La comissió de govern del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de
Martorell, en sessió celebrada el dia 22 d’octubre de 2018, va adoptar l’acord del qual
a continuació es transcriu la seva part dispositiva:
“Primer. Aprovar la convocatòria de concurs públic per l’atorgament de subvencions
destinades a la realització d’activitats físiques i/o esportives adreçades als ciutadans
de Martorell per l’any 2019 que es desenvoluparà segons les bases aprovades
definitivament per acord de la Comissió de Govern Patronat Municipal d’Educació
Física i Esports de Martorell de data 10 de desembre de 2001 i publicades al BOP
núm. 300 del 15 de desembre de 2001:
1. Partida pressupostària: La prevista, en el seu cas, en el pressupost del
Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de Martorell, que
s’aprovi per al 2019. TRANSFERENCIA A FAMILIES I INSTITUCIONS
ESPORTS.
Quantia total màxima de la subvenció convocada: La prevista, en el seu
cas, en el pressupost del Patronat municipal de serveis d’atenció a les
persones de Martorell, que s’aprovi per al 2019.
2. Objecte, condicions i finalitat de la subvenció: Subvencions destinades a
la realització d’activitats físiques i/o esportives adreçades als ciutadans de
Martorell.
3. La concessió de les subvencions s’efectuarà mitjançant un règim de lliure
concurrència no competitiva, a excepció dels programes “d’activitats eventuals”
i “d’altres activitats”, d’acord amb l’article 10 de les bases.
4. Requisits per a sol∙licitar la subvenció i forma d’acreditarlos:
4.1. Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions les persones enumerades
en l’article 7 de les bases reguladores.
4.2. No podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions, ni peticionaris, les
persones, entitats i associacions relacionades en l’apartat 1 que haguessin
signat un conveni de col∙laboració amb l’Ajuntament de Martorell o el seu
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Patronat per a la mateixa activitat o projecte per als quals es demana
subvenció.

4.3. No es podran atorgar noves subvencions si no estan justificades les
atorgades amb anterioritat, havent transcorregut el termini establert per a la
justificació.
4.4. No podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions, ni peticionaris, les
persones, entitats i associacions relacionades en l’apartat 1 que no estiguin al
corrent de les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Martorell o el seu
Patronat.
5. Òrgans competents per a la instrucció resolució del procediment. Un
cop presentades les sol.licituds es valoraran per la comissió qualificadora
nomenada a l’efecte. La resolució del procediment és competència del Consell
Rector del Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de Martorell,
d’acord amb els seus Estatuts.

7. Termini de resolució i notificació. El termini màxim serà de tres mesos a
comptar des del dia hàbil següent al de la finalització del termini de presentació
de sol∙licituds. Si no es dicta resolució dins de l’ expressat termini, s’entendrà
desestimada la petició.
8. Documents i informacions que han d’acompanyarse a la petició. La
documentació es presentarà en el model de sol∙licitud subvenció facilitat per
l’àrea d’esports.
El procediment de concessió d’una subvenció s’iniciarà mitjançant la
presentació, subsegüent si s’escau a la convocatòria publica corresponent,
d’una instància en la qual se sol∙liciti la subvenció, s’especifiqui l’activitat a
subvencionar i es declari el caràcter amb que s’actua (en nom propi o com a
representant legal o voluntari). L’esmentada instància s’acompanyarà dels
models de fitxes que facilitarà el Patronat.
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6. Termini de presentació de sol∙licituds. El termini de presentació de
sol∙licituds finalitzarà el dia 11 de desembre de 2018.

Cal omplir tantes fitxes de sol∙licitud per a cada programa com sol∙licituds de
suport es facin.
Cal omplir el model de fitxa de demanda que resumeix totes les peticions als
diferents programes.

Forma de acreditació dels requisits dels sol∙licitants: Les persones jurídiques
acreditaran la seva personalitat i representació adjuntant els documents
següents :
Còpia dels Estatuts vigents de l’entitat degudament inscrits en els registres
corresponent.
Fotocopia del NIF de l’entitat
Document que acrediti la representació que té el signant de la sol∙licitud i còpia
del DNI.

Compromís del peticionari de comunicar al Patronat, l’obtenció de subvencions
o ajuts per a la mateixa finalitat procedents d’altres administracions o ens
públics o privats.
Certificat acreditatiu de trobarse al corrent de les obligacions fiscals amb
l’Ajuntament de Martorell.
La documentació justificativa de reunir els requisits específics establerts a les
presents bases.
Certificat acreditatiu de no tenir pendent de justificar cap altre subvenció
atorgada amb anterioritat per l’Ajuntament de Martorell o per qualsevol dels
seus organismes autònoms.
Acreditar estar al corrent de pagament amb l’administració tributària i amb la
Seguretat Social, o bé signar una autorització al Patronat per a consultar
aquestes dades.
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5. A més de la documentació per acreditar la personalitat i representació del
peticionari abans esmentada, a la petició de subvenció s’adjuntarà :

Declaració responsable de no estar incurs en cap de les prohibicions per a
obtenir la condició de beneficiari de subvencions, assenyalades en els apartats
2 i 3 de l’article de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Les sol∙licituds, juntament amb els documents referits als apartats precedents,
s’hauran d’adreçar al President del Patronat, i es presentaran al Registre
d’aquest Patronat.

