ANUNCI

La Corporació Municipal, en sessió extraordinària, celebrada el dia 3 d’octubre de 2019 va
desestimar les al·legacions i va aprovar de forma definitiva les Bases específiques per a
l’atorgament de subvencions a clubs i associacions esportives del Vendrell per a la
promoció esportiva, que es transcriuen de forma íntegra.

BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT
DE
SUBVENCIONS A CLUBS I ASSOCIACIONS ESPORTIVES DEL
VENDRELL PER A LA PROMOCIÓ ESPORTIVA
1. EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Que la promoció de les activitats esportives és una de les competències que té assignades
l’Ajuntament del Vendrell, d’acord amb el que es disposa a l’article 25.2.l) de la Llei 7/1985
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, per tant és del seu interès donar
suport i contribuir amb les entitats que treballen a la nostra vila per la promoció de les
activitats esportives.
L’Ajuntament del Vendrell conscient de la necessitat d’establir mecanismes que garanteixin
l’accés a la pràctica esportiva de la ciutadania del Vendrell, vol donar suport a les
iniciatives de les entitats i associacions esportives que actuen en l’àmbit de l’esport local,
amb la finalitat i els objectius següents:

•

Consolidar les entitats i associacions esportives que ofereixen serveis esportius a la
població.

•

Garantir un nivell d’oferta que respongui a les necessitats i demandes del teixit
social.

1

Pàg. 1-23

En data 13 de setembre de 2019, amb núm. de registre E2019022758, el grup municipal
Som Poble-ERC-AM, va presentar 6 al·legacions a les Bases específiques per a
l’atorgament de subvencions a clubs i associacions esportives del Vendrell per a la
promoció esportiva, dins del període d’exposició pública.

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data 11-10-2019 | CVE 2019-09169 |

En compliment del tràmit d’informació pública, l’acord i el text de les bases per a la
concessió de subvencions esportives de l’Ajuntament del Vendrell es va poder consultar a
les oficines de l’Ajuntament del Vendrell, durant el termini de vint dies hàbils des de la
publicació de l’anunci al BOPT amb núm. d’inserció 2019-07831 de data 22 d’agost,
Aquest anunci es va publicar al tauler d’edictes de l’Ajuntament, i al DOGC es va inserir
una referència de l’anunci.

| https://dipta.cat/ebop/

La Corporació Municipal, en sessió ordinària, celebrada el dia 5 d’agost de 2019, es va
adoptar l’acord d’aprovar inicialment les bases específiques per a la concessió de
subvencions esportives de l’Ajuntament del Vendrell.

Procurar que els serveis i activitats esportives en les vessants educativa, recreativa,
lúdica i competitiva arribin a tots els sectors de la població.

•

Donar suport i potenciar l’arrelament i l’estructuració del sistema esportiu local.

•

Facilitar l’accés a la pràctica esportiva d’aquells col·lectius, que per raons
socioculturals i/o econòmiques, no hi accedeixin de forma habitual.

•

Potenciar el coneixement extern i la imatge del Vendrell.

2.1.

Objecte de la subvenció

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de les convocatòries de concessió de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, a persones físiques i a persones
jurídiques sense ànim de lucre i que tenen la finalitat de fomentar la pràctica esportiva
entre tots els grups d’edat.
Aquestes bases concreten les condicions i fixen el procediment que cal seguir per a la
sol·licitud, tramitació, resolució, justificació i pagament dels ajuts a càrrec de les partides
pressupostàries incloses en el pressupost municipal.
La finalitat d’aquestes subvencions és ajudar els/les beneficiaris/àries a fer front a part de
les despeses inherents al desenvolupament de les activitats esportives.
Les subvencions van adreçades a subvencionar els següents programes esportius:
a. Programa “Promoció de l’esport federat i dels consells esportius dins dels
Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC)”
b. Programa “Promoció de l’activitat física i l’esport en sectors socials amb
característiques especials”
c.

Programa “Promoció de l’esport d’alta competició”

d. Programa “Promoció de l’esport - esport escolar”
2.2.

Beneficiaris/beneficiàries i destinataris/es

Podran acollir-se a aquestes bases qui compleixi els següents requisits:
a. Els clubs i entitats o associacions esportives, sense ànim de lucre, que estiguin
inscrites al Registre de Clubs, Associacions i Entitats Esportives de la Secretaria
General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i Registre Municipal d’Entitats
del Vendrell que desenvolupi la seva activitat al Vendrell, i amb la seva seu social
al terme municipal del Vendrell.
b. Les persones físiques, empadronades al Vendrell en nom propi. La persona
sol·licitant ha de ser un esportista que competeixi en competicions oficials de la
federació en un esport concret a nivell estatal o internacional, que no formi part de
cap club, entitat o associació esportiva del Vendrell.
2.3.

Requisits i incompatibilitats

Per obtenir la condició de beneficiaris/àries de les subvencions els sol·licitants han de
complir els requisits i les condicions que es relacionen a continuació, els quals han d’estar
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2. CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Pàg. 2-23
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•

b. D’acord amb allò establert per la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció
jurídica del menor, en el seu article 13.5, tots els/les beneficiaris/àries hauran
d’acreditar que disposen de les certificacions negativa del Registre Central de
delinqüents sexuals de totes les persones que realitzen activitats que impliquin
contacte habitual amb menor.
c. D’acord amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, adequar la seva activitat
als principis ètics i les regles de conducta establers al codi ètic inclòs a l’annex de
l’Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s’aprova la modificació del model
tipus de bases reguladores aprovat per l’Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol.
Cal tenir en compte que, en cas d’incompliment dels principis ètics i regles de
conducta, és d’aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de
setembre, i les sancions que preveu l’article 84, pel que fa als/les beneficiaris/àries
d’ajuts públics, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a
la legislació vigent en matèria de subvencions.
d. Els/les beneficiaris/àries han de complir amb les obligacions de transparència
establertes al títol II de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, si almenys el 40 % dels ingressos
anuals del beneficiari procedeix de subvencions o ajuts públics, sempre que
aquesta quantitat sigui de més de 5.000 euros.
e. Els/les beneficiaris/àries han de comunicar a l’Ajuntament del Vendrell la
informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració per
tal de fer-les públiques, sempre que es tracti de persones jurídiques i l’import de la
subvenció sigui superior a 10.000 euros.
f.

