Exp. Núm. 2020/4240

EDICTE
D’acord amb el que es preveu a l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, es fa públic l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en data de 29 de setembre de 2020,
en la forma següent:

“Primer.- Aprovar obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, als següents programes:
PROGRAMA 1: PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA D’ESPORT ESCOLAR ORGANITZAT I PROMOGUT PER L’AJUNTAMENT
DE RIPOLLET.
PROGRAMA 2: COL·LABORACIÓ D’ENTITATS ESPORTIVES EN L’ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL PROGRAMA
D’ESPORT ESCOLAR.
PROGRAMA 3: PARTICIPACIÓ D’ESPORTISTES DE LES ENTITATS ESPORTIVES LOCALS EN LLIGUES FEDERADES O
ESCOLARS.
PROGRAMA 4: ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS I ACTES ESPORTIUS.
PROGRAMA 6: ORGANITZACIÓ D’ACTES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS ESPORTIVES D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA O
INTERÈS SOCIOESPORTIU PER AL MUNICIPI.
PROGRAMA 7: FORMACIÓ ESPORTIVA PER A ENTRENADORS/ES, MONITORS/ES I PERSONES VINCULADES A LES
ENTITATS ESPORTIVES, DE L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET.
Bases reguladores: La present convocatòria es regeix per l’Ordenança de les bases generals reguladores de les
subvencions de l’Ajuntament de Ripollet i els seus patronats (publicades en el BOPB del 27/9/2018 i per les Bases
específiques i aprovades en sessió del Ple municipal el dia 27/12/2018 (publicades al BOPB del 7/1/2019).
Tanmateix, seran d’aplicació, la Llei 38/2003, General de subvencions; el Reglament de la Llei General de
Subvencions aprovat per Reial Decret 887/2006; el Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya, aprovat per Decret 179/1995; el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Objecte de la convocatòria: Regular la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, amb els

Finalitat de la subvenció: Aquestes subvencions tenen com a finalitat enfortir el teixit socioesportiu de Ripollet i
fomentar la participació d’infants i joves al programa d’Esport Escolar del municipi, fomentar l’organització i la
col·laboració en actes i activitats esportives, i promoure la formació en l’àmbit esportiu de persones vinculades amb
l’esport local.
Destinataris i línies de subvenció: Podran presentar sol·licitud de subvenció les entitats i associacions sense
ànim de lucre, que es trobin inscrites al Registre d’entitats esportives de Ripollet, AMPA i AAVV de la localitat, i que
realitzin activitats que afavoreixin la dinamització esportiva del municipi.
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límits establerts en el pressupost de l’Ajuntament de Ripollet, per tal de donar compliment als eixos estratègics de
la Corporació i d’acord amb les previsions previstes en el Pla Estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Ripollet
i els seus Patronats pel període 2019-2021.
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Les línies de subvenció seran les següents:
PROGRAMA 1: Participació al programa d’esport escolar organitzat i promogut per l’Ajuntament de Ripollet.
PROGRAMA 2: Col·laboració d’entitats esportives en l’organització de les activitats del programa d’Esport Escolar.
PROGRAMA 3: Participació d’esportistes de les entitats esportives locals en lligues federades o escolars.
PROGRAMA 4: Organització d’esdeveniments i actes esportius.
PROGRAMA 6: Organització d’actes, esdeveniments i activitats esportives d’especial rellevància o interès
socioesportiu per al municipi.
PROGRAMA 7: Formació esportiva per a entrenadors/es, monitors/es i persones vinculades a les entitats esportives.
Regulació dels criteris de sol·licitud de subvencions: Les entitats es poden presentar a més d’un programa. Al
programa 4 només serà subvencionable un acte. Com a regla general, l’import de la subvenció no ultrapassarà el
50% del cost de l’activitat subvencionada i no podrà superar els límits detallats a l’annex 1.
Els criteris i forma de valoració de cada apartat queden recollits a l’annex 1 d’aquesta convocatòria.
Període d’execució: Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a
finançar projectes i activitats desenvolupades durant el període comprés entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de
desembre de 2020.
Termini de presentació i condicions de les SOL·LICITUDS: Les SOL·LICITUDS s’hauran de presentar fins al 15 de
novembre de 2020. Qualsevol sol·licitud fora del termini indicat, no serà admesa a tràmit. La signatura de la
sol·licitud comporta, pel signant de la mateixa, que acredita sota la seva responsabilitat, el coneixement i
l’acceptació de les bases i normatives que regulen la present convocatòria de subvencions i que compleix tots els
requisits previstos.
El fet de presentació de sol·licitud implica l’autorització expressa del sol·licitant, a favor de l’Ajuntament de Ripollet,
a obtenir de forma directa, l’acreditació conforme l’entitat que representa està al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social per mitjans telemàtics. Cas de no voler fer aquesta autorització, l’entitat restarà
obligada a la presentació amb la sol·licitud, de les certificacions que acreditin les referides circumstàncies. Si la
sol·licitud no reuneix els termes i/o la documentació establertes a les bases, es requerirà mitjançant una
comunicació a la persona que signa la sol·licitud, per tal que en el termini màxim de 10 dies hàbils, solucioni allò
previst al requeriment. La no justificació de tot allò previst al requeriment tindrà els efectes de renúncia de la
sol·licitud de subvenció.
Sol·licitud, models i documentació: La sol·licitud es farà amb una instància d’acord amb el model previst,
disponible al web i oficines del Departament d’Esports de l’Ajuntament de Ripollet, que s’haurà de presentar
mitjançant tramitació electrònica tràmit genèric a la seu-e de l’Ajuntament de Ripollet o presencialment a l’oficina
de registre de l’OAC (carrer Balmes,2), adjuntant amb la mateixa la documentació següent:




