CON
NVOCATÒR
RIA PER L’ATORG
GAMENT
ESPORTIVA PE
ER A L’ANY
Y 2019

DE
D

SUBV
VENCIONS

EN

MA
ATÈRIA

1. OB
BJECTE DE LA CONVO
OCATÒRIA
1.1 Aquesta
A
convvocatòria té per objecte fixar els critteris per a la
a concessió de subvenciions als
clubss, entitats esp
portives, reg
gistrades al Registre
R
Mun
nicipal d’Entittats de l’Ajun
ntament de Girona
G
i
centrres de formacció professio
onal de la ciu
utat de Giron
na que particcipin en comp
peticions esp
portives
intern
nacionals d’a
alt nivell (cam
mpionat d’Eu
uropa o del món), sense
e ànim de lu
ucre i en con
ndicions
d’ama
ateur, durantt el període comprés
c
entre l’1 de gen
ner i el 31 de desembre d
de 2019.
2. BA
ASES REGU
ULADORES
Les bases
b
regula
adores de la present convvocatòria s’h
han aprovat per
p la Junta d
de Govern Local
L
de
data 20 d’abril de
e 2018 i s’ha
an publicat al
a Butlletí Oficial de la Prrovíncia de G
Girona de da
ata 3 de
maig de 2018 i es pod
den trobar a la pàgina web de l’Ajunta
ament de Girona
www.girona.cat/e
esports
En to
ot allò no pre
evist a les ba
ases i en aqu
uesta convoc
catòria, serà
à d’aplicació el que s’esta
ableix a
l’Orde
enança gene
eral de subve
encions de l’’Ajuntament de Girona, els
e seus orga
anismes autò
ònoms i
ens que
q
en depe
enen, publicada per ediccte de data 26 de nove
embre de 20
015, i a la re
esta de
normativa aplicab
ble.
3. PR
ROCEDIMEN
NT DE CONC
CESSIÓ
Les subvencions
s
seran conce
edides mitjan
nçant proced
diment de concurrència ccompetitiva i d’acord
amb els principis de publicitatt, transparèn
ncia, objectiv
vitat, igualtat i no discriminació, d’aco
ord amb
el que
e estableixen
n les bases i la convocattòria que la re
egulen.
4. FIN
NALITAT DE
E LES SUBV
VENCIONS
Les subvencions
s
tindran per finalitat
f
:
- Faccilitar i promo
oure la particcipació per classificació d’esportistess, entitats am
mateurs i de centres
de fo
ormació proffessional de
e Girona en
n campionats esportius de nivell e
europeu o mundial,
m
regulats per les seves respectives fed
deracions esportives i reconegude
es per la Unió
U
de
Fede
eracions Espo
ortives de Ca
atalunya (UF
FEC).
- Faccilitar i prom
moure la pa
articipació per classifica
ació d’equipss en esdevveniments es
sportius
singu
ulars organitzzats per asso
ociacions i fe
ederacions es
sportives no reconegude
es per la UFE
EC.

Podra
an ser beneficiàries de
e les subve
encions destinades els clubs, les entitats esp
portives
registtrades al Re
egistre Municipal d’Entitats i centres
s de formacció professio
onal de la ciiutat de
Giron
na que els seus equips, grups o esportistes indiv
viduals particcipin en comp
peticions esp
portives
d’alt nivell,
n
sense ànim de luccre i en condicions d’ama
ateur, durant el període ccomprés entrre l’1 de
gener i el 31 de desembre
d
de
e 2019. En el
e cas d’espo
ortistes indiviiduals caldrà
à que disposin de la
corre
esponent llicè
ència per un
n club de la ciutat de Girona,
G
o d’u
un centre o escola de fo
ormació
profe
essional i serà
à l’entitat/esccola, qui realitzarà la corresponent so
ol·licitud
5.1. Estar
E
legalme
ent constituïd
des.
5.2. Estar al corrrent de less obligacionss fiscals am
mb l’Ajuntam
ment de Giro
ona, amb l’A
Agència
Tributària i amb la
a Seguretat Social.
S
Les entitats
e
espo
ortives i centres de form
mació profes
ssional acred
ditaran que e
estan al corrrent de
pagament de les seves obliga
acions fiscal i amb la Seg
guretat Socia
al de la següe
ent manera:
1

Annex Resolució

5. BE
ENEFICIARIS
S I REQUISIITS
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PRO
OGRAMA D Participació d’esportisstes i equips
s amateurs de clubs i e
entitats esp
portives
de Girona
G
en co
ompeticionss d’àmbit intternacional.

