ANUNCI
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 7 d’octubre de
2016, va aprovar la convocatòria, en el marc de les Bases específiques
reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Àmbit d’Acció Social i
Ciutadania de l’Ajuntament per l’any 2016, d’un nou concurs per a l’atorgament
de subvencions per activitats vinculades a Esports i Educació, fixant les
següents dates de presentació:
 Des de la data de publicació fins el 4 de novembre de 2016.
A més a més, es reitera el contingut de les bases específiques reguladores de
l’atorgament de subvencions de l’àmbit d’acció social i ciutadania de
l’Ajuntament, any 2016, aprovades mitjançant acord de la Junta de Govern
Local de data 6 de maig de 2016, excepte allò que fa referència als articles 4, 5
6, 9, 10 i l’Annex I, que quedarien redactats de la forma següent:
Article 4.- Terminis de presentació de les sol·licituds
El període per sol·licitar les subvencions previstes en aquestes bases serà el següent:


Des de la data de publicació fins el 4 de novembre de 2016.

El concurs serà convocat mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones i mitjançant anunci
al tauler d’anuncis virtual ubicat a la seu electrònica del web municipal
www.esplugues.cat
Així mateix, l’Ajuntament informarà individualment les entitats registrades al Registre
d’Entitats Ciutadanes d’Esplugues de Llobregat.
A més a més, es donarà publicitat del període de presentació de les sol·licituds de
subvencions en la pàgina web d’aquest Ajuntament: www.esplugues.cat
Article 5.- Requisits i persones destinatàries de les subvencions
Poden ser sol·licitants i/o beneficiàries de les subvencions a què es refereixen aquestes
bases:
 Les entitats sense ànim de lucre que estiguin degudament inscrites al Registre
d’Entitats Ciutadanes d’Esplugues de Llobregat o que hagin sol·licitat la seva
inscripció, que tinguin la seva seu social o delegació al terme municipal
d’Esplugues de Llobregat.
 Les persones físiques, empadronades a Esplugues de Llobregat.
Requisits comuns:
 Obtenir un mínim de 20 punts en la valoració conjunta dels criteris específics
(excepte per les activitats de Festa Major i Santa Magdalena, on el mínim seran
14 punts).

 Tenir objectius i finalitats coincidents amb els establerts per les bases.
 Haver justificat qualsevol subvenció atorgada per l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat, un cop exhaurits els terminis.
 Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb
l’Ajuntament, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Seguretat Social,
així com de les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per
l’Ajuntament, si escau.
 No podran concòrrer dins el concurs aquells projectes que ja ho van fer en la
primera convocatòria, referits a les entitats que els van presentar.
Article 6.- Crèdit pressupostari al qual s’atribueixen les subvencions
Les aplicacions de despesa del Capítol IV del pressupost 2016 de l'Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat destinades a l'atorgament de subvencions pel procediment
de lliure concurrència son les següents:
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

ÀMBIT

DESCRIPCIÓ

IMPORT

Educació

47 32600 48000

Subvencions activitats extraescolars

6.528,00 €

Esports

36 34100 48001

Suport entitats esportives

7.170,00 €

Article 9.- Procediment de la concessió de les subvencions – respecte el termini de
resolució del concurs (.........................................................................................................................................)
El termini màxim per a resoldre el present concurs de subvencions serà el 16 de
desembre de 2016.
(.........................................................................................................................................)
Article 10.- Procediment, termini de justificació i d’aplicació de les subvencions
A aquests efectes resulten d’aplicació els articles 28 i 29 de l’Ordenança General
reguladora de la concessió de subvencions d’aquest Ajuntament amb les següents
peculiaritats:


El termini per a la presentació de la justificació de la subvenció atorgada serà
de tres mesos, a comptar des de la finalització de la realització de l’activitat que
es subvenciona, tret de les realitzades l’últim trimestre de l’any, que hauran de
ser justificades abans del 31 de gener de l’exercici següent.

El termini per justificar la subvenció concedida a entitats o associacions sense ànim de
lucre per finançar projectes o activitats de cooperació al desenvolupament, serà el que
es determini en cada cas en l’acord de concessió de la subvenció, en funció de la
duració del projecte o de l’activitat que se subvenciona.
Si l’activitat per la qual es demana subvenció ja ha estat realitzada, junt amb la pròpia
sol·licitud de subvenció, es presentaran els impresos i comptes justificatius dels
mateixos, acompanyats de les corresponents factures, constituint l’omissió d’aquest
requisit motiu directe de desestimació de la sol·licitud de subvenció.

