AJUNTAMENT DE TARRAGONA
Àrea de Serveis a la Persona
Esports
Exp. 07/11

CONVOCATÒRIA 2011 DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ALS
ESPORTISTES DEL TERME MUNICIPAL DE TARRAGONA, PER
PREMIAR ELS RESULTATS OBTINGUTS DURANT L’ANY 2010

1. OBJECTE
L’objecte del present acte és convocar, dins de l’exercici pressupostari 2011,
l’atorgament de subvencions adreçades a esportistes del terme municipal de
Tarragona, amb l’objecte d’ajudar-los en el foment i/o la pràctica d’una activitat
esportiva d’utilitat o interès social, recreatiu, de lleure o de competició, i així
mateix premiar els resultats obtinguts durant l’any natural 2010, motivant la seva
dedicació esportiva i col·laborant en el seu desenvolupament tècnic, tenint cura
de la seva formació humana i social.
2.- PROCEDIMENT
El procediment per a la concessió de les subvencions és el de concessió en règim
de concurrència competitiva.
Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les Bases
Reguladores de les convocatòries de concessió de subvencions en matèria
esportiva de l’Ajuntament de Tarragona, publicades en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona de data 10 d’octubre de 2008, amb núm. d’inserció 200812383 (núm. 235, pàg. 27-32), i que es poden trobar a la pàgina web municipal, a
l’adreça http://www.tarragona.cat.
3.- FINANÇAMENT
L’import màxim que es destinarà durant l’any 2011 per a l’atorgament de les
subvencions previstes en aquesta convocatòria serà de 11.300.-€.
Les subvencions tindran la consideració de despeses públiques i l’efectivitat de
les mateixes quedarà condicionada a l’existència de crèdit pressupostari suficient,
i es satisfaran amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05090-34030-48900 del
pressupost municipal per a l’exercici 2011.
Si la quantitat màxima fos insuficient per atendre les sol·licituds presentades,
podrà destinar-se una quantia addicional en el cas d’existir sobrant dels crèdits
consignats en les altres convocatòries (esportistes discapacitats, entitats i
associacions esportives, centres d’ensenyament i AMPA’S del municipi de

Tarragona), segons certificat de l’òrgan designat per a l’instrucció de l’expedient
en tant que es tracta de convocatòries amb càrrec al mateix crèdit pressupostari.
L’efectivitat d’aquesta quantia restarà condicionada a la declaració de disponible
de crèdit com a conseqüència de les circumstàncies abans esmentades.
4.- SOL·LICITANTS
Poden optar a aquestes subvencions municipals tots aquells esportistes, sempre
que compleixin els requisits específics establerts a les Bases reguladores.
5.- DOCUMENTACIÓ I LLOC DE PRESENTACIÓ
Les sol·licituds, mitjançant l’imprès normalitzat disponible a aquestes oficines i a
la pàgina web municipal www.tarragona.cat, s’hauran de presentar, a les Oficines
Municipals d’Atenció Ciutadana, ubicades a la Rambla Nova núm. 59, o bé al
centre Cívic de Torreforta (Pl. Tarragonès s/n), a St. Pere i St. Pau (Bloc St. Pau,
davant de la Plaça de la Sardana), o a la Plaça de la Font, 1.
Els documents a presentar són els que consten indicats a les Bases reguladores de
la subvenció.
6.- CRITERIS DE VALORACIÓ
Les sol·licituds es valoraran en funció de les categories previstes en les Bases
reguladores, Modalitat I, essent els imports de concessió els següents:

CATEGORIA

1ª
2ª
3ª

FORMA DE CONCESSIÓ

Import
Import esportista
esportista integrant
individual d’un
equip

Medallista en Campionats del Món i/o Campionats
1.500 €
d´Europa i d´altres assimilables o de superior nivell
Finalista en Campionats del Món i/o Campionats
1.000 €
d´Europa i d´altres assimilables o de superior nivell
Participació en Campionats del Món i/o
Campionats d´Europa i d´altres assimilables o de
850 €
superior nivell

750 €
500 €
425 €

4ª

Campió d´Espanya

750 €

375 €

5ª

Medallista en el Campionat d´Espanya

500 €

250 €

6ª

Haver estat internacional. Es considerarà la
participació com a integrant de la selecció catalana

