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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE VALLIRANA
ANUNCI sobre aprovació inicial de les bases reguladores per sol·licitar i atorgar subvencions per a
programes esportius per a l'any 2019.
Mitjançant acord del Ple Ordinari de l'Ajuntament de Vallirana en sessió celebrada el dia 28 de març de 2019 es
van aprovar inicialment les bases que es transcriuen a continuació:

“BASES REGULADORES PER A SOL.LICITAR I ATORGAR SUBVENCIONS PER A PROGRAMES ESPORTIUS PER
L'ANY 2019.

ARTICLE 1 .- OBJECTE I FINALITAT
L'objecte d'aquestes bases és definir el conjunt de condicions I el procediment a seguir per a la sol·licitud,
aprovació i justificació de subvencions a atorgar per la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Vallirana, per tal
de portar a terme activitats I programes esportius dins del nostre municipi a l'any 2019.
Els objectius a assolir, mitjançant l'atorgament de subvencions per a activitats i programes esportius són els
següents:
A Oferir serveis i activitats esportives en les vessants educativa, recreativa, lúdica i competitiva a tots els
sectors de la població.
B Donar suport i potenciar l'arrelament i estructuració del sistema esportiu local, entès com el conjunt de
promotors d'ofertes de serveis i activitats esportives, així com els seus usuaris i/o practicants.
C Fomentar la participació de les entitats esportives en les activitats festives i culturals locals de caire no
esportiu i de participació oberta.
Pels motius abans esmentats, es donarà suport als següents programes esportius:
PROGRAMA E1: ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES PUNTUALS EXTRAORDINÀRIES
PROGRAMA E2: FORMACIÓ DE TÈCNICS I DIRECTIUS
PROGRAMA E3: FOMENT DELS VALORS EN L'ESPORT DINS DEL MARC DEL PROGRAMA “JUGA VERD PLAY” DEL
CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT.
PROGRAMA E4: AJUTS A ENTITATS, EQUIPS I PERSONES AMB REPRESENTATIVITAT I IMATGE DINS L'ÀMBIT
ESPORTIU NACIONAL.
PROGRAMA E5: PARTICIPACIÓ D'ENTITATS ESPORTIVES EN ACTIVITATS FESTIVES I CULTURALS DEL
MUNICIPI.

ARTICLE 2 .- DESTINATARIS
Poden sol·licitar subvencions els clubs, entitats, associacions esportives o persones físiques, sense ànim de
lucre, que realitzen activitats en l'àmbit de l'activitat física i l'esport en el municipi de Vallirana o porten el nom
del municipi en competicions d'àmbit nacional o internacional.
Les entitats sol·licitants hauran de complir els requisits següents:
- Estar inscrites al Registre de Clubs, Associacions i Entitats Esportives de la Secretaria General de l'Esport de
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la Generalitat de Catalunya.
- Estar inscrites en el Registre d'Entitats de l'Ajuntament de Vallirana.
- Desenvolupar la seva activitat a Vallirana i radicar la seva seu oficial en el seu terme municipal o portar el
nom del municipi en competicions d'àmbit nacional o internacional.
- Haver justificat les ajudes rebudes en exercicis anteriors i no estar afectats per qualsevol tipus de sanció
- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per aquesta o altres administracions o
ens públics o privats. Tanmateix, l'import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.
- Participar activament de les activitats festives i culturals realitzades en el municipi de Vallirana

ARTICLE 3 .- PROGRAMES ESPORTIUS OBJECTE DE SUBVENCIÓ

PROGRAMA E1. ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES PUNTUALS EXTRAORDINÀRIES.

Tipus de
subvenció

Econòmica.

Destinataris

Totes les entitats, clubs i associacions de Vallirana

Objectius

Donar a conèixer la realitat esportiva de Vallirana.
Intercanviar experiències amb altres entitats.
Promoure la pràctica esportiva en totes les seves vessants: recreativa, formativa, competitiva i de
temps lliure en general

Dotació
econòmica

3.500'00 €

Criteris de
valoració

En cap cas, l'aportació de la Regidoria superarà el 50 % del cost de l'activitat.
Es valorarà cada proposta amb una puntuació de 0 a 10 punts tenint en compte el següent varem:
Criteris d'interés general de l'activitat: Fins 4 punts
Si són mancomunades o amb participación d'altres entitats del municipi: 2 punts
Si són de participació gratuïta: 1'5 punts
Si són de participació oberta: 1'5 punts
Si són gratuïtes pel públic general: 1 punt

Terminis de
solicitud

30 de setembre

PROGRAMA E2. FORMACIÓ DE TÈCNICS I DIRECTIUS ESPORTIUS.

