
CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A 
FACILITAR LA PRÀCTICA ESPORTIVA EN ELS CLUBS DE LA CIUTAT DE 
FIGUERES TEMPORADA 2016-2017 
 
1. Objecte, condicions i finalitat de la concessió de les subvencions 
L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions per a la 
promoció de l’esport a la ciutat i facilitar l’accés a la pràctica esportiva a infants 
entre 6 i 18 anys amb dificultats econòmiques que estiguin empadronats a 
Figueres i que realitzen activitats esportives  en una entitat esportiva de la 
ciutat.  
L’import màxim de la subvenció serà el 90% de la inscripció, inclòs 
l’equipament, si s'escau , fins a un import màxim de 400,00€. El pagament 
s’ordenarà prèvia presentació del compte justificatiu. 
Les subvencions regulades en aquesta convocatòria tenen caràcter voluntari i 
eventual, són lliurement revocables i reductibles en els supòsits previstos per la 
normativa de subvencions i les bases reguladores, no generen cap dret a 
l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a 
precedent.   
La gestió de l’atorgament de les ajudes s’efectuarà d’acord amb els principis de 
publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no  discriminació, 
eficàcia i eficiència.  
Aquest procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en 
règim de concurrència competitiva.  
La convocatòria es realitza de conformitat amb les bases aprovades  pel Ple de 
l’Ajuntament de Figueres en sessió de 1 de desembre de 2016.  
 
2. Beneficiaris  
Podran gaudir d’aquests subvencions, els nois i noies empadronades a 
Figueres, que tinguin entre 6 i 18 anys d’edat complerts, que vulguin practicar 
esport,  que estiguin inscrits/inscrites en un club esportiu de la ciutat de 
Figueres durant la temporada 2016-2107 i que compleixin els requisits 
següents:  

- Estar empadronat al municipi de Figueres  
- Tenir entre 6 i 18 anys. 
- Estar inscrit en un club de la ciutat  
- Complimentar degudament la sol·licitud i presentar-la, dins el període 

establert, adjuntar la documentació requerida.  
- Acomplir els requisits sòcio-econòmics establerts: tenir una renda anual 

agregada sumant tots els membres de la unitat familiar igual o inferior al 
salari mínim interprofessional, que per l'any 2016 és de 9.172,80 €.  

Les subvencions s’atorgaran als/a les esportistes, que actuaran com a 
sol·licitants i el seus tutors legals en seran els representants. 
Els beneficiaris de les beques són els esportistes i els imports atorgats es 
pagaran directament als clubs.  
 
3. Crèdit pressupostari assignat i quantia màxima que s’hi destina 
La dotació màxima per la convocatoria és de 5.000 euros, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2016.205.34100.48000 Ajuts socials infància per 
esport. 
 



4.- Termini de presentació de sol·licituds 
El termini per a la presentació de sol·licituds serà de l’1 de febrer al 15 de març 
de 2017, ambdós inclosos. 
 
5. Documents i informacions que han d’acompanyar a la sol·licitud 
Les sol·licituds per participar a la convocatòria d’aquestes bases s’han de 
formular mitjançant imprès normalitzats que es facilitaran a les entitats 
esportives, a l’OMAC de l’Ajuntament de Figueres o es podran descarregar 
directament en la pàgina web de l'ajuntament: www.figueres.cat  
Els interessats hauran de lliurar la següent documentació:  

1. Imprès de sol·licitud degudament omplert . 
2. Certificat del Club Esportiu, demostratiu d’estar inscrit en el mateix i de 

l’import de la quota anual de l'entitat.  
3. Certificat de convivència dels membres de la unitat familiar. 
4. Declaració de la Renda de tots els membres de la unitat familiar, 

presentada a Hisenda de l’últim exercici.  
5. Document d'autorització de pagament per entitat financera del club 

esportiu. 
En cas de germans, cal aportar omplir una sol·licitud per a cada germà però 
només una còpia de la documentació. 
Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, el servei 
responsable requerirà a l’interessat per corregir-la o completar-la en el termini 
improrrogable de 10 dies hàbils. De no fer-ho s’estendrà per desestimada la 
seva sol·licitud. 
 
6.- Comissió d’avaluació i procediment de selecció 
El Servei d’Esports de l’Àrea de Serveis a les Persones,  serà el competent per 
instruir el procediment de concessió de les subvencions que són objecte 
d’aquestes bases i realitzarà d’ofici les actuacions necessàries per a la 
determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals es 
formularà la corresponent proposta de concessió. 
Les sol·licituds presentades es valoraran d’acord amb els criteris d’atorgament 
generals i els requeriments i criteris específics recollits a les bases reguladores 
d’aquestes subvencions. 
Es constituirà una “Comissió d’avaluació”, formada  pel cap del servei de 
Benestar Social, el cap del servei d’esports i els regidors d’aquests serveis. La 
comissió d’avaluació  valorarà, en base als criteris de valoració, i elevarà la 
resolució de les sol·licituds a l'Alcaldia, la qual resoldrà com a màxim en el 
termini de tres mesos a comptar des de la data de finalització del termini de 
presentació de sol·licituds.  
 
