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ANNEX 1. BASES PER A LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER AL
DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES DE LES ENTITATS
ESPORTIVES TEMPORADA 2011-2012.
1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
Aquestes bases tenen per objecte fixar els criteris per a la concessió de subvencions a
les entitats esportives per al desenvolupament del projecte de les seves activitats
ordinàries durant la temporada 2011 – 2012 amb l’objectiu de promoure, potenciar i
diversificar la pràctica de l’activitat esportiva en la ciutat.
No es consideren despeses subvencionables:
Casals, colònies, campus i anàlegs.
Festes, trobades, concentracions i anàlegs.
2.- SOL·LICITANTS
Poden sol·licitar participar en la convocatòria qualsevol entitat esportiva sense afany
de lucre que reuneixi els requisits següents:
2.1. Tenir la seva seu social en el terme municipal de Girona, estar inscrita en el
Registre General d’Entitats de l’Ajuntament i en el Registre d’entitats esportives del
Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i estar al corrent de les seves
obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
2.2. Acreditar una antiguitat mínima d’un any i haver realitzat activitat esportiva
continuada durant aquest temps a la ciutat de Girona.
2.3. Queden exclosos aquelles seccions de clubs, clubs i /o entitats esportives que
hagin de rebre una aportació econòmica amb càrrec al pressupost 2012.
3.- PROCEDIMENT I TERMINI DE LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
3.1. Les entitats esportives hauran de presentar la seva sol·licitud en el Registre
General de l’Ajuntament de Girona.
3.2. L’entitat esportiva haurà d’adjuntar a la sol·licitud, la següent documentació:
3.2.1. En relació a l’entitat esportiva:
a) Fotocòpia del DNI de la persona que subscriu la sol·licitud.
b) Memòria de presentació de l’entitat i dels projectes que porten a terme.
c) Certificat de la federació corresponent i/o del Consell Esportiu del Gironès del
número d’equips que participen en competicions, o del número de llicències
tramitades (per gènere i edats), en la temporada 2011-2012.
d) Declaració del responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de
la Seguretat Social.
e) Declaració sobre si s’han demanat o obtingut altres ajudes per a la mateixa activitat,
així com el seu import.

3.2.2. En relació a l’activitat ordinària:
a) Entitats esportives d’esports d’associació
Relació d’equips per categories i número de jugadors/es de cadascun.
Nombre de participants immigrants
Nombre de participants discapacitats
Relacions de les instal·lacions esportives on realitzen l’activitat i els seus horaris
d’utilització.
Relació de tipus de quotes que han d’abonar els jugadors/es.
Pressupost econòmic de l’entitat esportiva temporada 2011-2012 (despeses i
ingressos).
b) Entitats esportives d’esports individuals
Relació d’afiliats per gènere i edat.
Nombre de participants immigrants
Nombre de participants discapacitats
Calendari de competicions que participaran els esportistes de l’entitat.
Relació de tipus de quotes que han d’abonar els afiliats.
Pressupost econòmic de l’entitat esportiva temporada 2011-2012 (despeses i
ingressos).
3.3. El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la data de publicació
d’aquesta convocatòria al BOP i finalitzarà al cap d’un mes d’aquesta publicació.
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta el Servei
Municipal d’Esports podrà demanar que el sol·licitant ampliï la informació aportada en
la sol·licitud. Si l’interessat no esmena l’error o la mancança en el termini màxim de 10
dies es procedirà a arxivar la sol·licitud sense cap tràmit posterior.
4.- CRITERIS PER L’ATORGAMENT I PER A LA DETERMINACIÓ DE LA QUANTIA
DE LA SUBVENCIÓ
4.1. L’atorgament de la subvenció s’efectuarà en règim de concurrència competitiva i
d’acord amb els criteris i barems (apèndix 1) que serviran per a valorar les sol·licituds
presentades. Es puntuaran de 0 a 10 i seran els següents:
a) Dèficits de projectes adreçats als esportistes de la zona d’actuació de l’entitat
esportiva.
b) Foment de l’esport en una àmplia franja d’edats i especialment en la categoria
femenina a partir de la categoria cadet.
c) Participació en competicions d’àmbit provincial, autonòmic o/i nacional.
d) Nombre d’esportistes de que disposa l’entitat (per gènere i edat).
e) Activitats amb un objectiu social i d’integració (nombre de participants immigrants/
discapacitats).
f) Promoció de projectes d’esports poc integrats a la ciutat.
g) Tipologia d’instal·lacions que utilitzen (pròpies, municipals, privades, etc.).

