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Exp. Núm.: SE/2019002 

GES-189/2019 

Decret 

 
Vist que hi ha aprovades les bases de la convocatòria i publicades als BOPB núm 
110 i amb data 8 de maig de 2009 per a la concessió d’ajuts a entitats esportives per 
a la promoció de l’esport. 
 
Vist que per  Provisió de l’Alcaldia, es considerà convenient efectuar la convocatòria 
i concessió dels esmentats ajuts pel 2019 
 
Vista l’existència de consignació pressupostària a la partida 40.340.48900 del 
pressupost prorrogat 2018 prorrogat pel 2019. 
 
Vistos els articles 21.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local i 53.1.g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,  Municipal i de Règim local de Catalunya, 
i d’acord amb les facultats que m’atorga la legislació vigent, 
 
Vist que consta a l’expedient informe de la Intervenció sobre l’existència de crèdit per 
a l’atenció de la despesa derivat de la concessió dels citats ajuts. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de la Secretaria, i de 
conformitat amb el que estableix l’article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i l’article 4 de l’Ordenança General de subvencions de 
l’Ajuntament de Vilanova del Camí,   
 
RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la convocatòria de subvencions per als programes que presentin 
les entitats esportives de Vilanova del Camí, amb el text que figura a l’annex I 
d’aquesta Resolució. 

 
Segon.- Que la Intervenció subministri a la BDNS la documentació necessària per a 
procedir a la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, el text del qual figura com a annex II d’aquesta Resolució. 

 
Vilanova del Camí, document signat electrònicament al marge 

 
L’Alcaldessa       Davant meu 
       La Secretària accidental 
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ANNEX I 
 
Convocatòria per a la concessió de subvencions per a les actuacions que 
presentin les entitats esportives de Vilanova del Camí, any 2019 
  
Primer.- Convocar subvencions per a les entitats federades, escoles esportives i 
esport escolar, amb l’objectiu de promocionar i organitzar activitats físiques i 
esportives amb finalitats lúdiques, formatives o socials. 
 
Segon.- Podran ser beneficiaris dels referits ajuts totes les entitats esportives 
municipals i, associacions esportives que es trobin degudament constituïdes així 
com esportistes subjectes a un projecte o objectiu esportiu d’interès especial.  
 
Tercer.- Els beneficiaris de la subvenció es comprometen a complir i donar efecte a 
les recomanacions adoptades per l’observatori de racisme, xenofòbia, intolerància i 
violència en el esport, en tot allò que els afecti. 
 
Quart.- No podran ser beneficiaris dels ajuts, les entitats que es trobin en alguna de 
les situacions enumerades als apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions. Tanmateix, quedaran subjectes a allò 
disposat a l’article 14 de la referida Llei. 
 
Cinquè.- Les entitats a que es refereixen aquestes Bases, per a ser beneficiaris 
d’una subvenció hauran de presentar davant del Servei d’Esports de l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí, un projecte d’actuacions. 
 
Sisè.- Termini de presentació.- Els interessats presentaran un projecte d’actuacions 
juntament amb la sol·licitud de subvenció, ajustada al model oficial, en el termini 
màxim de 1 mes a comptar des de la data de publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de la present convocatòria. 
 
Setè.- Conclòs el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió de Valoració, 
que actuarà com a òrgan instructor del procediment i que estarà integrat per un 
president, que serà el Regidor d’Esports, i dos vocals: el Cap de l’Àrea d’Esports i 
l’Auxiliar Tècnic de l’Àrea.  
 
 
Vuitè.- Els criteris de valoració seran els següents: 
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Per al programa 1: Activitats federades i esport escolar: 
 

a) Activitats formatives:  fins a 15 punts. 
b) Número de participats: 1 punt per participant. 
c) Esport Federat majors 18 anys : 4 punts per equip 
d) Esport base federat (de pre benjamí a juvenil): 6 punts per equip 
e) Suport esports minoritaris / esport femení / projectes especials... : fins a 20 pts 
f) Valoració del projecte: fins a 10 punts 
g) Valoració del pressupost. Factor corrector de fins 25% (+/-) del total. 
 

 
Per al programa 2: Organització d’activitats puntuals : 
 

a) Activitats formatives:  fins a 15 punts. 
b) Nº de participants: 1 punt per cada 10 participants. 
c) Activitats Federades: 4 punts 
d) Activitats d’esport base (trobades i tornejos i curses de base): 10 punts 
e) Suport esports minoritaris / esport femení / projectes especials: fins a 20 pts 
f) Valoració del projecte: fins a 10 punts  
g) Valoració del pressupost. Factor corrector de fins 25% (+/-) del total. 

