L’expedient de
concessió de subvenciones inclourà l’informe de l’organisme instructor en el
que consti que de la informació que s’ha avaluat es desprèn que els
beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris para accedir a les
mateixes.

B

b.5.- Una vegada s’hagin avaluat les sol·licituds, i vistos els informes de
l’organisme instructor, la Comissió d’Avaluació, haurà d’emetre acta-informe en
la qual es concreti el resultat de l’avaluació feta.

A

Secretari: 1 Tècnic designat pel Departament Jurídic.

Campió/ona
Subcampió/ona
Tercer classificat/ada
Del 4t. al 10è lloc

10 punts
7 punts
4 punts
2 punts

Fita aconseguida en el Campionat de Catalunya en una competició individual
d’una modalitat esportiva no olímpica:
Campió/ona
Subcampió/ona
Tercer classificat/ada
Del 4t. al 6è lloc

8 punts
6 punts
3 punts
1 punt

Fita aconseguida en el Campionat de Catalunya en una competició individual
d’una modalitat esportiva inclosa al programa olímpic i/o paralímpic, o que
hagin estat alguna vegada esport convidat o d’exhibició a una olimpíada
Campió/ona
Subcampió/ona
Tercer classificat/ada
Del 4t. al 10è lloc

16 punts
12 punts
8 punts
4 punts

- La valoració atribuïda al criteri e) serà en relació al número de punts que
obtingui en relació a les classificacions següents:

https://bop.diba.cat
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Fita aconseguida en el Campionat de Catalunya en una competició per equips
d’una modalitat esportiva inclosa al programa olímpic i/o paralímpic, o que
hagin estat alguna vegada esport convidat o d’exhibició a una olimpíada :

CVE 2018017871

4 punts
3 punts
2 punts
1 punt

Data 8-5-2018

Campió/ona
Subcampió/ona
Tercer classificat/ada
Del 4t. al 6è lloc
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Fita aconseguida en el Campionat de Catalunya en una competició per equips
d’una modalitat esportiva no olímpica:

A

s’hi reflecteixin seran en la classificació general final, no es tindran en compte
proves puntuables pel campionat corresponent. Es tindrà en compte només la
classificació general oficial del campionat):

Campió/ona
Subcampió/ona

8 punts
6 punts

B

Fita aconseguida en el Campionat d’Espanya en una competició per equips
d’una modalitat esportiva no olímpica:

Campió/ona
Subcampió/ona
Tercer classificat/ada
Del 4t. al 8è lloc

16 punts
12 punts
6 punts
2 punt

Fita aconseguida en el Campionat d’Espanya en una competició individual
d’una modalitat esportiva inclosa al programa olímpic i/o paralímpic, o que
hagin estat alguna vegada esport convidat o d’exhibició a una olimpíada
Campió/ona
Subcampió/ona
Tercer classificat/ada
Del 4t. al 10è lloc

32 punts
24 punts
16 punts
8 punts

- La valoració atribuïda al criteri f) serà en relació al número de punts que
obtingui en relació a les classificacions següents:
Fita aconseguida en el Campionat d’Europa en una competició per equips
d’una modalitat esportiva no olímpica:
Campió/ona
Subcampió/ona
Tercer classificat/ada
Del 4t. al 10è lloc

10 punts
8 punts
6 punts
4 punts

Fita aconseguida en el Campionat d’Europa en una competició per equips
d’una modalitat esportiva inclosa al programa olímpic i/o paralímpic, o que
hagin estat alguna vegada esport convidat o d’exhibició a una olimpíada :
Campió/ona

24 punts
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Fita aconseguida en el Campionat d’Espanya en una competició individual
d’una modalitat esportiva no olímpica:

CVE 2018017871

20 punts
14 punts
8 punts
4 punts

Data 8-5-2018

Campió/ona
Subcampió/ona
Tercer classificat/ada
Del 4t. al 10è lloc
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Fita aconseguida en el Campionat d’Espanya en una competició per equips
d’una modalitat esportiva inclosa al programa olímpic i/o paralímpic, o que
hagin estat alguna vegada esport convidat o d’exhibició a una olimpíada:

A

4 punts
2 punt

B

Tercer classificat/ada
Del 4t. al 8è lloc

18 punts
12 punts
6 punts

Campió/ona
Subcampió/ona
Tercer classificat/ada
Del 4t. al 10è lloc

36 punts
28 punts
20 punts
8 punts

- La valoració atribuïda al criteri g) serà en relació al número de punts que
obtingui en relació a les classificacions següents:
Fita aconseguida en el Campionat del Món en una competició per equips d’una
modalitat esportiva no olímpica:
Campió/ona
Subcampió/ona
Tercer classificat/ada
Del 4t. al 10è lloc

