BEQUES ESPORTIVES 2018.
L'Ajuntament de Canals amb les presents Beques vol potenciar a aquells que per la
seua trajectòria i mèrits esportius aconseguits mereixen ser destacats. Tant el
reconeixement com l'ajuda econòmica que perceben resoltes en aquestes bases
estaran inspirades en el conjunt de principis d'igualtat, publicitat, objectivitat i
transparència en compliment dels objectius fixats per la Corporació de la utilització
dels recursos públics per al desenvolupament i foment de l'esport a Canals.
La quantitat econòmica vindrà estipulada en el marc de les previsions pressupostàries
de cada any lectiu, incloses en el Capítol 4, destinades a beques esportives i
aprovades pel Ple de l'ajuntament.
I ) – SOLꞏLICITANTS.
1.- Els pares o tutors dels esportistes menors de 18 anys empadronats a Canals amb
una antiguitat mínima de dos anys, que acrediten mèrits esportius o amb escassos
recursos econòmics, perquè puguen potenciar la seua disciplina i puga aconseguir la
màxima competició.
Requisits:
1.a.- Que acrediten mèrits esportius. (A aquests efectes es considerarà mèrit
esportiu l'estar inscrit durant tota la temporada esportiva en competicions a nivell
autonòmic, nacional o internacional l'any 2017 o també l'haver obtingut un dels tres
primers llocs en qualsevol competició dels mateixos nivells).
1.b.- Que els recursos econòmics dels membres de la seua unitat familiar no
siguen superiors al salari màxim anual que vindrà determinat pels membres de la
unitat familiar que haurem de multiplicar per l'índex del IPREM:
1.
Unitat familiar fins a 3 membres: 2 *IPREM = 12.908,06€
2.
Unitat familiar amb 4 membres : 2,5 *IPREM = 16.135,08€
3.
Unitat familiar amb més de 4 membres: 3 *IPREM = 19.362,09€.
S'entendrà per unitat familiar la integrada per l'interessat, el cònjuge, els fills menors,
els menors acollits i les persones amb una discapacitat d'almenys el 33%, sempre que
s'acredite la convivència mitjançant el corresponent certificat.
Aquestes solꞏlicituds hauran d'acreditar que els mèrits esportius aportats pel
solꞏlicitant estan argumentats per la progressió de l'esportista adscrit a una competició
igual o superior a la seua condició i edat i la necessitat econòmica per al
desenvolupament d'aquesta.
2.- Esportistes majors de 18 anys empadronats a Canals amb una antiguitat mínima de
dos anys, que acrediten mèrits esportius i amb escassos recursos econòmics, perquè
puguen potenciar la seua disciplina i puga aconseguir la màxima competició.
Els esportistes solꞏlicitants en aquest apartat hauran d'acreditar mèrits esportius. (A
aquests efectes es considerarà mèrit esportiu l'estar inscrit durant tota la temporada
esportiva en competicions a nivell autonòmic, nacional o internacional l'any vigent o

també l'haver obtingut un dels tres primers llocs en qualsevol competició dels
mateixos nivells). I els recursos econòmics del qual dels membres de la seua unitat
familiar no superen el salari anual. El salari màxim anual vindrà determinat pels
membres de la unitat familiar que haurem de multiplicar per l'índex del *IPREM:
1.
Unitat familiar fins a 3 membres: 2 * IPREM = 12.908,06€
2.
Unitat familiar amb 4 membres : 2,5 * IPREM = 16.135,08€
3.
Unitat familiar amb més de 4 membres: 3 * IPREM = 19.362,09€.
II ) – CAUSES D'EXCLUSIÓ.
Seran causa d'exclusió automàtica de la convocatòria:
La presentació fora de termini.
La no acreditació o aportació en el termini assenyalat a aquest efecte, d'aquells
documents que siguen requerits.
L'incompliment de qualsevol dels requisits assenyalats en les bases d'aquesta
convocatòria.
III ) - ÓRGANS COMPETENTS.
Les solꞏlicituds presentades seran estudiades i avaluades per una Comissió d'Estudi i
Valoració que estarà constituïda pels següents membres:
-President: L'Alcalde o regidor en qui delegue.
-Vocals: El Consell d’*Esport. Cas de no estar formalitzat el Consell d’*Esport, els
vocals estaran compostos per un Regidor de cadascun dels partits amb representació
municipal.
-Secretari: El Coordinador Esportiu o l'Ajudant de Coordinador Esportiu o qualsevol
funcionari de l'Administració.
La Comissió podrà rebre els assessoraments que considere oportuns.
Aquesta Comissió avaluarà les solꞏlicituds presentades i formularà a l'òrgan
concedent, una proposta de resolució de les ajudes. La proposta de concessió haurà
d'expressar la relació de solꞏlicitants per als quals es proposa la concessió de les
beques, i les seues quanties, especificant la seua avaluació i els criteris de valoració
seguits per a efectuar-la. A la vista de la proposta, l'òrgan concedent resoldrà.
Correspon la competència per a concedir les beques a la Junta de Govern Local ja que
per acord ple de 10 de juliol de 2015 atribueix a la Junta de Govern Local l'adopció
d'acords en relació amb la convocatòria i resolució de les subvencions municipals de
caràcter concurrent previstes en l'Ordenança Municipal de Subvencions.
IV ) – TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOLꞏLICITUDS.
El termini de presentació de solꞏlicituds serà a partir de l'endemà a la data de
publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), fins al 30
d'Abril del 2018.

