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Administració Local

2018-08071
Ajuntament de Valls

E D I C T E

Atès que no s’han presentat al·legacions a l’acord d’aprovació inicial de les bases reguladores d’ajuts econòmics 
per a la promoció de l’esport extraescolar en els centres docents de Valls, publicat en el BOP de Tarragona núm. 
148, de 31 de juliol de 2018, i mitjançant edicte al taulell d’anuncis de l’Ajuntament en el període comprès entre els 
dies 1 i 20 d’agost de 2018, es consideren defi nitivament aprovades, essent el seu text íntegre el següent:

“BASES D’AJUTS ECONÒMICS PER LA PROMOCIÓ DE L’ESPORT EXTRAESCOLAR EN ELS CENTRES 
DOCENTS DE VALLS

1. Fonaments jurídics, objecte i fi nalitat
De conformitat amb la normativa reguladora de les subvencions Llei 38/2003 i reglament de desenvolupament Reial 
decret 887/2006, i resta de normativa autonòmica vigent.
L’objecte de les presents bases és regular el programa de subvencions econòmiques adreçat a promoure l’activitat 
esportiva en horari extraescolar per tal de promoure aquest sector esportiu a la ciutat.

2. Benefi ciaris, Activitats subvencionables, i característiques dels ajuts
Poden acollir-se a l’ajut els centres públics i concertats de primària i secundària de Valls, les seves AMPA, Seccions 
Esportives o Associacions Esportives Escolars que organitzin l’activitat esportiva extraescolar.
L’activitat esportiva subvencionada serà la realitzada durant el curs escolar en horari extraescolar, no pot tenir 
caràcter federat, s’ha de realitzar en el mateix centre educatiu (o fora d’aquest només si es considera imprescindible 
per al seu desenvolupament), i ha de tenir caràcter continuat.
L’Ajut consisteix en una aportació econòmica per l’organització de l’activitat esportiva extraescolar dels centres. No 
poden ser objecte d’ajut les despeses de funcionament ordinari de l’associació que no tinguin relació directa amb 
l’activitat subvencionada.
És incompatible amb altres ajuts econòmics de l’Ajuntament de Valls per la mateixa activitat. 
El Patronat Municipal d’Esports pot fer totes les comprovacions que li calguin, especialment la certesa en la 
documentació aportada pel sol·licitant i en el desenvolupament de l’activitat. El Patronat Municipal d’Esports podrà 
anul·lar l’ajut si l’activitat es desvia del previst, de conformitat amb la normativa vigent.

3. Procediment i documentació a aportar
El procediment d’atorgament serà el de concurrència competitiva.
Els sol·licitants de la subvenció han de presentar la documentació següent:
a) Instància adreçada al Patronat d’Esports, d’acord amb el model disponible.
b) Estatuts de l’entitat qui presenta la sol·licitud o, en cas de constar en el Registre d’Entitats Esportives de la 

Generalitat de Catalunya, número de registre.
c) Memòria de les activitats subvencionables, d’acord amb el model que s’adjunta. 
d) Pressupost de les activitats subvencionables, amb desglòs de les previsions de despeses i ingressos, incloent 

els ajuts demanats o obtinguts.
e) Justifi cació conforme l’entitat està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, substituïda per 

declaració responsable en cas de subvencions inferiors a 3.000 euros. 
f) Declaració de no incórrer en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de benefi ciari 

recollides en l’article 12 de la llei 38/2003.
g) Fotocòpia compulsada o validada del DNI de la persona que presenta la sol·licitud i justifi cant de la representació.
h) Fotocòpia compulsada o validada del NIF de l’entitat que presenta la sol·licitud.
i) Full de transferència bancària, signat i segellat per l’entitat bancària corresponent.
No caldrà presentar la documentació esmentada en els punts b), g), h), i), si aquesta ja està en disposició del 
Patronat per haver-se presentat en anteriors convocatòries, durant els darrers 4 anys, i quan no s’hagi produït 
cap variació. A la sol·licitud caldrà fer esment d’aquesta circumstància identifi cant la convocatòria, mes i any de 
presentació.
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4. Termini i lloc de presentació
Per presentar les sol·licituds s’estableix el termini d’un mes des de la publicació de la convocatòria al Butlletí Ofi cial 
de la província de Tarragona.
La documentació es presentarà al registre del Patronat Municipal d’Esports de Valls, i només es podrà presentar 
una sol·licitud per cada benefi ciari.

5. Crèdit pressupostari
Les subvencions aniran a càrrec de la dotació pressupostària i partida que indiqui la convocatòria. 

