AJUNTAMENT DE VILOBÍ D'ONYAR

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la
qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/641547)
Primer. Beneficiaris
Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions les entitats, clubs i associacions sense ànim
de lucre, que hagin de realitzar l'activitat que fonament el seu atorgament, sempre que no estiguin
afectades per cap de les circumstàncies o prohibicions contingudes en l'article 13 de la Llei 38
/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i que reuneixin les següents condicions:
-Estar legalment constituïdes, tenir la seu social i desenvolupar l'activitat esportiva al municipi de
Vilobí d'Onyar.
-Estar inscrites en el Registre General d'Entitats de l'Ajuntament i en el Registre d'Entitats
Esportives de la Generalitat de Catalunya, amb una antiguitat mínima d'un any, a comptar del dia
següent a la publicació de la convocatòria.
-Estar el corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar, amb l'Agència
Tributària i amb la Seguretat Social. Les entitats esportives acreditaran que estan al corrent de
pagament de les seves obligacions fiscals i amb la seguretat social mitjançant una declaració
responsable d'estar-ne el corrent, o bé aportant els certificats emesos per les administracions
corresponents (Agència estatal d'administració tributària i tresoreria de la seguretat social.)
-Haver justificat correctament les ajudes rebudes en exercicis anteriors i no estar afectats per
qualsevol tipus de sanció.
-Queden excloses aquelles entitats que han rebut o hagin de rebre una aportació econòmica
consignada nominativament en el pressupost municipal per l'activitat sol·licitada.
-Les activitats desenvolupades siguin sense afany de lucre o que, en cas contrari, els beneficis
obtinguts reverteixin en les pròpies activitats subvencionades.
La concurrència dels requisits anteriors s'acreditarà mitjançant la sol·licitud i la documentació que
cal adjuntar-hi.
Segon. Objecte
L'objecte d'aquesta convocatòria és fixar la regulació del procediment de concessió en règim de
concurrència competitiva destinades a entitats esportives del municipi, amb la finalitat de
promoure, potenciar i diversificar la pràctica de l'activitat esportiva al municipi, d'acord amb el
programa de Suport a l'organització d'esdeveniments esportius puntuals relacionats amb les
activitats físiques i de l'esport, sense finalitat lucrativa, que s'organitzen al municipi de Vilobí
d'Onyar. S'hi poden incloure:
-Organització d'activitats puntuals de participació oberta i accessible al públic en general, amb o
sense abonament de quotes en concepte de participació o públic.
-Organització d'activitats puntuals de participació restringida per criteris establerts per
l'organització o reglamentació esportiva de caire federatiu, que estiguin obertes al públic en
general, amb o sense abonament de quotes en concepte de participació o públic.
Tercer. Bases reguladores
Per acord del Ple de la corporació en data 2 d'abril de 2020, va aprovar definitivament l'Ordenança
General de Subvencions de la Corporació.
L'Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió de
subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 21 d'abril de 2020.
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions particulars
del procediment de concessió, d'acord amb la possibilitat prevista a l'article 23.2.a) LGS.
Quart. Quantia
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Extracte de l'acord de la junta de Govern de l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar de 13 de juliol de 2022,
de convocatòria de subvencions a entitats esportives per a l'organització d'esdeveniments
esportius puntual relacionats amb les activitats físiques i de l'esport de l'any 2022

Sisè. Sol·licituds i Documentació a aportar
Les sol·licituds, que s'adreçaran a la Regidoria d'esports de l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar, es
formalitzaran mitjançant Model normalitzat que s'annexa a aquestes Bases (Annex 1), i que es
podrà trobar a la web municipal: https://vilobidonyar.cat/arees/esports que haurà d'incloure la
següent documentació:
a)Certificat vigent de la pòlissa de responsabilitat civil de l'entitat i assegurança d'accidents.
b)Model 31 de l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar corresponent a "Alta o modificació de dades
bancàries per a creditors".
c)En cas de que el titular del compte corrent no sigui el de l'entitat, és necessària la presentació
d'un acord de junta que certifiqui l'acord d'utilitzar el compte d'un altre titular especificant-ne el
número de compte, el nom i cognoms i DNI/NIE/Passaport del titular. També caldrà una
autorització expressa a favor de l'Ajuntament a fer els ingressos corresponents a l'ajut sol·licitat en
el compte esmentat.
d)Certificat d'inscripció en el registre d'entitats esportives de la Generalitat
A més, caldrà aportar:
e)Memòria / Descripció de l'activitat o esdeveniment que es vulgui dur a terme.
f)Període d'execució.
g)Pressupost total previst, que ha de recollir els punts següents:
h)Previsió econòmica complerta i detallada de l'activitat o esdeveniment per al qual es sol·licita
l'ajut, en la qual hi constin la previsió de les despeses i dels ingressos.
i)Detall de les fonts de finançament previstes
j)Quantia total de l'ajut que es sol·licita
k)Declaració de les subvencions sol·licitades o obtingudes per a la mateixa finalitat i compromís de
comunicar a l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar les que es sol·licitin o s'obtinguin en un futur.
l)Certificacions acreditatives que l'entitat sol·licitant es troba al correspon de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social. (en cas de no tributar a Hisenda ni cotitzar a la Seguretat
Social, declaració responsable en aquest sentit).
m)Declaració responsable conforme l'activitat a executar no suposa contacte habitual amb menors
i, en cas contrari, que es disposa dels corresponents certificats legalment establerts per a acreditar
que les persones que participen en el projecte no han estat condemnades amb sentència ferma
per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.
n)Compromís de complir amb les condicions de la subvenció.
Només s'acceptarà una sol·licitud ordinària per entitat i dins del període establert en la
convocatòria. La presentació de la sol·licitud de subvenció significa la plena acceptació de les
present convocatòria.
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Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l'endemà de la publicació d'un extracte de
la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona, a través de la Base de Dades Nacional
de Subvencions (BDNS) i finalitzarà 20 dies naturals a partir de la publicació.
La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació dels requisits i obligacions que
estableix l'ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar i els que recullen
aquesta pròpia convocatòria.
Les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a la base 5, s'han de presentar
electrònicament, en un document únic signat per l'interessat/ada o pel representant legal o
persona apoderada de l'entitat, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar
https://vilobidonyar.cat/arees/esports
El model normalitzat de sol·licitud i els seus annexes estaran disponibles al web de l'Ajuntament
https://vilobidonyar.cat/arees/esports
Només es pot presentar una activitat per entitat sol·licitant.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

És objecte de subvenció el programa de Suport a l'organització d'esdeveniments esportius
puntuals relacionats amb les activitats físiques i de l'esport.
La dotació pressupostària pel programa de suport a l'organització d'esdeveniments puntuals
relacionats amb les l'activitat física i de l'esport és de 3.000€.
Aquesta subvenció anirà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 3.340.48010.
L'import de la subvenció, juntament amb el de les subvencions concedides per a la mateixa
finalitat per altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de l'activitat
subvencionada.

D'acord amb l'article 21.2 de l'ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Vilobí
d'Onyar, la documentació que estigui en poder de l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar es considera
presentada, sempre que sigui vigent i ho acrediti el sol·licitant.
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Vilobí d'Onyar, 27 de juliol de 2022 .- L'alcaldessa, Cristina Mundet i Benito
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