AJUNTAMENT
DE

VILA-RODONA
TARRAGONA

Bases que han de regir la concessió d’ajuts destinats a Clubs i Entitats
Esportives sense ànim de lucre al terme de Vila-rodona, temporada
2017-2018

L’Ajuntament de Vila-rodona reconeix la importància del teixit associatiu esportiu
com element dinamitzador i de formació de la nostra vila. Per tal d’ajudar i donar
suport al món esportiu en aquesta tasca, l ‘Ajuntament convoca les subvencions a
clubs i entitats, per contribuir i impulsar la vida esportiva de la nostra vila.
Primera.- Objecte de la convocatòria
L’objecte d’ aquestes bases és regular el procediment de concessió de les
subvencions que concedeix l’Ajuntament de Vila-rodona durant la temporada
2017-2018 (octubre 2017-setembre 2018) i així garantir en igualtat de condicions a
les entitats esportives l’accés a aquestes prestacions, dins dels límits establerts en
el pressupost municipal.
Les subvencions 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, en les Bases d’execució del pressupost 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.
Segona.- Destinataris
Tots els clubs i entitats esportives que tinguin per objecte fomentar una activitat
esportiva d’interès social, recreatiu o de competició. Es consideraran
subvencionables els programes de funcionament anuals.
Tercera.- Requisits dels Destinataris
Els requisits per poder optar a les subvencions són:
o Realitzar unes pràctiques esportives sense ànim de lucre.
o Estar legalment constituïdes. (S’adjuntarà a la sol·licitud còpia del
document de constitució)
o Inscrita al registre municipal.
o Afiliada a la seva federació corresponent o al registre d’entitats
associatives.
o Tenir la seva seu social a Vila-rodona.
o Trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals.
Plaça dels Arbres, 7 – 43814 - Vila-rodona Tel. i Fax 977 638006

AJUNTAMENT
DE

VILA-RODONA
TARRAGONA

o El destinatari ha d’acceptar expressament la subvenció atorgada, a
l’efecte del compliment de les condicions fixades per la seva aplicació.
Quarta.- Sol·licituds
o Les sol·licituds s’hauran de presentar mitjançant els models d’impresos
normalitzats que es poden obtenir a través de la web municipal o a les
oficines de l’Ajuntament (model d’instància)
o El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies.
o Les Bases reguladores d’aquesta convocatòria de subvencions es poden
consultar via web, a la pàgina de l’Ajuntament de Vila-rodona.
Cinquena.- Documentació
A la sol·licitud de subvenció cal adjuntar la documentació següent:
o Fotocopia del DNI del signant de la sol·licitud i del CIF de l’entitat sol·licitant.
o Certificat federatiu del nombre de fitxes per categories, si s’escau.
o Relació d’equips per categories i número de jugadors/es de cadascun.
o Relació de tècnics i monitors, amb còpia de les seves titulacions, si s’escau.
o Memòria detallada de les seves activitats.
o Una relació classificada de les despeses i d’ingressos previstos .
L’Ajuntament de Vila-rodona pot demanar documentació complementària. En
casos de dubte i de no presentar-se comportaria l'anul·lació de la sol·licitud.
La presentació dels documents detallats serà condició necessària per la tramitació
de la sol·licitud.
Sisena.- Rectificació Defectes o Omissions de la Documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, l’entitat
esportiva disposarà de 10 dies hàbils, comptadors des del moment que se li
notifiqui, per esmenar l’error o mancança. Cas que no ho faci, s’arxivarà
l’expedient sense cap tràmit posterior, per entendre’s com a renúncia de la
subvenció.
Els beneficiaris es comprometen a difondre les seves activitats a través dels
mitjans habituals: díptic d’entitats, xarxes socials i altres mitjans de difusió propis o
de l’Ajuntament.
Setena.- Difusió del Finançament Públic
Els beneficiaris hauran de donar adequada publicitat al caràcter públic de la
subvenció en l’execució del projecte, per la qual cosa hauran de fer constar el
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logotip de l’Ajuntament de Vila-rodona així com la frase “amb el suport de
l’Ajuntament de Vila-rodona” en tota la documentació impresa i, si s’escau, en
cartells, mitjans electrònics o audiovisuals, plaques commemoratives i/o trofeus.
Vuitena.- Criteris d’Atorgament
Les sol·licituds es valoraran en funció dels requisits que s’esmenten tot seguit:
o Foment de l’esport base i femení.
o Organització i/o suport d’actes esportius (setmana de mobilitat, jornada
d’esport i salut,...).
o Nombre d’associats.
o Estabilitat i continuïtat de l’activitat.
o Grau d’autofinançament
o Incidència social de l’activitat a nivell municipal.
o Projecció exterior del municipi.
o Incidència del projecte en la dimensió educativa i formativa dels joves,
en especial en valors cívics i solidaris
Novena.- Criteris de Ponderació
Els apartats relacionats en punt 8 d’aquestes bases es valoraran de 0 a 5 punts
cadascun.
L’estudi de les propostes es realitzaran per la pertinent Comissió Informativa
composta per dos regidors (un de cada grup polític),i el president o persona en qui
delegui. El vot serà ponderat.
Desena.- Procediment de concessió
La concessió de subvencions es resoldrà al plenari municipal previ dictamen de la
Comissió Informativa de la valoració.
Onzena.- Instrucció de l’Expedient
Correspon al plenari municipal la resolució del procediment per a l’atorgament de
les subvencions.
Dotzena.- Compatibilitat de la Subvenció
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats.
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En cap cas, l’activitat subvencionada amb recursos municipals conjuntament amb
altres aportacions (altres subvencions, ajudes, donacions, quotes, etc) pot superar
el cost de l’activitat subvencionada.
Tretzena.- Obligacions Destinataris
Són obligacions dels beneficiaris de les subvencions, a més de les especificades
en les presents bases:
o Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que
s’estableixin per part de l’Ajuntament, així com, si s’escau, per part dels
òrgans de control competents, tan nacionals com comunitaris i aportar tota
la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions
anteriors i en relació a la subvenció concedida.
o Conservar els documents justificatius d’aplicació de la subvenció mentre
puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
o Disposar dels estats comptables, llibres de comptabilitat, registres
diligenciats i altres documents auditats, en conformitat amb la legislació
mercantil o sectorial aplicable al beneficiari en cada cas.
o Comunicar a l’Ajuntament l’obtenció de qualsevol altra subvenció, ajuda,
ingrés o recursos que financin les activitats subvencionades .
Catorzena.- Regim Jurídic
Tot el no prevists a les presents bases s’estarà el que determinin les bases
generals aprovades al ROAS i la Llei 38/2003 de Subvencions.
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Annex 1.1 Sol·licitud de subvenció a entitats i clubs d’interès esportiu
………………………………………………………………..…………………………..,
en nom propi o en representació de l’entitat…………………………………….., amb
domicili

