ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI D’ENSENYAMENT, CULTURA I ESPORTS
Oficina de Suport Jurídic
Exp.- SUB.BCO 2020/15

Objecte

Aquestes bases tenen per objecte fixar els criteris per a la concessió de subvencions a les
entitats esportives de la ciutat per al desenvolupament de programes d’inclusió esportiva
d’infants i joves en edats compreses entre els 4 i els 17 anys de Manresa que estiguin inscrits
en alguna competició esportiva oficial, ja sigui d’una lliga federada o escolar, o bé formin part
d’una escola de formació esportiva, però que presenten dificultats econòmiques per fer front a
les despeses derivades d’aquesta participació durant la temporada esportiva 2020/21,
mitjançant l’atorgament de beques esportives.

2.

Entitats destinatàries i requisits mínims

Les entitats destinatàries seran entitats esportives sense afany de lucre que reuneixin els
requisits següents:



https://bop.diba.cat
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B



Estar legalment constituïdes, tenir la seu social i desenvolupar l’activitat esportiva en el
terme municipal de Manresa
Estar inscrites en el Registre general d’entitats de l’Ajuntament i en el Registre
d’entitats esportives del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i
estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Manresa, amb
l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social.
Les entitats esportives acreditaran que estan al corrent de pagament de les seves
obligacions tributàries 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.
No incórrer en les circumstàncies previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, general
de subvencions.

CVE 2020019493

1.

Data 24-7-2020

BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A ENTITATS I
CLUBS ESPORTIUS LOCALS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES
D’INCLUSIÓ ESPORTIVA D’INFANTS I JOVES AMB POCS RECURSOS
ECONÒMICS MITJANÇANT L’ATORGAMENT DE BEQUES ESPORTIVES.
TEMPORADA ESPORTIVA 2020/21.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

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 subvencions destinades a entitats i
clubs esportius locals per al desenvolupament de programes d’inclusió esportiva
d’infants i joves amb pocs recursos econòmics mitjançant l’atorgament de beques
esportives temporada esportiva 2020/21. 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

3.

Procediment i criteris de valoració

26.600,00

31.587,50

5 persones
36.575,00

6 persones
41.562,50

7 o més
persones
46.550,00

Per verificar els nivells de renda anual del nucli familiar, l’Ajuntament consultarà, prèvia autorització
expressa dels membres de la unitat familiar majors de 16 anys, les dades del padró municipal, de
l’Agència Estatal d’Administració Tributària, de la Tresoreria General de la Seguretat Social i aquelles
altres dades de caràcter tributari o econòmic que siguin necessàries per comprovar el nivell d’ingressos
del nucli familiar.
En el cas que els infants i joves hagin estat beneficiaris d’un ajut per material escolar i/o activitats de
suport a la normalització educativa, o d’una beca menjador durant el curs escolar 2019/20, s’entendrà que
compleixen amb els requisits d’accés.
Barem de puntuació:
 1 punt pels esportistes situats en el tram D de renda anual familiar fixada per a aquesta
convocatòria, o bé si han estat beneficiaris d’un ajut per material escolar i/o activitats de suport a
la normalització educativa, o una beca de menjador durant el curs escolar 2019/2020.
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 total de punts obtinguts per la valoració de les
sol·licituds resoltes favorablement, amb arrodoniment a unitats d’euro i amb un import màxim de 200 EUR
per esportista.

4.

Import de les subvencions

L’import econòmic destinat a la convocatòria es troba consignat a l’aplicació pressupostària
núm. 19 3410 48913 del pressupost general de l’Ajuntament de Manresa per a l’exercici 2020.
Es destinarà un import inicial de 18.000 EUR per a les sol·licituds estimades i valorades
favorablement durant la fase ordinària de la convocatòria. Aquest import podrà ser objecte
d’ampliació en funció de les disponibilitats econòmiques de l’Ajuntament. 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.
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.
Serà requisit imprescindible per a la tramitació de la subvenció l’aportació de la documentació
següent per part de les entitats que concorrin:
 Imprès de sol·licitud. La sol·licitud haurà d’incloure les dades dels esportistes que
estiguin inscrits a l’entitat per a la temporada 2020-2021 i que compleixin els requisits

https://bop.diba.cat

21.612,50

4 persones

Pàg. 2-8

16.625,00

3 persones

CVE 2020019493

Tram D

2 persones

Data 24-7-2020

1 persona

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona



nascuts entre els anys 2003 i 2016
empadronats a Manresa
inscrits/es en una entitat esportiva sense ànim de lucre, club, associació esportiva escolar o
secció esportiva amb seu a Manresa i estar en possessió de la corresponent llicència esportiva,
federativa o escolar
pertanyents a una unitat familiar de convivència que no supera la renda anual fixada en el tram D
del barem establert en el sistema de tarifació social de l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2020,
o bé que hagin estat beneficiaris d’un ajut per material escolar i/o activitats de suport a la
normalització educativa, o d’una beca menjador durant el curs escolar 2019/20

B





A

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:
Infants i joves:

Les sol·licituds i la documentació recollida de cada esportista 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 4 d’octubre de 2020.

