ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI D’ENSENYAMENT, CULTURA I ESPORTS
Oficina de Suport Jurídic
Exp.- SUB.BCO 2020/19

L’objecte de les presents Bases és la regulació de la concessió de
subvencions, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, a
aquelles entitats esportives amb seu social i seu operativa a Manresa, inscrites
al Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport i que s’hagin vist
afectades per la situació derivada de la crisi sanitària ocasionada per la Covid19.
2. Entitats beneficiàries:
Podran obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions a què es
refereixen aquestes Bases les entitats esportives que compleixin les condicions
següents:




Que estiguin legalment constituïdes, amb seu social i seu operativa a
Manresa, inscrites al Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de
l’Esport, inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes i adscrites,
com a mínim, a una federació esportiva catalana.
Que estiguin al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de
Manresa, amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social, autoritzant
expressament l’Ajuntament perquè consulti aquestes dades a l’Agència
Estatal d’Administració Tributària i a la Tresoreria de la Seguretat Social.
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1. Finalitat i Objecte:
L’Ajuntament de Manresa, amb la finalitat de pal·liar les greus repercussions de
la pandèmia en tots els àmbits de la vida ciutadana, impulsa el Pla de
Reconstrucció Social i Econòmica de la ciutat. Entre d’altres àmbits, es vol
destacar que l’esport és una eina fonamental per al desenvolupament de la
salut física i emocional dels infants i una de les millors eines d’inclusió i cohesió
social. Per això la importància que té adoptar mesures per ajudar a la
reactivació del teixit associatiu esportiu manresà a desenvolupar les seves
activitats.
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BASES REGULADORES DE LA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A LA
REACTIVACIÓ DE L’ACTIVITAT ESPORTIVA DE LES ENTITATS ESPORTIVES
DESPRÉS DE L’ATURADA PROVOCADA PER LA CRISIS SANITÀRIA
OCASIONADA PER LA CÒVID 19

B

El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 16 de juliol de 2020, va aprovar inicialment les
Bases específiques reguladores de l’atorgament de la subvenció extraordinària per a la
reactivació esportiva de les entitats esportives després de l’aturada provocada per la
crisis sanitària ocasionada per la còvid 19. En compliment d’allò previst a l’article 124.2
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats
i Serveis dels ens locals, se sotmet a informació pública per un termini de vint dies a
comptar a partir de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la
presentació de reclamacions i al·legacions. Transcorregut aquest termini sense que
s’hagi formulat cap al·legació o impugnació, l’acord d’aprovació esdevindrà definitiu.

A

ANUNCI

i.

En el cas de treballadors/ores contractats igual o més de 20
hores/setmanals:
 15 punts per cada treballador/a afectat d’ERTO.
 5 punts en cas de reducció i 2 punts en cas de suspensió.
 0.10 punts per cada dia del període de suspensió o reducció.

ii.

En el cas de treballadors/ores contractats igual o menys de 19
hores/setmanals:
 10 punts per cada treballador afectat d’ERTO.
 5 punts en cas de reducció i 2 punts en cas de suspensió.
 0.10 punts per cada dia del període de suspensió o reducció.

b. Mantenir llocs de treball:
 50 punts si l’entitat ha recuperat la prestació de la totalitat (100%) de
treballadors/es afectats.
 20 punts si l’entitat ha recuperat la prestació del 75% al 99% de
treballadors/es afectats
 10 punts si l’entitat ha recuperat la prestació del 60% al 74% de
treballadors/es afectats.
c. Despeses fixes de manteniment de la Instal·lació esportiva (Lloguers,
Manteniments i subministraments: Aigua, Electricitat i Combustibles):
 50 punts si l’entitat esportiva acredita despeses de consums,
amortitzacions i manteniments de la instal·lació esportiva on realitza
la seva activitat fundacional.
El valor de la subvenció vindrà determinat per l’import que resulti de dividir la
quantia econòmica efectivament assignada a aquesta convocatòria i la suma

A
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a. Núm. de treballadors/es afectats per l’ERTO, tant suspensió com reducció, i
període de suspensió a raó de: (Caldrà adjuntar relació de treballadors/ores
afectats per l'Expedient)
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3. Procediment i criteris de valoració:
El procediment fixat per a la concessió de les subvencions previstes en
aquestes bases serà el de pública concurrència, mitjançant la comparació de
les sol·licituds presentades per les entitats esportives, i d’acord amb els criteris
de valoració següents:
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Que no incorrin en les circumstàncies previstes en l’article 13.2 de la Llei
38/2003, general de subvencions.
Que hagin estat afectades negativament per a la realització de la seva
activitat fundacional com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma
en data 14 de març de 2020.
Que tinguin un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) per
força major Covid-19, que justifica els tancaments emparats per normes
legals, ja sigui el Reial decret de mesures extraordinàries del Govern, així
com els tancaments que han determinat altres administracions (Generalitat,
Ajuntaments, etc.).



