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Administración Local
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Malpica de Bergantiños
Recadación
Bases para a concesión de subvención para o fomento das actividades deportivas ano 2013
Bases para a Concesión de subvención para o fomento das actividades deportivas ano 2013.
ANUNCIO
Por Resolución de Alcaldía número 436 de 02 de setembro de 2013, aprobáronse as Bases Reguladoras Para a Convocatoria de Subvencións para o fomento das actividades deportivas ano 2013, que a continuación se indican:

BASES REGULADORAS DA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS ANO 2013

1.- OBXECTO DA CONVOCATORIA.
A presente convocatoria ten por obxecto regular o procedemento da concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva para fomentar as actividades deportivas e deportivo-recreativas que promovan asociacións e clubs
deportivos legalmente constituídos.
2.- BENEFICIARIOS.
Poderán solicitar as subvencións reguladas na presente convocatoria as asociacións que cumpran con todos e cada un
dos requisitos seguintes:
a) Asociacións sen ánimo de lucro.
b) Asociacións de ámbito local con personalidade xurídica propia.
c) Asociacións que desenvolvan as súas actividades no termo municipal.
d) Asociacións que non teñan pendente de xustificar ningunha subvención concedida polo Concello de Malpica de
Bergantiños.
e) Asociacións que figuren inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións do Concello de Malpica de Bergantiños.
(Queda excluída calquer federación deportiva).
Non poderán ter a condición de beneficiarios aquelas persoas ou entidades nas que concorran as circunstancias
enumeradas no artigo 13.2 da Lei 38/2003, xeral de subvencións.
3.- ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES.
As subvencións que se concedan conforme ás presentes bases terán por obxecto:
a) Colaboración nos gastos correntes derivados da realización das actividades de promoción deportiva ou participación
en campionatos deportivos federados polos suxeitos mencionados no artigo 2 das presentes bases.

4.- CONTÍA, LÍMITE E COMPATIBILIDADE DAS SUBVENCIÓNS.
A contía das subvencións reguladas nas presentes bases non poderá ser tal que, illadamente ou en concorrencia con
subvencións ou axudas doutras administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, supere o custo total da
actividade a desenvolver polo beneficiario.
5.- PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello, no prazo de 30 días naturais que comezarán a contar
dende o día seguinte ao da publicación das presentes bases no Boletín Oficial da Provincia, acompañadas da seguinte
documentación:
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b) Gastos xerais de funcionamento, conservación, mantemento ou reparación menores da entidade, que non teñan o
caracter de investimento.
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1º Memoria explicativa das actividades a realizar ou realizadas durante a tempada 2012.
2º Orzamento detallado da entidade.
3º Documento que acredite o número de socios da entidade no momento da presentación da solicitude e o número de
licenzas federativas e as categorías nas que se desenvolven as actividades deportivas.
4º Fotocopia compulsada da tarxeta de identificación fiscal da entidade.
5º Fotocopia compulsada do DNI do representante legal e o documento que acredite a súa representación.
6º Certificado de titularidade da conta bancaria na que realizarán os pagamentos.
7º Declaración xurada da obtención doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades
subvencionadas.
8º Declaración xurada de non estar incursos nas prohibicións para obter a condición de beneficiario sinaladas nos
apartados 2 e 3 do artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións.
9º Certificación da entidade de non ser debedora á Facenda estatal autonómica, nin a Seguridade Social.
10º Fotocopia compulsada dos estatutos da entidade.
11º Documento que acredite a composición da Xunta Directiva da entidade.
12º Certificación do acordo da solicitude.
13º Certificación acreditativa do nomeamento do representante da entidade.
Non será necesaria achegar a documentación dos puntos 4º, 10º e 11º anteriores, cando xa conste nas dependencias
do Concello ao estar inscritas as entidades no Rexistro Municipal de Asociacións, sempre e cando se presente declararión
xurada de que non se teñen modificado os datos e circunstancias incluídas na dita documentación e que non ten transcorrido máis de 5 anos dende a súa presentación.
6.- CRITERIOS PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS.
Os criterios que se terán en conta para a concesión das axudas serán os seguintes:
1.- Representatividade da entidade peticionaria no Concello, atendendo ao número de actividades desenvolvidas ou
proxectadas, illadamente ou de xeito conxunto con outras entidades.
2. -Grao de interese xeral ou sectorial da/s actividade/s que se propoña realizar e a súa coordinación e complementariedade cos programas municipais.
3.- Número de actividades propostas.
4.- Carácter periódico ou permanente das actividades desenvolvidas.
5.- Número de licenzas federativas.
6.- Categorías nas que se desenvolven as actividades deportivas.
7.- Presuposto anual de gastos, detallado.
8.- Promoción do deporte de base.
A valoración de cada un dos criterios realizarase de 0 a 10 puntos.

