ANUNCI
de publicació de les bases reguladores de la concessió de reconeixements,
destinats a esportistes locals del municipi d’Alcanar per a 2019

La Junta de Govern Local d’aquest ajuntament, en sessió de data 3/09/2019, va
aprovar les bases que regeixen la convocatòria pública per a la concessió de
reconeixements en règim de concurrencia competitiva, per a esportistes locals
d’Alcanar (2019). Aquest acord es va sotmetre a informació pública al Butlletí Oficial
de la província de Tarragona (BOPT), de data 20/09/2019, i tauler d’edictes electrònics
de l’Ajuntament d’Alcanar. Durant el termini d’informació pública no es va presentar
cap al·legació o reclamació, motiu pel qual les Bases s’entenen definitivament
aprovades.
Per aquest motiu, es fa públic el text íntegre de les Bases reguladores de la concessió
d’aquests reconeixements, mitjançant la publicació d’aquest anunci al BOPT i tauler
d’edictes electrònic corporatiu.
BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE RECONEIXEMENTS
DESTINATS A ESPORTISTES LOCALS DEL MUNICIPI D’ALCANAR
EXERCICI 2019.
1.

Objecte, finalitat i període d’execució.

Les presents bases tindran com a finalitat recolzar la pràctica esportiva i facilitar la
millora del rendiment dels/les esportistes, per optimitzar la seva participació en les
competicions esportives, així com aconseguir l'adequada tecnificació en la seva
especialitat esportiva. La dotació de cadascuna d'aquests reconeixements serà de fins
a 500€ com a màxim.
Podran optar a aquests reconeixements els esportistes que pertanyin a:



-

Esports Olímpics:
Esports d'equip (futbol, bàsquet, handbol, voleibol, etc.).
Esports individuals (atletisme, natació, bàdminton, etc.).
Esports de combat (judo, lluita, etc.)
Esports no olímpics (escacs, motociclisme, frontenis, etc.).
Esports autòctons (birles, etc.).

Els reconeixements concedits segons el que preveuen aquestes bases, s’hauran de
destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/des durant l’any 2019. Les
activitats del mes de desembre, es computaran per als reconeixements de l’ any
següent al que es realitzarà.
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2.

Requisits dels beneficiaris/àries.

Podran sol•licitar aquests reconeixements els/les esportistes d’Alcanar que reuneixin,
en la data d'aprovació de les presents bases, els següents requisits:
 Haver estar empadronat a Alcanar, com a mínim, tres anys dels darrers cinc anys.
 Pertànyer a un club esportiu federat en la corresponent Federació Esportiva. (Si
pertany a un club de fora d’Alcanar i a Alcanar hi ha un club a la mateixa categoria
no podrà ser beneficiari de les beques).
 Estar en possessió de la Llicència Federativa en la modalitat esportiva
corresponent.
 No percebre uns ingressos superiors al salari mínim interprofessional fixat d’acord
amb el Reial Decret 1171/2015, de 29 de desembre, pel qual es fixa el salari
mínim interprofessional per l’any 2019. En cas de ser major d’edat caldrà acreditar
aquest requisit mitjançant document de la declaració de la renta a hisenda.
3.

Obligacions dels beneficiaris/àries.

-

-

-

4.

Els/les perceptors/res dels
reconeixements concedits per l’Ajuntament,
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els
principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la
seva justificació d’acord amb l’establert a les presents bases.
Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
El/la beneficiari/ària de un reconeixement està obligat a sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció
General de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida
en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació al reconeixement concedit.
El pressupost total presentat amb la sol•licitud és vinculant en cas de resultar
beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre
les diverses partides que l’integren.
Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,
s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de
la finalització del termini de presentació de les justificacions.
Col•laborar amb l'Ajuntament d’Alcanar en aquells programes esportius pel
qual siguin requerits a l'efecte de promoció i extensió esportiva.
Participar en esdeveniments esportius amb finalitats benèfiques i/o promocions
organitzades i/o participades per l'Ajuntament d’Alcanar.
Comunicar a l'Ajuntament d’Alcanar l'obtenció d'altres beques, ajudes,
ingressos o recursos que financin la seva activitat, concedides amb posterioritat
a la data de presentació de la sol•licitud inicial.
Procediment de concessió.
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Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquests reconeixements les que tot seguit
s’indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament del reconeixement.