Junt amb la sol·licitud, que es presentarà telemàticament www.manresa.cat,
serà requisit imprescindible per a la tramitació de la subvenció l’aportació de la
documentació següent per part de les entitats que concorrin:
Annex-1. Documentació específica per a la reactivació de les entitats
esportives:
i.

Distribució dels treballadors/ores de l'empresa acreditada amb Relació
Nominal de Treballadors (RNT), antic TC2, a febrer de 2020.

ii.

Relació de treballadors/ores afectats per l'ERTO amb el document
acreditatiu presentat a l'Autoritat Laboral.

iii.

Distribució dels treballadors/ores de l'empresa acreditada amb Relació
Nominal de Treballadors (RNT), antic TC2, a novembre de 2020.

iv.

Si, s’escau, certificat emès pel/la secretari/a i amb vist i plau del/la
president/a de l'entitat amb la relació de despeses de consums,
amortitzacions i manteniments de la instal·lació esportiva on realitza la
seva activitat fundacional, imputables al període de tancaments
emparats per normes legals, ja sigui el Reial decret de mesures
extraordinàries del Govern, així com els tancaments que han determinat
altres administracions (Generalitat, Ajuntaments, etc.).
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5. Procediment i termini per a la presentació de sol·licituds:
El procediment de concessió s’iniciarà d’ofici, mitjançant convocatòria pública
aprovada per l’òrgan competent. La convocatòria es farà pública a través del
tauler d’edictes i del web municipal. L’extracte de la convocatòria es traslladarà
a la BDNS per a la seva publicació en el BOP de Barcelona.

Data 24-7-2020

La Comissió qualificadora determinarà la ponderació econòmica que
correspongui atorgar a cada punt en funció de la demanda recollida, podent
proposar una reserva de crèdit.
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Aquest import podrà ser objecte d’ampliació en funció de les disponibilitats
econòmiques de l’Ajuntament.
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4. Import de la subvenció:
L’import econòmic destinat a la convocatòria es troba consignat a l’aplicació
pressupostària núm. 20 3411 48900 del pressupost general de l’Ajuntament de
Manresa, amb un total de 18.000 €, condicionats a la disponibilitat de
pressupost i acte de convocatòria.
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total de punts obtinguts per la valoració de les sol·licituds resoltes
favorablement, amb arrodoniment a unitats d’euro.

Els impresos oficials estaran a disposició de les entitats esportives interessades
a la Secció d’Esports de l’Ajuntament (Edifici Infants, Ctra. de Vic núm. 16 de
Manresa) i al web de l’Ajuntament de Manresa: www.ajmanresa.cat

La resolució d’atorgament es notificarà als interessats per qualsevol dels
mitjans previstos a la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i s’enviarà a la Base de Dades Nacional de
Subvencions per a la seva publicació, d’acord amb l’establert a l’article 20 de la
Llei 38/2003, general de subvencions.
La resolució d’atorgament s’haurà d’adoptar en el termini màxim de sis mesos a
partir de l’endemà de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds.
Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa,
s’entendrà desestimada la sol·licitud.
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 podrà interposar recurs de reposició en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent a la seva notificació
8. Pagament
L’import de la subvenció s’abonarà amb un únic pagament, un cop aquesta
hagi estat concedida.
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Una vegada comunicada la concessió de la subvenció, si en el termini d’un mes
no es manifesta el contrari, aquesta s’entendrà acceptada, així com les
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació.
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7. Acceptació de subvencions
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la comissió les
avaluarà i proposarà les subvencions a atorgar. La proposta de resolució que
elabori la comissió avaluadora se sotmetrà a consideració de l’òrgan
competent, el qual resoldrà provisionalment la convocatòria.
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6. Comissió qualificadora
La comissió avaluadora de la convocatòria estarà formada per les següents
persones o aquelles en qui deleguin:
 El/la Regidor/a delegat/da d’Esports.
 Sra. Sílvia Saura 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 l’Oficina de Suport Jurídic de l’Àrea de
Serveis a les Persones, que actuarà com a secretari.

