Ajuntament de Mataró

BASES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LA INCLUSIÓ ESPORTIVA
D’INFANTS I/O JOVES AMB RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL DE L’AJUNTAMENT DE
MATARÓ. TEMPORADA 2019-2020
2019
(ANY 2019)

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L’objecte de la convocatòria és establir les bases reguladores per a la concessió de subvencions a
entitats esportives de la ciutat, per a la inclusió esportiva d’infants i joves de Mataró, en els seus equips
i/o grups d’entrenament i competició esportiva, o bé, en les seves escoles de formació esportiva
(iniciació esportiva), per la temporada esportiva 2019-2020.
2019

PRESSUPOSTAR I QUANTIA DE LES SUBVENCIONS
2. CRÈDIT PRESSUPOSTARI
El límit pressupostari de les subvencions està previst a la partida núm. 840000.341130.48901 - en el
pressupost de la Direcció d’Esports de l’Ajuntament de Mataró; per a l’exercici 2019, en un import
de 10.000,00 € .
S’atorgaran subvencions per com a màxim 50 places, per un import mínim de 200 euros per cada
plaça que l’entitat ocupi amb un infant o jove amb risc d’exclusió social, derivat pel Servei de
Benestar Social de l’Ajuntament.
Les subvencions serviran per fer front al cost de les quotes i despeses que les entitats sol·licitants
hauran d’assumir per la inclusió d’infants i joves en les seves activitats derivades d’aquesta
participació.

3. ENTITATS BENEFICIÀRIES
ÀRIES
Poden sol·licitar subvencions (per un màxim de 5 places) les entitats esportives sense finalitat de
lucre, domiciliades al municipi, legalment constituïdes i inscrites al Registre Municipal d’Entitats i
al Registre d’entitats de la Generalitat de Catalunya,
Catalunya queden excloses les AMPAS i les associacions
esportives escolars.

4. REQUISITS DE LES ENTITATS
Les entitats han de:
star inscrites al Registre Municipal d’Entitats, com a màxim, el darrer dia de presentació de
a) Estar
les sol·licituds.
b) Omplir la fitxa de sol·licitud, on hauran d’especificar:
• Edat, categoria, equip, activitat / esport de cada plaça ofertada
places, prenent el compromís d’acceptar els
c) Posar a disposició fins a un màxim de 5 places,
nens/joves que els vinguin derivats del Servei de Benestar Social.
Direcció d’Esports
Sant Cugat, 169 - 08302 Mataró
Tel.93 758 23 71. Fax 93 758 23 72
esports@ajmataro.cat

d) Indicar quina quantitat econòmica aportaran a la plaça ofertada. Com a mínim s’han de
comprometre a aportar a cada plaça, la mateixa quantitat que aportarà l’Ajuntament
(200,00€).
€). Per tant, s’ha d’indicar quina part del cost de la plaça ofertada assumirà
assumir el club
(mínim 200,00€)
€) i quina la família. En el cas que el cost de la plaça sigui inferior a 400,00€
400,00 i
que, per tant, l’entitat no pugui assumir els 200,00€
200,00 mínims, s’hauràà d’indicar l’import total
de la plaça i quin import assumirà l’entitat.
e) Estar al corrent del compliment
compliment de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social
i amb l’Ajuntament de Mataró, abans de la concessió de la subvenció.
f) No trobar-se en cap de les causes que estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions,
subvencions, i l’article 18.1 f. del Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol, Reglament General de subvencions.
g) No s’atorgaran subvencions si l’entitat beneficiària té pendent de justificar una subvenció
municipal atorgada amb anterioritat, que hagi vençut el termini de justificació

5. REQUISITS DELS NENS I/O JOVES PARTICIPANTS
El Servei de Benestar Social de l’Ajuntament de Mataró derivarà als nens i/o joves amb risc
d’exclusió social a les entitats esportives beneficiàries de les subvencions, d’acord amb els seus
criteris de filtre i valoració, que s’hauran d’ajustar als següents:
1. Infants o adolescents nascuts entre els anys 2001 i el 2016.
2. L’infant, l’adolescent i la seva família han de tenir expedient actiu al Servei de Benestar
Social i trobar-se
se en situació
situa de tractament social.
3. Trobar-se
se en una situació de risc social valorada pel Servei de Benestar Social segons els
criteris establerts a la llei 14/2010 dels Drets i Oportunitats de la Infància i l’Adolescència
(LDOIA) i els llistats d’indicadors establerts a l’Ordre BSF/331/2013 que desenvolupa
l’article 86 de la LDOIA.
4. La inscripció
cripció de l’infant o l’adolescent a una activitat esportiva ha de ser per prescripció
d’un professional
sional del Servei de Benestar Social.
5. Hi ha d’haver el compromís de la família de facilitar la realització de l’activitat per part de
l’infant i adolescent.
6. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR
Les sol·licituds s’hauran de formalitzar mitjançant model normalitzat adreçat
adreça a la Direcció
d’Esports.
Es facilitarà un dossier amb la documentació necessària per sol·licitar i justificar la subvenció.
Respectant els terminis establerts, les entitats interessades hauran de presentar, degudament
emplenada segons els models facilitats, la documentació següent:
-

