Vist l'informe de la cap de Secció d’Esports inclòs a l'expedient 227/2019.
Atès el Decret d'organització DEC/3817/2015, de 25 de juny, publicat en el BOP del 09
de juliol de 2015, pel qual s’efectua la delegació de competències de l’alcalde a la Junta
de Govern Local, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores per a l'atorgament de subvencions
de l’Àrea d’Esports i Salut Pública per a l’any 2019, temporada esportiva 2018-2019.
Segon.- Publicar aquest acord i el contingut de les bases al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona i a la web municipal, als efectes que determina l’article 124.2 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals.

https://bop.diba.cat
Pàg. 1-8

Vist el projecte de les bases específiques reguladores de les subvencions de l’Àrea
d’Esports i Salut Pública, de les regidories i programes que corresponen a cadascuna per
a l’any 2019, temporada esportiva 2018-2019.

CVE 2019002135

“Vista l'Ordenança General Reguladora de la concessió de subvencions d'aquest
Ajuntament, aprovada pel Ple Municipal de data 5 de juny de 2013, i la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions i el Reglament que la desenvolupa, aprovat per
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

Data 25-1-2019

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, en sessió del dia 21 de
gener de 2019 ha aprovat les bases específiques reguladores per a l'atorgament de
subvencions de l'Àrea d'Esports i Salut Pública per a l'any 2019, temporada esportiva
2018-2019 (exp. 227/19), amb el text següent:

A

ANUNCI

1. Objecte i finalitat
L'objecte d'aquestes bases específiques és potenciar les activitats de les entitats i
associacions que participen activament en la vida de la ciutat dels àmbits d'Esport i Salut
Pública.
Aquestes bases defineixen els processos de sol·licitud, concessió, justificació i pagament
dels ajuts d'aquests àmbits de l'Ajuntament mitjançant concurrència competitiva de
conformitat amb l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions d'aquest
Ajuntament, aprovada pel Ple Municipal el 5 de juny de 2013.
De forma general, es tindran en consideració les activitats que treballin en les següents
línies:
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B

BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIONS
DE L'ÀREA D'ESPORTS I SALUT PÚBLICA 2019

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Tercer.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal.

2. Requisits de les persones beneficiàries
En base al que estableix l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions
al capítol 2n, art. 9, poden sol·licitar subvencions les entitats o associacions sense ànim
de lucre, d'acord amb la normativa que els sigui d'aplicació, i que compleixin les següents
condicions:
1. Estar inscrites al Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament del Prat de
Llobregat. Excepcionalment podran sol·licitar subvencions aquelles persones
naturals o entitats no inscrites al Registre municipal quan l'activitat desplegada
tingui incidència o sigui d'interès per al municipi del Prat de Llobregat.
2. Haver justificat les ajudes rebudes en exercicis anteriors.
3. No rebre subvencions, pel mateix concepte, d’altres departaments o unitats de
l’Ajuntament.
4. Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament del Prat de
Llobregat i amb la resta de les administracions públiques.
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Pàg. 2-8
CVE 2019002135
Data 25-1-2019

Els projectes i activitats en l'àmbit de la Salut Pública objecte de subvenció es
desenvoluparan des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2019. Aquests hauran de
fomentar:
a) L’educació i informació sanitària, la difusió respecte a la prevenció de
malalties i/o la promoció de la salut.
b) La millora de la qualitat de vida de les persones que tenen malalties o
afectacions cròniques.
c) La formació d’agents de la població general o de col·lectius específic en
matèria sanitària.
d) La sensibilització, el suport i l’ajuda mútua en problemes de salut.
e) La difusió de projectes de salut pública orientats a l’anàlisi, la planificació
sanitària, la recerca i la participació.
f) Altres projectes de salut que complementin l’actuació municipal en l’àmbit
de la salut pública

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

a) Consolidar els agents que ofereixen serveis esportius a la població.
b) Garantir un nivell d’oferta que respongui a les necessitats i demandes del
teixit social.
c) Procurar que els serveis i activitats esportives en les vessants educativa,
recreativa, lúdica i competitiva arribin a tots els sectors de la població.
d) Donar suport i potenciar l’arrelament i l’estructuració del sistema esportiu
local, entès com una part del conjunt de promotors d’ofertes de serveis i
activitats esportives.
e) Facilitar l’accés a la pràctica esportiva d’aquells col·lectius, que per raons
socioculturals i/o econòmiques, no hi accedeixin de forma habitual.
f) Potenciar el coneixement extern i la imatge de la ciutat.