Es tindrà accés informàtic a la convocatòria des de la pàgina Web de l'Ajuntament de
Canals. http://www.canals.es
V ) - TERMINI DE RESOLUCIÓ. NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ.
El termini de resolució per l'òrgan competent és de tres mesos a partir de la finalització
del termini de presentació de solꞏlicituds.
La resolució de concessió de les beques es publicarà en el Tauler d'anuncis de
l'Ajuntament de Canals i en el Tauló Oficial de la seu electrònica en la pàgina Web de
l'Ajuntament de Canals.
VI ) - DOCUMENTACIÓ QUE HA D'ACOMPANYAR-SE A la PETICIÓ.
Les solꞏlicituds es dirigiran a l'Alcalde President de la Corporació, conforme al model
annexe I en aquestes bases i hauran de formular-se pels interessats o persones que
acrediten la seua representació per qualsevol mitjà vàlid en dret. És obligatori que
aquest imprès s'emplene en tot i cadascun dels apartats. Es presentaran en el
Registre Municipal situat en: Pl. de la Vila, 9 de Canals, de 8:30 h a 14:30 h, o en
qualsevol de les formes previstes en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
Documents que s'han de presentar:
a)
Justificant d'empadronament dels esportistes solꞏlicitants. (Mínim dos anys
empadronats a Canals).
b)
Justificant de l'entitat de crèdit en el qual figure com a titular el solꞏlicitant i el
nombre complet del compte que incloga el codi ANAVEN on s'haja de fer efectiu
l'ingrés.
c)
Declaració jurada sobre si s'han solꞏlicitat altres ajudes o subvencions per a
l'activitat proposada de qualssevol administracions públiques o entitats públiques o
privades, especificant si han sigut concedides i en quina quantia.
d)
Declaració jurada d'estar al corrent del compliment de les obligacions
tributàries, imposades per les disposicions vigents.
VII ) - CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOLꞏLICITUDS.
A.-Esportistes que han solꞏlicitat les beques amb els requisits del Capítol I, apartat 1.a i
2.
Criteris:

S'assignarà el 25% de la quantitat total assignada en els pressupostos de l'any
vigent a les solꞏlicituds adscrites a una competició federativa oficial de nivell
autonòmic, aquesta quantitat es dividirà pel nombre de solꞏlicitants, de la qual resultarà
la quantitat a assignar, que en cap cas podrà ser superior a: 200 euros.
S'assignarà el 25% de la quantitat total assignada en els pressupostos de l'any
vigent a les solꞏlicituds adscrites a una competició federativa oficial de nivell nacional,
aquesta quantitat es dividirà pel nombre de solꞏlicitants, de la qual resultarà la quantitat
a assignar, que en cap cas podrà ser superior a: 350 euros.
S'assignarà el 25% de la quantitat total assignada en els pressupostos de l'any
vigent a les solꞏlicituds adscrites a una competició federativa oficial de nivell
internacional, aquesta quantitat es dividirà pel nombre de solꞏlicitants, de la qual
resultarà la quantitat a assignar, que en cap cas podrà ser superior a: 450 euros.
B.- Esportistes que han solꞏlicitat les beques amb els requisits contemplats en el
Capítol I, apartat 1.b.
Criteris:
S'assignarà el 25% de la quantitat total assignada en els pressupostos de l'any
vigent s a les solꞏlicituds d'esportistes amb escassos recursos econòmics i adscrits a
competicions de superior nivell al corresponent a les seues edats sempre que estiguen
en igual o superior nivell autonòmic de tot tipus. Aquesta quantitat es dividirà pel
nombre de solꞏlicitants, de la qual resultarà la quantitat a assignar, que en cap cas
podrà ser superior a: 200 euros
-

Solament es podrà optar a una beca per esportista.