5.3. Quedaran excloses
e
aq
quelles entita
ats que han
n rebut o hagin
h
de re
ebre una ap
portació
econò
òmica consignada nominativament en el pressu
upost municcipal, que re
ebin una sub
bvenció
directta amb caràccter extraord
dinari o que disposin
d
d’un
na concessió d’una instal·lació municipal.
5.4 No podran demanar l’atorgament de subven
ncions les entitats
e
que no hagin justificat
degudament, dinss el termini establert,
e
la destinació
d
d’’altres subve
encions rebudes anteriorment, o
bé qu
ue no hagin procedit a re
eintegrat qua
antitats perce
ebudes amb motiu d’altre
es subvencio
ons que
hagin
n estat objectte de revoca
ació o reduccció.
5.5 Les entitats i centres de formació pro
ofessional no
omés podran
n presentar u
una proposta a la
convo
ocatòria.
6. DE
EFINICIÓ D’A
ACTIVITATS
S SUBVENC
CIONABLES
6.1 Amb
A
caràcterr general, seran subvenccionables les despeses no assumidess en la seva totalitat
per cap
c
federació
ó esportiva o altres orga
anismes, de
erivades de la participacció amateur i sense
afanyy de lucre en els esdeven
niments enum
merats en el punt 4
Aque
estes despesses subvencionables caldrà que es puguin apliccar directame
ent a la partticipació
en la competició, per la qual es
e sol·licita subvenció
s
i seran les següents:
- Despesess de desplaççament i tran
nsport de l’es
sportista o de
e l’equip.
- Despesess d’allotjame
ent i manuten
nció de l’espo
ortista o de l’’equip.
- Despesess d’inscripció
ó.
- Altres de
espeses jusstificables que siguin imprescindibles per la participació en el
campiona
at.
6.2 Amb
A
caràcte
er general, no
n seran sub
bvencionable
es ni motiu de sol·licitud
d de subven
nció les
despe
eses corresp
ponents a :
- Le
es activitats que no comp
pleixin amb les
l finalitats d’aquesta co
onvocatòria
- La
a participació
ó en competicions d’alt nivell representant a selecccions esporrtives, on les
de
espeses de participació
p
e
estiguin
assu
umides per fe
ederacions esportives
e
oa
altres organis
smes
- Le
es activitats pròpies,
p
habituals i contin
nuades de l’e
entitat o espo
ortistes
- Le
es activitats formatives,
f
e entrenam
els
ments, els des
splaçamentss, l’equipame
ent o material
prròpies de l’acctivitat o de la
a participació
ó en competticions habitu
uals
- Le
es despeses d’estructura
a o funcionam
ment de les entitats.
e
- La
a participació
ó en campion
nats d’Europa o del món de la catego
oria de vetera
ans o màsterrs.
- La
a participació
ó en copes d’Europa, del Món, de les
s Nacions o campionats internaciona
als
sim
milars.
- La
a participació
ó en campion
nats d’Europa
a o del Món que la particcipació sigui mitjançant in
nvitació.
7. CR
RITERIS PER
R LA PRIOR
RITZACIÓ I CONCESSIÓ
C
Ó DE LES SU
UBVENCION
NS
Els crriteris de valo
oració de less subvencion
ns seran el se
egüents:

DU
URADA DE COMPETICIÓ
C
Ó

Entre
e 1 i 2 dies

5



Entre
e 3 i 4 dies

10



5 die
es o més

20

NIV
VELL DE CO
OMPETICIÓ:
 Campio
onat mundial o olimpíades
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Punts
P

Criteris

35

2
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Aporttant els ce
ertificats em
mesos per les adminis
stracions co
orresponentss (Agència Estatal
d’Adm
ministració Tributària
T
i Tresoreria
T
d la Segurretat Social), o en cas de no aportar els
de
certificats, l’Ajunta
ament podrà
à comprovar--ho.
Les entitats
e
espo
ortives i esco
oles de formació profess
sional hauran
n de declara
ar de no incó
órrer en
cap incompatibilittat de les qu
ue s’estableixx en l’article 13.2 de la Llei
L General de Subvenc
cions de
17 de
e novembre.