Els/les beneficiaris/àries s’han de trobar al corrent de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social. Articles 18 i 19 del RGS.

g. Prohibició amb caràcter general de tenir la residència fiscal en paradisos fiscals
article 20 RGS.
h. Els/les beneficiaris/àries s’han de trobar al corrent en el pagament de les
obligacions per reintegrament de les subvencions. article 21 RGS.
i.

Haver justificat els ajuts rebuts en exercicis anteriors i no haver estat sancionada
per, l’Ajuntament del Vendrell o altres administracions.

j.

Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament .

k. Presentar la sol·licitud de subvenció dins del termini màxim de presentació fixat en
la convocatòria.
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Pàg. 3-23

No haver estat objecte de sancions administratives fermes ni de sentències
condemnatòries per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades
discriminatòries per raó de sexe o de gènere i donar compliment al que preveu la
Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
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degudament acreditats mitjançant les declaracions que s’inclouen en el formulari
normalitzat de sol·licitud: No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser
beneficiari de subvencions de conformitat amb l’article 13 LGS:

No són compatibles amb la percepció de qualsevol altre subvenció de l’Ajuntament del
Vendrell per la mateixa activitat subvencionada, durant l’exercici pressupostari de la
convocatòria.
Els recursos gràfics estaran a disposició dels/les beneficiaris/àries en suport digital per a la
correcta utilització de la imatge gràfica corporativa de l’Ajuntament del Vendrell i de la
Regidoria d’Esports
2.4.

Publicació de les bases de subvenció

Aquestes bases de subvenció, un cop aprovades pel Ple de l’Ajuntament del Vendrell, es
sotmeten a informació pública en el termini de 20 dies hàbils ial Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona (BOPT) i al taulell d’anuncis de la corporació, i inserirà una
referència d’aquest anuncia al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

3. CAPÍTOL II. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
3.1.

Convocatòria

El procediment per a la concessió de subvencions en concurrència competitiva s’iniciarà
mitjançant l’aprovació de la pertinent convocatòria. Aquesta aprovació s’efectuarà de forma
simultània o amb posterioritat a l’aprovació de les bases específiques.
D’acord amb l’article 18 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament del
Vendrell i d’altres extrems específics per aquestes convocatòries, la convocatòria ha de fer
esment als següents aspectes:
a. Indicació de les bases específiques que regeixen la convocatòria i del diari oficial en
què han estat publicades les mateixes. llevat que la publicació de les bases i la
convocatòria es dugui a terme de forma simultània.
b. Especificarà la temporada esportiva a subvencionar, que anirà de l’1 d’agost al 31
de juliol de l’any següent, en el cas dels programes:
•

Promoció de l’esport federat i dels consells esportius dins dels Jocs
Esportius Escolars de Catalunya (JEEC)

•

Promoció de l’activitat física i
característiques especials

l’esport en sectors socials amb
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Pàg. 4-23

Les subvencions regulades a aquestes bases són compatibles amb d’altres destinades a la
mateixa finalitat i atorgades per altres administracions públiques o ens públics i privats
d’àmbit territorial, nacional, estatal, de la Unió Europea o d’organismes internacionals,
sempre que no ultrapassin el 100% del cost total de les activitats subvencionades a
desenvolupar pel beneficiari.
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Sens perjudici de l’anterior els/les beneficiaris/àries tindran dret a no aportar documents
que ja es trobin en poder de l’Ajuntament del Vendrell o que hagin estat elaborats per
qualsevol altre Administració. L’Ajuntament del Vendrell podrà consultar o obtenir aquests
documents excepte que l’interessat manifesti la seva oposició.
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Amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió de la subvenció l’Ajuntament del
Vendrell podrà requerir la presentació de la documentació que acrediti la realitat de les
dades contingudes en la citada declaració, en un termini no superior a 15 dies.

•

Promoció de l’esport d’alta competició

I de l’1 d’octubre al 31 de maig de l’any següent, en el cas del programa:
c. Crèdits pressupostaris als que s’imputa la subvenció i quantia total màxima de les
subvencions de conformitat amb els crèdits disponibles, possibilitat de l’ampliació.
En defecte d’una quantia màxima, s’haurà de determinar, en la mesura que
esdevingui possible, una quantia estimada.
d. Objecte, condicions i finalitat de la concessió.
e. Expressió que la concessió s’efectua mitjançant concurrència competitiva.
Requisits per a demanar la subvenció i forma d’acreditar-los.

Pàg. 5-23

f.

g. Indicació dels òrgans competents per la instrucció i resolució del procediment
h. Termini i forma de presentació de sol·licituds.
i.

Termini de resolució i notificació.

j.

Possibilitat de reformulació de les sol·licituds

k. Documents i informació que s’han d’acompanyar a la sol·licitud.
l.

Criteris de valoració de les sol·licituds.

m. Indicació de si la resolució posa fi a la via administrativa i, en cas contrari, òrgan
davant el que es pot interposar recurs corresponent.
n. Mitjans de notificació o publicació.
o. Codi d’identificació de la convocatòria.
p. Al tractar-se d’una convocatòria ordinària s’establirà el termini de presentació, de
les sol·licituds.
La Junta de Govern de l’Ajuntament del Vendrell aprovarà la convocatòria i d’acord amb
l’article 18.2 de la LGS, es publicarà a la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(BDNS), al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) i al taulell d’anuncis de la
corporació.
3.2.
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Promoció de l’esport - esport escolar”

Sol·licituds: Terminis i formes de presentació

Les sol·licituds de subvenció s’efectuaran mitjançant la presentació de la corresponent
instància, adreçada al Departament d’Esports que serà la unitat administrativa responsable
de la instrucció del procediment. A aquesta instància s’acompanyarà el formulari
normalitzat de sol·licitud de subvenció que estarà a disposició de les persones
interessades a la Regidoria d’Esports, i a la web http://www.elvendrellesports.cat.
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•

Les sol·licituds han de complir els següents requisits:

d. Identificació, si és el cas, de qui serà el beneficiari (amb expressió del seu DNI o
NIF). Si es tracta d’una persona jurídica, s’haurà d’acompanyar del document de
constitució amb els estatuts o acta fundacional, i de la documentació acreditativa de
la seva inscripció en els registres que s’escaigui. Així mateix, si és el cas,
s’acompanyarà fotocòpia del document acreditatiu de la seva inscripció en el
Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament del Vendrell i en el
Registre de Clubs, Associacions i Entitats Esportives de la Secretaria General de
l’Esport de la Generalitat de Catalunya, o del Registre d’Associacions que porta el
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
e. Les sol·licituds i la resta de tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts
s’han de presentar:

f.