Ajuntament d'Alcanar
El procediment per a la concessió d'aquests reconeixements serà en règim de
concurrència competitiva, mitjançant la comparació de les sol•licituds presentades, a fi
d'establir una prelació entre aquestes d'acord amb els criteris de valoració establerts
en aquesta convocatòria.
L'import i percentatge dels reconeixements que s’atorguin no excedirà, en qualsevol
cas, de 500 euros, i com a límit, tindran la consignació pressupostària fixada. En cas
que els imports acumulats dels/de les sol•licitants amb dret a reconeixement superi el
crèdit disponible, aquest es prorratejarà.
5.

Criteris objectius d’atorgament del reconeixement.

Els reconeixements s’atorgaran a aquells sol•licitants que obtinguin millor valoració un
cop aplicats els criteris objectius determinats a la present base.
Per a la valoració de les sol•licituds presentades, es tindran en compte els següents
criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada i referits a la temporada
2018-2019 (Desembre 2018 / novembre 2019)
1. Esportistes d'elit
Consideració d'Esportista de Catalunya
Consideració d'Esportista d'Elit Nacional

50 punts
60 punts

2. Selecció
Provincial
Autonòmica
Nacional

20 punts
30 punts
40 punts

3. Esports Individuals

CAMPIONATS AUTONÒMICS/TERRITORIALS
1r Classificat
2n Classificat
3r Classificat
Condició de finalista (8 primers)
Només Participació

20 punts
18 punts
16 punts
8 punts
2 punts

CAMPIONATS ESPANYA
1r Classificat
2n Classificat
3r Classificat
Condició de finalista (8 primers)

30 punts
27 punts
24 punts
12 punts
3
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COMPETICIONS OFICIALS INDIVIDUALS FEDERADES
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Participació

3 punts

ALTRES CAMPIONATS INTERNACIONALS OFICIALS
1r Classificat
2º Classificat
3º Classificat
Condició de finalista (8 primers)
Participació

40 punts
36 punts
32 punts
16 punts
8 punts

CAMPIONATS EUROPA
1r Classificat
2n Classificat
3r Classificat
Condició de finalista (8 primers)
Participació

50 punts
45 punts
40 punts
20 punts
10 punts

CAMPIONATS DEL MÓN
1r Classificat
2n Classificat
3r Classificat
Condició de finalista (8 primers)
Participació

60 punts
54 punts
48 punts
24 punts
12 punts

JOCS OLÍMPICS
70 punts
63 punts
56 punts
28 punts
14 punts

4. Mèrits d'equip
COMPETICIONS OFICIALS FEDERADES
CAMPIONATS AUTONÒMICS/ TERRITORIALS
1r Classificat
2n Classificat
3r Classificat
Condició de finalista (8 primers)
Participació

10 punts
9 punts
8 punts
4 punts
2 punts

CAMPIONATS ESPANYA
4
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1r Classificat
2n Classificat
3r Classificat
Condició de finalista (8 primers)
Participació

Ajuntament d'Alcanar
1º Classificat
2º Classificat
3º Classificat
Condició de finalista (8 primers)
Participació

16 punts
14 punts
12 punts
6 punts
2 punts

ALTRES CAMPIONATS INTERNACIONALS OFICIALS
1r Classificat
2n Classificat
3r Classificat
Condició de finalista (8 primers)
Participació

20 punts
18 punts
16 punts
8 punts
4 punts

CAMPIONATS EUROPA
1r Classificat
2n Classificat
3r Classificat
Condició de finalista (8 primers)
Participació

