Àrea d’Educació, Drets socials, Infància, Joventut i Esports

Servei de Recursos
Departament d’Esports
Convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a
entitats sense ànim de lucre per al foment d’activitats esportives en el municipi de Santa
Coloma de Gramenet durant l’any 2019.

Primer. Bases reguladores.
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&09/022017017317.pdf&1
El text íntegre d’aquestes bases ha estat publicat a la Seu Electrònica Municipal.
https://oiac.gramenet.cat:10003/CercadorOIAC/Fitxa.aspx?lngIdFitxa=17161&mode=a&lang=ca
Segon. Aplicació pressupostària, Import i quantia màxima dels ajuts.
Import total 81.700,00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 5900 34100 4890700 del pressupost
de 2019. La quantía màxima de les subvencions concedides d’acord amb les Bases específiques que
podrà percebre una entitat serà de 8.000 euros.

Tercer. Objecte, condicions i finalitat de la subvenció.
L’objecte d’aquestes Bases és la regulació dels criteris i el procediment per la concessió, el termini i la
forma de pagament i de justificació de les subvencions, dins dels límits establerts en els pressupostos
municipals, pel foment d’activitats en el terme de Santa Coloma de Gramenet durant els anys 2017 al
2019.
Els programes a subvencionar seran els següents:
1.
2.
3.
4.
5.

Esport d’Iniciació
Esport de Tecnificació
Esport de Competició
Esport i/o Activitats Físiques de Lleure
Esdeveniments Esportius

Les subvencions a que es refereixen aquestes Bases s’atorgaran per convocatòria pública anual amb
l’existència de crèdit adequat i suficient previst en el pressupost de l’Ajuntament.
L’ajuntament atorgarà les subvencions atenent als Criteris objectius d’atorgament que s’especifiquen en
l’article 20 de les Bases i garantirà que es respecti la proporcionalitat, la objectivitat, la igualtat i la no
discriminació en l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a les entitats que
concorreixin en cada programa.

Quart. Requisits per a sol·licitar els ajuts.
Sol·licitud per part de l’entitat beneficiària, d’acord amb allò especificat en l’article 4 de les Bases
Específiques per a l’atorgament de les esmentades subvencions.

Cinquè. Órgans competents per a la concesió dels ajuts.
La Tinença de l’Ajuntament de l’Àrea d’Educació, Drets Socials, Infància, Juventut i Esports d’aquest
Ajuntament elevarà la corresponent proposta de resolució, degudament motivada, en la Junta de
Govern Local.

Sisè. Plaç de presentació de les sol·licituds.
El plaç serà de 15 dies naturals des de la publicació de la corresponent convocatòria al BOP . Finalitzat
aquest període no s’admetran sol·licituds.
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Setè. Plaç de resolució i notificació.
Fins el 30 d’agost de 2019
Vuitè. Documentació que ha d’acompanyar les sol·licituds.
L’establerta en l’article 8 de les Bases específiques per a l’atorgament de les esmentades subvencions.
Novè. Règim jurídic.
Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions, i en la disposició general 12a de
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Desè. Criteris de valoració.
Els establerts en l’article 13 de les Bases Específiques per a l’atorgament de les esmentades
subvencions.
Onzè. Mitjans de notificació i publicitat.
D’acord amb allò que s’estableix a la nova redacció de l’article 18 de la LGS, aplicable per aquelles
subvencions concedides a partir de l’1 de gener de 2016, i de conformitat amb la Resolució de 10 de
desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el
procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajuts en el sistema Nacional de
publicitat de subvencions, la BDNS operarà como sistema de publicitat de subvencions.

Santa Coloma de Gramenet, 21 de maig de 2019

Diego Arroyo Bote
Tinent d’alcaldessa executiu de
la Àrea d’Educació, Drets socials,
Infància, Joventut i Esports
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