AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

BASES PER A L’ATORGAMENT DE BEQUES A ESPORTISTES
PROFESSIONALS DE SANT FRUITÓS DE BAGES PER A L’EXERCICI 2015.

NO

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.
Primer. Objecte
La present convocatòria té per objecte donar suport a la promoció de l’activitat físic
esportiva i de competició a esportistes individuals del municipi no professionals que
hagin acreditat una qualitat inicial per participació en campionats o activitats federades
oficials de caràcter autonòmic, estatal o internacional.
Les beques objecte d’aquesta convocatòria estan dirigides a consolidar la progressió
del rendiment dels esportistes, destinant-se a sufragar en part les despeses
ocasionades durant el període d’entrenament, competicions i perfeccionament tècnic
per l’any 2015.
Segon. Naturalesa i forma de confecció.
Les beques objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual,
són lliurement revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes en la
legislació vigent o en aquestes bases. No generen cap dret a l’obtenció d’altres
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
Les beques es concedeixen en règim de concurrència competitiva, mitjançant el
sistema de concurs i convocatòria única.
Tercer. Beneficiaris/Sol·licitants.
Podran concórrer a la convocatòria de les beques objecte de les presents bases, en
qualitat de beneficiaris, els esportistes santfruitosencs no professionals, que reuneixin
els següents requisits:
1. Practicar un esport de competició federat fora del municipi de Sant Fruitós de
Bages.
2. Tenir entre 6 i 18 anys (ambdós inclosos).
3. Estar empadronat a Sant Fruitós de Bages (com a mínim des de fa 2 anys).
4. Practicar un esport que al nostre municipi no es pugui realitzar, o si es practica
que sigui a una categoria superior a la que es fa al nostre municipi.
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5. Els receptors de les beques hauran d’estar al corrent de pagament de les
obligacions tributàries amb l’ajuntament.
6. No estar inclòs en alguna de les prohibicions recollides a l’article 13.2 i 13.3 de
la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
Les beques s’atorgaran als esportistes nens o joves, però actuaran com a sol·licitants
la mare, pare o tutor legal d’aquests.
Quart. Sol·licituds, documentació, lloc i termini de presentació.
Les sol·licituds per concórrer a la convocatòria d’aquestes beques, s’hauran de
realitzar mitjançant imprès normalitzat, disponible a l’àrea d’esports i a la pàgina web
de l’ajuntament.
Les sol·licituds junt amb la documentació específica, s’haurà de lliurar al Registre
general de l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages, o per qualsevol dels procediments
previstos a l’article 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, en el termini de 20
dies naturals, comptats a partir de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona.
Els interessats hauran de lliurar el model normalitzat de sol.licitud de beca esportiva, al
qual s’adjuntarà la següent documentació:
Pressupost de l’activitat (annex 1)
Fotocòpia del DNI
Fotocòpia compulsada de la llicència federativa de la temporada en vigor
Currículum esportiu
Document domiciliació bancaria (annex 2)
Declaració responsable de no estar inclòs en les prohibicions per obtenir la
condició de beneficiari mitjançant certificació administrativa o mitjançant
declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa d’acord
amb el previst a l’article 13.7 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de
Subvencions. (annex 3)
g) Declaració responsable de les ajudes econòmiques rebudes d’organismes,
entiats publiques i/o privades durant l’any anterior. (annex 4)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