 Campio
onat europeu

25

CA
ARACTERÍST
TIQUES DEL
LS PARTICIP
PANTS


Menys del 25 %

5



Entre el
e 25 i el 40%
%

10



Més de
el 40%

20

Esp
port discapa
acitat


Menys del 30 %

5



Entre el
e 30 i el 60%
%

10



Més de
el 60%

20

TO
OTAL PARTIC
CIPANTS de
e l’entitat:
 Menys de 5 particip
pants
 Entre 5 i 10 particip
pants
 Entre 11 i 20 particiipants
 Més de
e 20 participa
ants
FEDERACIÓ QUE
Q
ORGAN
NITZA ESDEV
VENIMENT
 Federa
ació reconegu
uda per UFE
EC
 Federa
ació no recon
neguda per UFEC
U

5
10
15
20
20
5

Altre
es criteris a valorar:
v
- Qua
alitat del projecte/esdeveniment espo
ortiu presenta
at (memòria). Fins a 20 p
punts
Atesa
a la qualificcació aconsseguida, el pressupost presentat i la dotació
ó establerta en la
convo
ocatòria, es concretarà
c
l’import de la subvenció que
q es conce
edirà.
8. DE
ETERMINAC
CIÓ DE LA QUANTIA
Q
DE
E LES SUBV
VENCIONS.
8.1. La
L dotació pressupostàri
p
ia total per a la convoca
atòria de les subvencionss per la partticipació
d’esp
portistes i equips amateu
urs de clubs i entitats esportives de Girona
G
en co
ompeticions d’àmbit
intern
nacional és de
d cinc mil eu
uros (5.000 €).
€
8.2. Aquesta
A
sub
bvenció anirà
à amb càrre
ec a l’aplicac
ció pressupo
ostària 2019
9 201 34100
0 48000
Transsferències Essports del prressupost mu
unicipal 2019
9 (5.000 €).
8.3. L’import
L
de la subvenció
ó a l’entitat beneficiaria
b
en cap cas passarà del 50% de la dotació
presssupostària d’’aquesta con
nvocatòria, ni del 50 % del
d pressupo
ost de despesses de partticipació
al cam
mpionat.
ROCEDIMEN
NT I TERMIN
NI PER A LA
A PRESENTA
ACIÓ DE SO
OL·LICITUDS
S
9. PR

9.2. La presenta
ació de les sol·licituds implica la plena
p
accep
ptació d’aque
estes bases
s i dels
requisits i obligaccions que s’hi recullen.
9.3. El
E termini de presentació de sol·licitud
ds al registre general d’en
ntrada de l’Ajuntament de
e Girona
(a través de la Se
eu Electrònica
a) serà de 20
0 dies hàbils, com a mínim
m, a comptar des de la pu
ublicació
c
eix el termini el 20 de se
etembre
en el BOP de l’exttracte de la convocatòria.
I en aquest cas s’estable
de 20
019.
D
amb
b la Llei 39//2015, d’1 d’octubre, dell procedimen
nt comú de les administracions
9.4. D’acord
públiq
ques, s’obliga
a a totes les entitats a relacionar-se amb les administracions p
públiques perr mitjans
electrrònics i, per tant, disposa
ar necessària
ament d’un certificat
c
digiital de l’entita
at. Això impllica que
3
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9.1. El
E procedime
ent de conce
essió s’iniciarà d’ofici, miitjançant con
nvocatòria pú
ública aprova
ada per
l’òrga
an competen
nt. La presen
nt convocatòrria es farà pú
ública a través del taulerr d’edictes i del
d web
municcipal. L’extra
acte de la co
onvocatòria es
e traslladarà a la BDNS
S per a la se
eva publicació en el
BOP de Girona.
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Esp
port femení:

totes les sol·licitud
ds i documen
ntacions que s’adrecin a l’Ajuntament s’han
s
de realitzar obligatò
òriament
a travvés de la Seu
u Electrònica de l’Ajuntam
ment de Girona

