Dimecres, 16 de desembre de 2015
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Gavà
ANUNCI
El Ple de l'Ajuntament de Gavà de data 26 de novembre de 2015, va adoptar l'acord d'aprovació inicial de les Bases
reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions per a la promoció de la salut dels esportistes de Gavà.
Se sotmet a informació pública les esmentades bases, per un termini de vint dies, mitjançant un anunci que s'ha de
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Gavà, així com, una
referència del citat anunci al Diari Oficial de la Generalitat, de conformitat amb el que disposa 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 i l'article 9.3 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Cas que no s'hagi presentat cap reclamació o al·legació dintre el període d'informació pública, l'acord d'aprovació inicial
esdevindrà automàticament definitiu. Si es presenten se seguirà el procediment previst en els arts. 64 i 65.1 del
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà de data 4 de desembre de 2015, va adoptar l'acord d'aprovació de la
convocatòria pública per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les Subvencions per a la promoció de
la salut dels esportistes de Gavà, exercici 2016, si bé, la convocatòria s'ajornarà, quan calgui, en el supòsit que es
formulin reclamacions contra les bases reguladores abans esmentades.
El termini per presentar sol·licituds serà de l'1 al 31 de gener de 2016.
S'autoritza la despesa de 40.000 EUR a càrrec de l'aplicació pressupostària 35016 3121A 472000016-Subvencions
subvencions per a la promoció de la salut dels esportistes de Gavà.
BASES REGULADORES PER A LA SOL·LICITUD I ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LA PROMOCIÓ DE LA
SALUT DELS ESPORTISTES DE GAVÀ.
L'Ajuntament de Gavà porta més de 30 anys treballant en una línia d'atenció a la salut dels usuaris de les instal·lacions
esportives municipals i als esportistes de clubs i entitats de Gavà.
Un dels principals aspectes per a garantir la salut en la pràctica esportiva, és realitzar una revisió medicoesportiva
prèvia.

Des de l'Ajuntament de Gavà sempre s'ha facilitat la realització de les revisions medicoesportives al centre de medicina
de l'esport per als habitants de Gavà. Als abonats i usuaris generals de Gavà, se'ls hi aplicava un preu públic amb una
bonificació del 50% respecte al cost de la revisió medicoesportiva.
Amb l'entrada en vigor d'un nou contracte per la gestió i explotació del Centre de Medicina de l'Esport, al seu risc i
ventura, on l'adjudicatari passa a cobrar directament de l'usuari/usuària del servei de manera directa, i amb la voluntat
de continuar amb les polítiques de foment de la salut dels esportistes de Gavà, es presenten aquestes bases
reguladores.
1. L'Objecte
L'objecte d'aquestes bases és definir el conjunt de condicions i el procediment que cal seguir per a la sol·licitud,
tramitació, concessió i cobrament de les Subvencions per a la promoció de la salut dels esportistes de Gavà.
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Les revisions medicoesportives tenen un cost molt elevat degut a les proves que es realitzen, el material que es
requereix i el personal que les desenvolupa.
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2. El règim jurídic
Les subvencions a les quals fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables
i reductibles en els supòsits previstos per la normativa de subvencions i les presents bases reguladores, no generen cap
dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
La gestió de les subvencions s'efectuarà d'acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat,
igualtat, no - discriminació, eficàcia i eficiència.
Aquest procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva.
En tot allò que no estigui previst en les presents bases serà d'aplicació la Llei 38/2003, General de subvencions i la
normativa que la desenvolupa.
3. Els sol·licitants: les condicions i els requisits
Podran obtenir la condició de beneficiaris/àries de les subvencions a què es refereixen aquestes bases les persones
que es facin una revisió mèdica del tipus A, Menuda, B, Iniciació, o C, Estàndard, al Centre de Medicina de l'Esport de
l'Ajuntament de Gavà, sempre i quan, acompleixin alguna de les condicions i els requisits següents:
Estar empadronat al municipi de Gavà.
Participar als Jocs esportius escolars de la categoria aleví.
Persones amb el carnet de la Gent Gran de Gavà.
Esportistes de Clubs o Entitats Esportives de Gavà, que es tramiti la revisió de manera conjunta.
4. Entitat col·laboradora
L'empresa adjudicatària del contracte de gestió i explotació del Centre de Medicina de l'Esport de l'Ajuntament de Gavà
serà entitat col·laboradora de l'Ajuntament de Gavà, que actuarà en nom i a compte de l'Ajuntament de Gavà a tots els
efectes relacionats amb la subvenció, aplicarà el descomptes als preus de les revisions mèdiques.
Aquests fons en cap cas es consideraran integrants del seu patrimoni.
5. La sol·licitud
La sol·licitud per a participar en la convocatòria anual s'entendrà efectuada amb la inscripció a alguna de les revisions
mèdiques objecte de la subvenció en el Centre de Medicina de l'Esport de l'Ajuntament de Gavà de totes aquelles
persones que compleixin els requisits esmentats en la clàusula tercera, de l'1 de gener al 31 de desembre de l'any de la
convocatòria.
6. La quantia de la subvenció
L'import de la subvenció serà:
Per a les persones empadronades a Gavà:
PREU REVISIÓ
25,00 EUR
40,00 EUR
45,00 EUR