ANNEX I
Criteris de valoració específics aplicables en funció de la temàtica dels projectes
(màxim 60 punts – excepte Esports, que no té limitació de punts - )
EDUCACIÓ
Les puntuacions resultants seran proporcionals al nombre d’accions que continguin els
projectes d’acord amb els indicadors següents:
Activitat
Activitats vinculades i directament relacionades amb el projecte educatiu i al currículum
escolar
Projecte innovador o singular
Repercussió de l’activitat en el centre i en el municipi
Activitats de promoció i difusió del centre educatiu
Volum d’alumnes a qui va adreçada l’activitat
Adequació de l’activitat a les característiques específiques de cada centre a l’entorn on
està ubicat
Participació de tota la comunitat educativa (escola, família, administració, entitats i
entorn) en l’organització, celebració, seguiment i/o avaluació corresponents respecte
les activitats proposades

Màxim 60 punts
Fins a 15 punts
Fins a 15 punts
Fins a 10 punts
Fins a 5 punts
Fins a 5 punts
Fins a 5 punts
Fins a 5 punts

ESPORTS
Foment de l’organització d’activitats esportives puntuals d’especial interès per la ciutat
PUNTS
Participació
0.15
A.1. Es puntuarà amb 0,15 punts per participant de la darrera edició (cal acreditar-ho)
0.5
A.2. Nombre d'entitats del municipi implicades en l'organització 0,50 punts per entitat
A.3. Qualitat dels equips participants
A.3.1. Nombre d'equips participants inscrits en competicions comarcals/provincials,
0.25
0,25 punts per equip
A.3.2. Nombre d'equips participants inscrits en competicions nacional, 0,5 punts per
0.5
equip
A.3.3. Nombre d'equips participants inscrits en competicions estatals, 0,75 punts per
0.75
equip
Formació quadres tècnics. Es puntuarà la formació dels tècnics/ques implicats en el
projecte durant l’actual temporada registrats al Registre Oficial de Professionals de
l’Esport de Catalunya
b.1. Nombre de tècnics/ques amb titulació superior reglada (LCAFE, AAFE – cicle de
1
grau superior, especialistes grau superior-nivell 3 i MEF. 1 punt.
b.2. Nombre de tècnics/ques amb titulació de grau mitjà reglada (CAFEM –cicle grau
mitjà, tècnic/ca especialista grau mig – nivel 2). 0,75 punts.

0.75

b.3. Nombre de tècnics/ques amb titulació básica reglada (tècnic/ca especialista – nivel
1) 0,50 punts.
b.4. Assistència del tècnic/ca en accions formatives organitzades per l’Ajuntament i/o
el Consell esportiu del Baix Llobregat. 0,25 punts per acció formativa.
Contractació dels quadres tècnics
c. Nombre de tècnics/ques esportius majors de 18 anys amb contracte laboral o en
règim de voluntariat , per una temporada esportiva mínima i per a la realització de
tasques esportives d’esport escolar – esport base 1 punt / contracte-voluntariat.
Dimensió Socio Educativa
d.1. Promoure valors positius per l’esport, promoure el joc net i de bones practiques.
Fins a 5 punts
d.2. Activitats per al foment de la integració i per a la prevenció del risc d’exclusió. Fins
a 5 punts
d.3. L'entitat participa i assisteix als Consells esportius municipals. 0,10 punts

0.5
0.25

1

5
5

0.1
d.4. L'entitat col·labora activament en l'organització de les activitats esportives
organitzades pel Servei d'esports (Cursa Solidària, Festa de les Rodes, Festa del Joc i
l'esport, etc …) 0,05 punts per cada participació.
d.5 Proposta innovadora. Es valorarà fins a 1 punt l'originalitat del projecte i el fet de
no ser una proposta ja consolidada a la ciutat.
Accessibilitat
e.1.Es puntuarà fins a 2 punts si el projecte té previst la implantació de mitjans per a la
plena accessibilitat de les persones amb discapacitat.
Promoció de l’esport federat
Participació
A.1. Es puntuarà amb 0,15 punts per esportista individual resident o escolaritzat a
Esplugues de Ll. màxim de 175 esportistes
A.2. Es puntuarà amb 0,20 punts per esportista individual femení residenta o
escolaritzat a Esplugues de llobregat.
A.3. Es puntuarà amb 0,25 punts per esportista individual femení residenta o
escolaritzat amb discapacitat física, psíquica o sensorial.
A.4. Nombre d'equips esportius i grups d'esportistes d'esports individuals d'entre 8 i 17
anys >90 % empadronats a Esplugues de Ll..