Òrgans de valoració, instrucció i resolució: L’òrgan competent per a la valoració de les sol·licituds serà una
Comissió Avaluadora integrada pel Coordinador d’àmbit de desenvolupament comunitari, 2 Caps d’Unitat, un/a
administratiu/va i 4 tècnics esportius del Departament d’Esports de l’Ajuntament de Ripollet.
Aquesta comissió actuarà com a òrgan competent per a la instrucció de l’expedient de subvenció. L’òrgan
encarregat d’aprovació de la resolució de l’expedient de subvenció serà la Junta de Govern Local o per Resolució
d’Alcaldia.
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MODEL 1. Certificat acreditatiu del/de la president/a o apoderat/da de l’entitat.
MODEL 2. Declaració jurada de subvencions rebudes.
MODEL 3. Declaració jurada que la entitat no està inclosa en els supòsits establerts de la Llei que
impedeixin rebre subvencions, signada pel/per la president/a o persona acreditada i amb segell de
l’entitat.
MODEL 4. Objecte del programa o activitat
MODEL 5. Pressupost previst per l’activitat o projecte pel qual se sol·licita subvenció.
MODEL 6. Pressupost general anual de l’entitat o associació.
MODEL 7. Acreditació del compliment d’obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.
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Ponderació de criteris de valoració: La valoració de les sol·licituds per part de la Comissió Avaluadora es
realitzarà d’acord amb els criteris generals i específics que consten a la fitxa Annex 1 adjunta en aquesta
convocatòria, que s’ha desenvolupat tenint en compte els criteris previstos en el Pla Estratègic i les Bases
específiques de subvencions.
La puntuació final serà la suma de la puntuació de l’apartat de criteris generals més la puntuació dels criteris
específics del programa al que es presenta. Si es presenta a més d’un programa, els criteris generals seran els
mateixos.
S’estableixen dos tipus de criteris, uns amb puntuació sense quantificació econòmica i que serviran per accedir a la
subvenció sol·licitada, i uns altres que determinaran la quantia econòmica que li correspon segon el sistema
avaluable de cada programa i que s’explica a l’annex 1.
Termini resolució i notificació: La sol·licitud de subvenció es resoldrà en el termini màxim de tres mesos, des de
la finalització del termini per a la presentació de les sol·licituds.
La notificació es farà mitjançant una comunicació escrita als beneficiaris, amb l’acord de concessió o denegació de
la subvenció, els quals disposaran de 10 dies hàbils per realitzar qualsevol al·legació o la seva renúncia, mitjançant
l’adient escrit presentat al registre general de l’Ajuntament de Ripollet, mitjançant tramitació electrònica a la seu-e
o presencialment a l’oficina de registre de l’OAC (carrer Balmes,2).
Reformulació de sol·licitud: Excepcionalment, i sempre que la subvenció tingui per objecte el finançament
d’activitats a desenvolupar per la mateixa entitat que l’ha presentat i l’import atorgat sigui inferior al que figuri a
la sol·licitud, l’Ajuntament a través de l’àrea o servei corresponent podrà demanar la reformulació de la petició per
ajustar-la a la quantitat de la subvenció.
En qualsevol cas, la reformulació de sol·licituds ha de respectar l’objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció,
així com els criteris de valoració establerts en les sol·licituds o peticions.
Destinació de la subvenció: Els beneficiaris destinaran la subvenció, únicament a la finalitat per a la qual ha estat
atorgada.
Termini i forma de justificació de la subvenció: El termini per a la justificació de la subvenció serà de tres mesos
després de l’enviament de la notificació de l’import atorgat.
La justificació de la subvenció es farà amb una instància d’acord amb el model previst al registre general de
l’Ajuntament, mitjançant tramitació electrònica a la seu-e o presencialment a l’oficina de registre de l’OAC (carrer
Balmes,2) i acompanyada de la següent documentació:
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a) Memòria justificativa del projecte i/o activitat realitzada i número de participants.
b) Balanç econòmic amb la relació detallada de despeses i ingressos.
c) Relació de factures de despeses realitzades per un import igual o superior de l’ajut atorgat. Les factures que
justifiquin l’import subvencionat hauran de reunir els requisits següents:

