Dilluns, 5 de desembre de 2016
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Subirats
ANUNCI
La Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 16 de novembre de 2016 va prendre, entre d'altres, el següent
acord:
"PRIMER.- Aprovar inicialment l'annex a les bases del conveni aprovades en sessió de junta de govern celebrada en
data 12 de febrer de 2014, per al procediment de concessió de subvenció a les entitats esportives del municipi durant
l'exercici de 2017.
SEGON.- Publicar les bases íntegres al Butlletí Oficial de la Província, per un termini de 20 dies, comptadors des de
l'endemà de la publicació, a fi efecte que els interessats pugin presentar al·legacions o reclamacions en contra.
TERCER.- En el supòsit que no es presentin al·legacions o reclamacions en contra, l'acord d'aprovació inicial
esdevindrà definitiu, sense necessitat d'adoptar un nou acord."
El contingut íntegre de les bases és el que es transcriu tot seguit:
"ANNEX PER L'ANY 2017 AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SUBIRATS I LES
ENTITATS ESPORTIVES MUNICIPALS: CLUB FUTBOL CAN CARTRÓ, CLUB FUTBOL SALA ORDAL, UNIÓ
ESPORTIVA SANT PAU D'ORDAL, UNIÓ ESPORTIVA SUBIRATS.
1. DISPOSICIONS GENERALS.
1.1 L'objectiu d'aquest document és definir les condicions i procediment per l'any 2017 que s'han de seguir per la
concessió de les subvencions que atorga el servei d'esports de l'Ajuntament de Subirats amb l'objectiu de col·laborar
amb les entitats esportives sense afany de lucre en la promoció d'activitats físiques i esportives de tipus col·lectiu.
2. OBJECTIUS.
2.1 Donar suport a les activitats de base o federats d'esport col·lectiu i continuades de les entitats del municipi.
2.2 Fomentar la promoció de l'esport base entre els menors fins a 18 anys.
2.3 Fomentar les activitats organitzades amb l'objectiu de participació i foment de l'esport dels residents al municipi de
Subirats.
2.4 Donar suport al programa d'activitats de les entitats del municipi fora de les competicions que desenvolupen
normalment durant la temporada i que promocionin la participació ciutadana (torneigs d'estiu, 12 hores de bàsquet,
lligues d'estiu, partits de festa major, etc.).

3.1 Les entitats sol·licitants han d'estar legalment constituïdes i estar en possessió del NIF, a la vegada han d'estar
inscrites en el registre d'associacions i entitats esportives de l'Ajuntament.
3.2 Han de presentar el full de sol·licitud de subvencions a clubs esportius sempre dintre del termini establert per
l'Ajuntament.
3.3 Les entitats sol·licitants estan obligades a col·laborar en les actuacions municipals i peticions d'informació que
realitzi el servei d'esports.
3.4 En tota documentació o propaganda dels actes o competicions ha de constar la col·laboració de l'Ajuntament de
Subirats. D'igual manera s'ha d'incloure en les equipacions el logotip de "Subirats, capital de la vinya", que serà
proporcionat per l'Ajuntament.
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3. OBLIGACIONS DE LES ENTITATS ESPORTIVES.
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3.5 El total de la subvenció concedida no pot ser major del 75% dels ingressos i despeses de l'entitat.
4. CRITERIS SUBVENCIONABLES, PERCENTATGES I COEFICIENTS.
Sobre el total de la partida pressupostària anual de "subvencions a entitats esportives", es farà un repartiment que
atendrà als següents criteris:
- Quantitat fixa per entitat esportiva.
- Quantitat per equip.
- Quantitat per la promoció de l'esport base menors 18 anys.
- Quantitat per esportistes empadronats al municipi.
- Quantitat per promoció d'activitats esportives de caràcter puntual, continuades, d'integració, cohesió o d'esport adaptat
obertes al públic en general.
- Quantitat per promoció de l'esport als nuclis urbans amb menys habitants.
Els percentatges que s'estableixen són els següents:
PERCENTATGES
1
2
3
4
5
6

% del total de
la subvenció
Quantitat a repartir en parts iguals entre les entitats esportives del municipi que son objecte
65%
d'aquest conveni
Quantitat a repartir entre el número total d'equips
10%
Quantitat a repartir entre els jugadors d'esport base (fins a 18 anys)
10%
Quantitat a repartir entre els esportistes empadronats al municipi (*)
10%
Quantitat a repartir entre les entitats que promoguin altres activitats esportives obertes al
2%
públic en general
Quantitat per l'entitat del nucli amb menys habitants (**)
3%