Tipus de
subvenció
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Destinataris

Entrenadors, monitors esportius, àrbitres, delegats o membres de les juntes directives de les entitats
esportives de Vallirana

Objectius

Augmentar els coneixements en l'àmbit esportiu per dotar d'una major qualitat d'actuació dins de les
entitats dels tècnics i directius locals

Dotació
econòmica

1.500'00 €

Criteris de
valoració

Es farà una aportació màxima de 150'00 € per persona i curs fins esgotar la dotació econòmica. En cap
cas l'aportació superarà el 50 % del cost de la formació.

Terminis de
solicitud

30 de setembre

PROGRAMA E3. FOMENT DELS VALORS EN L'ESPORT DINS DEL MARC DEL PROGRAMA “JUGA VERD PLAY” DEL
CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT

Tipus de
subvenció

En especies. L'Ajuntament assumirà els costos de les llicències escolars.

Destinataris

Entitats, clubs i associacions que participin en els jocs escolars dins del programa “Juga Verd Play”
del Consell Esportiu del Baix Llobregat

Objectius

Fomentar els valors en la pràctica de l'esport en categories infantils.

Dotació
econòmica

3.600'00 €

Criteris de
valoració

Es valoraran totes les sol·licituds presentades i s'assumiran totes les peticions presentades, sempre i
quan hi hagi suficient pressupost.

Terminis de
solicitud

30 de setembre

PROGRAMA E4. AJUTS A ENTITATS, EQUIPS I PERSONES AMB REPRESENTATIVITAT I IMATGE DINS L'ÀMBIT ESPORTIU
NACIONAL.

Tipus de
subvenció

Econòmica.

Destinataris Clubs, equips i persones de Vallirana que realitzen activitats esportives amb transcendència i
representativitat, tant des del punt de vista de l'espectacle esportiu i de la seva repercussió als mitjans
de comunicació, com dels aspectes relacionats amb la difusió i potenciació de la imatge del poble.
Objectius

Potenciar i difondre la imatge del poble.
Ajudar a aquells equips o persones que no poden accedir a aquests tipus de competició, degut al seu alt
cost econòmic.

Dotació
econòmica
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Criteris de
valoració

Es valorarà cada proposta amb una puntuació de 0 a 10 punts tenint en compte el següent varem:
Criteris d'interés general: Fins 4 punts
Si són d'esports d'equip: 1 punt
Segons el cost de la competició: Fins a 1 punt
Si són competicons de tota una temporada: 2 punts

Terminis de 30 de setembre
solicitud

PROGRAMA E5. PARTICIPACIÓ D'ENTITATS ESPORTIVES EN ACTIVITATS FESTIVES I CULTURALS DEL MUNICIPI.

Tipus de
subvenció

Econòmica.

Destinataris Entitats, clubs i associacions amb pràctica esportiva dins del municipi
Objectius

Potenciar la participació de les entitats esportives de Vallirana en els actes festius i culturals que tenen
participació oberta del municipi.

Dotació
econòmica

2.500'00 €

Criteris de
valoració

Es valoraran les sol·licituds amb una puntuació de l'1 al 10. Per cada participació en aquests actes
festius o culturals es donarà un punt a l'entitat, fins a un màxim de 10:
Reis
Carnestoltes
Sant Sebastià
Sant Jordi
Sant Mateu
Fires
Altres 1
Altres 2
Altres 3
Altres 4
Es farà el repartiment de la dotació económica segons els punts obtinguts per cada entitat.

Terminis de
solicitud

30 de setembre

ARTICLE 4.- SOL.LICITUDS: DOCUMENTACIÓ.
Les sol·licituds s'hauran de presentar al registre d'entrada de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de
Vallirana, adjuntant la següent documentació:
- Les fitxes/impresos corresponents a les subvencions sol·licitades i la documentació que s'hi determini (en
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funció dels programes)
- Memòria econòmica de l'exercici anterior i el pressupost de l'actual exercici de l'entitat
- Projecte i pressupost detallats dels programes pels quals es demana subvenció.
Els impresos de sol·licitud de subvenció estaran a disposició dels interessats en els següents indrets:
- A la Regidoria d'Esports (Masia de Can Batlle – Carrer del molí 2-4)
Les sol·licituds s'hauran de presentar en els terminis fixats en cadascun dels programes.

ARTICLE 5 .- RESOLUCIÓ
Les sol·licituds presentades seran examinades i valorades pel tècnic/a corresponent, a partir dels criteris de
valoració establerts a les bases. Aquesta resolució serà conjunta de tots els programes establerts en aquestes
bases. El tècnic/a elevarà la proposta al regidor, a intervenció i a secretaria de la corporació per a la seva
conformitat, abans de ser presentada a la Junta de Govern Local.
El termini màxim per a la resolució de les sol·licituds de subvenció serà de 30 dies, a partir de l'endemà de la
data límit de presentació.
La resolució final es notificarà individualment a cada entitat.