•

Per via telemàtica a través del portal https://www.seu-e.cat/web/elvendrell,
instància genèrica, o en els restants registres electrònics d’altres
administracions.

•

En les oficines de correus.

•

En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya en
l’estranger.

•

En les oficines d’assistència en matèria de registres.

•

En qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents.

A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar, la documentació següent:

•

Sol·licitud de subvenció degudament complimentada un document per
cadascun dels programes pels que demana subvenció (annex 1).

•

Certificat de representació legal del sol·licitant, únicament persones
jurídiques (annex 2).

•

Memòria d’actuació i memòria econòmica del programa pel qual es
sol·licita subvenció (annex 3).

•

Declaració responsable (annex 4).

6

Pàg. 6-23

c. Identificació de qui subscriu la sol·licitud i el caràcter amb el que ho fa, mitjançant la
presentació de la fotocòpia del DNI o NIF del sol·licitant, tant si es tracta de persona
física com jurídica. Si el sol·licitant actua en representació d’un tercer, s’haurà
d’acreditar aquesta representació.
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b. El termini per presentar la sol·licitud de subvenció és de 30 dies naturals a partir de
l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona (BOPT).

| https://dipta.cat/ebop/

a. Totes les persones físiques o jurídiques han de presentar una sol·licitud per
cadascun dels programes pels que demana subvenció.

Acreditació del compliment de les obligacions tributàries (estatals,
autonòmiques i locals) i amb la Seguretat Social, mitjançant la
presentació de les certificacions corresponents o l’autorització a
l’òrgan instructor de la subvenció perquè obtingui de manera directa
l’acreditació d’aquestes circumstàncies a través de certificats
telemàtics (annex 6).

•

Alta/Baixa de dades bancàries, signat i segellat per l’entitat de crèdit
(annex 7).

•

En el cas de persones jurídiques certificat del secretari/a, que acrediti
que disposa dels certificats negatius de delictes sexuals de totes les
persones que realitzin activitats que impliquin contacte habitual amb
menors. En el cas de persones físiques el certificat conforme no
consta a la Base de Dades del Registre Central de Delinqüents Sexuals
(annex 8).

•

Relació dels esdeveniments esportius organitzats per la Regidoria
d’Esports o altres entitats esportives en les que han participat (annex
9).
En el cas de les persones jurídiques còpia del registre de presentació
de memòria d’actuació i memòria econòmica de l’entitat de l’any en
curs presentada al Registre Municipal d’Entitats abans del 31 de gener
de cada any.

•

Les sol·licituds presentades fora de termini seran desestimades.
La presentació de la sol·licitud pressuposa l’acceptació de les previsions de l’ l’Ordenança
general de subvencions de l’Ajuntament del Vendrell (OGS).
Si la sol·licitud o la documentació presentada fossin incorrectes o insuficients es requerirà
a la corresponent adequació i/o rectificació o les esmenes necessàries, amb indicació de
que si en el termini màxim i improrrogable de 10 dies, el beneficiari no les realitza, se’l
tindrà per desistit, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos a
l’article 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

4. CAPÍTOL III. RESOLUCIÓ DE SUBVENCIONS
4.1.

Procediment de la concessió

El procediment de la concessió d’aquestes subvencions es tramita en règim de
concurrència competitiva, i s’iniciarà d’ofici mitjançant convocatòria.
L’extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà a través de la
Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona (BOPT) i al taulell d’anuncis de la corporació.
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•

Pàg. 7-23

Compromís de complir el conjunt de condicions i càrregues de la
subvenció i de fer-se càrrec de la despesa no subvencionada
corresponent a l’activitat o projecte a subvencionar, o de disposar dels
mitjans econòmics suficients per a fer-ho (annex5).
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•

Els ajuts regulats per aquestes bases tenen caràcter propi, voluntari i eventual, no generen
cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a
precedent.

Les activitats d’instrucció comprendran la petició dels informes que estimi necessaris per
resoldre, així com l’avaluació de les sol·licituds, efectuada conforme amb els criteris, forma
i condicions establertes a les bases de la subvenció i a la convocatòria
En el cas que l’interessat no hagi aportat els documents indicats a la convocatòria, se’l
requerirà per tal que els aporti d’acord amb el que preveu la legislació sobre procediment
administratiu comú.
Un cop avaluades les sol·licituds, es constituirà un òrgan col·legiat per tal d’emetre informe
en el que es concreti el resultat de l’avaluació efectuada. Aquest òrgan col·legiat estarà
format per les següents persones:
-

L’alcalde/essa o persona en qui delegui.

-

El regidor/a d’Esports, o persona en qui delegui.

-

El secretari/a de la Corporació, o persona en qui delegui.

-

L’interventor/a, o persona en qui delegui.

-

El tècnic/a de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament del Vendrell.

L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i del informe de l’òrgan col·legiat, formularà
proposta de resolució provisional, degudament motivada, la qual s’haurà de notificar als
interessats en la forma establerta a la convocatòria, i atorgant un termini de 10 dies per
presentar al·legacions.
Es podrà prescindir del tràmit d’audiència quan no figurin en el procediment ni es prengui
en consideració altres fets, al·legacions i proves que les presentades pels interessats. En
aquest cas, la proposta de resolució formulada tindrà el caràcter de definitiva.
Examinades les al·legacions presentades pels interessats, es formularà proposta de
resolució definitiva, la qual haurà d’expressar la relació de sol·licitants pels que es proposa
la concessió de la subvenció, i la seva quantia, especificant la seva avaluació i els criteris
de valoració que s’han tingut en consideració.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o
no esgotar el crèdit total previst, en el cas que les activitats a subvencionar no s’ajustin als
objectius d’aquestes bases i/o al Pla Estratègic de subvencions de la Corporació.
4.3.

La resolució

La competència per a l’atorgament de les subvencions correspon a l’alcalde d’acord amb
els articles 21. 1 f) o s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
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Pàg. 8-23

El departament d’Esports serà la unitat administrativa responsable de la instrucció del
procediment. Serà l’encarregat de realitzar quantes actuacions estimi necessàries per la
determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals s’ha de
formular la proposta de resolució.
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La instrucció del procediment
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4.2.

local. Aquesta competència ha estat delegada a la Junta de Govern local mitjançant decret
de l’alcaldia 783/2015, de 17 de juliol de 2015.

4.4.

Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució

Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari/ària,
l’import, el termini de justificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos
de tercers i es doni algun dels supòsits següents:
a. En general, per qualsevol alteració en les condicions que determinaren la concessió
de la subvenció.
b. Si el beneficiari ha obtingut per a la mateixa activitat altres ajuts o aportacions de
qualsevol origen, públic o privat, que conjuntament amb la subvenció atorgada per
l’Ajuntament superi el cost de l’activitat, o el percentatge del cost que en cada cas,
pugui determinar-se.
4.5.

Acceptació de la subvenció

El beneficiari disposarà d’un termini de vint dies hàbils, a partir de la data d’aprovació de la
concessió de la subvenció, per expressar a l’ens concedent l’acceptació de la mateixa
(annex 10). Si el beneficiari no presentés la seva acceptació en el termini previst,
l’Ajuntament podrà optar, discrecionalment, entre concedir un nou termini per a l’acceptació
o considerar que el beneficiari ha renunciat a la subvenció.
4.6.

Criteris objectius d’atorgament de la subvenció i ponderació

Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els
següents criteris objectius:
a. PROGRAMA PROMOCIÓ DE L’ESPORT FEDERAT I DELS CONSELLS
ESPORTIUS DINS DELS JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA (JEEC)
Destinataris:
•

Clubs, entitats i/o associacions esportives que els seus esportistes, majors de 4 anys,
desenvolupen activitats esportives tant a nivell federatiu com els que participen als Jocs
Esportius Escolars de Catalunya mitjançant els Consells Esportius.

Objectius:
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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 i sempre
condicionat a la correcta justificació de la subvenció concedida l’any anterior.
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L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l’informe de l’òrgan col·legiat formularà a
l’òrgan competent per a la concessió la proposta d’aprovació de les subvencions,
degudament motivada.

Consolidar la base esportiva federada de les entitats i associacions esportives.

•

Potenciar la pràctica esportiva de base, amb criteris educatius i formatius, a part dels
competitius.

•

Efectuar 3 hores d’entrenament, com a mínim , a la setmana.

•

Fomentar la màxima participació de tots els esportistes inscrits en l’activitat.

•

Fomentar la pràctica esportiva saludable, educativa, amb valors cívics i socials,
fomentant la cohesió social i el joc net.

•

Consolidar els esportistes federats de més de 16 anys de les entitats i associacions
esportives.

Àmbit temporal:
•

Regular amb caràcter de temporada esportiva especificada a la convocatòria que va de
l ‘ 1 d’agost al 31 de juliol de l’any següent.

Barems:
•

•

•

•

Nombre de fitxes emeses per federacions i/o pel consell esportiu (acreditades amb
certificat d’aquests dos organismes). El 15% de l’import de l’aplicació pressupostària.
Aquest import es repartirà entre tots els/les beneficiaris/àries de la subvenció en els
quals concorri aquesta condició.
•

Per les categories d’escola a sènior

1 punt per fitxa

•

Per la categoria de veterans

0,5 punts per fitxa

Equips o grups d’esportistes individuals, que justifiquin la competició per equips, un
45% de l’import de l’aplicació pressupostària. Aquest import es repartirà entre totes
els/les beneficiaris/es en les quals concorri aquesta condició.
•

Per les categories d’escola a juvenil (4 a 18 anys) 1 punt per equip

•

Per les categories sènior (més de 18 anys)

2 punts per equip

•

Per la categoria de veterans

0,25 punts per equip

Equips de jugadores femenines. El 10% de l’import de l’aplicació pressupostària. En
el cas d’esports individuals es considerarà un equip cada 10 esportistes femenines.
Aquest import es repartirà entre tots els/les beneficiaris/àries en les quals concorri
aquesta condició.
•

1 equip

0’5 punts per equip

•

2 equips

1 punt per equip

•

3 equips o més

2 punts per equip

Per la valoració l’estructura. El 25% de l’import de l’aplicació pressupostària.* Aquest
import es repartirà entre totes els/les beneficiaris/es en les quals concorri aquesta
condició.
•

Per tres categories

1 punt

•

Per quatre categories

2 punts

•

Per cinc categories

3 punts

10
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•

•

Per sis categories

4 punts

•

Per la col·laboració de l’entitat en esdeveniments esportius organitzats per la
Regidoria d’Esports i/o per altres entitats esportives de la vila, durant la temporada
anterior. El 5% de l’import de l’aplicació pressupostària. Aquest import es repartirà entre
totes els/les beneficiaris/es en les quals concorri aquesta condició. Per obtenir la
puntuació l’entitat haurà d’haver col·laborat amb un mínim de tres persones per acte.
•

1 acte

1 punt

•

2 actes

2 punts

•

3 actes

3 punts

•

4 actes o més

4 punts

L’import de l’aplicació pressupostària destinat a cada a barem es repartirà a través d’una
fórmula matemàtica:
(AP/TP) x PE= Sub.
AP: Import de l’aplicació pressupostària destinat a aquell barem.
TP: Totalitat de punts obtinguts per tots els/les beneficiaris/es en relació a un barem determinat
PE: Punts obtinguts per l’entitat que sol·licita la subvenció en relació a un barem determinat.
Sub: import que percebria l’entitat destinatària de la subvenció en relació a un barem determinat.

•

Per l’ús de les instal·lacions esportives de titularitat municipal

L’Ajuntament del Vendrell subvencionarà el 100% el cost de l’ús de les instal·lacions
esportives municipals a les entitats que no disposin d’instal·lacions esportives pròpies,
tenint en compte el següent criteri:
•

Per les categories d’escola a aleví: 3h/setmana d’entrenament, més partit
setmanal. (un mòdul de pista)

•

Per les categories de preinfantil a juvenil: 4,5h/setmana d’entrenament, més
partit setmanal (un mòdul de pista)

•

Per la categoria sènior: 4,5h/setmana d’entrenament, més partit setmanal a
pista sencera.