Aquests percentatges i puntuacions poden ser modificats pel Servei d'Esports, prèvia comunicació als afectats.
(*) Es consideraran empadronats al municipi aquells jugadors que estiguin actualment empadronats a Subirats o ho
hagin estat amb anterioritat. Tindran la mateixa condició d'empadronats aquells jugadors/es que hagin estat més de 5
anys jugant en algun equip del municipi i els nens/es escolaritzats a Subirats.
(**) Donat que Subirats és un municipi amb molts nuclis dispersos dins del seu territori, fet que dificulta la pràctica de
l'esport col·lectiu als nuclis més petits, s'aplicarà un percentatge de compensació per l'entitat esportiva del nucli amb
menys habitants.
El criteri de puntuació pel repartiment dels imports dels apartats 2, 3, 4 i 5 respondran a la següent taula:
federat
20
20
20
20
10
5

no federat
5
5
5

5. UTILITZACIÓ D'INSTAL·ACIONS MUNICIPALS.
5.1- La gestió de totes les instal·lacions municipals corren a càrrec del servei d'esports de l'Ajuntament de Subirats. Les
entitats poden fer ús sense cap cost, no obstant cada entitat te la obligació d'informar de les hores d'entrenament,
horaris de joc i d'altres activitats derivades del propi funcionament com trobades, etc. amb una antelació mínima de 15
dies.
5.2- Les entitats durant els entrenaments i els partits son responsables directes del bon ús de les instal·lacions,
aforament i de vetllar per l'aplicació de les normes.
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PUNTS PER COEFICIENT
Per cada equip
Jugadors fins a 18 anys
Jugadors empadronats al municipi
Promoció activitats d'esport adaptat, d'integració o cohesió
Promoció activitats esportives continuades
Promoció activitats esportives puntuals
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6. PROCEDIMENT PER ACCEDIR A LA SUBVENCIÓ.
• SOL·LICITUD: S'ha de presentar el full de sol·licitud de subvencions a clubs esportius sempre dintre del termini
establert per l'Ajuntament (màxim 10 de febrer) al Registre General.
• ESTUDI I APROVACIÓ: Del 13 de febrer al 31 de març el Servei d'Esports realitzarà l'estudi i assignarà els ajuts
segons els criteris, percentatges i coeficients del punt 4.
• JUSTIFICACIÓ DE DESPESES: Del 8 de maig al 30 de juny les entitats hauran de presentar al Registre General de
l'Ajuntament la justificació de les despeses. Per rebre les subvencions regulades per aquest document es requereix
presentar el model de justificació de despeses, pressupost detallat d'ingressos i despeses de l'entitat i factures com a
mínim per l'import de la subvenció concedida.
• PAGAMENT A LES ENTITATS ESPORTIVES: L'Ajuntament farà efectiu el pagament un cop estiguin justificades
correctament totes les despeses.
Sol·licitud: Del 9 de gener al 10 de febrer.
Estudi i aprovació: Del 13 de febrer al 31 de març.
Justificació de despeses: Del 8 de maig al 30 de juny.
Pagament a les entitats esportives: 60 dies desprès de l'aprovació per part de la Junta de Govern Local i un cop justificat
l'ajut.
6.1 Les factures, documents o certificats de pagament presentades referides a l'anterior article han de complir la legalitat
vigent, hi ha de constar:
- Nom del proveïdor, domicili i CIF.
- Nom de l'entitat receptora de la factura.
- Detall del béns o serveis prestats.
- La factura ha de portar IVA.
6.2 Son justificables totes les despeses ordinàries dintre de la pròpia competició com arbitratges, despeses federatives
(excepte multes), mutualitat, material esportiu, formació d'entrenadors, monitors o d'altres despeses pròpies del
funcionament de l'entitat.
6.3 No es poden justificar despeses amb factures no derivades de la pròpia competició com sopars, excursions, tiquets
en alimentació.
6.4 En els casos que no es justifiqui degudament la totalitat de la subvenció atorgada l'Ajuntament podrà revocar o
reduir la subvenció i ajustar-la a la despesa justificada.
6.5 En tot moment el servei d'esports, pot demanar comprovar la inversió de les quantitats en fins adequats."
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Subirats, 22 de novembre de 2016
L'alcalde president, Pere Pons i Vendrell

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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