8.- INSTRUCIÓN E ÓRGANO INSTRUTOR.
O órgano competente para instruír o procedemento, así como para a realización de cantas actuacións estime necesarias para a determinación, coñecemento e comprobación dos datos en virtude dos que debe pronunciarse a proposta de
resolución será o concelleiro de deportes, promoción económica , comercio, industria e emprego. O órgano instrutor, á vista
do expediente e do informe da Comisión Avaliadora formulará a proposta de resolución provisional, na que se expresará
o cumprimento dos requisitos dos solicitantes para a concesión das axudas, a relación nominal e a contía individualizada
de subvención que se propón para cada solicitante, conforme aos criterios de valoración establecidos no artigo 6 das
presentes bases.
Se na instrución do expediente fosen tidos en conta outros feitos ou datos distintos dos achegados polos interesados,
notificaráselle a proposta de resolución, concedéndolles un prazo de 10 días para que presenten as alegacións que estimen
pertinentes. Á vista das alegacións presentadas, o órgano instrutor formulará a proposta de resolución definitiva.
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7.- IMPORTE E APLICACIÓN ORZAMENTARIA.
O importe global para as presentes subvencións será de 17.000 € con cargo á partida 340.480 dos orzamentos do
Concello de Malpica de Bergantiños do ano 2013, e actualmente en vigor.
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De non presentárense alegacións, ou no caso de que este trámite non fose necesario segundo ao parágrafo anterior, a
proposta de resolución provisional terá automaticamente o carácter de proposta de resolución definitiva.
9.- COMISIÓN AVALIADORA.
A Comisión Avaliadora estará composta polo alcalde ou persoa en quen delegue, que actuará como presidente da
mesma; o concelleiro de urbanismo e deportes e a concelleira de Cultura, actuando como secretario do mesmo un funcionario da Corporación designado a tal fin pola Alcaldía, que actuará con voz pero sen voto. A Comisión Avaliadora elevará a
proposta de concesión á Xunta de Goberno local a través do órgano instrutor na que se concretará individualizadamente
para cada beneficiario o resultado da avaliación realizada.
10.- RESOLUCIÓN.
O órgano competente para a concesión das subvencións será a Xunta de Goberno local. O acordo de concesión ou denegación será motivado, quedando constancia no expediente os fundamentos da resolución que se adopte. As subvencións
concedidas notificaranse individualmente e publicaranse no taboleiro de anuncios do Concello.
11.- OBRIGAS DOS BENEFICIARIOS.
As entidades subvencionadas terán que:
1.- Acreditar o cumprimento da finalidade para a que se conceda a subvención, coa presentación da memoria e
da documentación xustificativa dos gastos realizados (facturas orixinais ou compulsadas) así como a súa certificación
correspondente.
2.- Someterse ás actuacións de comprobación do Concello e ás de control financeiro que corresponde á Intervención
municipal.
3.- Comunicarlle ao Concello a concesión doutras subvencións concorrentes por parte doutras administracións ou
entidades privadas para a mesma finalidade.
4.- Sinalar en todo tipo de publicidade que estas actividades contan co financiamento do Concello coa expresión “subvencionado polo Concello de Malpica de Bergantiños” acompañado do logotipo oficial do Concello, a efectos do cal deberán
engadir xunto coa documentación xustificativa fotocopia que testemuñe o cartel ou medio/s mediante os cales se ten feito
dita publicidade e o lugar dos mesmos.
5.- Participar nas actividades organizadas desde o Concello cando lles sexa solicitada a súa colaboración.
6.- Asumir todas as responsabilidades legais e civís das actividades que se realizan e a devolución íntegra da cantidade
outorgada en caso de non cumprir con estas bases.
12.- ACEPTACIÓN POLOS BENEFICIARIOS.
A subvención entenderase aceptada polo solicitante se no prazo de 10 días dende a notificación da concesión non
manifestase expresamente o seu rexeitamento.
13.- XUSTIFICACIÓN DAS ACTIVIDADES E PAGAMENTO DAS SUBVENCIÓNS.
O prazo máximo de xustificación da subvención concedida será o 12 de decembro de 2013.

a) No caso de gastos correntes, mediante facturas orixinais ou fotocopias compulsadas ou documentos con eficacia
probatoria no tráfico mercantil relacionadas coa actividade subvencionada. As facturas que se presenten como xustificación
da subvención concedida deberán cumprir os requisitos do RD 1496/2003, de 28 de novembro, polo que se regulan as
obrigas de facturación.
b) No caso de gastos de persoal, mediante orixinais ou fotocopias compulsadas de nóminas ou tcs.
c) Declaración do representante da entidade de que se realizaron os fins para os que foi concedida a subvención e que
as facturas e/ou documentos que se presentan como xustificación foron aplicados ás actividades subvencionadas.
d) Se a actividade tamén fora subvencionada por outra entidade pública ou privada, deberá presentarse copia da resolución comunicando a concesión da axuda.
e) Fotografía mediante a cal se testemuñe o cartel ou medio/s da publicidade realizada da subvención concedida polo
concello e lugar/s da dita publicidade.
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O pagamento das subvencións realizarase previa xustificación dos gastos subvencionados e do seu destino ás finalidades para as que se concederon as subvencións. En todo caso, os gastos subvencionados deberán ter sido realizados
durante a tempada 2013. A xustificación deberá realizarse mediante a presentación dos seguintes documentos:
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DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.
Para o non previsto nesta convocatoria estarase ó disposto nas Bases de execución do presuposto do Concello de
Malpica de Bergantiños e na Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, así como na Lei de Subvencións de
Galicia.
Malpica de Bergantiños, 2 de setembro de 2013
O Alcalde
Eduardo José Parga Veiga
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