B

Els programes esportius objecte de subvenció per a l’any 2019, són els que es
desenvolupen durant l'any 2019 o durant la temporada esportiva 2018/2019. Aquests
hauran de:

A

a) Projectes conjunts i compartits amb altres entitats que tinguin un impacte
positiu a la ciutat
b) Interès del projecte per a la ciutat
c) Impacte que tingui l'activitat i el nombre de persones a qui s'adreça
d) El dèficit d'activitats anàlogues al municipi
e) El foment de la cohesió i inclusió social
f) La dificultat d'execució sense subvenció
g) L'estímul de propostes noves o experimentals i que fomentin la participació
i la creativitat

5. Presentar la sol·licitud de subvenció dins del termini màxim de presentació fixat
en la convocatòria.
6. Estar al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social.

En tot allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, el seu reglament de desenvolupament aprovat pel
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de disposicions legals aplicables en
matèria de règim local pel que fa al procediment per a la concessió de subvencions
públiques.
Els dubtes que es puguin plantejar en l’aplicació d’aquestes bases podran ser clarificades
per la comissió avaluadora definida en l’article 17.2 de l’Ordenança general reguladora de
la concessió de subvencions d’aquest Ajuntament.
4. Forma i termini en què s’han de presentar les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds es definirà a la corresponen convocatòria. En
cas que hagi crèdit disponible un cop atorgades les subvencions, es podrà obrir una
segona convocatòria.
Qualsevol sol·licitud presentada fora de termini no serà admesa a tràmit.
La sol·licitud es podrà presentar a través de l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà
(OIAC), adjuntant els documents que es detallen a la convocatòria.
Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, es requerirà la persona
sol·licitant perquè l’esmeni en el termini de deu dies hàbils, amb l’advertiment que de no
fer-ho se la tindrà per desistida de la seva sol·licitud prèvia resolució dictada a l’efecte.
5. Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions a què es refereixen aquestes bases serà
el de concurrència competitiva. Es realitzarà convocatòria pública a la qual podran
presentar-se les persones que compleixin els requisits que s’exigeixin, en la forma i en el
lloc que s’hi determinaran. La convocatòria es publicarà a la seu electrònica de
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Pàg. 3-8
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També estaran subjectes al que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre de
transparència i accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.

Data 25-1-2019

Aquestes bases tenen naturalesa de bases complementàries a l’Ordenança general
reguladora de la concessió de subvencions d’aquest Ajuntament, publicada a la seu
electrònica.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

3. Règim jurídic

B

Els destinataris específics principals de les subvencions de l'àmbit de salut pública són
entitats sense ànim de lucre que tinguin com a un dels seus objectius principals
promoure i protegir la salut i que realitzin la seva activitat al Prat de Llobregat. També
podran sol·licitar subvencions aquelles persones naturals o entitats no inscrites al
Registre municipal quan l'activitat desplegada tingui incidència o sigui d'interès per al
municipi i ciutadans del Prat de Llobregat.

A

Els destinataris específics de les subvencions de l'àmbit de l'esport són principalment els
clubs i les entitats esportives. No obstant podran optar també els centres educatius, les
AMPA, les persones físiques, les entitats amb treball dirigit a discapacitats així com la
resta d'entitats que realitzin activitats i programes esportius que es puguin emmarcar en
aquestes bases. En tots els casos serà necessari que tinguin seu al Prat de Llobregat.

l’Ajuntament i al Butlletí oficial de la província de Barcelona. Aquesta darrera publicitat
s’efectuarà a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.
El procediment de concessió de les subvencions serà l’establert en els articles 15 i
següents de l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions d’aquest
Ajuntament i concretat en l’acord de convocatòria.

Aquesta comissió presentarà a l’òrgan instructor una proposta d’atorgament, prèvia
verificació que les sol·licituds compleixen els requisits establerts en aquestes bases i en
la convocatòria, i ponderats els criteris establerts per a l’atorgament de la subvenció.
7. Criteris objectius per a l’atorgament de la subvenció

https://bop.diba.cat

Les sol·licituds de subvenció seran objecte d’estudi i d’informe per part d’una comissió
avaluadora constituïda per les persones que es designaran en la convocatòria.

A

6. Òrgan competent per a la instrucció i per a la resolució del procediment

Puntuació
màxima

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 25-1-2019

25 punts

20 punts

15 punts

10 punts

10 punts

B

Criteris i indicadors a valorar
A.- Foment de l'esport en edat escolar:
Projecte d'escola esportiva per infants i joves
Implicació al model esportiu en edat escolar del Prat de
Llobregat: certificació "Escola Esportiva Prat"
Número d'equips o esportistes individuals menors de 18 anys
que participen en JJEE del Consell Esportiu del Baix Llobregat
B.- Foment de l'esport federat:
Implicació al model esportiu en edat escolar del Prat de
Llobregat: certificació "Escola Esportiva Prat"
Número d'equips o esportistes individuals menors de 18 anys
que participen en competició federada
Número d'equips o esportistes individuals majors de 18 anys
que participen en competició federada
C.- Foment de l'esport femení:
Número d'equips o esportistes individuals femenines menors
de 18 anys
Número d'equips o esportistes individuals femenines majors
de 18 anys
D.- Organització esdeveniments esportius:
Rellevància de l'activitat esportiva: nivell local, comarcal,
provincial, autonòmic, estatal o internacional
Nombre d'esportistes participants
E.- Inclusió social:
Adhesió al programa de beques extraescolars del municipi
Volum d'esportistes de l’entitat becats o que rebin ajuts de

