Certificat
Identificació
Òrgan: Junta de Govern Local
Títol: Ajuts a entitats esportives federades
Núm. exp.: 46/2019 de Subvencions a particulars i entitats
Ref.:
Josep Rovira i Jofre, secretari de l’Ajuntament de Palafrugell, sense perjudici dels termes en què
s’aprovi l’acta de la sessió,
Certifico
Que el/la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió del dia 13/06/2019 ha adoptat l’acord
que es transcriu literalment, en la seva part necessària:
Relació de fets
L'Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Palafrugell proposa la convocatòria de subvencions per a la
participació en activitats esportives federades de les entitats esportives.
Aquesta línia de subvencions està prevista en pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de
Palafrugell per l'any 2019.
Fonaments de dret
Atès que són d'aplicació les següents normes:
 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, d'ara endavant LGS (la
disposició final primera estableix els preceptes que constitueixen legislació bàsica).
 Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions, d'ara endavant Reglament de la LGS (la
disposició final segona de la LGS i la disposició final primera d'aquest Reglament
s'estableixen les normes de caràcter bàsic i no bàsic).
 Bases generals reguladores de la concessió i justificació de subvencions municipals,
aprovades per acord de Ple i publicades al BOP.
 Restants normes de dret administratiu.
 Dret privat (supletori).
Acords
Per tant, es proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar la convocatòria de subvencions per a la participació en activitats esportives
federades per l'any 2019 o la temporada 2018/ 2019.
Segon. Aprovar les condicions particulars que regiran aquesta convocatòria, de conformitat amb
l'article 4 de les bases generals reguladores de la concessió i justificació de subvencions
municipals:
a) Objecte de la subvenció
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És objecte de la convocatòria l'atorgament de subvencions per a la participació en activitats
esportives federades per l’any 2019 (gener a desembre) o la temporada 2018/ 2019 (agost de
2018 a juliol de 2019)
b) Destinataris
Podran ser beneficiaris d'aquesta subvenció les entitats esportives locals inscrites al Registre
Municipal d’Associacions de l’Ajuntament de Palafrugell.
Les persones jurídiques que siguin beneficiàries d’aquest programa amb un import superior a
10.000 euros tenen l’obligació, abans del pagament de la subvenció, de comunicar la informació
relativa a la retribució dels òrgans de direcció a l’efecte de fer-les públiques, en compliment del
que disposa la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.

c) Quantia de les subvencions
Les subvencions s'atorguen en règim de concurrència competitiva. Per tant, l'import màxim de la
subvenció que pot atorgar-se a cada sol·licitant vindrà determinada per:
a) La conversió en euros de la puntuació obtinguda d’acord amb els criteris de valoració de
l’apartat e). Aquesta conversió es realitzarà prenent com a base el nombre total de punts
obtinguts per les sol·licituds admeses dividida per l’import total de la convocatòria.
b) En tot cas no podrà superar l'import sol·licitat per l’entitat i derivat del cost total de l'activitat,
projecte o programa a subvencionar.
El pressupost de l'activitat presentat pel sol·licitant, o les seves modificacions posteriors, serviran
de referència per a la determinació final de l'import de la subvenció, calculat com un percentatge
del cost final de l'activitat. Així l'eventual excés de finançament públic es calcularà prenent com a
referència la proporció que ha d'assolir l'esmentada aportació respecte del cost total.
En aquest sentit el percentatge màxim de finançament de l'activitat és del 70%.
d) Aplicació pressupostària
La despesa originada per aquestes subvencions es fa amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries 62 3410 48000 subvencions fins a un límit de 45.000 euros.
e) Criteris de valoració
Els criteris de valoració seran els següents:
Els criteris de valoració estan dividits en tres blocs, que sumen en la seva totalitat 100 punts.
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El primer bloc té una puntuació màxima de 50 punts, el segon de 30 punts i el tercer de 20 punts.
Cada bloc disposa d’uns sèrie de barems; així el primer bloc disposa de 4 barems amb un valor
màxim de 12,5 punts cadascú, el segon bloc disposa de 5 barems amb un valor màxim de 6 punts
cadascú i el tercer bloc 4 barems amb un valor màxim de 5 punts.
Les entitats hauran de senyalar quina puntuació li correspon dins de cada barem i haurà de
demostrar-ho de forma documental.