Ser originals (que seran segellats i retornades a l’entitat).

Estar datades a l’any amb el que s’atorgui la subvenció.

Anar obligatòriament a nom de l’entitat subvencionada.
L’Ajuntament de Ripollet, en el cas que consideri escaient, es reserva el dret de sol·licitar qualsevol altra
documentació (actes, balanços econòmics o altres sistemes de comprovació) per tal de verificar la correcta aplicació
de la subvenció atorgada.
La justificació de la subvenció es farà dins els terminis fitxats en l’apart anterior. En cas d’incompliment de la
justificació en els terminis establerts, s’iniciarà el procediment de reintegrament de les quantitats cobrades.
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La memòria justificativa farà referència a la totalitat de l’activitat, i l’acreditació de justificants de les despeses
realitzades, per l’import total del projecte subvencionat.
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Si la documentació presentada no compleix els requisits establerts, el servei corresponent ho notificarà a la persona
interessada i li concedirà un termini de 15 dies hàbils perquè ho esmeni, transcorregut el qual, si es manté la
mancança o error, es procedirà a iniciar el procediment de revocació de l’ajut sense cap tràmit posterior.
En els supòsits que la justificació no cobreixi el 100% de l’import total del projecte o activitat subvencionat, es durà
a terme el recàlcul de l’import de la subvenció, mantenint el percentatge inicialment previst. Si es donés el cas que
s’ha efectuat un pagament en concepte de bestreta, per import superior al resultat de recàlcul final, s’exigirà a
l’entitat la devolució de l’import excedit.
Revocació de la subvenció i reintegrament: La manca de realització o realització parcial del projecte o activitat
pel qual s’ha rebut subvenció, suposarà la revocació total o parcial de la subvenció i el reintegrament de les quanties
indegudament percebudes.
Pagament de la subvenció: Amb caràcter general, el pagament de les subvencions s’efectuarà contra presentació
de les justificacions de l’activitat subvencionada.
Es podrà determinar el pagament anticipat o bestreta de la subvenció en el decret o la resolució d’atorgament de
concessió de subvencions. Així mateix, es podran efectuar pagaments a compte, a mesura que es vagin presentant
justificants de part de l’activitat efectuada.
En tots els casos, quan la persona o entitat beneficiaria sigui deutora de l’Ajuntament es podrà efectuar la
compensació del pagament de la subvenció amb els seus deutes. En els casos de pagaments a compte o de
pagaments anticipats es podran exigir garanties per assegurar que s’efectua la totalitat de l’activitat i que es
compleixen els objectius de la subvenció.
Difusió: En totes les activitats que hagin estat objecte d’ajut, l’entitat organitzadora farà constar la col·laboració
de l’Ajuntament amb la fórmula “Amb el suport de l’Ajuntament de Ripollet” i el logotip oficial de l’Ajuntament de