Instància de sol·licitud de
d subvenció subscrita per
er la presidència de l'entitat o per qui en tingui
conferida la representació. Es podrà presentar una única sol·licitud de subvenció per entitat.
En aquesta instància cal indicar:
indicar edat, categoria, equip i activitat / esport de cada plaça ofertada;
i la quantitat que el club aportarà per cada plaça sol·licitada.
Declaració
eclaració responsable en què manifestin disposar de les certificacions legalment establertes
per acreditar que les persones que participin al projecte no han estat condemnades per sentència
ferma per algun delicte contra la llibertat
llibertat i indemnitat sexual i, en el cas que canviï alguna
persona adscrita al projecte, es comprometen a aportar una nova declaració responsable.

-

-

Declaració
eclaració responsable de no deutes ni amb Hisenda ni amb la Tresoreria de la Seguretat
Social, d’acord amb el que estableix l’article 25 de les Bases d’Execució del Pressupost
municipal de l’any 2019..
Còpia de la pòlissa i rebut de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil i d’accidents
dels esportistes. Les assegurances han de cobrir les previsions descrites en el decret 58/2010, de
4 de maig.. Aquesta documentació no caldrà aportar-la
aportar la quan les entitats l’hagin aportat
anteriorment a l’Ajuntament en la convocatòria de subvencions del 2019 o en les sol·licituds
d’ús de la temporada 2019-2020
2019
i estiguin vigents en el moment de presentació de la
documentació.

El termini de presentació de les sol·licituds és del 7 al 27 de novembre de 2019,
2019 ambdós inclosos.
Les presentades fora d’aquesta data es consideraran fora de termini.
esentar a:
Les sol·licituds es podran presentar
- Direcció d’Esports, carrer de Sant Cugat, 169;
Horari de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores
-

Oficines d'Atenció Ciutadana (OFIAC) La Riera, La Riera, 48,
Horari de dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 hores, i divendres de 9.00 a 14.00 hores.
hor

-

Oficines d'Atenció Ciutadana (OFIAC) de:
Rocafonda - carrer de Josep Punsola, 47
Molins - carrer de Nicolau Guanyabens, 23-25
Cerdanyola - passeig de Ramon Berenguer III, 82
Pla d'en Boet - carrer de Juan Sebastián Elcano, 6
Cirera - carrer de Cadis 1,
Horari de dilluns a dijous de 9.00 a 15.00 hores i divendres de 9.00 a 14.00 hores

La presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació d’aquestes bases i l’autorització
l’a
de
l’entitat
’entitat i/o associació esportiva,
esportiva perquè l’òrgan concedent obtingui de manera directa l’acreditació
de l’acompliment de less seves obligacions amb l’Ajuntament, amb l’Agència Tributària i amb la
Seguretat Social,, mitjançant certificats telemàtics. En el supòsit que alguna dels sol·licitants
denegués
és expressament aquest consentiment, haurà d’aportar davant l’òrgan concedent les
certificacions d’estar al corrent de les seves obligacions amb l’Ajuntament, l’Agència Tributària i la
Seguretat Social.
L’Ajuntament de Mataró,, prèvia autorització, podrà verificar
erificar als registres administratius que
pertoquin, propis o d’altres administracions,
administracions el compliment de la resta de requisits que exigeixen les
presents bases per tenir dret a subvenció.
Si la documentació fos incorrecta o incompleta es requerirà a l’entitat sol·licitant el complement o la
rectificació necessària en el termini de deu dies hàbils i s'advertirà que la no complementació
s'entendrà com un desistiment i implicarà l'arxiu de la sol·licitud. La documentació es requerirà per
mitjans electrònics
ònics a través del sistema de notificació e-NOTUM,
e NOTUM, d’acord amb la Llei 39/2015 , d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
públiques per la qual cosa, les
entitats hauran de facilitar un correu electrònic per poder rebre els avisos de l’e-NOTUM.
l’e

7. CRITERIS DE VALORACIÓ
S’atorgaran subvencions per un màxim de 50 places. S’atorgarà subvenció per un màxim de 5 places
per entitat.
En el cas que una entitat sol·liciti més de 5 places, no es tindran en compte les que superin les cinc
primeres per ordre en la fitxa omplerta per l’entitat.