Bloc A.- Puntuació màxima 50 punts
1.-Nombre de participants ( màxim 12.5)
Aquest indicador fa referència al nombre total de participants federats inscrits a l’entitat i inclou
des
de les categories més inferiors fins a veterans.
Acreditació: certificat de la Federació corresponent amb el nombre de federats.
Nombre inscrits
25
26 a 50
51 a 100
101 a 150
151 a 200
+ 200

Puntuació
2
4
6
8
10
12.5

2.-Promoció esport de base (màxim 12.5)
El pes que té la base, menors de 18 anys, dins de l’entitat.
Menys del 10 % s’entén que no disposa base i que la seva presència és testimonial.
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Acreditació: certificat del secretari de l’entitat i/o certificat la federació.
Percentatge
10 al 20 %
21 al 30 %
31 al 40 %
41 al 50 %
51 al 60 %
+ 60 %

Puntuació
2
4
6
8
10
12.5

3.-Utilització instal·lacions (màxim 12.5)
Les entitats esportives disposen de la cessió de diferents espais. De manera indirecte representa
un ajut important que s’ha de tenir en compte.
No cal acreditació
Espais
Instal·lació + oficina
Instal·lació
Oficina
No utilitza res

Puntuació
1
4
8
12.5

4.- Participació activitats organitzades per l’àrea d’esports i/o d’interès municipal (màxim
12.5)
L’àrea d’esports i les diferents àrees de l’Ajuntament organitzen activitats que sol·liciten la
col·laboració i la participació de les entitats esportives, entre les més destacables: Festa de
l’Esport, Jornades Joves, Beques (Serveis a les Persones), Festes de Primavera (activitats dins el
calendari), d’altres....
No cal acreditació
Participació activitats
1
2
3
4
5o+

Puntuació
2.5
5
7.5
10
12.5

Bloc B.- Puntuació màxima 30 punts
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1.- Nombre de monitors ( màxim 6 punts)
El nombre de monitors va lligat per un costat al dimensionat de l’entitat i per altra a mantenir una
ràtio entre el nombre de participants i qui imparteixen els entrenaments.
Acreditació: certificat del secretari de l’entitat
Nombre
1a3
4a6
7 a 10
11 a 15
+ de 15

Puntuació
1.2
2.4
3.6
4.8
6

2.- Formació (màxim 6 punts)
La formació dels entrenadors/es fa referència a la preocupació de l’entitat per donar una formació
esportiva de qualitat. A més nivell formatiu dels entrenadors/es més eines disposen per
l’ensenyament d’una disciplina esportiva.
Acreditació: certificat del secretari de l’entitat juntament amb les còpies de les titulacions.
Titulació
Ciate o equivalent
Monitor o equivalent
grau mitjà o equivalent
Grau superior o equivalent
CAFE

Puntuació
1.2
2.4
3.6
4.8
6

X

Total

3.- Nombre de socis, sense incloure participants. (màxim 6 punts)
El nombre de socis parla de la capacitat de l’entitat per arrelar dins de la població i l’esforç per
disposar d’una xarxa social.
Acreditació: certificat del secretari de l’entitat
Núm. socis
25
26 a 50
51 a 100
101 a 150

Puntuació
1.2
2.4
3.6
4.8
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+ 150

6

4.- Capacitat d’autofinançament sobre el pressupost de l’entitat (màxim 6 punts )
Aquest punt fa referència a la capacitat que té l’entitat de generar recursos propis a part de les
ajudes públiques que rep l’entitat.
Acreditació: certificat del secretari de l’entitat.
%
50 al 60 %
61 al 70 %
71 al 80 %
+ 80 %

Puntuació
1.5
3
4.5
6

5.- Activitat de formació (cursos, seminaris, xerrades...) (6)
El concepte d’aquest punt és l’organització d’actes de formació que organitzi l’entitat a Palafrugell
des de una xerrada, un seminari, un clínic...
Acreditació: certificat del secretari de l’entitat
Durada
Fins a 5 hores
De 6 a 12 hores
De 12 a 24 hores
+ 24 hores

Puntuació per cada sessió
1.5
3
4.5
6

Bloc C.- Puntuació ( 20 punts)
1.- Antiguitat/ Arrelament ( màxim 5 punts)
L’antiguitat de l’entitat dona el barem de solidesa dins de la xarxa associativa local. És un barem
que ens mostra l’estabilitat de l’entitat.
Acreditació: certificat del secretari de l’entitat

Anys
10 anys
11 a 25 anys
26 a 50 anys
51 a 100 anys
+ de 100 anys

Puntuació
1
2
3
4
5
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2.- Organització d’actes amb participació d’esportistes federats ( màxim 5 punts)
Capacitat del club d’organització i de dinamització de l’esport en que competeix.
Acreditació: certificat del secretari de l’entitat
Tipus d’actes
Comarcal
Provincial
Autonòmic
Estatal
Internacional

Puntuació per cada acte
1
2
3
4
5

3.- Categories amb classificació prèvia, d’alevins fins a adults (màxim 5 punts)
És tracta de valorar la millora de les diferents categories del club durant la temporada i valorar-ne
la progressió a nivell competitiu.
Acreditació: certificat de la Federació
Tipus
Comarcal
Provincial
Autonòmic
Estatal
Internacional

Puntuació per cada categoria
1
2
3
4
5

4.- Igualtat de gènere ( màxim 5 punts)
Entenem per igualtat el pes de la participació de ambdós gèneres en les activitats organitzades
per l’entitat.
Acreditació: certificat del secretari de l’entitat.
Percentatge
10%
11% a 20%
21% a 30 %
31% a 40 %
41 % a 50 %