0.05

1

2

PUNTS
0.15
0.2

0.25

A.4.1 Esports col.lectius 0,50 punts per equip

0.5

A.4.2 Esports individuals 0,50 punts per cada 12 esportistes de la mateixa categoría
A.5. Nivell competitiu dels equips

0.5

a.5.1. L'equip participa en competicions Comarcals / provincials 0,25 punts per equip

0.25

a.5.2. L'equip participa en competicions Nacionals (Catalunya) 0,50 punts per equip

0.5

a.5.3. L'equip participa en competicions Estatals (Espanya) 0,75 punts per equip
Formació quadres tècnics.
Es puntuarà la formació dels tècnics/ques implicats en el projecte durant l’actual
temporada registrats al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya
b.1. Nombre de tècnics/ques amb titulació superior reglada (LCAFE, AAFE – cicle de
grau superior, especialistes grau superior-nivell 3 i MEF. 1 punt.
b.2. Nombre de tècnics/ques amb titulació de grau mitjà reglada (CAFEM –cicle grau
mitjà, tècnic/ca especialista grau mig – nivel 2). 0,75 punts.
b.3. Nombre de tècnics/ques amb titulació básica reglada (tècnic/ca especialista – nivel
1) 0,50 punts.
b.4. Assistència del tècnic/ca en accions formatives organitzades per l’Ajuntament i/o
el Consell esportiu del Baix Llobregat. 0,25 punts per acció formativa.
Contractació dels quadres tècnics
C. Nombre de tècnics/ques esportius majors de 18 anys amb contracte laboral o en
règim de voluntariat , per una temporada esportiva mínima i per a la realització de
tasques esportives d’esport escolar – esport base 1 punt / contracte-voluntariat.
Dimensió Socio Educativa
d.1. Promoure valors positius per l’esport, promoure el joc net i de bones practiques.
Fins a 5 punts
d.2. Activitats per al foment de la integració i per a la prevenció del risc d’exclusió. Fins
a 5 punts

0.75

d.3. L'entitat participa i assisteix als Consells esportius municipals. 0,10 punts
d.4. L'entitat col·labora activament en l'organització de les activitats esportives
organitzades pel Servei d'esports (Cursa Solidària, Festa de les Rodes, Festa del Joc i
l'esport, etc …) 0,05 punts per cada participació.

0.1

1
0.75
0.5
0.25

1

5
5

0.05

Foment de l’esport escolar
Participació
A.1. Es puntuarà amb 0,15 punts per esportista individual resident o escolaritzat a
Esplugues de Ll. màxim de 175 esportistes
A.2. Es puntuarà amb 0,20 punts per esportista individual femení residenta o
escolaritzat a Esplugues de Llobregat.
A.3. Es puntuarà amb 0,25 punts per esportista individual femení residenta o
escolaritzat amb discapacitat física, psíquica o sensorial.
A.4. Nombre d'equips esportius i grups d'esportistes d'esports individuals d'entre 8 i 17
anys >90 % empadronats a Esplugues de Ll..

PUNTS
0.15
0.2

0.25

A.4.1 Esports col.lectius 0,50 punts per equip

0.5

A.4.2 Esports individuals 0,50 punts per cada 12 esportistes de la mateixa categoría.
Formació quadres tècnics.
Es puntuarà la formació dels tècnics/ques implicats en el projecte durant l’actual
temporada registrats al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya
b.1. Nombre de tècnics/ques amb titulació superior reglada (LCAFE, AAFE – cicle de
grau superior, especialistes grau superior-nivell 3 i MEF. 1 punt.
b.2. Nombre de tècnics/ques amb titulació de grau mitjà reglada (CAFEM –cicle grau
mitjà, tècnic/ca especialista grau mig – nivel 2). 0,75 punts.
b.3. Nombre de tècnics/ques amb titulació básica reglada (tècnic/ca especialista – nivel
1) 0,50 punts.
b.4. Assistència del tècnic/ca en accions formatives organitzades per l’Ajuntament i/o
el Consell esportiu del Baix Llobregat. 0,25 punts per acció formativa.
Contractació dels quadres tècnics
C. Nombre de tècnics/ques esportius majors de 18 anys amb contracte laboral o en
règim de voluntariat , per una temporada esportiva mínima i per a la realització de
tasques esportives d’esport escolar – esport base 1 punt / contracte-voluntariat.
Dimensió Socio Educativa
d.1. Promoure valors positius per l’esport, promoure el joc net i de bones practiques.
Fins a 5 punts
d.2. Activitats per al foment de la integració i per a la prevenció del risc d’exclusió. Fins
a 5 punts

0.5

d.3. L'entitat participa i assisteix als Consells esportius municipals. 0,10 punts
d.4. L'entitat col·labora activament en l'organització de les activitats esportives
organitzades pel Servei d'esports (Cursa Solidària, Festa de les Rodes, Festa del Joc i
l'esport, etc …) 0,05 punts per cada participació.

Esplugues de Llobregat, 10.octubre.2016
L’ALCALDESSA

Pilar Díaz Romero
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