Ripollet, d’acord amb els models tipogràfics.
Crèdit pressupostari: Les subvencions atorgades amb aquesta convocatòria aniran a càrrec de l’aplicació
pressupostària 602.342.48000 del vigent pressupost 2020 de l’Ajuntament de Ripollet. Els imports total per
programa són els següents:
PROGRAMA 1: 34.300 €
PROGRAMA 2: 2.500 €
PROGRAMA 3: 43.000 €
PROGRAMA 4: 1.200 €
PROGRAMA 6: 11.500 €
PROGRAMA 7: 1.400 €
Segon.- Aprovar les fitxes de línies de subvenció per als següents programes (ANNEX 1).:
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PROGRAMA 1: Participació al programa d’esport escolar organitzat i promogut per l’Ajuntament de Ripollet.
PROGRAMA 2: Col·laboració d’entitats esportives en l’organització de les activitats del programa d’Esport Escolar.
PROGRAMA 3: Participació d’esportistes de les entitats esportives locals en lligues federades o escolars.
PROGRAMA 4: Organització d’esdeveniments i actes esportius.
PROGRAMA 6: Organització d’actes, esdeveniments i activitats esportives d’especial rellevància o interès
socioesportiu per al municipi.
PROGRAMA 7: Formació esportiva per a entrenadors/es, monitors/es i persones vinculades a les entitats esportives.
Tercer.- Donar compliment al que disposa l’article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, en relació a la tramesa d’informació a la Base de Dades nacional de Subvencions (BDNS),
pel que fa a la convocatòria de subvencions prevista en el present acord.
Quart.- Aprovar un crèdit màxim per atendre les referides subvencions, per import de 93.900€., que
s’hauran d’imputar amb càrrec de l’aplicació pressupostària 602.342.48000 del vigent pressupost 2020
de l’Ajuntament de Ripollet.
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ANNEX 1.
CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE SOL·LICITUDS.


CRITERIS GENERALS (FINS A 50 PUNTS)

CRITERIS GENERALS REFERENTS A:
L’ENTITAT
ES VALORARÀ
Base social i trajectòria
Activitat continuada durant la
temporada o en temporades
anteriors
Participació desinteressada en Organització i/o participació a
festes locals i en projectes del esdeveniments o activitats
Departament d’Esports
d’interès per a la promoció
esportiva o social al municipi
amb col·laboració o sense de
l’Ajuntament de Ripollet
Perspectiva de gènere i Igualtat d’oportunitats de
inclusiva
participació dels diferents
sexes
Transparència
Rendició de comptes als socis
mitjançant assemblea general
TOTAL MÀXIMA PUNTUACIÓ
CRITERIS GENERALS REFERENTS A:
L’ACTIVITAT
GENERAL ES VALORARÀ
ANUAL
Impacte i rellevància de Preveu
indicadors
de
l’activitat anual de l’entitat
seguiment del projecte per
avaluar l’abast de l’activitat
Interès i utilitat social del Promou activitats per a
diverses franges d’edat de la
projecte
població
Promou l’activitat física com a
hàbit
saludable
dins
la
població
Creació de xarxes d’intercanvi
i col·laboració
Consum de recursos propis

