IMPORTS DEFINITIUS DE SUBVENCIONS PEL FOMENT DE L'ESPORT A
ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE PER LA TEMPORADA 2020/2021, SEGONS
JUSTIFICACIONS APORTADES
JGL 2021000017
Vist l’establert a l’art. 22 de la llei 38/2003, general de subvencions, sobre els
procediments de concessió de subvencions.
Vistos els acords de les Juntes de Govern Local, de dates 20 d’octubre de 2020 i 3 de
desembre de 2020, de concessió provisional de subvencions pel foment de l’esport a
entitats sense ànim de lucre per la temporada 2020/2021.
Atès que la temporada 2020/2021 ha finalitzat, i algunes entitats han presentat la
documentació justificativa en base a dades reals i aquesta ha estat revisada i
informada pel tècnic d’Esports, segons els criteris i import subvencionable determinats
a la base 5 de les bases específiques reguladores de la convocatòria per a la
concessió de subvencions de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar a projectes i activitats
dutes a terme per entitats sense ànim de lucre, aprovades pel Ple municipal i
publicades al BOP núm. 78 de 25/04/2016, i que són els següents:
-

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 € per
llicència i esportista empadronat
Complement per equips federats 100% femenins: 70 € per equips de fins a 5
jugadores, 200 € fins a 15 jugadores i 300 € a partir de 15 jugadores.

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 definitius a atorgar.
Vist l’informe proposta del tècnic d’Esports i atès que l’adopció d’aquest acord és
competència de la Junta de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per
l’alcaldia d’aquest ajuntament per Decret 2019DECR000320 del 8 de juliol de 2019, es
proposa a aquesta l’adopció del següent ACORD:
Primer. Aprovar els imports definitius de les subvencions a projectes i activitats
esportives dutes a terme per entitats sense ànim de lucre per la temporada
2020/2021, segons el quadre següent:

Entitat

Import
provisional

Import definitiu
justificat amb
despeses
subvencionables

Bestreta
pagada
60%

Resta
pagar
40 %
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CLUB ESCACS VILOBÍ

622,00 €

622,00 €

373,20 €

248,80 €

PAU DE LAS HERAS

980,00 €

950,00 €

588,00 €

362,00 €

7.444,76 €

6.907,06 €

4.466,86 €

2.440,20 €

3.566,87 €

3.879,05 €

2.140,12 €

1.738,93 €

2.615,00 €

2.324,00 €

1569,00 €

755,00 €

1.337,00 €

1.337,00 €

802,20 €

534,80 €

CLUB FUTBOL BASE
VILOBI 2015
CLUB DE BÀSQUET
VILOBÍ
MOTO CLUB VILOBÍ
D’ONYAR
CLUB CICLISTA TRES
CAMPANARS

Segon.- Satisfer l’import restant, en total 6.079,73 euros, segons indica el punt 14 de
les bases reguladores, que s’imputa a la partida del pressupost municipal 3.340.48010.
Tercer.- Notificar aquest decret a les entitats beneficiàries de manera individualitzada.
Resultat: Aprovat per unanimitat

Página 2 de 2