Puntuació
1
2
3
4
5

f) Despeses subvencionables
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1. Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables aquelles que responguin
inequívocament a la naturalesa de l'activitat subvencionada i s’hagin realitzat des de l’agost 2018
fins el juliol de 2019, ambdós inclosos, per aquelles entitats que la seva temporada és interanual.
Per les entitats que la temporada es realitza durant l’any natural, les despeses a presentar seran
les corresponents des de gener a desembre de l’any en curs.
A aquests efectes, s'entendrà que la despesa s'ha realitzat quan s'ha dut a terme l'activitat
promocional subvencionada que origina la despesa (nòmines, factures, TC1 i TC2) i aquest hagi
estat efectivament pagada pel beneficiari amb anterioritat a la presentació de la justificació.
2. Concretament, d'acord amb el que estipula l'article 31 LGS, seran despeses subvencionables
les despeses efectuades que de manera indubtable responguin de forma directa o indirecta a la
naturalesa de l’activitat subvencionada que s’efectuï durant el període de l’activitat.
g) Termini de presentació de sol·licituds
El termini per a presentar les sol·licituds és d’un mes a partir de l’endemà de la data de publicació
de l’extracte de convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
h) Presentació de les sol·licituds i documentació que cal adjuntar
Les sol·licituds s’han de presentar de manera telemàtica, acompanyades de la documentació que
preveuen aquestes bases i s’han de presentar en el model normalitzat que es troba a la seu
electrònica
de
l’Ajuntament
de
Palafrugell
(https://seu.palafrugell.cat/tramits/associacions-i-entitats).
La documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud:





Sol·licitud ajuts entitats esportives
Fitxa del proveïdor
Certificat del secretari i de la federació corresponent de l’entitat acreditant els barems
exposats.
Pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil

D’altra banda en la sol·licitud s’haurà de signar una declaració de responsable que acrediti:
a) Declaració expressa responsable de les entitats de no trobar-se inclosos en les prohibicions per
obtenir la condició de beneficiari de subvencions enumerades als apartats 2, 3 de l’article 13 de la
Llei 28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
b) Declaració expressa responsable de no haver estat objecte de sancions administratives fermes
ni sentències condemnatòries per pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de
sexe o gènere.

c) Declaració expressa responsable acreditant disposar dels certificats legalment establerts de les
persones que participen o treballen en l’entitat i que tenen contacte
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habitual amb menors d’edat, de no haver estat condemnades per sentència ferma per algun
delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, i en cas de tenir coneixement d’algun cas per
sentència ferma dels delictes esmentats comunicar aquesta circumstància de manera immediata.
e) Documentació acreditativa de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreix el
risc de l’activitat amb les requisits que estableix el Decret 333/02 de 19 de novembre, de
modificació d’altres decrets en matèria d’obligatorietat de contractació de determinades
cobertures d’assegurances (DOGC número 3778 de 10 de desembre de 2002).
f) Declaració expressa responsable de les entitats acreditant el compromís d’adequar la seva
activitat als principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de
29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
A aquests efectes es determina que la presentació de la sol·licitud de subvenció comporta
l’autorització de les persones o entitats sol·licitants a favor de l’Ajuntament per obtenir:




Certificat positiu expedit per l’Agència Tributària d’estar al corrent de les obligacions
tributàries.
Certificat positiu expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social d’estar al corrent de les
seves obligacions.
Certificat acreditatiu que l’entitat està al corrent del pagament de les obligacions tributàries
amb l’Ajuntament de Palafrugell.

i) Termini màxim de justificació
La data màxima per presentar la justificació de la subvenció atorgada serà el dia 30 de desembre
de 2019.
j) Percentatge subvencionable respecte el cost total
El percentatge de finançament de les actuacions serà el que es fixi en l'acord de concessió.
k) Òrgan instructor
La tramitació de les subvencions s'encarrega a l’àrea d’esports
l) Termini de resolució i notificació
El termini màxim per resoldre i notificar el resultat de la convocatòria és de 2 mesos des de la fi
del termini de presentació d'instàncies.
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m) Possibilitat d'atorgament de bestretes
Per les subvencions amb un import superior a 1.000 € s’atorgarà una bestreta equivalent al 70 %.
En cas de revocació total o parcial el beneficiari està obligat al reintegrament de l'import revocat.
Les bestretes s'atorgaran a 30 dies des de l’acord de concessió.
n) Compte justificatiu a presentar
S’haurà de presentar el model de compte justificatiu simplificat de subvencions degudament
omplert i acompanyat de la documentació requerida (factures, nòmines, TC1 i TC2 i altra
documentació acreditativa) que es troba a la seu electrònica de l’Ajuntament de Palafrugell.
(https://seu.palafrugell.cat/tramits/associacions-i-entitats).
Tercer. Ordenar la publicació d'aquesta convocatòria a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones, al BOP de Girona, al tauler d'anuncis municipal i a la pàgina web de l'Ajuntament.

I per tal que tingui els efectes oportuns lliuro aquest certificat a Palafrugell en la data que consta a
l’encapçalament.
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