
ALBA MARTÍ GONZÁLEZ, com a Secretària Accidental de l'Ajuntament de la Vila del 
Vendrell

CERTIFICO: Que  la Junta de Govern Local,  en sessió ordinària celebrada el  14 d
´octubre de 2019, va prendre el següent acord, que transcric de l'esborrany de l'acta:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que en sessió ordinària el Ple de l’Ajuntament de data 5 d’agost de  2019, va aprovar 
inicialment  les  Bases   específiques  per  a  l’atorgament  de  subvencions  a  clubs  i 
associacions esportives del Vendrell  per a la promoció esportiva, sotmetent-se a un 
període d’informació pública durant el termini de vint dies hàbils.

Que 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.

Que en sessió extraordinària  el Ple de l’Ajuntament de data 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  les quals  han estat  publicades al  BOPT núm. d’inserció 2019-
09169 de data 11 d’octubre de  2019.

Que  s’ha  d’obrir  la  convocatòria  per  a  la  concessió  de  subvencions  a  clubs  i 
associacions  esportives  del  Vendrell  per  a  la  promoció  esportiva  de  la  temporada 
esportiva 2018/2019. 

Vist l’informe tècnic justificatiu 064/2019 de data 4 d’octubre  de 2019, que pot ser 
consultat a la Regidoria d’Esports, expedient X2019007182

Vist  l’informe  d’intervenció  2019/438  de  data  11  d’octubre  de  2019,  que  pot  ser 
consultat a la Regidoria d’Esports, expedient X2019007182.

Vista la proposta del Regidor-Delegat de Clubs i Entitats Esportives i Comerç, la Junta 
de Govern Local, per unanimitat, resol:

Vista la proposta del Regidor de Clubs i Entitats Esportives,  la Junta de Govern Local,  per 
unanimitat, resol:

1r.-  Aprovar  obrir  convocatòria  per  a  la  concessió  de  subvencions  a  clubs  i  associacions 
esportives del Vendrell per a la promoció esportiva de la temporada esportiva 2018/2019. la 
qual es transcriu literalment a continuació:

CONVOCATÒRIA  PER  A  LA  CONCESSIÓ  DE  SUBVENCIONS  EN  RÈGIM  DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA EN EL MARC DE LES BASES REGULADORES PER A 
L’ATORGAMENT  DE  SUBVENCIONS  A  CLUBS  I  ASSOCIACIONS  ESPORTIVES  DEL 
VENDRELL PER A LA PROMOCIÓ ESPORTIVA

1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat
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Que en sessió extraordinària  el Ple de l’Ajuntament de data 3 d’octubre de  2019, 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

Aquestes Bases Reguladores van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província 
número  de  data   22  d’agost  de  2019  amb  número  d’inserció   2019-07831,  i   l’aprovació 
definitiva  ha estat  publicada al BOPT núm. d’inserció 2019-09169 de data 11 d’octubre de 
2019.

2. Àmbit temporal de les subvencions 

Les subvencions d’aquesta convocatòria corresponen a la temporada esportiva 2018-2019 que  
anirà de l’1 d’agost de 2018 al 31de juliol de 2019, 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 l’esport en sectors socials amb característiques especials
· Promoció de l’esport d’alta competició

I de l’1 d’octubre de 2018 al 30 de maig del 2019, en el cas del programa:
· Promoció de l’esport - esport escolar”

3. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària

El pressupost màxim que es destinarà per la temporada 2018/2019 per a la concessió de les 
subvencions objecte de la present convocatòria serà de:

42.500€ PROM.ESP-Programa Alta Competició  a càrrec de l’aplicació  pressupostària     0602-34100-
48001

85.000€ PROM.ESP-Programa Esport Federat a càrrec de l’aplicació pressupostària      0602-34100-
48902

  5.000€ PROM.ESP-A. Física Sectors Especials a càrrec de l’aplicació pressupostària   0602-34100-
48002

46.000€ PROM.ESP-Programa Esport Escolar a càrrec de l’aplicació pressupostària       0602-34100-
48903

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.

4. Objecte, condicions i finalitat de les subvencions

L’objecte d’aquesta convocatòria és la regulació de la 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.

Aquesta convocatòria 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:



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

 Programa “Promoció de l’activitat física i l’esport en sectors socials amb característiques 
especials”

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

5. Procediment de 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.

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.

6. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los

Podran acollir-se a aquesta convocatòria  qui compleixi els següents requisits:

 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.

 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.

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 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:

a. 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.

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.

d. 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. 

e. 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.

f. 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.

g. 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.

h. Prohibició amb caràcter general de tenir la residència fiscal en paradisos fiscals article 
20 RGS.

i. Els/les beneficiaris/àries s’han de trobar al corrent en el pagament de les obligacions 
per reintegrament de les subvencions. article 21 RGS.

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

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

l. Presentar la sol·licitud de subvenció dins del termini màxim de presentació fixat en la  
convocatòria.

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.

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.

Les subvencions regulades a aquesta convocatòria 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. 

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

7. Instrucció i resolució del procediment



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.

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.

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 local.  
Aquesta competència  ha  estat  delegada a la  Junta de Govern   local  mitjançant  decret  de 
l’alcaldia 886/2019, d’ 1 de juliol de 2019. 

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.

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.