7.- Justificació 
Els interessats acreditaran la realització de l’activitat mitjançant la presentació 
de la següent documentació: 

- Certificat d’assistència i aprofitament de l’activitat esportiva durant el 
curs corresponent expedit per l’entitat esportiva.  

- Certificat de l’entitat esportiva en el qual es determini la despesa 
imputada al noi/noia subvencionat/da en concepte de material, 
desplaçaments i personal entrenador. 



Tota la documentació ha de ser presentada via registre municipal en el termini 
d’un mes una vegada hagi finalitzat l’activitat.  
 
8.- Règim de recursos 
L’acord de resolució de la convocatòria posarà fi a la via administrativa, i s’hi 
podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des 
del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es 
podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan competent per resoldre, 
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
 
9.- Mitjà de notificació 
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els 
sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci 
administratiu. La resolució ha de ser notificada a cada beneficiari de manera 
individualitzada en el termini màxim de deu dies posteriors a la data en què 
hagi estat adoptada. 
Les notificacions es faran per qualsevol mitjà que permeti a l’Ajuntament tenir 
constància que l’interessat o el seu representant legal ha rebut la resolució, 
com també de la data, la identitat i el contingut de l’acte administratiu, sens 
perjudici de l’obligació de publicitat de les subvencions atorgades, d’acord amb 
el que estableix la normativa general de subvencions. 
Les concessions i denegacions així com tots els actes administratius derivats 
de la tramitació administrativa relativa a les sol·licituds per concòrrer a aquesta 
convocatòria es notificaran electrònicament, via e-NOTUM, als sol·licitants que 
hagin manifestat la seva autorització a ser notificats per aquest mitjà, de forma 
expressa, en l’imprès de sol·licitud. 
 
10.- Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis i al web corporatiu de 
l’Ajuntament de Figueres. L’extracte de la mateixa, d’acord amb allò previst a 
l’article 17.3.b de la Llei 38/2003, de17 de novembre, General de Subvencions, 
es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.  
 
 



IL·LUSTRÍSSIMA SRA. ALCALDESSA PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES 
 
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem què les seves dades 
seran incorporades a un fitxer responsabilitat de l'Ajuntament de Figueres i només per a finalitats vinculades directament o indirectament 
amb l'expedient, tràmit o gestió al qual es refereix aquest formulari. Per a exercir el seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les 
seves dades personals podrà dirigir-se a l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (omac), Avda. Salvador Dalí, 107. 

 
 

 

 
 
Registre General 

       Entrada núm. ................................... 
 

Registreu-ho d’entrada i passeu-ho  
a l’AG 2.3 
Figueres,      

 
Il·lma. Sra.       (BESP) 
            , major d’edat, 
amb DNI núm.    , que visc al carrer/plaça        
núm.   , pis     , porta        , de           
(CP   ) telèfon     i e-mail        , 
que actuo en nom propi o en representació de         , 
amb DNI / NIF núm.    , que viu al carrer/plaça        
núm.  , pis   , porta        , de           
(CP   ) telèfon    i e-mail         

EXPOSO: Que d'acord amb la convocatòria i les bases específiques aprovades per l'Ajuntament 
de Figueres per a l'atorgament d’una per facilitar la pràctica esportiva en els clubs de la ciutat de 
Figueres per la temporada 2016-2017. 

SOL·LICITO: l’esmentada subvenció i adjunto la següent documentació: 

 Certificat del club esportiu demostratiu d’estar inscrit en el mateix i de l’import de la quota anual de l’entitat 

 Certificat de convivència dels membres de la unitat familiar 

 Declaració de l’IRPF de tots els membres de la unitat familiar, presentada a Hisenda de l’últim exercici. 

 Document d’autorització de pagament per entitat financera del club esportiu. 

Altres: 

 La persona que subscriu aquesta sol.licitud autoritza a rebre les notificacions electròniques 
derivades d’aquesta sol.licitud via e-notum a l’adreça correu electrònic indicat a l’encapçalament o 
al que segueix:           i avís al 
telèfon mòbil indicat a l’encapçalament o al següent:        

 La persona que subscriu aquesta sol.licitud declara sota la seva responsabilitat que accepten les 
bases de la convocatòria per la qual sol.liciten l’ajut i que totes les dades incorporades a la 
sol.licitud s’ajusten a la realitat. 

 La persona que subscriu declara que no està incursa en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir 
subvencions, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i que es troba al corrent de les obligacions de reintegrament de subvencions. 
Figueres,     
 
 
(signatura del sol·licitant) 

Sol.licitud de subvenció per facilitar 
la pràctica esportiva en els clubs de 
la ciutat de Figueres per la 
temporada 2016-2017 
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