IMPORT SUBV
5,00 EUR
18,00 EUR
20,00 EUR

CVE-Núm. de registre: 022015026791

TIPUS REVISIÓ
A: Menuda
B: Iniciació
C: Estàndard

Per a ciutadans/anes de Gavà que tinguin el carnet de la gent gran de Gavà:
TIPUS REVISIÓ
C: Estàndard

PREU REVISIÓ
45,00 EUR

IMPORT SUBV
30,00 EUR

Per a participants en Jocs Esportius Escolars de Gavà, categoria aleví:
TIPUS REVISIÓ
A: Menuda

PREU REVISIO
25,00 EUR

IMPORT SUBV
25,00 EUR
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Per a esportistes de Clubs o Entitats Esportives de Gavà que es tramiti la revisió de manera conjunta:
TIPUS REVISIÓ
A: Menuda
B: Iniciació
C: Estàndard

PREU REVISIÓ
25,00 EUR
40,00 EUR
45,00 EUR

IMPORT SUBV
5,00 EUR
18,00 EUR
20,00 EUR

L'Entitat col·laboradora descomptarà directament l'import de la subvenció del preu del servei, a les persones
beneficiàries.
A la factura lliurada a la persona beneficiària, haurà de constar que "El preu ha estat subvencionat per l'Ajuntament de
Gavà, amb indicació de l'import que correspongui."
7. La justificació de l'Entitat col·laboradora
La clàusula 2a del plec de prescripcions tècniques del contracte regulador de la contractació de la Gestió i explotació del
"Centre de Medicina de l'Esport", estableix que:
"Per a facilitar aquests processos, garantir una compatibilitat en el traspàs d‘informació de la base de dades dels
usuaris/abonats de les instal·lacions esportives municipals (respectant sempre la llei de protecció de dades) i facilitar el
control i seguiment per part del Departament d'Esports de les revisions subvencionades (veure apartat 8.2 d'aquest
document), l'empresa adjudicatària haurà d'utilitzar el programa informàtic que indiqui l'Ajuntament de Gavà per a la
gestió de les reserves de les revisions medicoesportives. L'Ajuntament de Gavà establirà els permisos i restriccions en
el programa informàtic segons les necessitats i requeriments."
Així mateix, la clàusula 8a estableix que:
"El personal responsable del Departament d'Esports tindrà accés a l'agenda de reserves per a poder fer consultes o
extreure dades de seguiment i control."
Per tot això, el Departament d'Esports de l'Ajuntament de Gavà, de manera directa, portarà un control mensual de les
subvencions atorgades, i emetrà una llistat amb la següent informació:
1. Nom i Cognoms.
2. DNI.
3. Municipi de residència.
4. Data inscripció.
5. Data revisió.
6. Tipus Revisió Mèdica.
7. Import Revisió.
8. Import abonat per l'usuari/ària.
9. Import subvencionat.