Pla de comunicació

Percentatge de finançament
propi i/o privat respecte al
total d’ingressos
TOTAL MÀXIMA PUNTUACIÓ
TOTAL DE PUNTUACIÓ DEL CRITERIS GENERALS
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Preveu incloure en el projecte
la perspectiva de gènere

Promou
l’associacionisme
esportiu dins el municipi
La implicació de voluntaris i
personal de l’entitat
Llenguatge no sexista en la
comunicació,
imatges
gràfiques, músiques, etc.
Promou
la
participació
igualitària sense discriminació
de cap tipus.
Descripció de la planificació i
elements que inclou
Difusió de l’activitat
L’activitat
té
un
grau
d’autofinançament.
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PUNTUACIÓ
5

5

5

5
20
PUNTUACIÓ
5

5

3

3
3
3

3

2
2
1

30
50



CRITERIS ESPECÍFICS (FINS A 50 PUNTS PER PROGRAMA)

PROGRAMA 1: PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA D’ESPORT ESCOLAR ORGANITZAT I
PROMOGUT PEL DEPARTAMENT D’ESPORTS DE L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET.
Aquesta subvenció estarà destinada a les despeses derivades de l’organització i participació de
l’entitat al programa d’Esport Escolar del Departament d’Esports de l’Ajuntament de Ripollet
(coordinació, material esportiu, arbitratges...) i s’establiran com a elements avaluables
econòmicament el número total de participants durant el curs i el número de trobades
esportives. S’entendrà per participant, un esportista que hagi participat al menys en una trobada
puntual o un mínim d’un 25% de les jornades regulars d’esports d’equip.
CRITERIS
PUNT.
QUÈ ES VALORA
COM ES VALORA
ESPECÍFICS
MÀXIMA
Activitat oberta a Que
puguin Es transmet l’oferta esportiva a tots
5
tota la població participar tots els els infants i joves del centre o
escolar del centre i infants i joves de associació
mitjançant
cartells,
o associació.
l’entitat.
fulletons, reunions, etc.
Coordinació tècnica Que hi hagi una o Presència
d’una
persona
de
5
de les activitats.
més
persones coordinació i assistència a les reunions
coordinant
les setmanals de l’organització.
activitats diàries.
Seguiment
i Que hi hagi tutors Presència i assistència de controladors
5
dinamització de les de joc que controlin de les trobades, partits, etc. de l’esport
trobades esportives les
trobades escolar.
durant
la esportives.
temporada.
Aporta un valor Accions i millores Col·labora en la difusió dels valors i
5
esportiu social i que promoguin un transmissió d’accions educatives.
educatiu a un sector esport educatiu.
concret
de
la
població.
Elements
indicadors
d’avaluació
subvencionables.

i

Número
de
participants
en
diferents actes i
esdeveniments.

Per al còmput final dels participants,
s’aplica un índex corrector als
participants en trobades regulars,
justificat amb la continuïtat de la seva
participació al llarg de la temporada.
Aquest índex és 1 participant regular =
6 participants. (màx. puntuació / màx.
participació, aplicant la ponderació) x
núm. participants.
(màx. puntuació / màx. partits) x
núm. partits.