Aquest criteri de distribució d’espais serà vigent fins el moment que l’Ajuntament
hagi aprovat el reglament regulador dels equipaments esportius de titularitat
municipal que està en fase de redacció.
La distribució dels mòduls es faran en base al volum de la demanda dels equips de les
diferents disciplines esportives, les quals podran ser modificades per la Regidoria d’Esports
amb l’objectiu de cobrir les necessitats de totes entitats esportives de la Vila, sense que
l’antiguitat de l’entitat o la utilització de les pistes la temporada anterior suposi cap
avantatge.
Aquesta subvenció té la consideració de subvenció en espècie, ja que malgrat no haver de
disposar d’una dotació pressupostària, el seu cost pot ser avaluable econòmicament, ja

11

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data 11-10-2019 | CVE 2019-09169 | Pàg. 11-23 | https://dipta.cat/ebop/

(*) Per obtenir puntuació en aquest apartat és imprescindible un mínim de 8 esportistes per categoria, o
que la suma amb els esportistes de la categoria inferior que competeixin en la mateixa categoria facin un
total de 8 esportistes.

que el preu dels diferents espais està regulat a l’ordenança fiscal núm. 36,: Per la utilització
del domini públic i prestació de serveis de caràcter esportiu per part de l’Ajuntament del
Vendrell.

b.1. Esport individual:
Destinataris:
•

Les persones físiques, empadronades al Vendrell en nom propi. La persona sol·licitant
ha de ser un esportista que competeixi en competicions oficials de la federació en un
esport concret a nivell d’Espanya o internacional i que no formi part de cap club, entitat
o associació esportiva del Vendrell.

•

Clubs, entitats i/o associacions del Vendrell que els seus esportistes competeixen tant
a nivell individual com per equip en competicions oficials d’Espanya i internacionals.

Objectius:
•

Promoció de l’esport d’alta competició.

Àmbit temporal:
•

Regular amb caràcter de temporada esportiva especificada a la convocatòria, que va
de l ‘ 1 d’agost al 31 de juliol de l’any següent.

Requisits:
•

Competir en campionats o lligues oficials d’àmbit espanyol i internacional, segons àmbit
i mèrits aconseguits, sempre que el cost de la inscripció al campionat no sigui assumit
per la respectiva federació.

Barems:
La distribució de punts es realitzarà de la següent forma:
Àmbit

punts per
participació

Espanya
Internacional

1
2

punts pels mèrits
1r lloc
3
3

punts pels mèrits
2n lloc
2
2

punts pels mèrits
3r lloc
1
1

El barem econòmic segons els punts aconseguits és el següent:
punts aconseguits
1
2
3
4
5
6
7

aportació a rebre per esportista
200€
400€
500€
600€
700€
800€
900€
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b. PROGRAMA PROMOCIÓ DE L’ESPORT D’ALTA COMPETICIÓ

8
9

1.000€
1.100€

Destinataris:
•

Clubs, entitats i/o associacions del Vendrell que els seus esportistes competeixen per
equip en competicions oficials de Catalunya, Espanya i internacionals.

Objectius:
•

Promoció de l’esport d’alta competició.

Àmbit temporal:
•

Regular amb caràcter de temporada esportiva especificada a la convocatòria, que va
de l ‘ 1 d’agost al 31 de juliol de l’any següent.

Requisits:
•

Competir en campionats o lligues oficials d’àmbit català, espanyol i internacional.

Barems:
•

Per participació en les següents competicions:
•

Màxima categoria lliga Catalana

5.000€

•

Competició lliga Espanyola

15.000€

•

Màxima categoria lliga Espanyola

25.000€

•

Competició internacional

5.000€

Donat que en el moment d’establir la dotació econòmica de la partida
pressupostària 0602-34100-48001 – Programa alta competició- esport es desconeix
el volum d’esportistes i/o clubs que participaran en les competicions que estableixen
aquestes bases, en el cas que l’import total, un cop aplicats els barems sigui
superior a la partida pressupostaria, l’Ajuntament del Vendrell podrà variar el valor
dels punts de forma proporcional, en base al nombre d’esportistes que hagin
sol·licitat la subvenció.
Del total de la partida destinada a esports per equips i esports individuals,
s’atorgaran les subvencions corresponents als esports per equips d’acord amb els
barems establerts al punt b.2, i la quantitat restant es repartirà entre els esports
individuals d’acord a una fórmula matemàtica:
(AP/TP) x PE= Sub.
AP: Import de l’aplicació pressupostària destinat a aquell barem.
TP: Totalitat de punts obtinguts per tots els/les beneficiaris/es en relació a un barem determinat
PE: Punts obtinguts per l’entitat que sol·licita la subvenció en relació a un barem determinat.
Sub: import que percebria l’entitat destinatària de la subvenció en relació a un barem determinat.
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b.2. Esports d’equip:

c. PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT EN SECTORS SOCIALS AMB
CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS

•

Clubs, entitats i/o associacions esportives del Vendrell que desenvolupen activitats
esportives tant a nivell federatiu com els que participen als Jocs Esportius Escolars de
Catalunya mitjançant els Consells Esportius, amb persones amb discapacitat física,
psíquica, sensorial i amb malalties mentals.

Objectius:
•

Potenciar la pràctica esportiva amb la finalitat de millorar la qualitat de vida dels
col·lectius en qüestió.

•

Promoure l’activitat física com a eina d’integració i/o adaptació social.

Àmbit temporal:
•

Regular amb caràcter de temporada esportiva especificada a la convocatòria, que va
de l ‘ 1 d’agost al 31 de juliol de l’any següent.

Barems:
•

•

•

•

Nombre de fitxes emeses per federacions i/o pel consell esportiu (acreditades amb
certificat d’aquests dos organismes). El 50% de l’import de l’aplicació pressupostària.
Aquest import es repartirà entre tots els/les beneficiaris/àries de la subvenció en els
quals concorri aquesta condició.
•

Per les categories d’escola a sènior

1 punt per fitxa

•

Per la categoria de veterans

0,5 punts per fitxa

Equips o grups d’esportistes individuals, que justifiquin la competició per equips, un
20% de l’import de l’aplicació pressupostària. Aquest import es repartirà entre tots
els/les beneficiaris/àries de la subvenció en els quals concorri aquesta condició.
•

Per les categories d’escola a juvenil (4 a 18 anys) 1 punt per equip

•

Per les categories sènior (més de 18 anys)

2 punts per equip

•

Per la categoria de veterans

0,25 punts per equip

Equips de jugadores femenines. El 20% de l’import de l’aplicació pressupostària. En
el cas d’esports individuals es considerarà un equip cada 10 esportistes femenines.
Aquest import es repartirà entre totes els/les beneficiaris/es en les quals concorri
aquesta condició.
•

1 equip

0’5 punts

•

2 equips

1 punt

•

3 equips o més

2 punts

Per la col·laboració de l’entitat en esdeveniments esportius organitzats per la
Regidoria d’Esports i/o per altres entitats esportives de la vila, durant la temporada
anterior. El 10% de l’import de l’aplicació pressupostària. Aquest import es repartirà
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Destinataris:

•

1 acte

1 punt

•

2 actes

2 punts

•

3 actes

3 punts

•

4 actes o més

4 punts

L’import de l’aplicació pressupostària destinat a cada a barem es repartirà a través d’una
fórmula matemàtica:
(AP/TP) x PE= Sub.
AP: Import de l’aplicació pressupostària destinat a aquell barem.
TP: Totalitat de punts obtinguts per tots els/les beneficiaris/es en relació a un barem determinat
PE: Punts obtinguts per l’entitat que sol·licita la subvenció en relació a un barem determinat.
Sub: import que percebria l’entitat destinatària de la subvenció en relació a un barem determinat.

d.