6. Criteris de valoració
Es valorarà l’activitat esportiva extraescolar continuada que organitza el centre, tant les unitats (equips o grups) com 
els alumnes inscrits, en relació al total de pràctica esportiva i al nombre d’alumnes matriculats. 
a) El nombre d’unitats (grups, equips) del centre que realitzen activitat extraescolar de manera contínua, en relació 

al total de grups del conjunt dels sol·licitants. 
Es repartiran 5 punts prorratejats entre tots els centres.
b) El nombre d’alumnes del centre que realitzen activitat extraescolar de manera contínua, en relació al total 

d’alumnes del conjunt dels sol·licitants.
Es repartiran 5 punts prorratejats entre tots els centres.
c) Nombre d’inscrits a les activitats esportives extraescolars contínues en relació al nombre total d’estudiants 

matriculats al centre. Fins a 7 punts.
Es valorarà també l’especial difi cultat d’alguns centres per desenvolupar la seva activitat esportiva, que pot afectar 

a grups i individus particulars o a col·lectius més grans, sobre un total de 15 punts.
d) Participació de persones amb Necessitats Educatives Especials. Fins a 4 punts.
e) Els centres considerats pel Departament d’Ensenyament d’especial complexitat, rebran 3 punts. 
f) Els centres que comptin amb alumnes de secundària, degut a la difi cultat especial d’aquest col·lectiu a l’hora de 

participar en activitats esportives en horari extraescolar, rebran més puntuació d’acord amb la proporció que els 
estudiants de secundària del total d’alumnes del centre. Fins a 3 punts.

L’import de la subvenció no excedirà ni del 15% de l’import de la convocatòria ni pot representar més del 80% del 
cost de l’activitat o projecte.
L’import de la subvenció, junt amb la resta d’ingressos, no pot superar el cost de l’activitat subvencionada.
Es consideren persones amb Necessitats Educatives Especials aquelles que comptin amb el corresponent dictamen 
emès per l’Equip d’Assessorament Pedagògic (EAP).
Feta la valoració de les propostes, cada entitat obtindrà una puntuació d’acord als criteris de puntuació establerts. 
La subvenció a percebre serà directament proporcional als punts obtinguts per l’entitat, respecte el total de punts.
En cas que una entitat obtingui una subvenció que superi el 15% de la dotació, la quantitat que excedeixi serà 
prorratejada entre la resta d’entitats subvencionades de manera proporcional a la puntuació obtinguda a la fase de 
puntuació.

7. Resolució
Les sol·licituds seran valorades per una comissió tècnica composada per la Gerència, Direcció Tècnica d’Activitats, 
Direcció de Recursos i dos vocals del Consell Rector, que formularà una proposta d’aprovació a la presidència del 
Patronat Municipal d’Esports, competent per resoldre.
La Comissió Tècnica podrà ser assistida pels tècnics que consideri adequats i necessaris en cadascuna de les 
fases del procés.
La concessió o denegació de la subvenció es notifi carà a l’interessat en el termini màxim d’un mes, a comptar des 
de la fi nalització del termini d’admissió de sol·licituds. Superat aquest període la petició s’entendrà desestimada per 
silenci administratiu.
L’acceptació de la subvenció s’entendrà realitzada si en el termini d’un mes des de la notifi cació de la resolució no 
es comunica la renúncia.

8. Obligacions dels benefi ciaris
A més de les establertes en l’article 14.1 de la Llei 38/2003, els benefi ciaris hauran de difondre que l’activitat ha estat 
realitzada amb el suport del Patronat Municipal d’Esports.

9. Forma i termini de Justifi cació
Els justifi cants de la despesa efectuada hauran de presentar un import mínim del doble de la quantitat concedida i 
es podrà realitzar amb factures, minutes o altres justifi cants de despeses realitzades per l’activitat subvencionada 
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tals com material i equipament esportiu, monitoratge, assegurances esportives, arbitratges, despeses d’inscripció, 
transport... que constin com a pagats abans de la fi nalització del termini de justifi cació. 
Els justifi cants aniran acompanyats d’una memòria de les activitats realitzades i els resultats obtinguts, que inclourà 
un resum del pressupost d’ingressos i despeses de l’activitat. 
L’entitat subvencionada haurà d’aportar exemplars per duplicat de tot el material editat de difusió de les activitats, 
on ha de constar el suport del Patronat Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Valls.
En cas de que la subvenció concedida sigui de 3.000,00 euros o més, caldrà aportar en el moment de la justifi cació 
l’acreditació d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la seguretat social i de les obligacions 
tributàries.
El termini de justifi cació es fi xa en el 30 d’octubre de l’exercici en el que s’atorga la subvenció.

10. Pagament
El pagament dels ajuts s’efectuarà contra presentació de les justifi cacions de les despeses.”

Valls, 3 de setembre de 2018
El secretari acctal., Jerónimo Rivas Gómez


		2018-09-27T09:52:02+0200
	Butlletí Oficial de la Província de Tarragona