28
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Número de partits
2
locals
de
la
temporada.
TOTAL MÀXIMA PUNTUACIÓ
50
La puntuació dels elements i indicadors d’avaluació subvencionables determina la quantia a
rebre en funció de l’aplicació de la següent fórmula aritmètica: (suma de les puntuacions
subvencionables de totes les sol·licituds / quantia màxima de subvenció) x puntuació obtinguda
als elements i indicadors subvencionables. La subvenció màxima no podrà superar els 7.000€.
PROGRAMA 2: COL·LABORACIÓ D’ENTITATS ESPORTIVES EN L’ORGANITZACIÓ DE LES
ACTIVITATS DE L’ESPORT ESCOLAR.
CRITERIS
PUNT.
QUÈ ES VALORA
COM ES VALORA
ESPECÍFICS
MÀXIMA
Col·laboració
en Que
organitzin Que donin suport tècnic en la seva
25
l’organització
i entrenaments
especialitat
esportiva
per
desenvolupament
regulars durant el desenvolupar entrenaments durant el
d’activitats
del curs.
curs.
programa d’Esport Que organitzin o Aportació
de
monitors/es, Fins a 20
Escolar
del col·laborin en un dinamitzador/es o controladors/es per
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Departament
d’esports
de
l’Ajuntament
de
Ripollet
Acte obert a tota la
població escolar.

acte
esportiu al control i desenvolupament dels
puntual amb un actes. 10 punts per acte amb un
màxim de 2 actes màxim de 2 actes per curs.
per curs.
Que
puguin Es transmet la informació de l’acte a
5
participar tots els tots els alumnes del centre mitjançant
infants i joves de la cartells, fulletons, reunions, etc.
població.
TOTAL MÀXIMA PUNTUACIÓ
50
La puntuació final s’obté de la suma dels criteris específics i amb l’aplicació de la següent fórmula
aritmètica: (quantia màxima de subvenció / suma de les puntuacions subvencionables de totes
les sol·licituds) x puntuació obtinguda. La quantia màxima no podrà superar els 900€.

PROGRAMA 3: PARTICIPACIÓ D’ESPORTISTES DE LES ENTITATS ESPORTIVES LOCALS EN
LLIGUES FEDERADES O ESCOLARS.
CRITERIS
PUNT.
QUÈ ES VALORA
COM ES VALORA
ESPECÍFICS
MÀXIMA
Inscripció
a
les Que les activitats Certificat de la inscripció o fitxes
20
diferents
estiguin recollides emeses per la federació o Consell
federacions
dins una federació Esportiu en favor de l’entitat.
esportives oficials.
oficial o Consell
Esportiu.
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Elements indicadors Número de fitxes (màx. puntuació / màx. participació) x Fins a 30
d’avaluació
federatives o del núm. participants.
subvencionables.
Consell Esportiu.
TOTAL MÀXIMA PUNTUACIÓ
50
La puntuació dels elements i indicadors d’avaluació subvencionables determina la quantia a
rebre en funció de l’aplicació de la següent fórmula aritmètica: (suma de les puntuacions
subvencionables de totes les sol·licituds / quantia màxima de subvenció) x puntuació obtinguda.
La quantia màxima no podrà superar els 5.000€.
PROGRAMA 4: ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS I ACTES ESPORTIUS.
CRITERIS
PUNT.
QUÈ ES VALORA
COM ES VALORA
ESPECÍFICS
MÀXIMA
Durada
de Fins a 1 dia.
Durada total de l’activitat esportiva en
15
l’activitat.
hores.
Més d’un dia.
Durada total de l’activitat esportiva en
25
hores.
Fins a 100.
Núm. total d’esportistes que han
10
Participació
participat.
d’esportistes
Entre 101 i 150.
Núm. total d’esportistes que han
15
participat.
Més
de
150 Núm. total d’esportistes que han
25
esportistes.
participat.
TOTAL MÀXIMA PUNTUACIÓ
50
La puntuació final s’obté de la suma dels criteris específics i amb l’aplicació de la següent fórmula
aritmètica: (quantia màxima de subvenció / suma de les puntuacions subvencionables de totes
les sol·licituds) x puntuació obtinguda. La quantia màxima no podrà superar els 400€.
PROGRAMA 6: ORGANITZACIÓ D’ACTES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS ESPORTIVES
D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA O INTERÈS SOCIOESPORTIU PER AL MUNICIPI.
CRITERIS
PUNT.
QUÈ ES VALORA
COM ES VALORA
ESPECÍFICS
MÀXIMA
Actes,
Activitats
que Que l’especificitat de l’activitat aporti
20
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esdeveniments
i
activitats esportives
que tinguin una
especial rellevància
o
interès
socioesportiu per al
municipi.

aportin
valor
a
l’esport municipal i
que
tinguin
característiques que
no
es
poden
emmarcar en altres
programes.

valor a l’esport municipal.