a) Ide
entificació de
el qui subscrriu la sol·licitu
ud i del caràcter amb que
e ho fa, fent constar l’adreça de
corre
eu electrònic a efectes de
e notificacions.
b) Ide
entificació de
e qui ha de ser el beneficciari, si és different de l’an
nterior.
c) Do
ocumentació acreditativa de la repressentació, en el cas que el
e sol·licitant actuï en nom
m d’una
altra persona físicca o jurídica.
d) De
eclaracions responsables
r
s que es rellacionen i qu
ue s’inclouen
n en l’imprèss de sol·licitud, (cal
que estigui
e
signatt):
- Decclaració de le
es subvencio
ons obtingud
des o sol·licittades per a la
l mateixa finalitat, i com
mpromís
de co
omunicar a l’Ajuntament les que sol·liciti o obtingu
ui en el futurr. - Declaraciió de compro
omís de
comp
plir les condiccions de la subvenció.
- Decclaració resp
ponsable d’esstar al corrent de les sev
ves obligacio
ons tributàrie
es i de la Se
eguretat
Socia
al, i autoritza
ació a l’òrgan
n gestor de la
a subvenció per obtenir-la. En el cas que no s'au
utoritzi a
comp
provar directtament aque
esta circumsttància, caldrrà l'aportació
ó dels certifiicats corresp
ponents
abans de la resolució de conccessió
- Decclaració de no incórrer en
n cap de les circumstànc
cies que impo
ossibiliten ob
btenir la cond
dició de
perso
ona beneficiària de sub
bvencions re
ecollides a l’article
l
13 de
d la Llei 3
38/2003, de 17 de
novembre, Generral de subven
ncions.
e) Me
emòria de l’a
activitat a sub
bvencionar. (Ha
(
d’inclourre la descripcció dels requ
uisits mínims))
f) Pre
essupost tota
al d’ingressoss i despesess previstos pe
er l’activitat a realitzar.
h) Da
ades bancàriies on, si es subvencionada l’activita
at proposada
a, es podrà ttransferir l’im
mport de
la sub
bvenció, en el cas que aquestes
a
dad
des hagin soffert alguna modificació
m
(ttràmit: Comu
unicació
de da
ades bancàries de credito
ors, que trob
bareu a la Se
eu electrònica
a).
En ca
as que la documentació presentada sigui incorre
ecta o incomp
pleta, les entitats disposa
aran de
des del mom
deu dies
d
hàbils, comptadors
c
ment de la notificació,
n
pe
er esmenar l’error o man
ncança.
En ca
as que no es
e faci, s’arxxivarà l’exped
dient sense cap tràmit posterior,
p
pe
er entendre’s
s com a
renún
ncia de part.
10. CRITERIS
C
PE
ER A L’ATORGAMENT DE
D LA SUBV
VENCIÓ
L’atorrgament de la
l subvenció
ó s’efectuarà en règim de
e concurrència competitivva i d’acord amb
a
els
criteriis i barems establerts en el punt 7 d’aquesta convocatòria,
c
que servira
an per a valo
orar les
sol·liccituds presen
ntades.
11. AVALUACIÓ,
A
, RESOLUCIÓ I NOTIFIC
CACIÓ DE LA
A CONVOCA
ATÒRIA

11.2. La instrucció del procediment serà a càrrec de
el regidor de
elegat d’Educcació i Espo
orts, i la
comp
posició de la comissió de valoraciió estarà fo
ormada per un presiden
nt (Cap de Servei
d’Esp
ports), 1 voca
al (un tècnic//a d’Esports)) i secretaria (administracció).
11.3. La resolució
ó posarà fi a la via administrativa i es publicarà en
e el tauler e
electrònic d’a
anuncis
municcipals assorttint els mateiixos efectes que la notific
cació electrònica individu
ual.
Contrra aquesta resolució
r
es podrà presentar recurs
s contenciós administratiiu davant de
el Jutjat
Conte
enciós Administratiu de Girona
G
en el termini de dos
d mesos a comptar des del dia seg
güent al
de la seva publicació, sens perjudici que, si es consid
dera conveniient, s’interposin altres re
ecursos
que es
e creguin més oportuns.