L'òrgan responsable de la Instrucció del procediment per a l'atorgament de les subvencions previstes en las presents
bases serà el Tinent d'alcalde de l'Àmbit de Benestar i Acció Social.
Per a la valoració dels projectes subvencionables es crearà una Comissió qualificadora que estarà integrada per:
President:
El Tinent d'alcalde de l'Àmbit de Benestar i Acció Social.
Vocals:
El Director Tècnic d'Esports.
El Cap de la Unitat de Coordinació d'activitats i Programes esportius.
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8. Òrgans competents per a la instrucció i la resolució dels procediment
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Secretària:
Les funcions de secretaria de la comissió qualificadora serà exercida per la Cap del Departament Administratiu de
l'Àmbit de Benestar i Acció Social.
L'òrgan responsable de la resolució del procediment per a l'atorgament de les subvencions previstes serà la Junta de
Govern Local.
9. Base de Dades Nacional de Subvencions
La Base de Dades Nacional de Subvencions recollirà la informació de les subvencions.
El contingut d'aquesta Base de dades inclourà referència a les Bases reguladores de les subvencions, la convocatòria,
el programa i el crèdit pressupostari al que s'imputen, objecte i finalitat de la subvenció, identificació dels beneficiaris,
import de les subvencions atorgades i efectivament percebudes, resolucions de reintegres i sancions imposades.
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA PROMOCIÓ DE LA SALUT DELS ESPORTISTES DE GAVÀ-2016
El Ple de l'Ajuntament de Gavà de data 26 de novembre de 2015, va aprovar inicialment les Bases reguladores per a la
sol·licitud i atorgament de subvencions per a la promoció de la salut dels esportistes de Gavà.
Les esmentades bases es sotmetran a informació pública per un termini de vint dies, mitjançant un anunci que s'ha de
publicar al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Gavà, així com una referència del
citat anunci al Diari Oficial de la Generalitat, de conformitat amb el que disposa 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 i l'article 9.3 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions.
La convocatòria pública per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les Subvencions per a la promoció
de la salut dels esportistes de Gavà, es regularà per les bases abans esmentades i pels preceptes següents:
1. L'objecte
L'objecte d'aquestes bases és definir el conjunt de condicions i el procediment que cal seguir per a la sol·licitud,
tramitació, concessió i cobrament de les Subvencions per a la promoció de la salut dels esportistes de Gavà.
2. El crèdit pressupostari
L'Ajuntament de Gavà destina a la convocatòria de l'exercici 2016 de subvencions per a la promoció de la salut dels
esportistes de Gavà.
Aplicació
35016 3121A 472000016

Descripció
Conveni centre medicina esportiva

Import
40.000 EUR

La sol·licitud per a participar en la convocatòria anual s'entendrà efectuada amb la inscripció a alguna de les revisions
mèdiques objecte de la subvenció en el Centre de Medicina de l'Esport de l'Ajuntament de Gavà de totes aquelles
persones que compleixin els requisits esmentats en la clàusula tercera de les Bases Reguladores, de l'1 de gener al 31
de desembre de 2016.
4. Entitat col·laboradora
L'empresa adjudicatària del contracte de gestió i explotació del Centre de Medicina de l'Esport de l'Ajuntament de Gavà,
SERVIMED 2000 S.L., amb CIF B-62040522, serà entitat col·laboradora de l'Ajuntament de Gavà, que actuarà en nom i
a compte de l'Ajuntament de Gavà a tots els efectes relacionats amb la subvenció, aplicarà el descomptes als preus de
les revisions mèdiques.
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3. Els terminis i la forma

Dimecres, 16 de desembre de 2015
5. Recursos contra la resolució
Contra la resolució de la convocatòria, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar directament recurs
contenciós-administratiu davant els Jutjats del Contenciós-administratiu de la província de Barcelona, en el termini de
dos mesos comptats des del dia següent al de la notificació. Això de conformitat amb els articles 8.1, 25 i 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Tanmateix, i d'acord amb el que estableix l'art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (redacció vigent donada per la Ley 4/1999, de 13
de enero, BOE del dia 14), existeix la possibilitat de –amb caràcter potestatiu i previ a l'esmentada via jurisdiccional–
interposar el recurs de reposició que preveu l'esmentat precepte, recurs que, de ser utilitzat, haurà de presentar-se
davant el mateix òrgan que l'hagi dictat, per escrit i en el termini d'un mes comptat des del dia següent al de la recepció
de la notificació.
Si s'ha optat per la interposició del recurs de reposició potestatiu i previ a la via jurisdiccional, no es podrà interposar el
recurs contencios-administratiu fins que aquell no sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació
presumpta (el termini per resoldre'l expressament i per entendre'l desestimat presumptament és d'un mes des del dia
següent al de l'entrada del recurs en el Registre General de l'Ajuntament).
Contra la resolució –expressa o presumpta– del recurs de reposició no es podrà interposar de nou aquest recurs, sinó,
si s'escau, directament recurs contencios-administratiu davant els Jutjats del Contenciós-administratiu de la província de
Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la notificació de la resolució, si aquesta fos
expressa; si no fos expressa, el termini per interposar el recurs contenciós serà de sis mesos, a comptar des del dia
següent a aquell en què el recurs de reposició s'hagi d'entendre presumptament desestimat.
No obstant, es podrà interposar qualsevol altre que es consideri convenient.
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Gavà, 4 de desembre de 2015
Per ordre de la senyora alcaldessa, el secretari general, Roger Cots Valverde

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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