400 €

200 €

i/o espanyola
7ª

Estar entre els 10 primers del rànquing estatal

200 €

100 €

8ª

Campió Autonòmic

150 €

75 €

7.- ÒRGANS COMPETENTS PER A L’ORDENACIÓ, INSTRUCCIÓ I
RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT.
Òrgan competent per a l'ordenació:
L'òrgan competent per a l'ordenació del procediment és la conselleria competent
en matèria d’Esports, a través del departament que correspongui.
Òrgan competent per a la instrucció:
L'Òrgan competent per a la instrucció del procediment és la Consellera delegada
en matèria d’Esports.
Comissió d'avaluació:
Integraran la Comissió la Consellera delegada en matèria d’Esports, un/a
conseller/a de l’oposició, el gerent del Patronat Municipal d’Esports i el personal
tècnic municipal competent per raó de la matèria.
Òrgan competent per a la resolució:
L'òrgan competent per a la resolució del procediment és l'Alcalde o òrgan que ho
sigui per a la disposició de la despesa.
8.- LLIURAMENT DE LES SUBVENCIONS
Sobre l’import de l’ajut que s’atorgui a cada esportista s’hi efectuaran les
retencions que, si s’escau, siguin aplicables, en concepte d’IRPF o qualsevol altre
tribut que resulti procedent.
9.- JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS
Les subvencions per a esportistes acreditaran els resultats obtinguts mitjançant
currículum esportiu certificat per la Federació corresponent i per tant, no caldrà
justificació econòmica de la mateixa, d’acord amb el previst en l’art. 30.7 de la
Llei 38/2003 General de Subvencions.

10.- TERMINIS
El termini de presentació de les sol·licituds comença l’endemà de la data de
publicació d’aquesta convocatòria en el BOP, i finalitzarà el 3 d’octubre de 2011.

11. RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos,
comptats a partir de la publicació de la corresponent convocatòria, d’acord amb
l’article 25 de la Llei 38/2003 General de Subvencions. Transcorregut el termini
màxim establert sense que s’hagi dictat i notificat resolució expressa, es podrà
entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud.
Serà òrgan instructor la consellera delegada d’Esports, qui, a la vista de
l’expedient i de l’informe de valoració de la Comissió de valoració formularà
proposta de resolució provisional de concessió o denegació de les subvencions, la
qual es publicarà al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament durant el termini de 10
dies hàbils. Es prescindirà d’aquest tràmit d’audiència quan no figurin en el
procediment ni siguin tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves
que les adduïdes per les entitats interessades. En aquest cas, la proposta de
resolució provisional formulada tindrà el caràcter de definitiva.
Examinades les al·legacions presentades en el seu cas pels interessats, es
formularà proposta de resolució definitiva, que signarà l’alcalde o òrgan que ho
sigui per a la disposició de la despesa. D’acord amb l’article 25.3 de la Llei
38/2003 General de Subvencions, la resolució haurà de contenir de forma
motivada les subvencions atorgades i la desestimació expressa de la resta de les
sol·licituds.
La resolució definitiva es notificarà als interessats i, haurà d’expressar el
sol·licitant o la relació de sol·licitants per als que es proposa la concessió de la
subvenció, activitat/s per la qual es concedeix la subvenció i la seva quantia.
L’expedient de concessió de subvencions també ha de contenir informe de
l’òrgan instructor en el que consti que de la informació que obra en el seu poder
es desprèn que els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per
accedir a les mateixes.
Una vegada notificada la concessió de la subvenció, si en el termini de 10 dies
hàbils no es manifesta el contrari, s’enten acceptada la subvenció, així com les
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació.
Transcorregut el termini màxim establert sense que s’hagi dictat, o notificat
resolució expressa, es podrà entendre desestimada per silenci administratiu la
concessió de la subvenció.

Contra la resolució de concessió o denegació dels ajuts, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en
el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació o bé de l’ingrés
de la subvenció, o directament recurs contenciós administratiu davant el jutjat
contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos. No obstant, es
podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
12.- PUBLICITAT
S'hauran de publicar en el Butlletí Oficial de la Província les subvencions
concedides amb expressió de la convocatòria, el programa i crèdit pressupostari
al que s'imputen, beneficiari, quantitat concedida i finalitats de la subvenció.
Si bé, quan els imports de les subvencions concedides, individualment
considerades, siguin de quantia inferior a 3.000 €, serà suficient amb la
publicació d’un extracte de les mateixes en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
Aquest extracte haurà de contenir com a mínim l'expressió de la convocatòria,
entitats beneficiàries i quantia de les subvencions.
Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d'un mes a
comptar des de l'endemà de la seva publicació, o directament recurs contenciós
administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el termini
de dos mesos. No obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es
consideri convenient.