La  resolució  serà  notificada  als  interessats  i  publicades  a  la  Base  de  Datos  Nacional  de 
Subvenciones  (BDNS)  amb  indicació  de  la  convocatòria,  l’aplicació  pressupostària,  el/la 
beneficiari/ària, la quantitat concedida i la finalitat de la subvenció.

8. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds

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.

Les sol·licituds han de complir els següents requisits:

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

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).

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.

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.

Les sol·licituds i la resta de tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts s’han de 
presentar:

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.

9. Termini de resolució i notificació

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.



La resolució serà notificada als interessats i publicades a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones (BDNS) amb indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, 
el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida i la finalitat de la subvenció.

10. Possibilitat de reformulació de les sol·licituds

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.

11. Documents que han d’acompanyar a la sol·licitud

a. 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).

 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).

 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.

12. Rectificació de defectes o omissions en la documentació

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.

Un  cop  superat  aquest  termini  sense  resoldre  el  requeriment,  es  declararà  la  sol·licitud 
desestimada.

13.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:

 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:

 Temporada esportiva 2018-2019 que va de l ‘ 1 d’agost de 2018 al 31 de juliol de 2019.

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

 Per sis categories 4 punts

(*) 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.

 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 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. PROGRAMA PROMOCIÓ DE L’ESPORT D’ALTA COMPETICIÓ

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:

 Temporada esportiva 2018-2019 que va de l ‘ 1 d’agost de 2018 al 31 de juliol de 2019.

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 punts pels mèrits  punts pels mèrits punts pels mèrits 

  1r lloc 2n lloc 3r lloc

Espanya 1 3 2 1

Internacional 2 3 2 1

El barem econòmic segons els punts aconseguits és el següent:

punts aconseguits aportació a rebre per esportista

1 200€

2 400€

3 500€

4 600€

5 700€

6 800€

7 900€

8 1.000€

9 1.100€

b.2. Esports d’equip:

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:

 Temporada esportiva 2018-2019 que va de l ‘ 1 d’agost de 2018 al 31 de juliol de 2019.

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.

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

Destinataris:

 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:

 Temporada esportiva 2018-2019 que va de l ‘ 1 d’agost de 2018 al 31 de juliol de 2019.

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 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.

 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.

 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:

 Temporada esportiva 2018-2019 que va de l ‘ 1 d’octubre de 2018 al 30 de maig de 2019.

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 Entre 10 i 20 nenes     1 punt
o Entre 21 i 30 nenes     2 punts
o +31 nenes      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.



14. Règim de recursos

La resolució pel procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar 
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà a la 
seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà a la seva notificació.

15. Termini de presentació de la justificació de la subvenció

El  punt  5.4  de  les  de  les  bases  específiques  de  subvenció  s’estableix  que  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, tenint en compte que les bases 
de  subvenció  han  estat  aprovades  de  forma  definitiva  el  30  de  setembre  de  2019,  serà 
impossible complir aquest termini ja que la data de finalització d’un dels programes és el 30 de  
maig  de  2019  i  els  altres  el  31  de  juliol  de  2019.  Per  tant  per  aquesta  convocatòria  la  
presentació  de  la  justificació  serà  de  20  dies  hàbils  des  de  la  publicació  de  les  quanties  
atorgades als beneficiaris. El procediment i la documentació a aportar en la justificació està 
regulat al punt 5.4. de les Bases.

16. 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 les Bases (5.4.). 

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.

17.   Codi d’identificació de la convocatòria.

El codi d’identificació d’aquesta convocatòria és GESP2019000036

2n.- Autoritzar la despesa per la quantitat de 178.500 €, que es destinarà a la concessió de 
subvencions  a  clubs  i  associacions  esportives  del  Vendrell  per  a  la  promoció  esportiva 
distribuïda d’acord amb els següents programes: :



42.500€ PROM.ESP-Programa Alta Competició a càrrec de l’aplicació pressupostària   0602-34100-48001

85.000€ PROM.ESP-Programa Esport  Federat  a càrrec de l’aplicació pressupostària     0602-34100-
48902

  5.000€ PROM.ESP-A. Física Sectors Especials a càrrec de l’aplicació pressupostària   0602-34100-
48002

46.000€ PROM.ESP-Programa Esport  Escolar a  càrrec de l’aplicació  pressupostària      0602-34100-
48903

3r.- Que es publiqui a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), al Butlletí Oficial de 
la Província de Tarragona (BOPT) i al taulell d’anuncis de la Corporació .

Que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les 
delegacions  efectuades  per  l’Alcalde  d’aquest  Ajuntament,  mitjançant  Decret 
D2019LDEC000886, de data 1 de juliol, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
data 22 de juliol de 2019 amb  número d’inserció 2019-6490.

El present acord s’aprova en virtut de la competència delegada per l’Alcalde per Decret 
núm. 886, d’1 de juliol de 2019 i publicat al BOPT de data 15 de juliol de 2019 amb 
núm. d’inserció 6177

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I perquè tingui els efectes que corresponguin, amb l’advertència de l’article 206 del RD 
2568/1986, de 28 de novembre, i a reserva dels termes que resultin de l’aprovació de 
l’acta corresponent, expedeixo i signo el present certificat, amb el vistiplau de l’alcalde 
president.

El Vendrell, 14 d´octubre de 2019

Vist i plau.
L'ALCALDE,

[Firma02-01]                          [Firma01-01]
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