Els sol∙licitants hauran d’utilitzar els models oficials per als documents que es
determinin.
En el cas de que la documentació que es demana al punt 4 ja es trobi en poder
del Patronat amb antelació a la convocatòria, es podrà substituir per un escrit
de l’entitat notificant que no ha sofert modificacions.

10. La resolució que es dicti en el present procediment no posarà fi a la
via administrativa i serà susceptible de recurs d’alçada, que s’haurà
d’interposar davant del Ple de l’Ajuntament de Martorell.
11. Criteris de valoració de les sol∙licituds: els detallats a les bases per a
l’atorgament de subvencions destinades a la realització d’activitats físiques i/o
esportives adreçades als ciutadans de Martorell.
12. La resolució que es dicti en el present procediment es notificarà a cada
peticionari mitjançant correu certificat amb avís de recepció.
13. Composició de la Comissió qualificadora. Presidència: El President del
Patronat o membre de la Comissió de Govern del Patronat en qui delegui.
Secretària: Titular la tècnica d’administració general (Montserrat Navarro
Carrillo), o treballador/a del Patronat en qui delegui i Vocals: Un representant
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9. Lloc de presentació de la sol∙licitud. La sol∙licitud i la documentació que
s’hi adjunti s’haurà de presentar al Registre General del Patronat Municipal de
Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell situat al Pavelló municipal (l’Av.
Fèlix Duran i Cañameras, 1), al Complex esportiu La Vila (Mestres Gomila i
Reniu, 1), o al Complex Esportiu Torrent de Llops (Josep Vilar s/n).

de cada grup municipal, el Director del Patronat (Valentí Santos Gallego) i un
tècnic de l’àrea d’esports. (amb veu i sense vot)
14. Termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a la
qual es concedeix la subvenció :
14.1. Per percebre les subvencions concedides d'acord amb les
prescripcions d'aquestes bases és necessari haver realitzat els
projectes o les activitats subvencionats i presentar al Patronat Municipal
de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell el model de justificació
de la subvenció facilitat per aquest Patronat per a l’any 2017.

14.3. La documentació justificativa relacionada a l’article 19 de les
bases i s’haurà de presentar dintre del mes següent al de la finalització
de l’activitat subvencionada.
15. D’acord amb l’article 24 de les bases reguladores de la convocatòria, en el
moment de l’acceptació de la subvenció el beneficiari podrà optar pel
cobrament de la mateixa en règim de bestretes.
En aquest cas els pagaments es fraccionaran de la següent manera:
Es dividirà l’import del 80% de la subvenció atorgada pel nombre de mesos
compresos entre la data d’adopció de l’acord d’atorgament i el mes de la
finalització de l’activitat subvencionada (sense computar el mes de l’adopció de
l’acord i computant el de finalització de l’activitat).
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14.2. És obligatori fer constar en la documentació i en el programa
imprès de l’activitat subvencionada l’escut del Patronat Municipal de
Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell i l’expressió “amb el
suport del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de
Martorell”. La documentació i/o programa imprès de l’activitat haurà de
ser editada en llengua catalana, sense perjudici que pugui ser editada
també en altra o altres llengües.

La quantitat resultant determinarà l’import mensual a cobrar com a bestreta per
l’entitat beneficiaria des del mes següent al de l’adopció de l’acord fins al mes
de finalització de l’activitat subvencionada.
El pagament de cada mensualitat restarà condicionat a la justificació integra
dels imports percebuts amb anterioritat.
En cas que s’hagi percebut alguna bestreta i que la subvenció sigui revocada, o
reduïda a un import inferior al de la bestreta, el beneficiari restarà obligat a
reintegrar al Patronat la totalitat o l’excés sobre el que li correspon en el termini
d’un mes des de la notificació de la resolució oportuna, sens perjudici d’altres
responsabilitats en que hagi pogut incórrer el beneficiari.
Segon. Procedir a fer pública la convocatòria mitjançant anuncis al tauler d’edictes de
l’Ajuntament, al Tauler d’Anuncis del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les
Persones de Martorell i a Radio Martorell emissora municipal i a la pàgina web.

Quart: Traslladar el present acord als departaments d’Intervenció, i als integrants de
la Comissió qualificadora.
Martorell, document signat electrònicament al marge
El president
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Tercer: L’atorgament de les subvencions queda condicionat a l’existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost del Patronat municipal de serveis d’atenció a les
persones de Martorell de l’exercici 2019.

