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CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA D’ACTIVITATS 

ESPORTIVES PER A INFANTS I ADOLESCENTS 

  
1. Bases Reguladores 

Les bases reguladores de la concessió d'aquestes subvencions estan contingudes en 
l'Ordenança específica per a la concessió de subvencions en matèria d’activitats esportives per 
a infants i adolescents, aprovada en data 12 de novembre de 2018,  

El procediment per a la concessió d'aquestes subvencions serà en règim de concurrència 
competitiva, mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi d'establir una prelació 
entre aquestes d'acord amb els criteris de valoració establerts en aquesta convocatòria, 
adjudicant, amb el límit fixat en el punt següent, aquelles que hagin obtingut major valoració en 
aplicació dels citats criteris. 

  
2. Crèdits Pressupostaris 

Els crèdits pressupostaris als quals s'imputa la subvenció són els següents 
TRANSFERÈNCIES A PARTICULARS (323.48000), i la quantia total màxima de les 
subvencions convocades és de 8.000€. 

  
3. Objecte, Condicions i Finalitat de la Subvenció 

La subvenció té per finalitat donar suport econòmic als infants i adolescents de la Vila de 
Gironella per tal de facilitar el seu accés a la pràctica regular esportiva, entesa com una eina de 
cohesió social i alhora de salut. S’entén per activitat esportiva aquella que es realitzi en algun 
club o entitat esportiva del municipi o rodalies.  
 
Les activitats esportives també són considerades qüestions de necessitats vitals, i al mateix 
temps com a una pràctica que afavoreix la integració i la prevenció d'aquells col·lectius d'infants 
/ adolescents i joves en risc d'exclusió socials, així com una millora de convivència en el seu 
entorn i una transmissió positiva de valors personals i socials. 
 
Respecte a aquesta transmissió de valors, individuals i/o socials, podríem parlar de: el 
respecte, l'autocontrol, l'autoestima, la superació, l'esforç, empatia, sentiment de grup, hàbits 
saludables... S'ha de recordar, però, que per al desenvolupament d'aquests valors és molt 
important establir estratègies que fomentin el seu bon desenvolupament. 
	
4. Requisits per Sol·licitar la Subvenció i la Forma d'Acreditar-los 

Requisits per sol·licitar la subvenció: 

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els infants i adolescents, en una situació de necessitat 
social, empadronats al municipi de Gironella i que realitzin activitats esportives en clubs o 
associacions esportives del municipi o rodalies. Concretament: 
 
a) Estar empadronat i que l'infant / adolescent visqui al municipi de Gironella. 
b) No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d'altre ens públic, entitat. 
c) La unitat familiar només pot disposar d'un habitatge en propietat. 
d) El cost que la unitat familiar destina mensualment a l'habitatge, ja sigui habitatge de lloguer o 
de compra, no pot superar els 300 €/mensuals. 
e) Tenir una renda neta per membre de la unitat familiar, igual o inferior a l'IRSC de l'any en 
curs en el que es fa la convocatòria,  excepte en els casos d'acreditació de violència masclista, 
què només es tindran en compte els ingressos de la persona víctima de violència masclista. 
Per membre de la unitat familiar s'entendran aquelles persones que constin en el certificat de 
convivència o volant d’empadronament. La renda neta mensual per membre de la unitat familiar 
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és el resultat de la divisió del total dels ingressos nets percebuts per a unitat familiar l'any 
anterior a la convocatòria entre catorze. A la renda neta mensual de la unitat familiar s'hi pot 
restar fins a un màxim de 300 euros en concepte de despeses mensuals de préstec hipotecari 
o de lloguer de l'habitatge on resideixi la persona beneficiària. 
f) No tenir deutes amb el club o l'entitat esportiva corresponents a altres anys/temporades. 
 
 
Els sol·licitants d’aquests ajuts han d’estar al corrent de les obligacions tributaries i contractuals 
amb l’ajuntament; així com amb la Hisenda Pública i la Seguretat Social, i així ho acreditaran 
mitjançant declaració responsable, amb el possible dret de reintegrament en cas de no resultar 
cert. 
  
5. Òrgan Competent per a la Instrucció i Resolució del Procediment 
L'òrgan competent per a la instrucció de l'expedient és l’àrea d’atenció a les persones.  

L'òrgan competent per resoldre serà la Junta de Govern Local. 

  
6. Termini de Presentació de Sol·licituds i Documentació 

Les sol·licituds es formularan en el model que figura com a Annex d'aquesta convocatòria. Es 
dirigiran a l'Alcalde de l'Ajuntament, i es presentaran en el Registre d'entrada de l'Ajuntament o 
per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de 10 dies  
des de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Tauler electrònic municipal.  

Hauran d'acompanyar-se a la sol·licitud els documents següents: 

  

— Documents que acreditin la personalitat del sol·licitant . 

  

En el cas que els documents exigits ja estiguessin a poder de l'Ajuntament, el sol·licitant, 
sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment al 
qual corresponguin, podrà fer ús del seu dret a no presentar-ho, fent constar la data i l'òrgan o 
la dependència en què van ser presentat o emesos. 

  
7. Termini de Resolució i Notificació 

El termini de resolució i notificació serà de 30 dies. 

El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima als interessats per 
entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció. 

  
8. Fi de la Via Administrativa 

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa.  

D'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, contra aquesta resolució 
podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant l'Alcalde d'aquest Ajuntament, en el 
terme d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació, o bé directament 
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Barcelona, en 
el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la notificació, de 
conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-
Administrativa. 
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10. Mitjans de notificació o publicació 

Les notificacions es practicaran en el lloc i pel mitjà que el sol·licitant faci constar a aquest 
efecte en la sol·licitud, tenint en compte el que estableix a aquests efectes en l'article 41 de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 

  