Un cop revisades les sol·licituds, si es supera el nombre màxim de 50 places sol·licitades,
s’ordenaran les entitats d’acord amb els següents criteris de valoració:
a) Es reduirà de manera proporcional
proporcional a totes les entitats amb aplicació de regla de tres,
arrodonint i ajustant les places, al nombre enter més proper a la quantitat resultant.
b) En cas que hi hagués empat entre les entitats sol·licitants, aquestes s’ordenaran en ordre
descendent per aquelles
aque
entitats que aportin amb fons propis més diners per plaça
sol·licitada
c) Si continués existint empat entre entitats, aquestes s’ordenaran en ordre ascendent per
aquelles entitats que facin que el cost de les famílies sigui menor
d) En el cas que continués existint empat entre entitats, aquestes s’ordenarien si l’entitat ofereix
gratuïtament la roba/uniforme a l’infant/jove
e) Si continués existint empat entre entitats, es realitzarà un sorteig.

8. PROCEDIMENT DE L’ATORGAMENT
Les sol·licituds les examinarà una Comissió qualificadora composada per les persones
per
següents:
Director/a d’Esports,, o persona en qui delegui, que actua com a president/a.
Tècnic/a de la Direcció d’Esports,
d’Esports o persona en qui delegui.
Tècnic/a del Servei de Benestar Social, o persona en qui delegui.
Assessor/a jurídic del Servei d’Assessorament i Gestió de la Direcció d’Acció
d’Acció Comunitària, o
persona en qui delegui.
Administratiu/va de la Direcció d’Esports,
d’E
que actua com a secretari, amb veu i sense vot.
La Comissió puntuarà totes les sol·licituds presentades, i establirà la subvenció que correspongui. La
comissió, s’assignaran els nens o joves a les places concedides, d’acord amb els informes realitzats
pel Servei de Benestar Social.
En cas que es produeixin sobrants en l’atorgament inicial
inicial concedit, la Comissió podrà valorar aplicar
els imports sobrants per poder incrementar
increment l’import de les subvencions concedides, per sobre dels
200,00€ per plaça.
La Comissió elevarà la proposta d’atorgament
d
de subvencions a la Regidoraa delegada d’Esports qui
resoldrà la seva adjudicació.
Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al
recurs contenciós-administratiu,
administratiu, davant del mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes
a comptar des de la data de notificació d’aquesta resolució.
resolució
O bé, es podrà interposar recurs contenciós-administratiu,
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des
de la data de notificació d’aquesta resolució.
En el cas que algun dels infants i/o adolescents derivats del Servei de Benestar Social deixés lliure la
plaça abans del termini de justificació de les subvencions, i per tant, de la temporada esportiva, es
procedirà a intentar tornar a omplir la plaça amb una nova derivació del Servei de Benestar Social.

9. PAGAMENT
Es farà el pagament avançat de les subvencions, prèvia acceptació de la subvenció atorgada per part
de l’entitat beneficiària, com a finançament necessari per poder dur a terme les actuacions inherents
a la subvenció, fins a un màxim del 70 % de l’import atorgat.

El pagament de la resta de subvenció es farà amb posterioritat que l’entitat beneficiària en justifiqui
l’aplicació a la finalitat per a la qual van ser concedides, mitjançant la presentació de la
documentació justificativa establerta
establert en el punt 11 d’aquestes bases.

10. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS
-

Acceptar la subvenció a l’efecte del compliment de les condicions fixades per aplicar-la.
aplicar
Complir l’objectiu, executar el projecte i fer l’activitat que fomenta la concessió de les
subvencions.
Facilitar tota la documentació que sigui requerida per l’Ajuntament de Mataró, per tal d’acreditar
els requisits exigits aportant els documents justificatius necessaris quan l’Ajuntament no ho pugui
obtenir per mitjans propis, i autoritzar l’Ajuntament
l’Ajuntament de Mataró per fer les comprovacions
corresponents.

11. JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
presenta com
Per percebre la totalitat de la subvenció atorgada, les entitats beneficiàries hauran de presentar,
a màxim el 30 de juny de 2020:
2020
Un certificat de la presidència de l’entitat que acrediti la justificació de l’aplicació de la subvenció
per a la qual fou concedida que haurà d’incloure:
o
o
o

Unn llistat de persones becades i activitats/equips on s’han incorporat
Laa distribució del pagament dels
dels costos de la mateixa segons sigui la beca, el club i/o la
família
Període de temps que l’infant/jove ha estat a l’entitat esportiva realitzant l’activitat

El pagament del 30%
0% restant de la subvenció es farà amb posterioritat que l’entitat beneficiària
presenti aquesta justificació.
Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, la Direcció d’Esports requerirà a l’entitat
beneficiària per corregir-la
la o completar-la
completar la en el termini improrrogable de deu dies hàbils.
L’incompliment de la justificació suposarà la revocació i reintegrament de la subvenció, si s’escau.