Les quantitats que queden desertes en cadascun dels criteris anteriors es
retornarà a la partida inicial dels pressupostos (Capítol 4) i es destinara per a ajudes
específiques segons l'Òrgan Competent formalitzat en Capitule III d'aquestes bases.
VIII ) - LA RESOLUCIÓ POSA FI A la VIA ADMINISTRATIVA.
La resolució de concessió de la beca, posarà fi a la via administrativa. Contra aquesta
resolució cal interposar recurs contenciós-administratiu en el termini d'un mes, a
explicar des de l'endemà a la data de la seua publicació.
Així mateix, contra aquesta resolució podrà ser entaulat potestativament recurs de
reposició, en el termini d'un mes, a explicar des de l'endemà a la data de la seua
publicació. En tal cas, no es podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que
el recurs de reposició siga resolt expressament o s'haja produït la desestimació
presumpta del mateix.
IX ) – PAGAMENT DE LA BECA.

El pagament de la beca es realitzarà a partir de la publicació de la resolució, abonant
el (75%) de la quantitat corresponent i el 25% restant de la quantitat total de la beca,
s'expedirà una vegada quede acreditada la justificació pel beneficiari.
El pagament s'efectuarà mitjançant transferència bancària al compte bancari del
beneficiari.
•
No podrà realitzar-se el pagament de la beca en tant el beneficiari no es trobe
al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb les quotes de la
Seguretat Social, o siga deutor per resolució de procedència de reintegrament, és per
açò que correspon presentar els certificats corresponents del compliment.
L'acreditació del compliment de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Canals se
solꞏlicitarà d'ofici a través del Servei *Tramitador de la Subvenció.
La forma d'acreditar aquests requisits es realitzarà d'acord amb la documentació
exigida en aquesta Convocatòria.
X ) - TERMINI MÀXIM PER A JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ I FORMA
JUSTIFICACIÓ.

DE

Conforme estableix l'Art. 30.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, la rendició del compte justificatiu constitueix un acte obligatori del
beneficiari o de l'entitat colꞏlaboradora, en la qual han d'incloure, sota responsabilitat
del declarant, els justificants de despesa o qualsevol altre document amb validesa
jurídica que permeten acreditar el compliment de l'objecte de la subvenció pública.
Sobre la base d'açò els beneficiaris acreditaran la realització de l'activitat
subvencionada, mitjançant la presentació, abans del 31 de desembre del 2018, de la
següent documentació:
1.
Justificants i factures de les despeses pels quals s'ha valorat aquesta beca,
com poden ser: {Despeses en Federacions Esportives i altres competicions, mútues,
assegurances, desplaçaments (0.19*km), lloguer d'instalꞏlacions esportives (No
titularitat municipal), material esportiu i *didactico, etc.}.
2.

Hauran d'estar datats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2018.

3.
No s'admetrà com a despesa subvencionable, cap que puga considerar-se
despesa d'inversió, tals com:
-

Inversió en mobles i immobles.
Adquisició d'equipaments: Ordinadors, impressores, equips de so i imatge, etc.

4.
No s'admetrà com a despeses justificatives els de restauració, excepte els
directament relacionats amb les competicions corresponents.
XI )- OBLIGACIONS QUE ASSUMEIX EL BENEFICIARI DE LA SUBVENCIÓ.

El particular subvencionat es compromet en general al compliment de les obligacions
dels Art. 14 i 15 de la Llei General de Subvencions, i en particular:
- Fer constar expressament el patrocini o colꞏlaboració municipal en la realització de
totes les activitats Esportives, en els mitjans de comunicació i en el material esportiu
del club i quanta documentació gràfica o escrita s'elabore en desenvolupament de la
mateixa.
-Aportar la documentació que els anàs solꞏlicitada.
-Respondre davant l'Ajuntament de Canals, de la veracitat de les dades aportades en
la solꞏlicitud i en la documentació presentada.
XII ) -

RÈGIM JURÍDIC.