CVE 2019002135

En l'àmbit de l'esport, els criteris per a l'atorgament de la subvenció s'establiran per als
projectes definits en el punt 8 d'aquestes bases, sobre un total de 100 punts, en base a:

Pàg. 4-8

7.1. Àmbit de l'esport
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Serveis Socials
F.- Estructura de l'entitat:
Nombre de tècnics (entrenadors, monitors, delegats,
coordinadors i directors tècnics) amb titulació reglada
Nombre de tècnics esportius amb contracte laboral, per a un
període mínim de setembre a juny (temporada esportiva)
G.- Foment de l'esport Educatiu i/o de lleure:
Número d'equips o esportistes individuals participants en
activitats de lleure (sense competició o competició no
federada ni de JJEE)
H.- Massa social:
Número de socis majors de 18 anys amb dret a veu i vot a
l'assemblea de socis

10 punts

A

5 punts

En l'àmbit de la salut pública, els criteris que s'utilitzaran per a la valoració de les
sol·licituds de subvenció, sobre un total de 100 punts, seran els que s'estableixen a
continuació:

La implantació de l’entitat
Implicació continuada en iniciatives promogudes per
l’Ajuntament del Prat
El dèficit d’activitats anàlogues en el municipi i la
complementarietat als serveis públics
L'antiguitat de l'entitat i l'experiència en l'àmbit que treballen
Local social al Prat

CVE 2019002135

Puntuació
màxima
70 punts
10 punts

Data 25-1-2019

10 punts
10 punts
10 punts
10 punts
10 punts
10 punts

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Criteri i indicadors a valorar
Interès del projecte
La consonància amb l'objectiu de promoure i protegir la salut
i millorar la qualitat de vida de la població del Prat de
Llobregat
La justificació dels beneficis per a la salut del col·lectiu al qual
va adreçat que aporta l’activitat.
El nombre de programes o serveis proposats
El nombre de persones beneficiàries de l’activitat/s o serveis
proposats
Els destinataris del projecte: persones en risc d’exclusió
social i/ o col·lectius vulnerables
La qualitat tècnica, rigor claredat i detall del projecte.
El caràcter innovador

Pàg. 5-8

7.2. Àmbit de la Salut Pública

https://bop.diba.cat

5 punts

30 punts
10 punts
10 punts
5 punts
5 punts

8. Import de la subvenció

B

8.1. Àmbit de l'esport
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L’import màxim destinat a l’atorgament de les subvencions en l'àmbit de l'esport
definides en aquestes bases és de 70.000 € per a l’exercici de 2019 a càrrec de la partida
pressupostària 31 3411 48901 Transferències corrents associacionisme esportiu.
La determinació de l’import assignat a cada subvenció es realitzarà proporcionalment en
funció de la puntuació obtinguda en cada un dels següents projectes i a la quantitat
disponible:

1.200 €

9.500 €

900 €

4.000 €

1.000 €

4.500 €

3. Projectes esportius d'altres entitats i associacions
4. Projectes esportius dirigits a persones amb diversitat
funcional

(*) Els clubs i entitats esportives que poden optar a aquest projecte han d’haver estar
fundats abans de l’1 de gener de 2017 i acreditar el desenvolupament d’activitat
esportiva almenys una temporada esportiva completa al Prat de Llobregat des d’aquesta
data.
8.2 Àmbit de la Salut Pública
L’import màxim destinat a l’atorgament de les subvencions en l'àmbit de la Salut Pública
definides en aquestes bases és de 6.000 € per a l’exercici de 2019 a càrrec de la partida
pressupostària 32 3112 48902 Transferències corrents entitats.
La determinació de l'import assignat a cada subvenció es realitzarà proporcionalment en
funció de la puntuació obtinguda en cada un dels projectes i en base a la quantitat
disponible.
9. Forma de pagament de la subvenció
L’import de la subvenció s’abonarà de la manera següent:
- 60% del total de la subvenció concedida: un cop redactada la resolució i aprovada per
la Junta de Govern Local.
- 40 % restant de la subvenció: es farà efectiva un cop el/la beneficiari/ària hagi
justificat correctament l’aplicació del 100% de l’import de la subvenció.
10. Termini i forma de justificació

https://bop.diba.cat

2. Projectes esportius d'associacions de mares i pares

Pàg. 6-8

52.000 €

CVE 2019002135

5.500 €

Data 25-1-2019

1. Projectes de clubs i entitats esportives consolidades (*)

A

Import
disponible

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Projectes esportius

Import màxim a
atorgar per
entitat

B

Per percebre les subvencions atorgades, caldrà justificar l'aplicació a la finalitat per a la
qual fou concedida, mitjançant la presentació, fins al 31 de gener de 2020 com a màxim,
de la documentació següent:

| Pl. de la Vila 9, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 379 00 50. www.elprat.cat. NIF P0816800G