25 punts
22 punts
20 punts
10 punts
5 punts

CAMPIONATS DEL MÓN
1r Classificat
2n Classificat
3r Classificat
Condició de finalista (8 primers)
Participació

30 punts
27 punts
24 punts
12 punts
6 punts

1r Classificat
2n Classificat
3r Classificat
Condició de finalista (8 primers)
Participació

35 punts
32 punts
28 punts
14 punts
7 punts

5. Rècord
a. Nacional, només per a esports individuals
b. Autonòmic, només per a esports individuals

30 punts
20 punts

6. Rànquing (nomes per a esports individuals)
a. Internacional:
- 1r lloc en el Rànquing

40 punts
5
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JOCS OLÍMPICS
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-

2n lloc en el Rànquing
3r lloc en el Rànquing
Del 4t al 10è classificat
Del 11è al 50è classificat
Del 51è al 100è classificat

35 punts
30 punts
20 punts
15 punts
10 punts

b. Nacional:
-

1r lloc en el Rànquing
2n lloc en el Rànquing
3r lloc en el Rànquing
Del 4t al 10è classificat

20 punts
15 punts
10 punts
5 punts

c. Autonòmic:
-

1r lloc en el Rànquing
2n lloc en el Rànquing
3r lloc en el Rànquing
Del 4t al 10è classificat
Del 11è al 50è classificat

10 punts
8 punts
6 punts
3 punts
1 punt

7. Historial Esportiu:
En aquest apartat es valoraran els altres aspectes relatius a la carrera esportiva del
sol•licitant, no contemplats en els punts anteriors i que estan directament relacionats
amb l'objecte de l reconeixement . Haurà de deixar-se constància en l'expedient de la
seva motivació. Fins a 30 punts.

En aquest apartat es valorarà el nivell de dificultat pràctica de l'esport, incloent en
aquest concepte la complexitat tècnica, el fet de competir en diferents modalitats
esportives i altres circumstàncies anàlogues. Haurà de deixar-se constància en
l'expedient de la seva motivació. Fins a 30 punts.
6. Quantia total
pressupostària.

màxima

dels

reconeixements

a

atorgar

i

consignació

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2019 per a la concessió de les
reconeixements regulats en les presents bases i l’aplicació pressupostària on s’ha
proposat que es consignen aquestes despeses són les següents: 341- 4800002
Premis esportistes locals
3.000,00 euros.
No podran atorgar-se reconeixements per import superior a l’esmentat.
La concessió d’aquests reconeixements queda condicionada a l’existència de crèdit en
les aplicacions pressupostàries corresponents.
6
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8. Dificultat

Ajuntament d'Alcanar
7. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió.
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les
reconeixements previstos en les presents bases la Regidoria d’Esports a través de la
comissió de valoració. Els membres d’aquesta comissió de valoració seran designats
per resolució d’alcaldia.
La proposta de concessió dels reconeixements serà elaborada per aquest òrgan
constituït i que estarà format per les següents persones:
-

L’Alcalde o persona en qui delegui.
El Regidor de l’àrea o en qui delegui
El regidor de Joventut i Participació Ciutadana , o en qui delegui
El tècnic, administratiu o auxiliar de l’àrea
Personal del departament d’ Intervenció, si s’escau.

L’òrgan competent per resoldre serà la Junta de Govern la qual podrà,
discrecionalment, deixar desert el concurs o no esgotar el crèdit total previst.
La comissió avaluadora té facultats per realitzar, per mitjà dels seus membres, quantes
comprovacions estimi necessàries per a la millor qualificació dels mèrits adduïts,
podent convocar si ho considera necessari en algun cas concret, a algun dels
aspirants a una entrevista personal. Constituïda vàlidament la citada Comissió i una
vegada finalitzat el corresponent estudi dels expedients de cadascun dels aspirants, la
comissió avaluadora formularà proposta d'adjudicació de les beques, perquè les
dictamini i s'aprovi, si escau, per acord de Junta de Govern Local prèvia fiscalització
del departament d’ intervenció.
El departament d’intervenció, en l’exercici del control financer de la justificació, pot
acudir a totes aquelles comprovacions que estimi necessàries.
Termini de presentació de sol•licituds i documentació a aportar.