12 punts
10 punts
8 punts
6 punts

Fita aconseguida en el Campionat del Món o Olimpíada en una competició per
equips d’una modalitat esportiva inclosa al programa olímpic i/o paralímpic, o
que hagin estat alguna vegada esport convidat o d’exhibició a una olimpíada :
Campió/ona
Subcampió/ona
Tercer classificat/ada
Del 4t. al 15è lloc

28 punts
20 punts
16 punts
8 punts

Fita aconseguida en el Campionat del Món en una competició individual d’una
modalitat esportiva no olímpica:
Campió/ona

20 punts
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CVE 2018017871

Fita aconseguida en el Campionat d’Europa en una competició individual d’una
modalitat esportiva inclosa al programa olímpic i/o paralímpic, o que hagin estat
alguna vegada esport convidat o d’exhibició a una olimpíada

Data 8-5-2018

18 punts
14 punts
10 punts
4 punts

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Campió/ona
Subcampió/ona
Tercer classificat/ada
Del 4t. al 10è lloc

B

Fita aconseguida en el Campionat d’Europa en una competició individual d’una
modalitat esportiva no olímpica:

https://bop.diba.cat

A

Subcampió/ona
Tercer classificat/ada
Del 4t. al 10è lloc

16 punts
12 punts
6 punts

En el cas que s’hagi participat a dues categories diferents per edat, només es
considerarà la que major èxit esportiu hagi aconseguit.
d. Resolució (terminis)
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà
excedir de sis mesos, comptats a partir del dia següent a la finalització del
termini de presentació de sol·licituds.
e. Esmenes ( terminis) i al·legacions
L’Ajuntament de Viladecans, una vegada s’hagi conclòs el termini de
presentació de sol·licituds, revisarà si las mateixes contenen els requisits
exigits a la corresponent convocatòria i/o qualsevol de les dades previstes a
l’article 70 de la LRJPAC, es requerirà al interessat per a que en un termini
màxim i improrrogable de deu (10) dies hàbils, comptats a partir del dia següent
a la notificació del requeriment, esmeni las faltes o acompanyi els documents
preceptius, d'acord amb els terminis i efectes previstos en el article 71.1
d'aquesta Llei, transcorregut el qual sense haver atès al requeriment es tindrà
per desistit de la seva sol·licitud, prèvia resolució declaratòria dictada a tal
efecte. De conformitat amb el que estableix en el article 59.6 b) de la LRJPAC
el requeriment senyalat a l’apartat anterior es durà a terme mitjançant la
corresponent publicació a la pàgina Web municipal. De la mateixa manera, es
podrà requerir als interessats la millora de la informació i documentació
presentada si es considera necessària per a una millor avaluació de les
sol·licituds, conforme al que preveu l’article 71.3 de la LRJPAC.

Pàg. 11-16
CVE 2018017871

Pels criteris d), e), f) i g) NO es consideraran com esportistes de modalitat
olímpica als que hagin obtingut els mèrits corresponents en categories
superiors a la de sènior (p.e. veterans, màsters,...). Per a aquestes categories
s’aplicarà el criteri com si es tractés d’esportistes d’una modalitat esportiva no
olímpica.

Data 8-5-2018

50 punts
40 punts
36 punts
20 punts

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Campió/ona
Subcampió/ona
Tercer classificat/ada
Del 4t. al 15è lloc

B

Fita aconseguida en el Campionat del Món o Olimpíada en una competició
individual d’una modalitat esportiva inclosa al programa olímpic i/o paralímpic,
o que hagin estat alguna vegada esport convidat o d’exhibició a una olimpíada

https://bop.diba.cat

A

Subcampió/ona
Tercer classificat/ada
Del 4t. al 10è lloc

El pagament de la subvenció es durà a terme després de la resolució definitiva
i transcorreguts els 10 dies hàbils per a la presentació d’al·legacions, sempre i
quan no se n’hagi presentat cap. Cas de no ser així, caldrà esperar a la
resolució de l’al·legació corresponent, després de la qual es procedirà al
pagament íntegre per a cada un dels beneficiaris.
El pagament es durà a terme per transferència bancària al número de compte
que s’hagi indicat en el model de full normalitzat que figura com a FITXA 5 en
l’annex d’aquestes Bases.
No existeix la possibilitat de sol·licitar bestretes a càrrec de la subvenció
atorgada, caldrà esperar a la resolució final del procediment establert.

https://bop.diba.cat

g. Pagament, bestretes i garanties

Pàg. 12-16

La justificació vindrà donada per la documentació presentada a la pròpia
sol·licitud i que ve descrita en el punt 7 de les presents bases.