A

Les sol·licituds i la documentació es podran presentar telemàticament al
registre general de l’Ajuntament de Manresa des de la data d’aprovació de la
convocatòria i fins al dia 30 de setembre de 2020.
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10. Condicions
A més de les obligacions establertes en aquestes bases i les que estableix la
llei amb caràcter general, són obligacions específiques:
 Desenvolupar el programa de formació esportiva que fonamenta la
concessió de la subvenció durant la temporada objecte de la subvenció, així
com justificar el compliment dels requisits i condicions.
 Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer de
l’Ajuntament de Manresa
 No s’autoritzaran canvis de destinació en la subvenció concedida. Si passa
altrament, la subvenció podrà ser revocada per incompliment de les
finalitats per a les quals va ser atorgada.
 Les entitats beneficiàries hauran de garantir que es dóna compliment a la
Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport. En
conseqüència, l’estructura de monitors/es, entrenadors/es i/o directors/es
esportius, hauran d’estar inscrits en el Registre Oficial de Professionals de
l'Esport de Catalunya (ROPEC) o, si escau, que siguin membres del col·legi
professional que els pertoca (COPLEFC).
 Les entitats beneficiàries hauran de garantir que es dóna compliment a
l’obligació continguda a l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de protecció
jurídica del menor. En conseqüència, formulen declaració responsable en el
sentit que disposen dels certificats penals corresponents a totes les
persones participants en l’activitat que puguin tenir un contacte habitual amb
menors.
 Les entitats beneficiàries hauran de donar publicitat de les subvencions i
ajudes percebudes en els termes i condicions establerts a la Llei estatal
19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; així
com a la Llei del Parlament de Catalunya, 19/2014, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.
 Les entitats beneficiàries hauran d’adequar la seva activitat als principis
ètics i les regles de conducta de conformitat amb el que disposa l’article
55.2 de la Llei 19/2014, abans esmentada.
 Es produirà la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció
en el supòsit de manca de justificació o de concurrència d’alguna de les
causes previstes a l’article 37 de la Llei 38/2003, general de subvencions,
segons disposa l’article 89.1 del Reial decret 887/2006, pel qual s’aprova el
reglament de la Llei 38/2003

A

9. Aplicació supletòria
En tot el que no es prevegi a les clàusules específiques que s’adjunten, els
serà d’aplicació l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de
Manresa així com les Bases generals reguladores de l’atorgament de
subvencions de l’Ajuntament de Manresa.

 Rebuts de Liquidació de Cotitzacions (RLC), antic TC1 de l’ de l’1 de
març al 31 de desembre de 2020.
 Despeses de consums, amortitzacions i manteniments de la instal·lació
esportiva on realitza la seva activitat fundacional, que s’hagin realitzat
durant el període de l’1 de març al 31 de desembre de 2020.
12. Protecció de dades
L’Ajuntament de Manresa i les entitats esportives tractaran les dades de
caràcter personal de forma confidencial i seran incloses en un fitxer de
l’Ajuntament de Manresa per a la finalitat per la qual són recollides. S’adoptaran
les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o
accés no autoritzat, d’acord amb la normativa vigent.
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Manresa, 17/07/2020.
El cinquè tinent d’alcalde, Antoni Massegú Calveras.
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Com a conceptes subvencionables es podran acreditar les despeses
corresponents a les necessitats derivades de realització de la seva activitat
fundacional, mitjançant comprovants de:
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Amb caràcter previ al pagament de subvencions, tant si es tracta de pagaments
anticipats com en el supòsit de pagaments una vegada justificada la subvenció,
es comprovarà d’ofici que les persones beneficiàries es troben al corrent de les
seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la Hisenda
municipal.
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En qualsevol cas, el procediment de justificació es completarà amb l’emissió
d’un informe tècnic municipal en què s’indicarà que la documentació
presentada es correspon amb l’activitat subvencionada i que aquesta s’ha
realitzat adequadament, complint-se els objectius d’utilitat pública i interès
general que en motivaren el seu atorgament.
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11. Justificació de la subvenció i conceptes subvencionables:
La Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, obliga a totes les persones jurídiques, entitats sense personalitat
jurídica i òrgans col·legiats a relacionar-se amb les administracions públiques
per mitjans electrònics i, per tant, els obliga a disposar necessàriament d’un
certificat electrònic que representi l’organització.
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