CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PEL FOMENT DE L’ESPORT A ENTITATS
SENSE ÀNIM DE LUCRE PER LA TEMPORADA 2020-2021
JGL 2020000016
Vist l’establert a l’art. 22 de la llei 38/2003, general de subvencions, sobre els
procediments de concessió de subvencions.
Vistes les sol·licituds presentades per les diferents entitats sense ànim de lucre per la
línia de subvencions a projectes i activitats esportives durant la temporada 2020/21:
Núm. Expedient

Club o entitat

Data

X2020000414
X2020000734
X2020001093
X2020001241
X2020001242

CLUB ESCACS VILOBÍ
DE LAS HERAS
CLUB FUTBOL BASE VILOBI 2015
CLUB DE BÀSQUET VILOBÍ
MOTO CLUB VILOBI

18/03/2020
17/06/2020
12/09/2020
08/10/2020
08/10/2020

Import
sol·licitat
622,00 €
980,00 €
7.444,76 €
3.566,87 €
2.615,00 €

Valorades aquestes sol·licituds per la Regidoria d’Esports i emès informe del tècnic
responsable del seguiment segons els criteris i import subvencionable, de conformitat
amb el que determina la base 5 de les reguladores, aprovades pel Ple municipal i
publicades al BOP núm. 78 de 25/04/2016. S’han aplicat els següents criteris:
Per fitxa federativa d’empadronat 100%
Per fitxa no federativa d’empadronat 100%
Per inscripció d’un equip a la competició federativa amb justificació 100%
Per inscripció d’un equip a la competició no federativa amb justificació 100%
Per compra de material/equipament esportiu d’equip amb justificació 15 euros per
llicència i esportista empadronat
Complement per equips federats 100% femenins:70€ per equips de fins a 5 jugadores,
200€ fins a 15 jugadors I 300€ a partir de 15 jugadors.
Atès que les bases preveuen que les sol·licituds es podran fer en base a dades
estimades i aproximades i que en la justificació final s’haurà de regularitzar la
sol·licitud en base a dades reals i tenint en compte les modificacions al llarg de la
temporada, que són les que s’hauran de justificar.
Fonaments jurídics
1.- Atès que segons els articles 240.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 122.1
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (en endavant, ROAS), els ens locals poden atorgar
subvencions i ajuts de contingut econòmic o d’una altra naturalesa a favor d’entitats
públiques o privades i de particulars que fan activitats que complementen o supleixen
les competències locals.
2.- Atès que segons els articles 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions (en endavant, LGS), 55 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la LGS (en endavant, RLGS), i 125 del ROAS, les
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subvencions es poden atorgar en règim de concurrència competitiva, o bé de forma
directa.
3.- Vist l’establert al títol III de la llei 38/2003, general de subvencions, sobre el control
financer de subvencions que es realitza sobre els beneficiaris amb l’objecte de verificar
els extrems continguts a l’article 44 d’aquesta norma, els quals giren bàsicament al
voltant de l’adequada i correcta obtenció de la subvenció, el compliment de les
obligacions de gestió i execució de l’activitat, l’adequada i correcta justificació de la
subvenció i la inexistència de sobrefinançament, la Intervenció ha fiscalitzat
favorablement els imports provisionals a atorgar.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,
S’ACORDA:
Primer.- Concedir les subvencions que es detallen a continuació a les entitats que
s’esmenten, tenint en compte que l’import és provisional fins a la finalització del termini
d’execució de l’activitat i justificació de la mateixa:
Entitat
CLUB ESCACS VILOBÍ
DE LAS HERAS
CLUB FUTBOL BASE VILOBI 2015
CLUB DE BÀSQUET VILOBÍ
MOTO CLUB VILOBI

Import provisional subvenció
622,00 €
980,00 €
7.444,76 €
3.566,87 €
2.615,00 €
15.228,63 €

Segon.- Satisfer un 60% de l’import atorgat provisionalment com a bestreta, segons
indica el punt 14 de les bases reguladores, que s’imputa a la partida del pressupost
municipal 1.340.48010.
Tercer.- Notificar aquest decret a les entitats beneficiàries de manera individualitzada,
fent-los constar que en el termini màxim de tres mesos d’haver finalitzat el període
d’execució de l’activitat, serà necessari que aportin la documentació justificativa.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Página 2 de 2

