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BASES REGULADORES DE BEQUES A ESPORTISTES DESTACATS D'ALBAL,
PARTICIPANTS EN CAMPIONATS NACIONALS O INTERNACIONALS
EN LA TEMPORADA 2018-2019
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Els municipis, en els termes de l'article 25.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local, són competents per a la promoció de l'esport i instal·lacions esportives i
d'ocupació del temps lliure.
En este àmbit concret, l'Ajuntament d'Albal, a través de la Regidoria delegada d'Esports, té
com a principal objectiu fomentar l'esport, a tots els nivells de participació.
La present convocatòria té com a objecte la concessió de beques per a donar suport a la
pràctica esportiva i facilitar la millora del rendiment dels/de les esportistes destacats d'Albal per
optimitzar la seua participació en les competicions esportives d’àmbit nacional o internacional, així
com aconseguir l'adequada tecnificació en la seua especialitat esportiva, en règim de concurrència
competitiva, que es regiran per les bases reguladores establides en esta convocatòria i en
compliment de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
BASES
Primera. OBJECTE
La present convocatòria té com a objecte la concessió de beques per a donar suport a la
pràctica esportiva dels/de les esportistes destacats d'Albal que han participat en campionats d’àmbit
nacional o internacional en la temporada 2018- 2019.
Segona. DOTACIÓ ECONÒMICA I DESTINACIÓ
Les dotacions concedides seran amb càrrec a l'aplicació pressupostària 632.3411.481600
(Esports: Premis i beques individuals) de l'exercici 2020. La quantia total màxima de la convocatòria
serà de 1.500 euros. La quantia individual de cada beca serà com a màxim de 300 euros.
Tercera. BENEFICIARIS
Podran sol·licitar-la esportistes que hagen participat en campionats nacionals o internacionals
en la temporada 2018- 2019 que reunisquen els requisits següents:
1.
2.

Tindre una edat mínima de 14 anys i màxima de 30 anys en la temporada 2018-2019.
Estar empadronats-es en el municipi d'Albal a la data de finalització de presentació
d'instàncies i haver estat durant tot el període per al qual se sol·licita la subvenció, tant
l’esportista beneficiari/ària de l'ajuda com tots els membres de la unitat familiar.

3.

Pertànyer a un club esportiu federat en la corresponent Federació Esportiva Valenciana.

4.

Estar en possessió de la llicència federativa en la modalitat esportiva corresponent.

5.

Haver participat o classificat en campionats d’àmbit nacional i internacional de la seua
especialitat.

6.

Complir els requisits establits en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions, tant
l'esportista beneficiari/ària com els seus progenitors/es o tutors/es legals.

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

Nº: 2020/36, CONVOCATORIA DE: : diligenciades BASES, AREA
GESTORA:: esports

Bases convocatoria subvenciones y premios: 06. diligenciades
BASES - AREA esports

FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: ZXL9L-7J8OE-1WCLY
Fecha de emisión: 26 de mayo de 2020 a las 15:05:17
Página 2 de 5

ESTADO

El documento ha sido firmado por :
1.- Secretario General de Ajuntament ALBAL.Firmado 26/05/2020 14:23

FIRMADO
26/05/2020 14:23

2

Quarta. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
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Les sol·licituds, dirigides a l'alcalde-president de la corporació, es presentaran a través de la
Seu Electrònica o en el registre d'entrada de l'Ajuntament per mitjà de la instància que s'annexa a
esta convocatòria (annex I) i juntament amb la documentació que s'assenyala a continuació per a
la seua justificació:
1.

Llicència federativa de la persona sol·licitant.

2.

Document bancari en què figure el compte on es desitja rebre la transferència.

3.

Planificació o programació de l'activitat esportiva i competicions realitzades.

4.
Documentació que justifique fefaentment l'obtenció dels mèrits al·legats: certificats,
títols expedits, etc. emesos per organisme competent.
D'acord amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, l'Ajuntament d'Albal queda autoritzat per a accedir a la
informació que es troba en l'Agència Estatal Tributària respecte de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions tributàries i de la Tresoreria General de la Seguretat Social respecte
de trobar-se al corrent de les obligacions amb esta. En el cas que la persona interessada manifeste
oposició expressa haurà d'aportar estos documents en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Quinta. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
El termini de presentació ordinari de les sol·licituds serà de deu dies hàbils comptadors a partir
de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.
Finalitzat el termini per a la presentació sol·licituds i respecte de les que presenten defectes
esmenables es publicarà la pertinent relació en la pàgina web de l'ajuntament i en el tauler
d'anuncis de la Seu Electrònica, es concedirà un termini de deu dies hàbils comptadors a partir
de l'endemà de la publicació per a la seua esmena.