6.

Comissió qualificadora

La comissió avaluadora de la convocatòria estarà formada per:
 El/la Regidor/a delegat/da d’Esports
 Sra. Sílvia Saura Villar, cap del Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports
 Sr. Josep Perau Fernández, coordinador 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
7.

Acceptació de les 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.
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.
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

A
https://bop.diba.cat
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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

CVE 2020019493

(*) només si la situació familiar no ha variat i si no s’ha presentat aquesta mateixa
documentació per a convocatòries prèvies d’ajuts escolars a aquest ajuntament

Data 24-7-2020
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establerts en el punt 2 d’aquestes bases (nom, cognoms, data de naixement, NIF/NIE/
llibre de família o certificat de naixement)
Fotocòpia del NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar. En cas de no disposarne, caldrà adjuntar còpia del passaport (*)
Llibre o llibres de família. Còpia de totes les pàgines emplenades del llibre de família, o
certificat de naixement (*)
Autorització expressa de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar majors de
16 anys per tal que l’Ajuntament pugui consultar les dades necessàries a l’Agència
Estatal d’Administració Tributària, a la Tresoreria General de la Seguretat Social i
aquelles altres dades de caràcter tributari o econòmic que siguin necessàries per
comprovar el nivell d’ingressos del nucli familiar. En cas que no s’obtingui la
corresponent autorització, caldrà que tots els membres de la unitat familiar aportin a les
entitats esportives corresponents la documentació necessària, expedida pels
organismes competents per tal de determinar la renda familiar.(*)

L’import de la subvenció s’abonarà un cop aquesta hagi estat concedida.

9.

Aplicació supletòria

11.

Justificació de la subvenció

Les subvencions s’han de justificar documentalment d’acord amb els requisits de les Bases
d’execució del pressupost municipal vigent i de l’Ordenança general de subvencions de
l’Ajuntament de Manresa.

https://bop.diba.cat
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A més de les obligacions establertes en aquestes bases i les que estableix la llei amb caràcter
general, són obligacions específiques:
 Desenvolupar el programa d’inclusió 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.
 El/La president/a de l’entitat esportiva sense ànim de lucre, club, associació esportiva
escolar o secció esportiva comunicarà a la Secció d’Esports de l’Ajuntament les
possibles baixes o canvis de centre dels seus esportistes, a fi i efecte de poder
traspassar la part de la subvenció al nou club o centre esportiu, sempre i quan aquest
canvi es produeixi a l’inici de la temporada esportiva.
 En cas que un esportista pertanyi a més d’una entitat, només es podrà tenir en compte
per a una d’elles.
 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

Data 24-7-2020

Condicions

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

10.

A

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.

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

B

Les entitats esportives beneficiàries hauran de presentar, un cop finalitzada l’activitat, i a través
de la seu electrònica de l’Ajuntament de Manresa, una relació dels infants i joves amb
l’especificació dels conceptes bonificats.

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.

MODEL-1 IMPRÈS FAMÍLIA.
SOL·LICITUD D’AJUTS PER A LA INCLUSIÓ ESPORTIVA D’INFANTS I
JOVES AMB POCS RECURSOS O RISC SOCIAL. ANY 2020.

DNI/NIE

Població i codi postal

Domicili

Núm.

Adreça electrònica

Pis

Data 24-7-2020

Nom i cognoms del Pare, Mare o Tutor/a legal:

Porta

Telèfon

EXPOSO:
Que estic informat i sóc coneixedor de la convocatòria d’ajuts per a la inclusió esportiva per a l’any
2020, aprovada pel Ple Municipal ............................ i compleixo amb els requisits de l’esmentada
convocatòria *.
Que els membres que formen part del meu nucli familiar de convivència, i consten empadronats al
municipi de Manresa, són els següents:
NIF/DNI

Parentiu amb relació al
sol·licitant

NOM I COGNOMS

https://bop.diba.cat

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.”

Pàg. 5-8

Protecció de dades

FIRMA

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

12.
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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 despesa, 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.

A

En qualsevol cas, el procediment de justificació es completarà amb l’emissió d’un informe
tècnic municipal en què s’indicarà que les despeses són compatibles i es corresponen 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.

1

3

B

2

4

5

6

Tram D

16.625,00

21.612,50

26.600,00

31.587,50

36.575,00

41.562,50

46.550,00

RESPONSABLEMENT:
 Em faig responsable de la veracitat de les dades manifestades i formulo aquesta declaració
responsable, d’acord amb l’article 35 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, sota la meva
responsabilitat, facultant a l’Ajuntament de Manresa per a verificar la conformitat de les
dades que s’hi contenen.
 Autoritzo al club esportiu o entitat ................................................................................
............................................. a donar trasllat d’aquesta sol·licitud a l’Ajuntament de Manresa.