A

Justificació i contingut del compte justificatiu(terminis i documentació que
han de presentar)

CVE 2018017871

f.

a) Per ser esportista dona (considerat com a “col·lectiu d’especial atenció”). Amb un
màxim de puntuació de 10 punts (representant el 6,25% del total de la puntuació).
b) Per ser esportista discapacitat (considerat com a “col·lectiu d’especial atenció”).
Amb un màxim de puntuació de 10 punts (representant el 6,25% del total de la
puntuació).
c) Seleccionat/ada per les diferents federacions esportives espanyoles, per a
representar a Espanya en competicions internacionals durant el termini indicat a la
convocatòria. Amb un màxim de puntuació de 6 punts (representant el 3,75% del total
de la puntuació).
d) Classificació obtinguda en el Campionat de Catalunya. Amb un màxim de puntuació
de 16 punts (representant el 10,00 % del total de la puntuació).

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La puntuació atribuïda a cada un dels criteris de valoració es determinarà en la
corresponent convocatòria. Els criteris són:

Data 8-5-2018

8. CRITERIS DE VALORACIÓ

f) Classificació obtinguda en el Campionat de Europa. Amb un màxim de puntuació de
36 punts (representant el 22,50 % del total de la puntuació).

B

e) Classificació obtinguda en el Campionat d’Espanya. Amb un màxim de puntuació de
32 punts (representant el 20,00 % del total de la puntuació).

https://bop.diba.cat
Pàg. 13-16

Complir l’objectiu que fonamenta la concessió de la subvenció.
Justificar a l’Ajuntament de Viladecans, en el moment de la sol·licitud, el
compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l’activitat i el
compliment de la finalitat que determinen la concessió de la subvenció.
• Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que puguin dur a
terme els organismes competents, aportant la informació que se li requereixi.
• Comunicar l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que
financin els conceptes subvencionats, amb anterioritat a la justificació de
l’aplicació donada als diners rebuts.
• Amb anterioritat a dictaminar-ne la proposta de resolució de concessió de la
subvenció, es requerirà la presentació dels certificats d’estar al corrent de les
obligacions tributàries en relació a l’Hisenda Estatal, Autonòmica i Local així como
amb la Seguretat Social, en un termini no superior a quinze (15) dies. Aquest
requeriment es farà sempre i quan no s’hagin presentat aquests certificats amb la
documentació inicial o en el termini d’esmena que en aquest cas s’hagi concedit, o
be s’hagi produït la caducitat d’aquests. Si no s’està al corrent de les esmentades
obligacions, no es podrà dur a terme el pagament de la subvenció concedida.
• Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels diners rebuts, inclosos els
documents electrònics (aquests seran retornats 30 dies després de dur-se a terme
el pagament de la subvenció).
• Els beneficiaris hauran de donar l’adequada publicitat del caràcter públic del
finançament de la seva activitat, de manera que caldrà que incorporin en els seus
escrits, pàgines web o altres mitjans de comunicació relacionats amb la difusió de
la seva activitat esportiva, que compten “amb el suport de l’Ajuntament de
Viladecans” durant tot un any sencer posterior a la concessió de la subvenció. De
la mateixa manera hauran d’assistir a l’acte públic que l’Ajuntament cregui adient
per tal de fer difusió de la modalitat esportiva que practiquen i per a la qual reben
suport. Aquesta presència caldrà pactar-la d’acord amb el seu calendari de
competicions.
• Comunicar les alteracions que es puguin produir en els requisits subjectius i
objectius que s’hagin tingut en compte per la concessió de la subvenció.
10. PUBLICITAT I NOTIFICACIONS
•
•

CVE 2018017871

Els beneficiaris de les subvenciones quedaran obligats a:

Data 8-5-2018

9. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Totes aquestes competicions són de caràcter FEDERAT, no es valoraran competicions
Escolars, Universitàries, etc...

B

La puntuació màxima que es podrà obtenir sumant tots el apartats és de 160 punts.

A

g) Classificació obtinguda en el Campionat del Món o Olimpíada. Amb un màxim de
puntuació de 50 punts (representant el 31,25 % del total de la puntuació).

Seran motius de reintegrament total:
a) L’obtenció de subvenció falsejant les condicions requerides o amagant aquelles que
ho haguessin impedit.
b) L’incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat, del projecte o la no adopció
del comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
c) La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i
control financer així com l’ incompliment de les obligacions comptables, registrals o de
conservació de documents quan d’això se’n derivi la impossibilitat de verificar l’ús que
s’hagi donat als diners rebuts, al compliment de l’objectiu, la realitat i regularitat de las
activitats subvencionades o la concurrència de subvencions, ajudes o ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altre administració o ens
públic o privat, nacionals de la Unió Europea o d’organismes oficials.
d) La retirada posterior del títol obtingut, en virtut de la classificació al qualsevol dels
campionats valorats, per causes de dopatge o qualsevol altre tipus de mesura
sancionadora per part de la “Agencia Mundial Antidopaje”, per la “Agencia Española de
Protección de la Salud en el Deporte” o per les Federacions corresponents.
Són motius de reintegrament parcial:

https://bop.diba.cat
Pàg. 14-16

La manca de qualsevol dels conceptes establerts a la Base 9 o l’incompliment de les
obligacions previstes a la Base 7.g. comportarà la corresponent reducció de l’ajuda
atorgada o la pèrdua d’aquesta, sense perjudici de las sancions que li poguessin
correspondre. El reintegrament, total o parcial, de les subvencions atorgades
s’acordaran conforme al principi de proporcionalitat atenent a la conducta del
beneficiari i a les conseqüències que els eventuals incompliments tinguin per a la
satisfacció de l’ interès general.