PROGRAMA PROMOCIÓ DE L’ESPORT – ESPORT ESCOLAR

Destinataris:
•

Clubs, entitats i/o associacions esportives que desenvolupen el programa d’escoles
esportives que compleix les següents requisits:
o Organitzar escoles esportives en horari extraescolar adreçada a nens i nenes entre
3 i 12 anys, com activitat regular de l’1 octubre al 31 de maig.
o Que el cost anual que abona l’esportista no superi els 100€ anuals.
o Realitzar, com a mínim, 3 hores d’entrenament setmanal.
o Tots els nens i nenes han de participar als Jocs Esportius Escolars de Catalunya
(JEEC)
o Tots els tècnics responsables de l’activitat han de disposar de la titulació necessària
pel correcte desenvolupament de l’activitat.
o Tots els nens que participin al programa d’Escoles Esportives han de rebre
trimestralment un informe que inclogui els continguts assolits durant el trimestre.
o Tots els nens i nenes que participin al programa d’Escoles Esportives han de
participar com a mínim en tres trobades territorials i/o comarcals.

Objectius:
•

Fomentar l’ensenyament , la promoció i la pràctica de l’esport en edat escolar.
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entre els/les beneficiaris/es en les quals concorri aquesta condició. Per obtenir la
puntuació l’entitat haurà d’haver col·laborat amb un mínim de tres persones per acte.
Les entitats que hagin presentat l’annex 9 a la subvenció del Programa d’esport federat i
dels consells esportius dins dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, no podran
presentar-lo en aquest programa.

Oferir l’aprenentatge dels elements tècnics corresponents a tots aquells esports que
puguin tenir una continuïtat a la Vila, un cop finalitzada l’edat escolar.

•

Fomentar entre els nens i nenes l’hàbit de la pràctica esportiva saludable, transmetre
valors cívics i socials com el respecte ca els companys, cap els entrenadors i els
àrbitres, així com el joc net amb l’objectiu de fomentar la cohesió social.

•

Promoure el bon ús de les instal·lacions esportives

Àmbit temporal:
•

Regular amb caràcter de curs escolar especificat a la convocatòria, va de l’1 d’octubre
al 30 de maig de l’any següent.

Barems:
• Nombre de fitxes inscrites als Consells Esportius (amb un certificat expedit per aquest
organisme). El 90% de l’import de l’aplicació pressupostària. Aquest import es repartirà
entre tots els/les beneficiaris/àries de la subvenció en els quals concorri aquesta
condició.
o
Per cada nen/nena 1 punt
•

Jugadores femenines. El 10% de l’aplicació pressupostària. . Aquest import es
repartirà entre tots els/les beneficiaris/àries de la subvenció en els quals concorri
aquesta condició.
o
o
o

Entre 10 i 20 nenes
Entre 21 i 30 nenes
+31 nenes

1 punt
2 punts
3 punts

L’import de l’aplicació pressupostària destinat a cada a barem es repartirà a través d’una
fórmula matemàtica:
(AP/TP) x PE= Sub.
AP: Import de l’aplicació pressupostària destinat a aquell barem.
TP: Totalitat de punts obtinguts per tots els/les beneficiaris/es en relació a un barem determinat
PE: Punts obtinguts per l’entitat que sol·licita la subvenció en relació a un barem determinat.
Sub: import que percebria l’entitat destinatària de la subvenció en relació a un barem determinat.

La quantia màxima de subvenció que poden rebre les entitats esportives que sol·licitin
subvenció per aquest programa no podrà superar els 140€ per cada nen/nena que hi
participi.

5. CAPÍTOL III. DRETS I OBLIGACIONS DELS/LES
BENEFICIARIS/BENEFICIÀRIES
5.1.

Despeses subvencionables

Seran objecte de subvenció les despeses previstes dins de l’apartat següent:
•

Transport.
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•

Allotjament per a desplaçaments que així ho requereixin.

•

Lloguer d’instal·lacions esportives per poder portar a terme les activitats d’entrenament
i competició.

•

Arbitratges que requereixi la competició.

•

Despeses de fitxes pagades a les federacions.

•

Despeses de gestió.

•

Pagament de tècnics esportius en situació legal, prèvia presentació del document
contractual.

•

Participació en cursos de formació.

•

Material fungible esportiu.

•

Despeses de publicitat dirigides a la difusió de les activitats subvencionades.

Tots els conceptes hauran d’estar degudament acreditats amb la documentació pertinent.
No podran ser objecte de subvenció i, per tant, no es consideraran com a despesa per
justificar la subvenció atorgada, les que s’efectuïn pels conceptes següents:
•

Festes o dinars dels membres de l’entitat.

•

Fitxatges o primes de jugadors.

•

Despeses de representació de càrrecs directius.

•

Sancions o multes federatives.

•

Les que no estiguin directament relacionades amb el programa.

Quan l’import de la despesa subvencionable superi el límit del contracte menor, el
beneficiari haurà d’acreditar que ha sol·licitat abans de la seva adjudicació com a mínim
tres ofertes de diferents proveïdors, i que l’elecció efectuada respon a criteris d’eficiència i
d’economia, i s’ha de justificar en una memòria la seva elecció, si aquesta no recau en la
proposta econòmica més avantatjosa.
Aquesta obligació no regirà per al supòsit que per les característiques especials de les
despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el
subministrin o el prestin, o per al supòsit que la despesa s’hagués realitzat abans de la
sol·licitud de la subvenció.
En el cas que la subvenció es dirigeixi a l’adquisició, construcció, rehabilitació i millora de
béns inventariables, les bases específiques han de fixar el període durant el qual el
beneficiari ha de destinar els béns a la finalitat concreta per la qual es va concedir la
subvenció. Com a mínim, aquest termini serà de cinc anys per als béns inscribibles en un
registre públic, i de dos anys per a la resta de béns..
Establiment de regles especials en matèria d’amortització dels béns inventariables. En tot
cas, s’hauran de respectar les següents condicions per a subvencionar les despeses
d’amortització:
•

Que les subvencions no hagin contribuït a l’adquisició dels béns.
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•

•
5.2.

