AJUNTAMENT
DE LA GALERA

ANNEX II
EXTRACTE DE LA CONVOCATÒRIA

Extracte del Decret d'Alcaldia núm. 114/2018, de 27 de setembre de 2018, pel qual es
convoquen subvencions destinades a esportistes locals de la Galera, per a l’any 2018, en
règim de concurrència competitiva.
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 pot consultar-se a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).
Primer. Beneficiaris
Podran sol·licitar aquestes subvencions els esportistes de la Galera que reuneixin, en la
data d’acabament del termini per a la presentació de les sol·licituds, els següents requisits:
a) Estar empadronat a la Galera, com a mínim 1 any abans de la data de presentació de la
sol·licitud.
b) Pertànyer a un club esportiu federat en la corresponent Federació Esportiva. (Si pertany a
un club de fora de la Galera i a la Galera hi ha un club a la mateixa categoria no podrà ser
beneficiari de la subvenció).
c) Estar en possessió de la Llicència Federativa en la modalitat esportiva corresponent.
Segon. Objecte
La subvenció té per finalitat recolzar la pràctica esportiva i facilitar la millora del rendiment
dels esportistes, per tal d’optimitzar la seva participació en les competicions esportives, així
com aconseguir l'adequada tecnificació en la seva especialitat esportiva. La dotació de
cadascuna d'aquestes subvencions serà de 500€, i es concediran un màxim de tres
subvencions. L'import de les subvencions estarà subjecte a la normativa fiscal vigent.
Podran optar a aquestes subvencions els esportistes que pertanyin a:
A Esports Olímpics:
A.1 Esports d'equip (futbol, bàsquet, handbol, voleibol, etc.).
A.2 Esports individuals (atletisme, natació, bàdminton, etc.).
A.3 Esports de combat (judo, lluita, etc.)
B Esports no olímpics (escacs, motociclisme, frontenis, etc.).
C Esports autòctons (birles,..).
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Tercer. Bases reguladores
Les bases reguladores de la concessió d'aquestes subvencions van ser aprovades
inicialment per acord del Ple de data 28 de juny de 2018, i elevat l’acord a definitiu un cop
transcorregut el termini d’exposició pública sense formular-se cap al·legació al respecte.
Les mateixes es troben publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona núm. 184, de 25 de setembre de 2018.
Quart. Quantia de l'ajuda
L'import màxim de les subvencions que es concedeixin a l'empara de la present
convocatòria ascendeix a 1.500,00 € i es faran efectives amb càrrec a la partida
1/924/48000 del Pressupost de despeses de l'Ajuntament de la Galera per a l'exercici 2018.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes a contar des del dia següent al de
publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
La sol·licitud i la documentació requerida serà presentada en el Registre de l’Ajuntament de
la Galera, situat al Carrer Sant Llorenç núm. 36, a l'atenció del Regidor d'Esports. A la
pàgina web de l’Ajuntament (www.galera.altanet.org) hi seran disponibles els models a
utilitzar i la informació de la convocatòria.
Sisè. Requisits formals
Les sol·licituds, que aniran dirigides a la Regidoria d'Esports de l’Ajuntament de la Galera, es
formalitzaran en el model que es facilitarà a les oficines de l’Ajuntament.
Les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació. En el cas que l'esportista
sigui menor d'edat, la responsabilitat en presentar la documentació serà del pare, mare o
tutor del mateix.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Fotocòpia compulsada per ambdues cares del Document Nacional d'Identitat.
Certificat d'empadronament com a resident actual al municipi de la Galera.
Fotocòpia de la Llicència Federativa 2017/2018 o 2018.
Historial esportiu del sol·licitant visat pel club i per la Federació Esportiva Territorial
als quals pertany fins al dia de la sol·licitud, en el qual haurà d'incloure l’informe del
club esportiu visat i l'informe favorable de la seva Federació Esportiva corresponent,
fent constar que l'esportista està federat. (ANNEX I)
Relació de despeses. (ANNEX II)
Declaració de totes les subvencions, ajudes o beques que hagi rebut o rebi el
sol·licitant d'altres institucions públiques o privades, per a la mateixa finalitat, i/o les
sol·licitades en el present any, i declaració de no estar incurs en les prohibicions per
obtenir la condició de beneficiari establertes en l'article 13 de la Llei General de
Subvencions. (ANNEX III)
Model oficial de fitxa de manteniment de tercers del sol·licitant, amb les dades
bancàries, degudament diligenciat per l'entitat bancària. (ANNEX IV)
Autorització per la utilització de dades personals. (ANNEX V)
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Els annexos juntament amb l’imprès de sol·licitud, estaran disponibles tant a les oficines de
l’Ajuntament com a la pàgina web www.galera.altanet.org.
Setè. Criteris de concessió
Els criteris de concessió d’aquestes subvencions, referides a la temporada 2017-2018 (juny
2017 / juny 2018) són els que es recullen a la base cinquena de les bases reguladores de la
subvenció, publicades en el BOPT núm. 184, de 25 de setembre de 2018.

