ANUNCI
La Junta de Govern Local, en la seva sessió de 24 d'abril de 2017, va adoptar, entre d'altres
el següent acord:
CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ESPORTIVES 2017
A. BASES REGULADORES.
El Ple d’aquest Ajuntament en la seva sessió de 18 de desembre de 2003 va aprovar les
bases generals de les subvencions esportives que regeixen aquesta convocatòria
publicades íntegrament al BOP de Tarragona nº95 de data 24 d'abril de 2004.
El Ple de l'Ajuntament de Montblanc de data 10 de desembre de 2004 va aprovar
inicialment la modificació de les bases reguladores de les subvencions esportives anteriors.
El Ple de l'Ajuntament de Montblanc de data 23 de novembre de 2.006 va aprovar
inicialment la modificació de les bases reguladores de les subvencions esportives anteriors.
L'anunci publicat al BOP de Tarragona número 284 de data 13 de desembre de 2.006 ha
atorgat un període de 20 hàbils des de la publicació al BOP per la presentació de
reclamacions.
Durant el període d' exposició al públic, que ha acabat el dia 10 de gener de 2.007, no
s'han presentat reclamacions, i per tant, l' aprovació inicial esdevé definitiva sense
necessitat d' acord exprés.
Les bases modificades s' han publicat en el BOP de Tarragona nº 24 de data 30 de gener de
2.007.
B. PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES.
Les subvencions a atorgar aniran a càrrec de la següent partida, d'acord amb el pressupost
vigent:
341 48300 Esports
C. OBJECTE I CONDICIONS.
És objecte d' aquesta subvenció tot el conjunt d’ajuts que atorgui l’Ajuntament de Montblanc
en matèria d’esports.
Són subvencionables els conceptes següents en matèria d’esports, d’acord amb els criteris i
barems que fixen els annexos :





1. NOMBRE D’ESPORTISTES del mateix club o entitat, amb llicència esportiva
(federació o consell esportiu). S’inclouen despeses en concepte de fitxes i llicències.
2. NOMBRE DE MONITORS o tècnics. S’inclouen despeses en concepte de fitxes
dels monitors o entrenadors dels esportistes.
3. Participació en COMPETICIONS esportives federades o jocs escolars en totes les
categories. S’inclouen despeses en concepte d’inscripció dels esportistes i/o equips a






les competicions i d’arbitratges. També s’inclouen els desplaçaments dels equips i
esportistes fora de Catalunya.
4. Contractació D’ASSEGURANÇA DE L’ESPORT REALITZAT per part dels clubs i
destinada a la cobertura de les possibles reclamacions derivades de la pràctica
esportiva del mateix club.
5. Adquisició de MATERIAL ESPORTIU destinat a la pràctica de l’esport.
6. Són subvencionables els conceptes de PREMIS (trofeus, copes, medalles, etc...)
en matèria d’esports per als actes organitzats directament per l’entitat.
7. Es considerarà subvencionable, L’ACTE ESPORTIU DE COMPETICIÓ no federat
i obert a la població que organitzin les entitats esportives.

No són subvencionables els conceptes següents en matèria d’esports:



Despeses de menjars: restaurants, muntatge bar durant els partits, etc.
Despeses d’activitats internes amb ànim de lucre
Despeses de material d’ús personal intransferible (botes, sabatilles, patins,
proteccions personals, excepte les proteccions obligatòries especials, com per
exemple les del porter d’hoquei, etc.)
Despeses de vestimenta esportiva que no sigui l’equipament de joc/competició
(xandall, paravent, suadera...). L’equipament de joc/competició que no quedi en
propietat del club.

D. CONCURRÈNCIA COMPETITIVA.
La concessió d' aquestes subvencions es realitza en règim de concurrència competitiva.
E. REQUISITS DELS BENEFICIARIS.
Poden sol·licitar subvencions destinades a activitats esportives les entitats integrades dins
de l’àmbit territorial de Montblanc i que portin a terme una activitat d’interès local o en
benefici del municipi.
Aquestes subvencions són compatibles amb la percepció d' altres subvencions per a la
mateixa finalitat provinents de qualsevol Administració o Ens públic o privat amb el límit que
estableix l' article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
F. ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE.
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Montblanc és l'òrgan competent per resoldre
aquesta convocatòria.
G. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL-LICITUDS.
El termini per a la presentació de les instàncies de sol·licitud finalitza el dia 31 de maig de
2017.
H. TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ.
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Montblanc resoldrà sobre l’ajut a atorgar en el
termini màxim de 3 mesos des de l’última data per a la presentació de les sol·licituds.

La resolució de la Junta de Govern Local es notificarà a l’interessat dins del termini de 10
dies a partir de la data en que s’hagi pres l’acord, en la forma que estableix l’article 59 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Régim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Comú.
I. DOCUMENTACIÓ A APORTAR.
Els peticionaris
condicions:

hauran de presentar la documentació de sol·licitud amb les següents

1 - Sol·licitud signada pel president de l’entitat, adreçada a l’Alcalde de l’Ajuntament de
Montblanc segons el model. En la sol·licitud haurà de constar el programa o l’activitat
concreta per a la qual es demana la subvenció i la previsió d'ingressos i despeses de
l'activitat. Les instàncies es presentaran amb còpia que, una vegada segellada amb registre
d’entrada, servirà de comprovant per al sol·licitant.
Es podrà presentar un màxim d’una sol·licitud anual per activitat.
Els models de sol·licitud es trobaran a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà situada a la Plaça Major,
1 de Montblanc i a la plana web oficial de l’Ajuntament www.montblanc.cat.
2 - D' acord amb l' article 13.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions els beneficiaris hauran de justificar mitjançant una declaració responsable que
no estan inclosos que en cap de les prohibicions que estableix la llei per ser beneficiaris.
En cas que la documentació lliurada fos incorrecta o incompleta l’Ajuntament de Montblanc
en reclamarà el complement o la rectificació necessària.
Si en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà que l’interessat rebi la
notificació de reclamació de la documentació necessària, el peticionari no efectua la
rectificació reclamada, es procedirà a arxivar d’ofici l’expedient, sense cap tràmit posterior,
més que la resolució per la qual es desestima la seva petició.
J. RECURS.
Contra la resolució de les subvencions, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació.
K. CRITERIS DE VALORACIÓ.
La quantia de cada subvenció es determinarà d’acord amb les disponibilitats
pressupostàries, ateses les estimacions dels pressupostos i les garanties de realització de
les activitats que aportin sol·licituds, tenint en compte les consideracions següents:
A ) El nombre de persones beneficiàries de l’activitat subvencionada.
B ) Grau d’autofinançament.

C) Que siguin formulades per entitats que desenvolupin programes estables i amb
continuïtat.
D ) L’interès general de l’activitat per al municipi.
E ) El nombre de participants del municipi.
F ) La dificultat per executar les activitats sense subvenció.
Montblanc, 5 de maig de 2017
L'ALCALDE
Josep Andreu i Domingo