5.- RESOLUCIÓ I FORMALITZACIÓ DE LA COL·LABORACIÓ
5.1. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, i sens perjudici del que
estableix el punt 3.3, una comissió avaluadora, integrada per la regidora delegada
d’Educació i Esports, el cap d’Àrea Educació i Esports i el cap de servei d’Esports,
estudiarà els projectes presentats i emetrà proposta de resolució per tal de sotmetre-la
a l’aprovació de la Junta de Govern Local. Si cal, aquesta comissió podrà demanar
informació complementària a les entitats esportives que hagin presentat sol·licitud de
subvenció. La resolució serà notificada a les entitats esportives participants abans del
14 de setembre de 2012. Les entitats disposaran de 10 dies a partir de la data de la
notificació de la resolució, per poder presentar al·legacions.
En cas que no es produeixi notificació expressa, s’entendrà que la sol·licitud ha estat
desestimada.
5.2. L’Ajuntament de Girona no assumeix cap responsabilitat sobre l’actuació del
beneficiari ni pels danys i perjudicis que puguin sobrevenir-li durant el període de
realització de l’activitat subvencionada, ni tampoc pels que pugui ocasionar a tercers.
6.- JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
6.1. El termini per a justificar la totalitat de l’acció subvencionada és fins el 15 d’octubre
de 2012, mitjançant acreditació dels pagaments realitzats per un import, com a mínim,
equivalent a l’aportació econòmica efectuada per l’Ajuntament de Girona, presentant a
l’òrgan atorgant l’original i fotocòpia de les factures, perquè una vegada verificada la
seva elegibilitat, es procedeixi a diligenciar i retornar els originals i compulsar les
còpies que restaran incorporades a l’expedient.
6.2. Es considerarà despesa realitzada si ha estat efectivament pagada amb
anterioritat a la finalització de la temporada 2011-2012.
6.3. La manca de justificació, dins el termini establert, pot comportar la revocació total
o parcial de la subvenció i s’arxivarà l’expedient.
6.4. Es reduirà proporcionalment la subvenció concedida en el supòsit que, quan
s’aporti la documentació justificativa, la despesa real sigui inferior a la subvenció
concedida.
7.- CONDICIONS
7.1. No s'
autoritzaran canvis de destinació en les subvencions concedides. Els canvis
d'
aspectes específics en els programes hauran de ser autoritzats per l'
òrgan que
concedeix la subvenció. Si passa altrament, la subvenció podrà ser revocada per
incompliment dels fins per als quals va ser atorgada.
7.2. Qualsevol subvenció concedida per l'
Ajuntament de Girona portarà implícita la
condició que en tota la documentació i propaganda escrita o gràfica de l'
activitat
subvencionada es consigni la llegenda "amb el suport de l'
Ajuntament de Girona" i el
logotip corresponent.

7.3. Les subvencions seran compatibles amb altres ajuts o subvencions sempre que la
suma dels imports rebuts per aquest concepte no superi el cost total del projecte.
8.- COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ I DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
8.1. La tramesa de l’aportació econòmica es realitzarà un cop l’entitat hagi presentat la
documentació requerida en el punt 6.1. Caldrà prèviament l’informe favorable del
seguiment del projecte que en faci el Servei Municipal d’Esports de l’Ajuntament de
Girona.
8.2. La dotació pressupostària per a la convocatòria de subvencions a projectes
d’activitats ordinàries és de quaranta mil euros (40.000 €) amb càrrec a la partida
2012 501 341 48000 TRANSFERÈNCIES ESPORTS.
9.- REGULACIÓ JURÍDICA
La convocatòria i concessió de les subvencions objecte d’aquestes bases, es regulen
per les pròpies bases, per les bases d’execució del pressupost municipal de 2012 i per
la normativa vigent en matèria de subvencions atorgades per les administracions
públiques.

APÈNDIX 1. BAREMS PER A DETERMINAR LA QUANTIA DE L’AJUDA.
Foment de l’esport en una àmplia franja d’edats i especialment en la categoria
femenina a partir de la categoria cadet.
Foment en àmplia franja edats i especialment en la categoria femenina (totes
les categories): 10 punts.
Totes les categories masculines més dos de categoria femenina: 8 punts
Totes les categories masculines més un de categoria femenina: 6 punts
Totes les categories masculines o cinc categories: 5 punts
4 categories masculines: 4 punts
3 categories masculines: 3 punts
2 categories masculines: 2 punts
1 categoria masculina: 1 punt
Participació en competicions d’àmbit provincial, autonòmic o/i nacional.
Participació d’equips a nivell nacional (mínim un) i la resta autonòmics a partir
de la categoria infantil: 10 punts
Autonòmics a partir de la categoria infantil: 8 punts
Provincial: 4 punts
Comarcal: 2 punts
Nombre d’esportistes de que disposa l’entitat (per gènere i edat).
Més de 200 esportistes: 10 punts
Entre 175 - 200 esportistes: 9 punts
Entre 150 - 175 esportistes: 8 punts
Entre 125 - 150 esportistes: 7 punts
Entre 100 - 125 esportistes: 6 punts
Entre 75 - 100 esportistes: 5 punts
Entre 50 - 75 esportistes: 4 punts
Entre 25 - 50 esportistes: 2 punts
Menys de 25 esportistes: 1 punts
Tipologia d’instal·lacions que utilitzen (pròpies, municipals, privades, etc.).
Disposen d'
instal·lacions pròpies: 0 punts
Tenen descompte per ús d’instal·lacions esportives municipals: 4 punts
Disposen d'
instal·lacions esportives municipals mitjançant conveni (camps de
futbol): 5 punts (si han presentat tota la documentació, en cas contrari són 0
punts).
Han d'
abonar el cost d’ús de pavellons (hi ha conveni - fan poc ús) i estan al
corrent de pagament: 6 punts (si no estan al corrent de pagament són 0 punts).
Han d'
abonar el cost d’ús de pavellons (hi ha conveni – fan molt ús) i estan al
corrent pagament: 8 punts (si no estan al corrent de pagament són 0 punts).