Que l’amortització es calculi de conformitat amb les normes de comptabilitat
generalment acceptades.
Que el cost es refereixi exclusivament al període subvencionable
Pagament de la subvenció

Els/les beneficiaris/àries podran sol·licitar per escrit un 50% de la subvenció atorgada
sense justificació prèvia. El 50% restant de la subvenció es farà efectiva un cop el
beneficiari hagi presentat tota la documentació justificativa establerta en aquestes bases.
En el cas que el beneficiari no sol·liciti un avançament de la subvenció, es farà efectiva el
100% de la mateixa, un cop el beneficiari hagi presentat tota la documentació justificativa
establerta en aquestes bases.
Per al pagament total o final de la subvenció, la unitat administrativa encarregada de la
instrucció del procediment d’atorgament i de l’activitat de comprovació de la justificació
efectuada pels/les beneficiaris/àries haurà d’emetre un informe favorable en el qual
s’acrediti que l’activitat subvencionada ha estat realitzada a plena satisfacció i d’acord amb
les condicions que s’hagin establert. Aquest informe s’elevarà a l’òrgan concedent de la
subvenció, que haurà d’aprovar la justificació efectuada i la liquidació de la subvenció,
consistent en la comprovació de la justificació i, si s’escau, en el reintegrament
corresponent.
No es podrà realitzar el pagament de la subvenció en tant el beneficiari no es trobi al
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries, davant la Seguretat Social o
vers l’Ajuntament del Vendrell o l’ens concedent de la subvenció, o bé sigui deutor per
qualsevol concepte.
Els pagaments es realitzaran a través de transferència bancària al compte corrent de
l’entitat, informat a la sol·licitud.
5.3.

Establiment de règim de garanties

Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del
pagament de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa, així com a la dels seus/ves
beneficiaris/àries.
5.4.

Forma i termini de justificació per part del beneficiari dels compliment de la
finalitat de la subvenció i de l’aplicació dels fons rebuts.

El termini per presentar la documentació justificativa del compliment de la subvenció serà
de tres mesos a comptar de la data de finalització de l’activitat subvencionada. De forma
motivada i justificada, a la convocatòria es podrà modificar aquest termini.
Les entitats que hagin demanat un avançament de la subvenció hauran de presentar la
corresponent justificació. En cas contrari l’Ajuntament del Vendrell no farà efectiu el 50%
restant de la subvenció, i l’entitat no podrà demanar cap altra subvenció dins del mateix
exercici.
L’entitat receptora de la subvenció resta obligada al compliment de l’obligació de
justificar la quantitat percebuda en concepte de subvenció. A tal efecte haurà de presentar
a l’Ajuntament del Vendrell la documentació següent:
a. Formulari de justificació de la subvenció (annex 11)
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•

Pel programa Promoció de l’esport federat i dels consells esportius dins dels
Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC)”, el beneficiari haurà de justificar un
25% més de la subvenció atorgada.
Pel programa “Promoció de l’activitat física i l’esport en sectors socials amb
característiques especials”, el beneficiari haurà de justificar un 10% més de la
subvenció atorgada.
Pel programa “Promoció de l’esport d’alta competició”, el beneficiari haurà de
justificar un 60% més de la subvenció atorgada.
Pel programa “Promoció de l’esport – esport escolar”, el beneficiari haurà de
justificar un 20% més de la subvenció atorgada.
Les factures presentades hauran de reunir les característiques següents:
• Aniran a nom del beneficiari.
• Faran referència a les despeses de funcionament generades pel programa
subvencionat.
• Estaran datades en les dates corresponents a la temporada o curs en què s’ha
dut a terme el programa subvencionat.
• Reuniran la resta dels requisits tècnics i formals exigits per la normativa fiscal
(NIF i nom de l’entitat i del proveïdor, data, número de factura, quantia, concepte,
IVA, import total, etc.).
• Per a l’acceptació de les justificacions caldrà que la despesa hagi estat
efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació,
per tant s’haurà d’aportar el corresponent justificant de pagament.
c. Memòria de difusió: un exemplar de tota la documentació i propaganda impresa
generada pel programa subvencionat, en la qual haurà de figurar: amb la col·laboració
de l’Ajuntament del Vendrell i la Regidoria d’Esports en els termes que aquests creguin
oportú (annex 13).
5.5.

Deficiències en la justificació

Si la documentació presentada per justificar la subvenció és incompleta o incorrecta, el
servei gestor responsable requerirà al beneficiari per tal que faci la rectificació oportuna
en el termini improrrogable de deu (10) dies hàbils, a comptar des del dia següent a la
recepció del requeriment efectuat a tal efecte. La falta de justificació de les despeses o de
la presentació de la documentació acreditativa, comportarà la revocació o reducció de la
subvenció atorgada.
La Regidoria d’Esports podrà comprovar sempre, amb els procediments que consideri
oportuns, l’adequada aplicació de les subvencions concedides a les finalitats per a les
quals s’hauran atorgat. En cas de la no aplicació o l’aplicació inadequada d’una subvenció,
la Regidoria d’Esports podrà instar la restitució del seu import pels procediments legals
establerts.
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b. Memòria d’actuació i memòria econòmica de les activitats realitzades amb càrrec a
la subvenció, especificant el grau d’assoliment. La part econòmica de la memòria ha
de contenir un balanç econòmic de l’actuació subvencionada. Així mateix, en el cas de
persones jurídiques hauran de presentar l’acta d’aprovació de l’assemblea del
pressupost anual i del tancament de comptes anuals (annex 12)

5.6.

Seguiment, anul·lació, revisió i reintegrament

a. Causes de reintegrament
És procedent el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l’ interès de
demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en
què s'acordi la procedència del reintegrament, o la data en què el deutor ingressi el
reintegrament si és anterior a aquesta, en els casos següents:
•
•

Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o ocultant
les que ho hagin impedit.
Incompliment total o parcial de l'objectiu, de l'activitat, del projecte o la no-adopció
del comportament que fonamenten la concessió de la subvenció.

•

Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient establert en la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, o en les bases
reguladores de la subvenció.

•

Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió.