CVE 2018017871

11. REINTEGRAMENT

Data 8-5-2018

Les notificacions de totes les resolucions es regiran per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El termini de presentació de les sol·licituds, començarà el dia següent a la publicació
d’un extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzarà un cop
hagin transcorregut 30 dies naturals, d’acord amb el que es preveu en el punt 7 a)
d’aquestes Bases, si la convocatòria no estableix un termini diferent.

B

L’anunci de la convocatòria detallarà els elements essencials de les Bases
especifiques per les quals es regeixi el concurs.

A

D’acord amb l’article 10 de l’ordenança general reguladora de subvencions de
l’Ajuntament de Viladecans, conjuntament o prèviament a la convocatòria del procés
de selecció s’hauran d’aprovar i publicar les corresponents Bases especifiques.

Els beneficiaris de les subvencions tindran obligació de sotmetre’s a les actuacions de
control de la Intervenció Municipal. Els beneficiaris de la subvenció estaran obligats a
col·laborar i facilitar tota la informació que se’ls requereixi.
14. DISPOSICIONS FINALS ( protecció de dades i altres)
D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, es posa de manifest que la informació facilitada pels peticionaris
d'aquesta subvenció s'inclourà en un fitxer de titularitat municipal i que les dades seran
tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d'acord amb els
principis de seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre protecció de
dades.
Els interessats podran sol·licitar a l'administració municipal l'exercici dels seus drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades del fitxer, dirigint-se al
responsable d'aquest fitxer: Ajuntament de Viladecans, carrer Jaume Abril, 2, 08840Viladecans.
La persona sol·licitant pot autoritzar a l'Ajuntament de Viladecans a sol·licitar a altres
administracions la informació necessària a fi de verificar tot allò declarat en el formulari
de sol·licitud de la subvenció i comprovar el compliment adequat de totes les
condicions necessàries per a l'accés a la subvenció sol·licitada, així com les
prohibicions i limitacions imposades per la legislació.
En cas de denegació d'aquestes autoritzacions, la persona interessada haurà d'aportar
personalment els certificats requerits.
En tot allò no previst en aquestes bases particulars serà d'aplicació la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, el seu reglament de desenvolupament
aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de disposicions legals aplicables en
matèria de règim local pel que fa al procediment per a la concessió de subvencions
públiques.

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 15-16

13. CONTROL FINANCER

CVE 2018017871

De la mateixa manera també s’exclourà, per a futures convocatòries, a esportistes que
hagin estat sancionats en ferm per causes relacionades amb el dopatge.

Data 8-5-2018

Cas que un dels beneficiaris fos reincident en el falsejament total o parcial de dades
per a l’obtenció indeguda d’un dels ajuts objecte d’aquesta convocatòria, quedaria
automàticament exclòs de poder-se presentar a futures convocatòries d’aquestes
subvencions.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

12. SANCIONS

B

- En el cas que l’incompliment de l’activitat fos parcial, s’acordarà al principi de
proporcionalitat, atenent a la conducta del beneficiari i a les conseqüències que
l’incompliment tingui per a la satisfacció de l’interés general, podent-ne reduir, fins i tot,
el 30% de la quantitat rebuda.

No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri adient
Viladecans, a 17 d’abril de 2018
El tinent d'alcalde de Serveis d’Acció Comunitària i del Servei
de Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats

https://bop.diba.cat
Pàg. 16-16

B

Ricard Calle Matínez

CVE 2018017871

b) Recurs contenciós administratiu, directament, sense previ recurs potestatiu de
reposició. Aquest recurs s'ha d'interposar en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent a la recepció d'aquesta notificació davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona.

Data 8-5-2018

a) Recurs de reposició potestatiu, que s'haurà de presentar, davant el mateix òrgan
que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció
d'aquesta notificació. Transcorregut un mes des de la seva presentació sense que
s'hagi rebut notificació de la resolució expressa, el recurs de reposició s'entendrà
desestimat per silenci. Llavors en el termini de 6 mesos, a comptar des del dia següent
a aquell en què s'entén desestimat per silenci el recurs de reposició, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, es podran
interposar, de manera optativa i no simultània, els recursos següents:

A

El que es fa públic en compliment del que estableix l'article 9.3 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
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