DEMANO:
Se’ns concedeixi l’ajuda individualitzada d’ajuts a la inclusió esportiva de l’any 2020 per als
menors que es relacionen a continuació:
Nom i Cognoms

Data naixement

Centre/club on l’esportista està inscrit

D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia del Drets Digitals i del
Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD, el/la sotasignant autoritza al tractament
automatitzat de les dades contingudes en l'expedient de la Secció d’Esports de la convocatòria de subvencions
destinades a entitats i clubs esportius locals per al desenvolupament de programes d’inclusió esportiva d’infants i joves

Pàg. 6-8

(*) Per accedir a la convocatòria el nivell d’ingressos del nucli familiar no pot superar el barem de renda anual fixat
en el quadre següent:
7 o més
1 persona
2 persones 3 persones 4 persones
5 persones
6 persones
persones

CVE 2020019493

(**) només s’haurà d’aportar en cas que aquest ajuntament no disposi del corresponent estudi econòmic i/o
documentació aportada per convocatòries prèvies

Data 24-7-2020

Que s’adjunta fotocòpia del llibre o llibres de família (**)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Que s’adjunta fotocòpia del DNI de cada membre de la família (**)

B

Que les persones signants que consten en l’esmentat nucli familiar autoritzen a l’Ajuntament de Manresa a consultar les
dades de caràcter tributari o econòmic legalment pertinents a l’Agència Estatal d’Administració Tributària per comprovar el
nivell d’ingressos del nucli familiar en aquesta convocatòria i posteriors.

https://bop.diba.cat

A

7

amb pocs recursos econòmics mitjançant l’atorgament de beques esportives per la temporada esportiva 2020/21.
Aquestes dades són bàsiques per conèixer l’estat familiar i econòmic de les persones i determinar així la possibilitat de
beneficiar-se dels ajuts i participar de les activitats esportives de la temporada esportiva 2020/21. Així mateix, el/la
sotasignant podrà exercir els drets d’accés, oposició, rectificació, supressió, limitació del tractament, i portabilitat, en
els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a l’Ajuntament a l’adreça Plaça Major, 1, de
Manresa, o amb instància general a la Seu Electrònica o mitjançant correu electrònic a l’adreça dpd@ajmanresa.cat

Manresa, a ........ de................. de 2020

Nom entitat:
NIF:

Correu-e:

Adreça:

Telèfon:

Dades del/la representant de l’entitat:
Nom i Cognoms:
DNI/NIE:

Càrrec:
Telèfon:

Correu-e:

EXPOSO:Que estic informat i sóc coneixedor de la convocatòria d’ajuts per a la inclusió
esportiva d’infants i joves amb pocs recursos o risc social, aprovada pel Ple Municipal
........................... i estic d’acord amb els requisits de l’esmentada convocatòria.
Que adjunto ............... peticions d’ajuts individuals, per un total de ................ esportistes de
l’entitat esportiva sense ànim de lucre, club, associació esportiva escolar o secció esportiva,
entitat que represento.
Que els esmentats esportistes disposen de la corresponen llicència esportiva.

DEMANO:

Pàg. 7-8

Dades entitat:

CVE 2020019493

SOL·LICITUD D’AJUTS PER A LA INCLUSIÓ ESPORTIVA D’INFANTS I
JOVES AMB POCS RECURSOS O RISC SOCIAL. ANY 2020.

Data 24-7-2020

MODEL-2 IMPRÈS ENTITAT.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA.

https://bop.diba.cat

A

Signatura:

I es procedeixi a la valoració de les mateixes.

B

Que es doni trasllat a l’Ajuntament de Manresa de les peticions d’ajuts individuals per a la
inclusió esportiva d’infants i joves amb pocs recursos o risc social, que s’adjunten.

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA.

Manresa, 17/07/2020.
El cinquè tinent d’alcalde, Antoni Massegú Calveras

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 24-7-2020
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.
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Signatura:

Pàg. 8-8

Manresa, a ...... de ............... de 2020

A

D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia del Drets Digitals i del
Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD, el/la sotasignant autoritza al tractament
automatitzat de les dades contingudes en l'expedient de la Secció d’Esports de la convocatòria de subvencions destinades
a entitats i clubs esportius locals per al desenvolupament de programes d’inclusió esportiva d’infants i joves amb pocs
recursos econòmics mitjançant l’atorgament de beques esportives per la temporada esportiva 2020/21. Aquestes dades
són bàsiques per conèixer l’estat familiar i econòmic de les persones i determinar així la possibilitat de beneficiar-se dels
ajuts i participar de les activitats esportives de la temporada esportiva 2020/21. Així mateix, el/la sotasignant podrà exercir
els drets d’accés, oposició, rectificació, supressió, limitació del tractament, i portabilitat, en els termes inclosos en la
legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a l’Ajuntament a l’adreça Plaça Major, 1, de Manresa, o amb instància general a
la Seu Electrònica o mitjançant correu electrònic a l’adreça dpd@ajmanresa.cat
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