En el no previst en aquesta convocatòria s'estarà al que es disposa en la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament de desenvolupament
aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; l'Ordenança de Subvencions de
l'Ajuntament de Canals (B.O.P. nº 219 de 15 de setembre de 2009) i les Bases
d'Execució del Pressupost de l'Ajuntament de Canals; de forma supletòria les restants
normes de dret administratiu i, en defecte d'açò, les normes de dret privat aplicables.
En cap cas, l'Ajuntament de Canals assumirà obligació alguna de caràcter laboral ni de
cap altra classe, respecte al personal que els beneficiaris destinen a l'execució dels
programes objecte de les subvencions, dit personal haurà de ser aportat pels
beneficiaris, al càrrec dels quals correran les respectives relacions jurídic-laborals,
voluntariat, o d'una altra índole que puguen existir, sense que en cap cas
aconseguisca a l'Ajuntament de Canals responsabilitat alguna, directa o indirecta per
tals conceptes.
Correspon igualment als beneficiaris l'obtenció dels permisos necessaris si escau i el
pagament dels impostos corresponents.

BEQUES ESPORTIVES
ANNEX I
SOLꞏLICITUD DE BEQUES PER A JOVENS ESPORTISTES MENORS DE 18 ANYS
I ESPORTISTES D'ELIT QUE ACREDITEN MÈRITS ESPORTIUS.
Dº/Dª..........................................................................................................................
Amb D.N.I. nº: .............................. en ………........................... CP..…………………
amb domicili en C/Av...........................………………………………nº……………….
Tel./Mov…………………….; email:…………………………………….……………….
Si són menors de 18 anys:
D./Dª…………………………………………………………………………………………..
Amb D.N.I……………………………en .......................................CP…........................
amb domicili en C/Av...........................………………………………nº……………….
En qualitat de ………………………. Tfno/Mov………………; email:…………………
EXPOSA:
Que desitja solꞏlicitar la següent beca esportiva convocada per l'Ajuntament de Canals
per al 2018:
Beques Esportives a esportistes menors de 18 anys que acrediten mèrits esportius.
(Apartat 1.a).
Beques Esportives a esportistes menors de 18 anys amb escassos recursos
econòmics, per a potenciar la seua disciplina i puga aconseguir la màxima competició.
(Apartat 1.b)
Beques Esportives per a esportistes majors de 18 anys i estiguen competint
en
categories Internacionals, Nacionals i Autonòmiques amb escassos recursos
econòmics. (Apartat 2)
DECLARA:
a) Haver solꞏlicitat altres subvencions als següents organismes:
quantia solꞏlicitada :
, quantia rebuda:
.
b) Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries, incloses les de
l'Ajuntament de Canals, imposades per les disposicions vigents.
c) Declara estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents.
AUTORITZA:
Autoritzar a l'Ajuntament a verificar amb els altres ens subvencionants.

EN CAS DE RESULTAR BENEFICIARI DE LA BECA:
Presentar la justificació acreditativa d'estar al corrent del compliment de les obligacions
tributàries, i amb la Seguretat Social.
DOCUMENTACIÓ QUE S'APORTA:
a) D.N.I. del Pare, mare o tutor.
b) D.N.I de l'esportista per al qual se solꞏlicita l'ajuda.
c) Certificat de convivència de l'esportista menor de 18 anys, amb la seua unitat
familiar.
d) Acreditació dels mèrits esportius. (S'entendrà com a mèrit esportiu l'haver estat
inscrit en competició autonòmica, nacional o internacional en el 2017).
i) Declaració de la Renda de l'exercici 2017 de tots els membres de la unitat familiar
majors de 16 anys, o declaració negativa de AEAT, en cas de no estar obligat a
realitzar-la. (Solament en cas d'haver marcat les caselles amb referència als apartats
1.b i 2).
f).Justificant bancari en el qual figure com a titular el solꞏlicitant i dades de compte
bancari ANAVEN.
SOLꞏLICITA, a la vista de les Bases Reguladores de les presents Beques Esportives i
reunits els requisits exigits, la BECA ESPORTIVA i DECLARA que totes les dades i
documents que acompanya s'ajusten a la realitat.
Canals, a
(Signatura)

de de el 2018.

.