4
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11.1. La proposta
a de resolució que elabori la comissió
ó avaluadora
a se sotmetrà a considerració de
la Jun
nta de Govern Local, que
e és l’òrgan que
q resoldrà la convocattòria.
La co
omissió avalluadora s’ate
endrà al Reglament de Polítiques Municipals
M
d
d’Igualtat de gènere
aprovvat per Ple Municipal
M
d’11 d’abril de 2016 i la lleii 17/2015, de
e 21 de juliol, d’Igualtat Efectiva
E
de do
ones i homess, pel que fa a la paritat de
d membres de la formacció de la com
missió avalua
adora.
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9.5 L’entitat
L
esportiva o cen
ntre de form
mació profes
ssional haurà
à d’adjuntarr a la sol·lic
citud, la
següe
ent docume
entació aixíí com el document
d
annex
a
1 degudament omplert i signat:
https://seu.girona
a.cat/

11.4. El termini màxim
m
per a resoldre
r
i no
otificar la reso
olució serà de
d tres meso
os a comptarr des de
la datta de publica
ació de la con
nvocatòria.

Una vegada
v
comunicada la concessió
c
de la subvenció, si en el te
ermini d’un m
mes no es ma
anifesta
el con
ntrari aquestta s’entendrà
à acceptada,, així com les
s condicionss generals i e
específiques fixades
per a la seva apliccació.
C
S
13. CONDICIONS
13.1. A més de les obligacio
ons establerte
es a les bas
ses i les que
e estableix la
a Llei amb caràcter
c
generral, són obligacions especcífiques:
a) Co
omplir l’objecttiu, executar el projecte, fer
f l’activitat o adoptar el comportame
ent que fonam
menta la
conce
essió de la subvenció,
s
aiixí com justifficar el comp
pliment dels requisits
r
i co
ondicions, i ta
ambé la
realitzzació de l’acctivitat i el co
ompliment de
e la finalitat que
q determin
nin la concesssió o el gaudi de la
subve
enció.
b) So
otmetre’s a le
es actuacionss de comprovvació i contro
ol financer de
e l’Ajuntament de Girona
a i altres
entita
ats de control competents amb el comp
promís d’apo
ortar la docum
mentació que sigui requerida.
13.2. No s'autorittzaran canvis de destina
ació en la subvenció
s
co
oncedida. Elss canvis d'aspectes
especcífics en els programes hauran
h
de se
er autoritzats
s per l'òrgan que conced
deix la subve
enció. Si
passa
a altrament, la subvenció
ó podrà ser revocada
r
perr incomplime
ent dels fins p
per als quals
s va ser
atorgada.
13.3. Qualsevol su
ubvenció con
ncedida per l''Ajuntament de
d Girona po
ortarà implícitta la condició
ó que en
tota la
l documenttació i propa
aganda escrita o gràfica de l'activitatt subvencion
nada es con
nsigni la
llegen
nda "amb el suport
s
de l'Ajuntament de Girona" i el logotip
l
corressponent.
13.4. La subvenció serà compa
atible amb alltres subvenc
cions sempre
e que la suma
a dels imports
s rebuts
per aq
quest concep
pte no superi el cost total del projecte.
13.5. L’incomplim
ment d’algun apartat per part de l’en
ntitat sol·licita
ant de la co
onvocatòria anterior,
a
imposssibilitarà de presentar-se
e a la presentt convocatòria
a.

UBVENCIÓ
14. JUSTIFICACIÓ DE LA SU
14.1. La finalitzacció del termini de justificcació de les actuacions subvenciona
ades serà el
e 31 de
desembre del 2018. (En cas que l’activita
at/desplaçam
ment es faci el desembre
e del 2018, hi
h haurà
temps de justifica
ar fins el 30 de
d gener del 2019)