al

c/

…………………………………………………,

núm.

………….,

pis…………….., porta……….., CP …………………… de………………………..
telèfon/ns ……………………………………fax……………………….., amb el núm.
de CIF (si …………………………………………………., núm. de socis ................,
amb quota anual de ........................i les dades bancàries següents:

E S

DEMANO:
La

concessió

d’una

subvenció

o

ajut

pel

concepte

……………………………………………….….. segons la convocatòria de Bases
vigents per la temporada d’enguany. Amb aquesta finalitat es tramet la
documentació següent:

* Programa i pressupostos
Vila-rodona, ……. d. ………………………. del 2017
(signatura)

(Lliurar-ho abans del 31 d’octubre de 2017)
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Annex 1.2 Sol·licitud de subvenció a grups d’interès esportiu

………………………………………………………………..…………………………..,
en nom propi o en representació de …………………………………….., amb domicili
al c/ …………………………………………………, núm. …………., pis……………..,
porta………..,

CP

……………………

de………………………..

telèfon

……………………………………fax……………………….., amb el núm. de CIF/NIF
…………………………………………………., núm. de socis............ amb quota
anual de ................, i les dades bancàries següents:

E S

DEMANO:
La

concessió

d’una

subvenció

o

ajut

pel

concepte

……………………………………………….….. segons la convocatòria de Bases
vigents per la temporada d’enguany. Amb aquesta finalitat es tramet la
documentació següent:

* Programa i pressupostos

Vila-rodona, ……. d. ………………………. del 2017
(signatura)

(Lliurar-ho abans del 31 d’octubre de 2017)
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Annex 2.-Programa d’actes i pressupost

PROGRAMA D'ACTES
Concepte (dia/es, hora, lloc):

Objectius:

Pressupost (import econòmic):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA D'ACTES
Concepte (dia/es, hora, lloc):
Objectius:

Pressupost (import econòmic):
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Annex 3. Sol·licitud de pagament
..............................................................................................................................,
en nom propi o en representació de l’entitat o grup …………………………….., amb
domicili

al

c/

…………………………………………………,

núm.

………….,

pis…………….., porta……….., CP …………………… de………………………..
telèfon/ns ……………………………………fax……………………….., amb el núm.
de

CIF

(si

és

entitat

o

de

NIF

si

és

persona)

…………………………………………………., i les dades bancàries següents:

E S

DEMANO:
Que, d’acord amb les bases reguladores, l’Ajuntament aboni la part restant de la
subvenció de la temporada 2017-2018. Amb aquesta finalitat, adjunto la
documentació següent:
•

Certificat signat pel president i pel secretari del cost de les activitats
realitzades.

•

Exemplar de tota la documentació impresa generada.

Vila-rodona, ……. d ………………………. del 201_
(signatura)

(Lliura-ho abans del dia 31 de desembre de 2018)
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Annex 4. CERTIFICAT

NOM DEL PRESIDENT/A: .........................................................................

NOM DEL SECRETARI/ÀRIA: .................................................................

ENTITAT: .................................................................................................

CERTIFICO:

Que
la
temporada
2017-2018
l’entitat
……………………………………... ha tingut unes despeses per
a la realització de les activitats del programa anual per un
import d………....………….……€, segons relació certificada
que s’adjunta.

I perquè consti, a petició de l’Ajuntament de Vila-rodona, lliuro aquest certificat
amb el vist-i-plau del president/a.

El secretari/ària

Vist i plau
El president/a

Vila-rodona, …… d ………………….. del 201_

(Lliura-ho abans del dia 31 de desembre de 2018)
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Annex 5. RELACIÓ CERTIFICADA DE FACTURES
Data

Núm .

Empresa

Concepte

Import €

IMPORT TOTAL

€

CERTIFICO:
El president/a
(signatura)

El tresorer/a
(signatura)

(Lliura-ho abans del dia 31 de desembre de 2018)
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