El termini de presentació de sol•licituds i de la justificació serà del 11 de novembre al
30 de novembre del 2019.
La sol•licitud i la documentació requerida serà presentada en el Registre de
l’Ajuntament d’Alcanar, situat al carrer Generalitat núm.10, a l'atenció de la Regidoria
d'Esports.
El model normalitzat de sol•licitud i justificació de subvenció, podrà trobar-se a
www.alcanar.cat
La presentació de la sol•licitud de reconeixement pressuposa el coneixement i
l’acceptació de les normes que la regulen.
Les sol•licituds adjuntaran els següents documents. En el cas que l'esportista sigui
menor d'edat, la responsabilitat en presentar la documentació serà del pare, mare o
7
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8.
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tutor del mateix.
-

Model de sol•licitud reconeixement esportista i declaració de no estar culpable
en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari establertes en l'article
13 de la Llei General de Subvencions
Fotocòpia compulsada per ambdues cares del Document Nacional d'Identitat.
Certificat d'empadronament a Alcanar, mínim tres anys dels darrers cinc.
Fotocòpia de la Llicència Federativa 2017/2019.
Historial esportiu del/la sol•licitant visat pel club (ANNEX I)
Relació de despeses (ANNEX II)
Factures i documents justificatius de pagament.
Declaració de totes les beques, ajudes o reconeixements que hagi rebut o rebi
el sol•licitant d'altres institucions públiques o privades, per a la mateixa finalitat,
i sol•licitades en el present any. (ANNEX III)
Model oficial de fitxa de manteniment de tercers del sol•licitant, amb les dades
bancàries, degudament diligenciat per l'entitat bancària.(ANNEX IV)
Autorització utilització dades personals.(ANNEX V)
En cas de ser major d’edat, caldrà presentar el document de la declaració de
la renta a hisenda (fotocopia) o certificat com a que no es realitza aquesta
declaració.

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües
cooficials de Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol•licitant i serà
original o còpia degudament autenticada.
9.

Despeses subvencionables.

També seran despeses subvencionables les despeses de desplaçament en avió, tren,
autobús,... La seva justificació, es farà amb factura o bitllet dels serveis contractats, a
nom de de l’esportista. Així com:
-

Les despeses derivades de l'adquisició i compra de material i equipament
tècnic esportiu per a l'entrenament i la competició.
Les despeses d'obtenció de les llicències esportives, quotes de gimnasos i
ocasionades per allotjaments en les competicions esportives.
Revisions mèdiques (proves d'esforç) i uns altres que puguin ser reconeguts
com a indispensables per a la consecució dels objectius esportius previstos.

S’admetran com a justificants els denominats “bitllets electrònics” que compleixin la
regulació anteriorment detallada. No s’admetran com a justificants els correus
electrònics, identificadors, reserves, o similars.
La justificació dels pagaments a professionals es farà individualment per cada servei
8
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Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables totes aquelles
despeses corrents que tinguin una relació directa amb l’activitat o programa
subvencionat. (fitxes, arbitratges, assegurances, material....) i els documents de les
quals hauran de ser a nom be l’esportista.