•

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 derivi la impossibilitat de verificar-ne l'ús
que se n'ha fet dels fons percebuts, el compliment de l'objectiu, la realitat i la
regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions,
ajuts, ingressos o recursos per a aquesta finalitat, procedents de qualssevol
administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o
d'organismes internacionals.

•

Incompliment de les obligacions imposades per l'Ajuntament del Vendrell a les
entitats col·laboradores i beneficiaris/àries, així com dels compromisos assumits per
aquests, amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin, o es
refereixin a la manera com s'han d'aconseguir els objectius, exercir l'activitat,
executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la
subvenció.

•

Incompliment de les obligacions imposades per l'Ajuntament del Vendrell, així com
dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de la concessió de la
subvenció, diferents dels anteriors, quan d'això derivi la impossibilitat de verificar la
utilització que s'ha fet dels fons percebuts, el compliment de l'objectiu, la realitat i
regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions,
ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol
administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o
d'organismes internacionals.
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L’òrgan competent podrà comprovar en qualsevol moment la destinació de la quantitat
econòmica atorgada: tindrà, prèvia petició formal, accés a la comptabilitat de l’entitat que
rebi l’ajut i podrà fer un estricte seguiment del projecte d’actuació o de les activitats objecte
de la subvenció, de conformitat amb l’article 32 de la LGS.

L'adopció, en virtut del que estableixen els articles 87 a 89 del Tractat de la Unió
Europea, d'una decisió de la qual derivi una necessitat de reintegrament.

•

La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anulació.

Quan el compliment per part del beneficiari s'aproximi de manera significativa al
compliment total i aquests acreditin una actuació inequívocament tendent a la satisfacció
dels seus compromisos, la quantitat que s'ha de reintegrar està determinada per l'aplicació
dels criteris enunciats en l’apartat 5.8 Criteris de graduació dels possibles incompliments
de les condicions imposades.
Igualment, en el cas que l’import de la subvenció sigui d’una quantia tal que, aïlladament o
en concurrència amb altres subvencions, ajust ingressos o recursos, superi el cost de
l’activitat subvencionada, s’ha de procedir al reintegrament de l'excés obtingut sobre el cost
de l'activitat subvencionada, així com l'exigència de l'interès de demora corresponent.
5.7.

Obligats al reintegrament

Respondran solidàriament els membres de l’entitat esportiva que gaudeixin de la
condició de beneficiaris/es.
Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
societats mercantils, o aquells que tinguin la representació legal d'altres persones
jurídiques, que no duguin a terme els actes necessaris que siguin de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions infringides, adoptin acords que facin
possibles els incompliments o consentin el dels qui en depenguin.
Així mateix, els que tinguin la representació legal de les persones jurídiques, d'acord
amb les disposicions legals o estatutàries que els siguin aplicables, que hagin cessat
en les seves activitats responen subsidiàriament en tot cas de les obligacions de
reintegrament d'aquestes.
5.8.

Criteris de graduació dels possibles incompliments de les condicions
imposades

.
D’acord amb lo disposat a l’article 17.3.n) de la llei 38/2003, de 17 de novembre,
s’estableixen els següents criteris, per a la graduació dels possibles incompliments de les
condicions imposades amb motiu de l’atorgament de la subvenció, amb els percentatges a
reintegrar en cada cas:
a. Obtenció de la subvenció falsejant o amagant condicions: reintegrament del
100%.
b. Incompliment total de la finalitat per a la que es va presentar la sol·licitud:
reintegrament del 100%.
c. Incompliment parcial de la finalitat per a la que es va presentar la sol·licitud:
reintegrament proporcional als objectius no complerts.
d. Incompliment de les mesures de difusió contingudes a l’article 18.4 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre. reintegrament del 40%.
e. Incompliment de l’obligació de justificació: reintegrament del 100%.
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•

f. Justificació insuficient: comportarà la devolució de les quantitats percebudes
i no justificades.
g. Incompliment parcial d’altres condicions imposades com a beneficiari:
reintegrament proporcional a les condiciones no complides.
Possibilitat de subcontractar

a. El beneficiari podrà subcontractar amb tercers l’activitat subvencionada fins a un
percentatge màxim del 50 per cent del seu import. Aquest percentatge serà d’un
100 per cent de l’import de l’activitat subvencionada si aquesta consisteix
exclusivament en l’adquisició de béns o elements de qualsevol naturalesa.
b. Als efectes de donar compliment a l’article 29.3 de la Llei General de Subvencions,
quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi de l’import i el percentatge
previstos en l’esmentat precepte legal, l’ens beneficiari haurà de comunicar a
l’Ajuntament del Vendrell la intenció de formalitzar el corresponent contracte amb
antelació suficient, que en cap cas serà inferior a deu dies a la seva formalització,
per tal que aquest ens concedent manifesti el vist i plau al contracte, o formuli les
objeccions pertinents. Aquest vist i plau previ serà necessari sempre que la
formalització del contracte es produeixi amb posterioritat a la data de notificació de
la resolució de concessió de la subvenció. Si el/la beneficiari/a de la subvenció
obvia les objeccions manifestades vers el contracte per l’ens concedent de la
subvenció, aquest darrer podrà incoar el pertinent expedient de revocació parcial o
total de la subvenció per l’import que resulti subvencionat de l’esmentat contracte.
c.

Si la formalització del contracte es produeix amb anterioritat a la data de notificació
de la resolució de concessió de la subvenció, en el moment de la primera
justificació de la subvenció concedida s’haurà d’aportar una fotocòpia del contracte.

d. El beneficiari no podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats vinculades al beneficiari.
5.10. Mesures de garanties
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del
pagament de la subvenció
5.11. Legislació aplicable
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).
El Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de
Subvencions (RGS).
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de
modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil.
Llei 26/2015, de 28 de juliol, de Modificació del Sistema de protecció de la infància i
l’adolescència.
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i
Bon Govern.
Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’Igualtat Efectiva de Dones i Homes.
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu de les Administracions
Públiques.
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5.9.

•
•

•

La Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals.
L’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament del Vendrell (OGS)
Obligatorietat d’adequació de les diferents bases específiques al contingut de les
bases generals.
Les bases d’execució del pressupost municipal de l’Ajuntament del Vendrell.

Per tot allò no previst en aquestes bases, s’aplicarà el que estableixi la normativa vigent en
matèria de subvencions.
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, aquestes es regiran per la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i les seves disposicions de
desplegament, les altres normes de dret administratiu i, si marquen per les normes de dret
privat.
El Vendrell 8 d’octubre de 2019

Kenneth Martínez Molina
Alcalde -President
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