La presentació de la sol·licitud de beca per part de l’interessat comportarà l’autorització
a l’òrgan instructor per recavar els certificats a emetre per l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària, per la Tresoreria General de la Seguretat Social i per
Hisenda, relatius al fet de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i de
Seguretat Social, i de no ser deutor d’Hisenda per deutes vençuts, líquides i exigibles.
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Cinquè. Quantia de les beques
L’ajuntament destina a aquesta convocatòria de beques esportives la quantitat de
1.500,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 31 341 48001 del pressupost
2015.
Sisè. Procediment de concessió i òrgan instructor.
El responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les beques
esportives és l’àrea d’esports de l’ajuntament.
La proposta de resolució l’elaborarà una comissió de valoració presidida pel Regidor
d’Esports i la tècnica d’esports. Les funcions de secretaria de la comissió seran
exercides per la funcionària de l’àrea.
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les beques
esportives serà la Junta de Govern Local.
Setè. Criteris de valoració.
Els criteris que es seguiran per valorar les sol·licituds presentades seran:
a) El nivell de l’activitat o competició, prioritzant els esports olímpics: fins a 30
punts
b) L’etapa o fase esportiva: fins a 30 punts
c) L’historial o currículum esportiu: fins a 15 punts
d) El programa de desplaçaments oficials i obligatoris: fins a 15 punts
e) Les despeses en material tecnicoesportiu: fins a 10 punts.
Es dividirà l’import de la partida destinada (1.500,00 €uros) respecte les puntuacions
obtingudes, sempre i quan no es superin els 600 € per esportista i es subvencioni més
del 50% del pressupost anual de l’esportista.
Vuitè. Publicitat.
Es publicarà anunci d’adjudicació de les presents bases i convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la web municipal i al taulell d’anuncis
de l’ajuntament.
Les beques concedides seran comunicades mitjançant notificació individual als
beneficiaris.
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Novè. Abonament de les ajudes
Les beques concedides, s’abonaran al compte bancari que hagin designat els
sol·licitants, prèvia justificació de l’import atorgat, que s’ha d’ajustar al compliment de
la finalitat per la que va ser concedida la subvenció.
L’abonament de la beca concedida i la seva justificació es realitzarà de conformitat
amb el que disposen les següents clàusules.
Desè. Acceptació
Una vegada notificada la concessió de la beca, en el termini d’un mes sinó es
comunica el contrari, s’entendrà acceptada la beca esportiva, així com les condicions
generals i específiques per a la seva aplicació.
Onzè. Obligacions dels beneficiaris. Termini i forma de justificació.
Els beneficiaris de les beques hauran de presentar la justificació abans del 10 de
desembre de 2015.
Els beneficiaris hauran de lliurar el model normalitzat de justificació de beca esportiva,
al qual s’adjuntarà la següent documentació:
a) Memòria dels resultats obtinguts durant l’exercici en curs, segellada per la
Federació esportiva corresponent. (annex 1)
b) Declaració responsable sobre la finalitat de l’ajut. (annex 2)
c) Relació de despeses. (annex 3).
d) Factures justificatives de les despeses, que hauran de reunir tots els requisits
legals exigibles. Hauran de rpesentar-se els originals llevat que es procedeixi a
la presentació de còpies compulsades. No s’acceptaran tiquets de caixa, ni
albarans, ni justificants bancaris (rebuts).
A més, els beneficiaris hauran de:
 Portar a l’equipament el logotip oficial de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages.


Posar en coneixement de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages, qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per
la concessió de la beca, així com qualsevol altre subvenció o ajuda atorgada
per una altra Administració Pública, ens o persona pública o privada, nacional o
internacional.
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Dotzè. Revocació i reintegrament.
L’ajuntament procedirà a la revocació reintegrament de la beca atorgada en el cas
d’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes a les presents bases
L’òrgan competent per a la iniciació dels expedients de revocació i reintegrament serà
la Junta de Govern Local, prèvia instrucció de l’expedient conforme la Llei General de
Subvencions i el seu Reglament.
Tretzè. Règim jurídic.
En tot el que no preveuen les presents bases són aplicables el que disposen les Bases
reguladores de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a l’atorgament de
subvencions i ajuts destinats a entitats, associacions, col·lectius i particulars que
realitzin activitats que siguin d’interès públic local, aprovades pel Ple de l’Ajuntament
de data 13 d’abril de 2005 (BOP núm. 136 annex I de 8.5.2005), les Bases d’execució
del pressupost general d’aquest ajuntament previst per l’any 2014 i la Llei 38/2003 de
17 de novembre, General de Subvencions.
Catorzè. Interpretació.
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases rau exclusivament a
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
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