ARTICLE 6 .- TERMINI I FORMA DE PAGAMENT
L'Ajuntament de Vallirana procedirà a pagar les subvencions atorgades, una vegada sigui aprovada l'obligació i
el pagament per la Junta de Govern Local, segons la valoració tècnica presentada, en un màxim de 30 dies,
sempre segons les disponibilitats de tresoreria.

ARTICLE 7 .- JUSTIFICACIÓ
Les entitats preceptores de la subvenció hauran de portar la documentació següent en el termini màxim de deu
dies naturals a partir de la data de resolució de l'atorgament de les subvencions:
- Factures de les despeses objecte de subvenció. La Regidoria només es quedarà la còpia un cop comprovada
la seva validesa.
- Un exemplar de la documentació i publicitat impresa generada per l'activitat, en què haurà de figurar la
col·laboració de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Vallirana.

ARTICLE 8 .- OBLIGACIONS DELS PERCEPTORS.
Les entitats perceptores de les subvencions atorgades hauran de :
- acreditar el compliment dels requisits i documentació fixades en aquestes bases particulars.
- justificar de manera adient les subvencions municipals concedides anteriorment i que ja es trobin dins del
termini d'obligació de justificació.
- Col·laborar en el seguiment o demanda d'informació que realitzi la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament;
- presentar els certificats de Hisenda i Seguretat Social de trobar-se al dia de pagament amb ambdues.
- La llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix
en l'article 15.2: “Les bases reguladores de la concessió de subvencions i ajuts públics que es puguin atorgar
per un import superior a 10.000 euros han d'incloure l'obligació dels beneficiaris, si són persones jurídiques, de
comunicar als subjectes obligats la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o
administració, a l'efecte de fer-les públiques. En els supòsits legals en què no s'apliqui un procés de
concurrència per a atorgar les subvencions o els ajuts, aquesta obligació l'ha d'incloure l'acte o el conveni
corresponent.”
En aquest sentit, les entitats que precebin més de 10.000,00 € en subvencions al llarg de l'any 2019, per tal
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de donar compliment a l'esmentada llei han de comunicar a l'Ajuntament de Vallirana el que la LTC estableix
(retribucions de llurs òrgans de direcció o administración), donat que l'ajuntament, en qualitat de subjecte
obligat, ha de publicar aquesta informació al portal de transparència.

ARTICLE 9.- SEGUIMENT, ANUL.LACIÓ I RESPONSABILITATS
- Les subvencions tindran caràcter voluntari i no generaran, en cap cas, dret respecte de peticions posteriors;
tampoc no invocables com a precedent
- La Regidoria d'Esports podrà sol·licitar els subvencionats l'estat de la gestió de la subvenció, per tal de
garantir la bona destinació de la mateixa.
- La Regidoria d'Esports podrà anular la subvenció atorgada si detecta que l'ús que s'ha fet és diferent a
l'objecte o objectiu subvencionable o pel que s'ha sol·licitat l'ha subvenció
- Cas que l'entitat, club o associació es dissolgués abans de fer-se efectiva la subvenció, l'Ajuntament queda
exempt de fer el pagament, tot i que es creï una entitat, club o associació amb els mateixos membres i amb
objectius similars.
L'Ajuntament quedarà exempt de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol altra mena
derivada de les actuacions a què restin obligades les persones o entitats destinatàries de les subvencions
atorgades.

ARTICLE 10.- RÈGIM JURÍDIC
Les presents bases estan subjectes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a
129 del Reglament d'Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de
13 de juny.
També estan subjectes a l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament, que fou aprovada inicialment
per acord del Ple de data 25 de setembre de 2014, i publicada al Butlletí Oficial de la Província de 24 de
novembre de 2014 la seva aprovació definitiva.
Per donar compliment al principi de publicitat de conformitat amb l´art. 124, del Decret 179/995, de 13 de
juny, pel que s´aprova el Reglament d´obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), sotmetre l´acord a
aprovació, juntament amb les bases, a informació pública mitjançant anunci que es publicarà al BOP, al DOGC,
en el tauler d´anuncis de la Corporació, per un termini de vint dies, perquè els interessats puguin examinar l
´expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions
o suggeriments en l´esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d´acord exprés
pel Ple.
A partir d'aquesta publicació, la Junta de Govern Local aprovarà la corresponent convocatòria, que es publicarà
en el taulell d'anuncis i la web municipal.

Qualsevol discrepància sobre el present text, un cop esgotada la via administrativa, serien els Tribunals del
Contenciós Administratiu els competents en la mateixa.”

Així mateix també es va aprovar, en el mateix ple, exposar aquestes bases al públic mitjançant anunci que es
publicarà al BOP, al DOGC, en el tauler d´anuncis de la Corporació, per un termini de vint dies, perquè els
interessats puguin examinar l´expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De
no presentar-se reclamacions o suggeriments en l´esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament
sense necessitat d´acord exprés pel Ple.

Vallirana, 11 d'abril de 2019

Eva Martínez Morales
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Alcaldessa

(19.107.020)
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