Ajuntament d'Alcanar
prestat i pel líquid rebut, mitjançant la corresponent factura o minuta.
Els salaris es justificaran mitjançant la nòmina pel líquid rebut. En cap cas no es
consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin
susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda.
La justificació dels pagaments a la Seguretat Social es realitzarà mitjançant la
presentació dels documents originals TC1 i TC2, corresponents a les nòmines
imputades.
Es consideraran despeses no subvencionables:
-

L’adquisició de bens d’ inversió.
Despeses d’àpats.
Quilometratge realitzats en mitjans propis.
Despeses de productes farmacèutics i pròtesis.
Despeses de telèfons, adsl, electricitat, aigua, etc.
Fotocòpies i material d’oficina i informàtic.
Els interessos deutors dels comptes bancaris.
Els interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
Les despeses de procediments judicials.

Els justificants de les despeses no hauran de correspondre a més d'un dels conceptes
especificats, corresponents a les despeses ocasionades per l'esportista en el transcurs
de la temporada que finalitza en el present any.

Caldrà aportar també la documentació acreditativa de pagament de cada factura
coincidint amb el detall de l’ Annex de despeses. La falta de justificació de les
despeses produirà la pèrdua del reconeixement concedit.
10. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos.
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol•licituds i justificacions
presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini per a l’atorgament dels reconeixements serà, com a màxim, de tres mesos a
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol•licituds.
Un cop acordada la concessió dels reconeixements i aprovació dels justificants,
aquests seran notificats a les persones interessades en un termini màxim de 10 dies
des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst a la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
9
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La justificació de les despeses haurà de realitzar-se mitjançant aportació de factures, a
nom de l’ esportista. En el cas que el sol•licitant sigui menor de 18 anys en el moment
de presentar la sol•licitud d'ajuda i/o no disposi de DNI, les factures podran anar a nom
del tutor/a. En aquest cas, es tindrà que firmar una declaració com a tutor/a de
l’esportista.

Ajuntament d'Alcanar
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent a la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la
seva notificació.
11.

Forma de pagament.

El pagament dels reconeixements concedits, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la
presentació, dins del termini establert a tal efecte, dels justificants que en ella
s’exigeixen.
12.

Mesures de garantia.

Queden exonerats de la constitució de garantia, llevat que hi hagi una previsió
expressa en contra a les bases reguladores:
a. Les administracions públiques, els seus organismes vinculats o dependents i les
societats mercantils estatals i les fundacions del sector públic estatal, així com les
entitats anàlogues de les comunitats autònomes i de les entitats locals.
b. Els beneficiaris de reconeixements concedits per un import inferior a 3.000 euros,
llevat dels casos establerts a l’apartat 3 de l’article 42 del RGS.
c. Les entitats que per llei estiguin exemptes de la presentació de caucions, fiances o
dipòsits davant les administracions públiques o els seus organismes i entitats
vinculades o dependents.
d. Les entitats no lucratives, així com les federacions, confederacions o agrupacions
d’aquestes, que desenvolupin projectes o programes d’acció social i cooperació
internacional.
Compatibilitat amb d’altres subvencions.

El reconeixement atorgat serà incompatible amb qualsevol altra subvenció i/o
finançament concedit per altres administracions o ens públics o privats per la mateixa
activitat.
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol beca
pública concurrent que no s’hagi declarat a la sol•licitud.
14.

Reintegrament.

Estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut reconeixement
falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva
concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits
10
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13.
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previstos en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
15. Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en el Títol IV del Real Decret
887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament i al
Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament.
16. Règim jurídic supletori
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de
21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança
General de Subvencions de l’Ajuntament, les Bases d'Execució del Pressupost
General pel present exercici, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Contra aquest acte, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar, amb caràcter
potestatiu, recurs de reposició davant de l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació o, si escau, de la seva
publicació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé
directament contra aquest acte, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els
Jutjats Contenciosos Administratius de la província de Tarragona, en el termini de dos mesos,
d’acord amb el que preveu l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, es pot interposar qualsevol recurs previst a la legislació vigent que considereu
procedent, d’acord amb el que disposa l’article 40.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions publiques (LPAC).

Alcanar, signat electrònicament al marge.
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L’ALCALDE,
Joan Roig Castell