14.3. La Llei 39/2
2015 d’1 d’o
octubre, del procedimentt administratiu comú de les administtracions
públiq
ques, obliga
a a totes less persones jurídiques, entitats
e
sense personalitat jurídica i òrgans
col·le
egiats a relaccionar-se am
mb les admin
nistracions públiques
p
per mitjans ele
ectrònics i, per
p tant,
els ob
bliga a dispo
osar necessà
àriament d’un
n certificat ele
ectrònic que representi l’’organització
ó.
Una vegada exa
aminada la documentaci
d
ó justificativ
va, amb les comprovacio
ons que s’e
efectuïn,
ntament de Girona
G
podrà reduir la subvenció
s
en cas que no
n s’acreditin
n els elemen
nts que
l’Ajun
s’han
n tingut en co
ompte a la co
oncessió.
Si el cost de l’a
actuació resu
ulta finalmen
nt superior al
a previst a la sol·licitud, la subvenció es
q
inicialment atorga
ada.
mantindrà en la quantia
ui inferior a l’atorgada, la
a subvenció sserà igual a l’import
En ell cas que la despesa jusstificada sigu
justificat.
La manca de justtificació produirà l’obligacció de retorna
ar les quantie
es no justificcades.
5
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n de presen
ntar la justifficació, en model
m
norma
alitzat, així com la
14.2. Els beneficciaris hauran
documentació qu
ue indiquin les
l
respectivves convoca
atòries, a tra
avés de la S
Seu Electròn
nica de
l’Ajun
ntament de Girona.
G
Les despeses
d
serran directament vinculades a l’activita
at que és parrticipa.
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12. ACCEPTACIÓ
A
Ó DE LES SUBVENCIO
S
NS

14.4. Les subven
ncions s’han de justificarr documenta
alment d’acorrd amb els rrequisits de la base
d’exe
ecució del prressupost mu
unicipal vigent i Ordenan
nça general de
d subvencio
ons de l’Ajun
ntament
de Girona.

S’efectuarà el pag
gament de la
a subvenció atorgada una
a vegada s’h
hagi justificatt correctament.

16. INVALIDESA
A, REVOCAC
CIÓ I REINT
TEGRAMENT
T DE LA SUBVENCIÓ
16.1. La declaracció de nul·lita
at o anul·labilitat de l’acte
e de concesssió o l’existèn
ncia d’alguna
a de les
cause
es de reinteg
grament prevvistes en l’arrticle 37 de la
a Llei 38/200
03, de 17 de
e novembre, general
de su
ubvencions podrà
p
donar lloc
l
al reinteg
grament de la subvenció.
16.2. El procedim
ment de reintegrament de
e la subvenc
ció concebud
da i, si escau
u, el cobrame
ent dels
intere
essos de dem
mora, es regirà pel que disposen
d
els articles 41 a 43 de la Lle
ei 38/2003, de 17 de
novembre, genera
al de subven
ncions.

17. RESPONSAB
R
BILITAT I RÈ
ÈGIM SANCIONADOR
17.1. Els beneficiaris de la su
ubvenció que
e regulen les
s bases i la present con
nvocatòria qu
uedaran
sotme
esos a les re
esponsabilita
ats i règim sa
ancionador que s’estableix en Títol IV
V de la Llei 38/2003,
de 17
7 de novemb
bre, general de
d subvencio
ons.
17.2. La no prese
entació de la
a documentacció justificativ
va en tempss i/o forma, e
el falsejamen
nt de les
dades aportadess o la modificació dels fins
f
per als quals s’ha concedit l’ajjut, donaran
n lloc al
reinte
egrament de
e les quantitats rebudes i la possiblle inhabilitacció de l’entittat a efectes
s de no
poder sol·licitar al Servei Municipal
M
d’E
Esports, dura
ant el temp
ps que es d
determini, ca
ap més
subve
enció econòm
mica per a aquesta mate
eixa convoca
atòria.

18. REGULACIÓ
R
Ó JURÍDICA
Ordenança generral de subve
encions de l’A
Ajuntament de
d Girona, els
e seus orga
anismes autò
ònoms i
ens que
q en depen
nen, aprovad
da pel Ple de
e data 14 de setembre de
e 2015 i publlicada en el BOP
B
de
Giron
na núm. 237 de 10 de desembre de 2015.
2
Llei 38/2003,
3
de 17 de nove
embre, generral de subve
encions, i Re
eial decret 8
887/2006, de
e 21 de
juliol, pel qual s’aprova el seu
u reglament.
19. PUBLICITAT
P
Aque
esta convoca
atòria per a la concessió
ó de subven
ncions es pu
ublicarà al T
Tauler d’Anuncis de
l’Ajun
ntament de Girona,
G
i al web
w municipal; i el seu exttracte al BOP
P.