6/8

1. Memòria d'ACTIVITATS: detall de les activitats realitzades a cadascun dels programes
subvencionats, indicant-ne el funcionament, la participació, l’assoliment dels objectius i
propostes de millora per a futures edicions. També s'ha d'incloure un exemplar de tota la
documentació i propaganda editada per l’activitat subvencionada, en la qual haurà de
figurar la col·laboració de l’Ajuntament del Prat de Llobregat

3. Sol·licitud de pagament signada per la presidència de l’entitat o per la persona
peticionària particular, adreçada a la regidoria corresponent, en la qual se sol·liciti el
pagament del 40% restant de la subvenció.
Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, s’atorgarà a la persona
interessada un termini de quinze dies per a la seva esmena. L’incompliment en termini
de l’obligació de justificació de la subvenció o la justificació insuficient comportarà el
reintegrament de la quantitat indegudament percebuda.
11. Obligacions dels beneficiaris
Les persones beneficiàries hauran de complir les obligacions establertes en la Llei
38/2003, general de subvencions, així com en l’Ordenança general reguladora de la
concessió de subvencions d’aquest Ajuntament. En tot cas, hauran de complir les
obligacions següents:
- Acceptar la subvenció a l’efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva
aplicació. En aquest sentit, s’entendrà acceptada tàcitament la subvenció concedida pel
transcurs d’un mes a partir de la recepció de l’acord de concessió de la subvenció sense
que la persona o entitat beneficiària hagi manifestat expressament la seva
disconformitat.
- Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió de la
subvenció.

https://bop.diba.cat
Pàg. 7-8
CVE 2019002135

Les factures hauran de tenir les característiques següents:
- Hauran d'anar a nom de l’entitat beneficiària.
- Hauran de fer referència a les despeses de funcionament generades per l’activitat
subvencionada.
- La data haurà de correspondre a la temporada en què s’ha dut a terme l’activitat
subvencionada.
- Hauran de complir 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.).
- Han de ser documents originals o compulsats.
- Hauran d'estar efectivament pagades. Cal adjuntar el corresponent comprovant
de pagament.

Data 25-1-2019



Relació de factures en un full resum, que s’acompanyarà de l’original i la fotocòpia
de les factures justificatives de les despeses efectuades amb motiu de l’activitat
objecte de subvenció, per un import mínim de la subvenció concedida
Balanç econòmic d’ingressos i despeses reals del període objecte de subvenció

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona



A

2. Memòria ECONÒMICA:

- Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
social. D’acord amb allò establert a l’article 23.3 de la Llei general de subvencions, la
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B

- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans competents
d’aquest Ajuntament, aportant tota la informació que els sigui requerida.

presentació de la sol·licitud de subvenció per part de la persona o entitat sol·licitant
comportarà l’autorització a l’Ajuntament per recavar els certificats de l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Les subvencions a què es refereixen aquestes bases seran compatibles amb qualsevol
altra concedida per altres administracions, ens públics o privats. Tanmateix, l’import
d’aquestes subvencions conjuntament amb el dels ingressos que s’obtinguin i el dels
recursos propis que es destinaran a l’activitat, no podrà superar el cost total del projecte
que es desenvolupi. Si se supera aquest cost, s’exigirà la devolució de l’excés en la part
proporcional.”
El que es fa públic per a coneixement general i en compliment d’allò establert a l’article
15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.

https://bop.diba.cat

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El Prat de Llobregat, 21 de gener de 2019
El tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Esports i Salut Pública
Juan Pedro Pérez Castro

Pàg. 8-8

12. Compatibilitat amb altres subvencions

CVE 2019002135

- En el cas que la subvenció sol·licitada sigui superior a 10.000 €, comunicar a
l’Ajuntament la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o
administració, a fi i efecte que es puguin fer públiques, d’acord amb el que estableix
l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

Data 25-1-2019

- Complir les obligacions previstes en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, respecte a la
publicitat activa.

A

- Disposar de les certificacions legalment establertes per acreditar que les persones que
en execució de l’activitat subvencionada tinguin contacte habitual amb menors, no han
estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat
sexual, d’acord amb el que estableix l’article 13.5 de la Llei orgànica de protecció jurídica
del menor i segons estableix l’article 8.4 de la Llei 45/2015, de 14 d’octubre, de
voluntariat.
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