12. REVOCACIÓ DE LES
ES SUBVENCIONS
La Direcció d’Esports podrà revocar total o parcialment,, amb l’audiència prèvia de l’entitat
interessada sol·licitant,, la concessió de les subvencions per les següents causes:
- Per manca d’aprofitament del nen o jove o bé manca d’assistència a les activitats de l’entitat,
l’entitat
excepte per causes degudament justificades,
justificades, amb informe de Benestar Social o justificació
presentada pel club.
- Per impagament per part de l’entitat de qualsevol dels conceptes de despesa al qual s’havia
compromès a la sol·licitud (federació esportiva, mútua, etc..).
- Per manca
ca de substitució del nen o jove derivat del Servei de Benestar Social,
Social quan la plaça hagi
quedat
at vacant durant la temporada.
- Per qualsevol altra causa que alteri les condicions que va justificar la concessió de la
l subvenció

En el supòsit que una entitat no accepti un nen/jove en risc d’exclusió social derivat des del Servei
de Benestar social,, tot i disposar de places no cobertes segons la seva oferta, es modificarà la
resolució d’atorgament de la subvenció en la part proporcional corresponent a aquella plaça.
La revocació de la subvenció podrà suposar l’obligació de reintegrar les quantitats indegudament
percebudes.

13. PUBLICITAT
Es procedirà a la publicació de les bases reguladores i de la convocatòria de subvencions, així com
de les subvencions concedides en la Base de Dades Nacional de subvencions en els termes establerts
a la Llei general de subvencions.
L’Ajuntament de Mataró publicarà al web les bases i la convocatòria, així com la relació de
subvencions concedides amb indicació de l’import, entitats beneficiàries i objecte de la subvenció,
segons estableix la Llei 19/2014 de 29 de desembre,
desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, sense perjudici de la seva publicació en altres diaris o butlletins oficials.

14. PROTECCIÓ DE DADES I CONFIDENCIALITAT
Les entitats beneficiàries han de complir amb el Reglament (UE) 2016/679,
679, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui,
correspongui, respecte de les dades personals
proporcionades pel Servei
rvei de Benestar Social en relació amb el nen o jove assignat a la plaça
subvencionada.
Igualment l’entitat beneficiària i les persones responsables del tractament de les dades dels
menors/joves, estaran subjectes al deure de confidencialitat regulat a l’article
l’article 5 de la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

15. POLÍTICA
OLÍTICA DE PRIVACITAT
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i
la normativa estatal que correspongui, l’AJUNTAMENT DE MATARÓ us informa:
Responsable del tractament de les dades Ajuntament de Mataró, amb CIF: P0812000H
Domicili:
icili: La Riera, núm. 48 (08301) de Mataró
Delegat de Protecció de Dades: http://mataro.cat/dpo
Finalitat Gestionar la tramitació administrativa dels
del ajuts-beques d’inclusió esportiva a entitats i
associacions esportives de la temporada 2019 – 2020.
Legitimació La legitimació del tractament està basat en el consentiment de les persones
interessades.
Destinataris Les dades recaptades no seran cedides a tercers.
Drets Els usuaris podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del
tractament i portabilitat, així com a oposar-se
oposar se a la presa de decisions individuals automatitzades,
inclosa l'elaboració de perfils, en la forma prevista en la legislació
legislació vigent sobre la matèria, davant
l’Ajuntament de Mataró. La sol·licitud es dirigirà al Servei d'Atenció Ciutadana de l’Ajuntament
de Mataró a la direcció: la Riera, núm. 48, 08301 de Mataró (Ref. “Protecció de Dades”), a través
del tràmit específicc dins de Tràmits Web a http://mataro.cat/drets En cas que l’usuari no vegi
satisfets els seus drets per part de l’Ajuntament de Mataró té dret a presentar una reclamació davant
la corresponent autoritat de control que,
que, en aquest cas, és l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Mentre no ess comuniqui el contrari,
contrari s’entendrà que les dades no han estat modificades, que el
sol·licitant es compromet a notificar qualsevol variació i que dona el seu consentiment per utilitzarles per a les finalitats esmentades.
L’Ajuntament de Mataró l’informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de
protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la
seguretat dee les dades de caràcter personal.

16. RÈGIM JURÍDIC
En tot allò no previst en les presents bases reguladores s’estarà a la normativa aplicable següent:
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.
- Bases generals reguladores per a la concessió de subvencions per l’Ajuntament de Mataró,
aprovades pel Ple de 4 de desembre de 1997.

La regidora delegada d’Esports
orts

Maria Beatriz Delgado Castro