Us podeu adreçar al se
ervei municipal d’Esp
ports a l’a
adreça de correu ele
ectrònic
admin
nistracio.esp
ports@ajgiron
na.cat o bé a les oficines
s del servei municipal
m
d’E
Esports, ubic
cades al
pavellló municipal Girona – Fo
ontajau, telèffon 972 226 136.
El reg
gidor delegatt d’Educació i Esports

Josep
p Pujols Rom
meu
Giron
na, 3 d’abril de
d 2019
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NFORMACIÓ
Ó I ASSESSORAMENT
20. IN
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D LA SUBV
VENCIÓ
15. PAGAMENT DE

Anne
ex 1- Prog
grama D. Sol·licitud
S
d subvenc
de
ció per a la
a participa
ació d’espo
ortistes
i equips amatteurs de clubs
c
i en
ntitats esportives de
e Girona e
en competticions
d’àm
mbit interna
acional
Nom de la compe
etició a la què
è es participa
a...........................................................................

Resposte
es

Durada de la competició
c





Nivell de comp
petició




Campionat mundial
Campionat europeu

ues dels partiicipants:
Característiqu
essport femení





Menys del 25
2 %
Entre el 25 i el 40%
Més del 40 %

ues dels partiicipants:
Característiqu
acitat
essport discapa





3 %
Menys del 30
Entre el 30 i el 60%
Més del 60 %

To
otal de particcipants de l’e
entitat






Menys de 5 participantss
Entre 5 i 10
0 participantss
Entre 11 i 20
2 participantts
Més de 20 participants
p

ederació que
e organitza
Fe
essdevenimentt




Federació re
econeguda p
per UFEC
Federació no
n reconegud
da per UFEC
C

Entre 1 i 2 dies
Entre 3 I 4 dies
5 dies o més

1. Qu
ue les dade
es contingud
des en aque
est docume
ent correspo
onen a la re
ealitat.
2. Qu
ue estic al corrent
c
en el
e complime
ent de les ob
bligacions trributàries amb l’Estat, amb la
Gene
eralitat de Catalunya
C
i amb l’Ajun
ntament de Girona, aixxí com les o
obligacions amb la
Segu
uretat Socia
al.
3. Qu
ue no he esstat sancion
nat mitjança
ant resolució ferma am
mb la pèrdua
a de la possibilitat
d’obttenir subve
encions seg
gons la Lle
ei general de subven
ncions (38//2003, de 17 de
nove
embre), o la Llei genera
al tributària..
4. Qu
ue no he esstat condem
mnat/da mitjjançant sen
ntencia ferm
ma a la pena de pèrdua de la
posssibilitat d’obttenir subven
ncions o aju
uts públics.
5. Que
Q
estic al cas i que accepto le
es condicio
ons de les Bases regu
uladores pe
er a la
conccessió de su
ubvencionss en règim de
d concurrè
ència comp
petitiva per finançar ac
ctivitats
realittzades pelss clubs i enttitats esporttives de Girrona, per a poder ser beneficiari/à
ària de
la me
encionada subvenció.
s
6. Au
utorització a l’Ajuntame
ent de Giro
ona per pod
der sol·licita
ar, per mitja
ans telemàtics, les
tributàries, de la
certifficacions d’estar el co
orrent del complimen
nt de les obligacions
o
Segu
uretat Socia
al i amb l’Aju
untament de Girona.
7. Que la nostra entitat (si és el cas de presenttació de so
ol·licitud perr una entita
at) està
corre
ectament re
egistrada en
n el Registre
e Municipal d’Entitats de
d l’Ajuntam
ment de Giro
ona.
8. De
eclaro que he
h sol·licitatt i/o rebut els
e següents
s ajuts pel mateix
m
conccepte:
Ajut

Import

Entitatt atorgant

Data

Giron
na, ___ de/d’ _______
_____ de 20
0___
Signatura,
7
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Decllaro:
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ÍT
TEMS DE BA
AREM

