Codi: Esports C3/2020 FOMENT DE L’ESPORT COL·LECTIU FEMENÍ
Article 1. Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria la subvenció de projectes
de foment de l’esport femení que tenen per objectiu la participació de la dona en lligues de
competició d’esports col·lectius, sigui quina sigui el nivell de competició o categoria d’edat.
Article 2. Programes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria, s’entén per
esports col·lectius els següents:









Bàsquet
Futbol i futbol sala
Hoquei patins
Softbol
Rugbi
Voleibol
Waterpolo
I els que la Comissió qualificadora pugui determinar.

Podran ser objecte de subvenció els equips mixtes amb una participació mínima del 40% de
dones dins un mateix equip.
No seran objecte de subvenció d’aquesta convocatòria la participació per equips d’esports
individuals.
Els projectes es limitaran a un màxim de 15 equips per entitat.
Article 3. Beneficiaris. Poden optar a les subvencions que són objecte d’aquesta convocatòria
les entitats i associacions sense finalitat de lucre, domiciliades en el municipi, legalment
constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats:
-

Clubs esportius, entitats i associacions esportives
Agrupacions Esportives
Fundacions o Seccions Esportives d’entitats privades sense ànim de lucre

El nombre de projectes o sol·licituds es limitarà a 1 per entitat.
La concurrència a la convocatòria regulada per les presents bases és incompatible amb els
supòsits de l’obtenció de subvencions de caire nominatiu pel mateix concepte.
Article 4. Termini. Els projectes s’hauran de portar a terme en el transcurs de l’exercici 2020, o
temporada esportiva 2019/20. El calendari exacte de la temporada esportiva 2019/20 de cada
projecte vindrà determinat per la normativa específica de cada federació esportiva a la qual
està adscrita el projecte i/o modalitat esportiva objecte de la subvenció, i caldrà especificar-lo
en la sol·licitud.
Article 5. Composició nominal de la comissió qualificadora. La comissió qualificadora
estarà formada per les següents persones o aquelles que les substitueixin:
Antoni Massegú Calveras, regidor delegat d’Esports
Sra. Sílvia Saura i Villar, cap del Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports
Sr. Josep Perau Fernández, Cap de la Unitat d’Activitats Esportives
Sr. Jeroni Muñoz Soler, Cap de Secció de l’Oficina de Suport Jurídic de l’Àrea
de Drets i Serveis a les Persones.
Article 6. Barems per a la valoració de les subvencions. Els projectes presentats
s’avaluaran d’acord amb els criteris i el barem de puntuació següents:

A

VIABILITAT DE LA PROPOSTA

Màxim 50 punts

Es valorarà la viabilitat econòmica del projecte. Obtindran major puntuació els projectes que tinguin un nivell d'autofinançament més elevat.

B

Es sol·licita fins a un 10% del pressupost

50 punts

Es sol·lcita fins a un 20% del pressupost

40 punts

Es sol·licita fins a un 30% del pressupost

30 punts

Es sol·licita fins a un 40% del pressupost

20 punts

Es sol·licita fins a un 50% del pressupost

10 punt

Es sol·licita més del 50%

No s'admet sol·licitud

SOLVÈNCIA TÈCNICA

Màxim 50 punts

Es valorarà la solvència tècnica per mitjà de la disponibilitat de recursos pròpis (NO MUNICIPALS). Els recursos humans es valoraran en funció de la
qualificació professional de l'equip tècnic donat d'alta al ROPEC o COPLEFC a càrrec del projecte , i els recursos materials de que disposa en relació a l'ús
d'equipaments de PROPIETAT NO MUNICIPAL.
B.1 Recursos Humans

Màxim 30 punts

Llicenciat/da en CAFE

5 punts per cada professional titulat universitari àmbit esportiu

Mestres en Educació Física

4 punts per cada mestre en Educació Física

CFGS. Tècnic Superior d'Esports

3 punts per cada professional de Cicle Formatiu de Grau Superior àmbit esportiu

CFGM. Tècnic grau mitjà àmbit esportiu

2 punts per cada professional de Cicle Formatiu de Grau Mig de l'àmbit esportiu

Entrenador/a Esportiu Nivell 3

3 punts per cada entrenador/a de nivell 3

Entrenador/a Esportiu Nivell 2

2 punts per cada entrenador/a de nivell 2

Entrenador/a Esportiu Nivell 1

1 punt per cada entrenador/a de nivell 1

Contractació de tècnics

5 punts per tècnic contracte laboral; 3 punts per contracte extern; 1 punt voluntariat

B.2 Recursos materials o en equipaments

C

Màxim 20 punts

Titularitat equipament esportiu

20 punts per ser titular d'un equipament esportiu

Despeses de lloguer equipaments a càrrec de l'entitat

10 punts per equipament de lloguer

IMPACTE SOCIAL

Màxim 400 punts

Es valorarà per mitjà del nombre de practicants de categories femenines, especialment les practicants amb llicència federativa o escolar, i el nombre de
jornades de competició i/o trobades.
a

Total esportistes practicants

2 punts per cada esportista practicant (Màxim 200 punts)

b

Nre. Esportistes amb llicència

1 punt per cada llicència federativa, escolar o mutualització (Màxim 100 punts)

c

Total jornades de competició o trobades

1 punt per jornada de competició (Màxim 100 punts)

Article 7. Càlcul de l’import de la subvenció. Una vegada valorats els projecte d’acord amb
el barem de puntuació, es calcularà l’import de la subvenció a concedir a cada projecte de la
següent manera:
a) S’establirà un valor punt X en € que resultarà de dividir la quantia econòmica
efectivament assignada a aquesta convocatòria entre la totalitat de punts atorgats als
projectes resolts favorablement, un cop aplicat el barem de puntuació.
b) La quantia econòmica de la subvenció vindrà determinada per l’import que resulti de
multiplicar el valor punt X pels punts obtinguts de cada projecte, amb un import màxim
de 12.000 €/projecte.
c) L’import de la subvenció atorgada a cada projecte no podrà superar l’import sol·licitat.
d) Si es produeix un sobrant de diners com a conseqüència d’aplicar el punt anterior,
aquest romanent de crèdit es distribuirà entre la resta de projectes que no han arribat
a cobrir el 100% de l’import sol·licitat amb la primera valoració econòmica, seguint la
metodologia descrita en l’apartat a), b) i c) d’aquest article. I així successivament, fins
esgotar la totalitat de la quantia efectivament assignada a aquesta convocatòria.
e) Les peticions que superin el 50% del pressupost de despeses quedaran desestimades
de forma automàtica.

Article 8. Import de la convocatòria. L’import econòmic destinat a la convocatòria es troba
consignat a l’aplicació pressupostària núm. 3411 48900 del pressupost general vigent de
l’Ajuntament de Manresa. Es destinarà un import inicial de 5.000 € per a les sol·licituds
estimades i valorades favorablement per la comissió qualificadora. Aquest import podrà ser
objecte d’ampliació en funció de les disponibilitats econòmiques de l’Ajuntament.

Article 9. Pagament de la subvenció. Es pagarà anticipadament el 100% de l’import de la
subvenció quan l’import no superi els 1.500 € o fins als 3.000 € si l’entitat beneficiària ha estat
subvencionada per l’Ajuntament de Manresa en els darrers dos exercicis i estigui al corrent de
tota justificació. En els casos restants, s’abonarà el 80% de l’import de la subvenció un cop
aquesta hagi estat concedida i la quantia restant un cop hagi estat realitzat i justificat el 100%
del projecte.