Esports
participació
dones.

Organització
d’actes,
trobades,
competicions,
activitats
que
estiguin adreçades
a la dona.
Organització
d’actes,
trobades,
competicions,
activitats
que
promoguin
la
inclusió
social
esportiva
de
persones
amb
discapacitat.
Campionats,
trobades, etc. que
celebrin aniversaris
o cites importants
per a l’entitat.

Número de dones que hi participen.

Fins a 8

Número
de
participants,
d’activitat, o periodicitat.

Fins a 2

amb
de

Esports de persones
amb discapacitat.

Actes amb motius
d’aniversaris o cites
importants de les
entitats esportives.
Campionats
de
Catalunya, Espanya,
Món, etc.
Desplaçaments
realitzats per les
entitats fora de
Catalunya.

tipus

Categoria, durada i número de
participants.

Fins a 5
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Equips o esportistes Número de persones i desplaçaments
Fins a 5
que han participat que realitza l’entitat durant la
en
competicions temporada esportiva o competicions.
oficials celebrades
fora de Catalunya.
Altres especificitats Activitats i accions Interès socioesportiu per al municipi.
Fins a 10
no contemplades i contemplades o no
que han de ser en aquest programa
valorades per la i que per les seves
comissió.
característiques
requereixen
una
puntuació extra.
TOTAL MÀXIMA PUNTUACIÓ
50
La puntuació determina la subvenció a rebre en funció de l’aplicació de la següent fórmula
aritmètica: (quantia màxima de subvenció / núm. de puntuació de tots els projectes) x puntuació
obtinguda.

PROGRAMA 7: FORMACIÓ ESPORTIVA A ENTRENADORS, MONITORS I PERSONES
VINCULADES A LES ENTITATS ESPORTIVES I EDUCATIVES.
CRITERIS
PUNT.
QUÈ ES VALORA
COM ES VALORA
ESPECÍFICS
MÀXIMA
Formació esportiva Que
siguin Acreditant la superació del curs al que
20
adreçada a persones entrenadors,
s’ha inscrit amb la presentació de la
vinculades
amb monitors
o titulació corresponent.
l’esport local.
persones vinculades
a l’esport local.
Formació esportiva
a
persones
vinculades
a
l’esport local.

Cursos de formació
esportiva.

Tres
anys
complerts
o
més
d’entrenador/a o membre de la junta
o altre càrrec dins l’entitat local.
Un any i fins a tres anys complerts
d’entrenador/a o membre de la junta
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15

10

o altre càrrec dins l’entitat local.
Un any complert d’entrenador/a o
membre de la junta o altre càrrec dins
l’entitat local.

5
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TOTAL MÀXIMA PUNTUACIÓ
50
La puntuació determina la subvenció a rebre en funció de l’aplicació de la següent fórmula
aritmètica: (quantia màxima de subvenció / núm. de puntuació de tots els projectes) x puntuació
obtinguda. Per 3 anys complerts o més de dedicació a l’esport local amb qualsevol càrrec, la
subvenció no podrà superar el 75% del valor del curs o 120€ per persona. Per un any complert i
fins a 3 anys, no es podrà superar el 50% o 80€ per persona, i per a 1 any d’entrenament a nivell
local, no podrà superar el 25% o 50€ per persona. La quantia màxima destinada a aquest
programa és de 1.400€.
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