 
 
La Comissió de Valoració elevarà una proposta de concessió de subvencions a 
l’alcaldia per a la seva aprovació en el termini de 30 dies a comptar des de la data de 
finalització de presentació de sol·licituds. 
 
Novè.- La notificació relativa a les quanties atorgades, així com la de les sol·licituds 
no ateses, es posarà en coneixement dels interessats en el termini màxim de 3 
mesos a comptar des de la data de finalització de presentació de sol·licituds. 
Transcorregut aquest termini, la sol·licitud de subvenció s’entendrà desestimada. 
 
La resolució d’atorgament o denegació de la subvenció sol·licitada i en el seu cas, 
desestimació per silenci administratiu, posa fi a la via administrativa i contra la 
mateixa es podrà interposar recurs contenciós-administratiu davant del Jutjats del 
Contenciós-Administratiu de Barcelona, en els terminis que estableix l’article 46 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós-administrativa. 
 
Desè.- Els beneficiaris dels ajuts, una vegada coneguda la subvenció concedida i l’ 
import de la mateixa, posaran en coneixement del Servei d’Esports de l’Ajuntament 
de Vilanova del Camí, les actuacions que efectuaran durant l’any 2019 de les que 
consten en el projecte d’actuacions presentat juntament amb la sol·licitud. 
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Onzè.- L’import màxim total de les subvencions d’aquesta convocatòria serà de 
22.000€, despesa prevista en els Pressupostos Generals de l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí prorrogats de l’any 2018, amb càrrec a la partida 40.340.48900. 
 
Dotzè.- La concessió de subvencions es regularà d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions, l’Ordenança General de Subvencions 
aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, publicada al Butlletí Oficial 
de la Província nº 185 en data 3/8/2004 i en allò que es disposa en la present 
convocatòria. 
 
Tretzè.- La proposta de resolució haurà d’expressar el nom del sol·licitant, o relació 
de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de subvenció, la quantia, 
especificant la seva avaluació i els criteris de valoració seguits per a efectuar-la. 
 
Catorzè.- La concessió o denegació d’aquestes subvencions serà adoptada per 
acord d’alcaldia i es notificarà, d’acord amb allò establert a la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Quinze.-  Els beneficiaris de les subvencions estan obligats a justificar el compliment 
d’allò previst a l’article 30 de la Llei 38/2003, General de Subvencions així com 
l’article 14 l’Ordenança General de Subvencions de Vilanova del Camí, publicada al 
Butlletí Oficial de la Província nº 185, en data 3/8/2004. 
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ANNEX II 
 
EXTRACTE DE LA CONVOCATÒRIA 
 

 
Extracte de la Resolució de l’Alcaldia per la qual es convoquen ajuts a entitats 
esportives per a la promoció de l’esport a Vilanova del Camí 

 
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el 
text complet del qual es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans). 

 
Primer. Beneficiaris. 

 
Poden sol·licitar aquest ajuts els entitats esportives federades, i entitats d’esport 
escolar de Vilanova del Camí 
 
Segon. Objecte. 

 
Els ajuts tenen l'objectiu promocionar la organització d’activitats físiques i esportives 
amb finalitats lúdiques, formatives o socials. 
 
Tercer. Bases reguladores. 

 
Les bases reguladores per a la concessió d’ajuts a entitats esportives per a la 
promoció de l’esport estan publicades als Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona núm 110 i amb data 8 de maig de 2009. 
 
Quart. Quantia de l’ajuda. 

 
La partida a la que s’imputen els ajuts és la 40.340.48900, i la quantia total màxima 
dels ajuts convocats és de 22.000,00 euros. 

 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
Les entitats interessades han de formular la sol·licitud d’acord amb els models que 
consten com a annex d’aquesta convocatòria i presentar-la a les oficines del Servei 
Municipal d’Esports o bé al Registre d’entrada de l’Ajuntament, o per qualsevol dels 
mitjans assenyalats en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de 
1 més des de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 
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L’òrgan instructor podrà sol·licitar qualsevol altra documentació que es consideri 
necessària per tal que resulti acreditat que el sol·licitant compleix els requisits 
adients per esdevenir beneficiari. 
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