Sexta. BAREMACIÓ DE LES SOL·LICITUDS I CONCESSIÓ DE LES AJUDES
Rebudes les sol·licituds, la Comissió prevista en la base dotze procedirà a la valoració de les
sol·licituds presentades i elevarà a l'Alcaldia la proposta pertinent.
Com a base es concediran 100 euros mínim per sol·licitud admesa distribuint l'import total
restant d'acord amb la totalitat dels punts concedits, amb un màxim de 300 euros per sol·licitant.
Els punts que corresponen a cada persona sol·licitant són els següents:
1.

Per formar part de seleccions en la seua modalitat esportiva i categoria:

-Nacionals: 3 punts
-Autonòmiques: 2 punts
2.

Per haver obtingut algun títol o rècord nacional: 5 punts
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3.

Pel tipus de competició en què hagen participat:

-En l’àmbit internacional: 3 punts
-En l’àmbit nacional: 2 punts
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La concessió de les ajudes es realitzarà mitjançant Decret d'Alcaldia. La resolució de
concessió posa fi a la via administrativa, excepte en els supòsits establits en la Llei.
En cap cas l'import total de les subvencions concedides superarà el crèdit màxim establit en
la base segona. En este supòsit es procediria a prorratejar les ajudes minorant els imports
proporcionalment.
Les ajudes concedides es publicaran en la pàgina web de l'ajuntament i en el tauler d'anuncis
de la Seu Electrònica.
Sèptima. JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT
Atés que la justificació s'ha realitzat en el moment de la sol·licitud no procedirà la justificació
posterior a la concessió de les ajudes.
El pagament de les ajudes s'efectuarà per mitjà de transferència bancària en el número de
compte indicat en la sol·licitud.
Octava. OBLIGACIONS DE LA PERSONA BENEFICIÀRIA
Són obligacions de les persones beneficiàries:
Presentar de forma correcta, completa i veraç la documentació requerida en les presents
bases.
Comunicar a l'Ajuntament l'obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat,
procedents de qualsevol administració o entitat pública (en el mateix model de sol·licitud, llevat que
s'haguera obtingut amb posterioritat).
L'incompliment d'esta base suposarà la no-concessió de la subvenció.
Novena. CAUSES DE LA PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE BENEFICIARI
Es perdrà la condició de beneficiari de les ajudes concedides:


La pèrdua de la condició d'empadronat/da en el municipi d'Albal, bé de l’esportista, dels
progenitors-es o tutors/es legals.



Quan quede acreditat l'incompliment dels requisits establits en l'article 13 de la Llei 38/2003,
general de subvencions.



Por renúncia voluntària de la persona sol·licitant.
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Deu. ALTERACIONS DE LES CONDICIONS
Qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la
subvenció, i en el cas de concurrència de subvencions o ajudes atorgades per altres
administracions o entitats públiques o privades, podrà donar lloc a la modificació de la resolució
de la concessió.
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Onze. REINTEGRAMENT
Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés de demora
des del moment del pagament del premi en els casos següents:



Haver obtingut la subvenció sense reunir les condicions requerides per a això.
Incompliment de les obligacions derivades de les presents bases.

Dotze. COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ I ÒRGAN INSTRUCTOR
La Comissió de Valoració estarà integrada per:




El regidor d'Esports
La tècnica d'Educació i Cultura
Un/a funcionari/ària del Departament d'Intervenció.

Són funcions de la Comissió Tècnica de Valoració la interpretació de les bases reguladores,
l'avaluació de la documentació i la proposta de concessió i denegació dels premis convocats, i
analitzar i proposar les qüestions o circumstàncies excepcionals, que poden suscitar-se al llarg del
procés de tramitació d'ajudes convocades, sense perjuí dels informes jurídics o d'una altra índole
que procedisquen.
L'òrgan instructor del procediment de concessió de les subvencions serà la tècnica d'Educació
i Cultura.
L'òrgan competent per a la instrucció realitzarà d'ofici totes les actuacions que estime
necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les
quals ha de formular-se la resolució de la subvenció.
Tretze. NATURALESA JURÍDICA I RÈGIM APLICABLE
El procediment de concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència
competitiva. La concessió de la subvenció es realitzarà per mitjà de la comparació de les
sol·licituds presentades d'acord amb els criteris de valoració i dins del crèdit pressupostari
disponible.
En tot allò no previst en les presents bases reguladores serà aplicable la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, Reglament
de la Llei general de subvencions.
Catorze. PUBLICACIÓ DE LES BASES I DE LA CONVOCATÒRIA
Les presents bases, després de la seua aprovació, es publicaran íntegrament en el web
municipal.
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La convocatòria i l'obertura del termini per a la presentació de les sol·licituds es publicarà en
el Butlletí Oficial de la Província.
Diligència per fer constar que les presents bases que consten de catorze clàusules han
sigut aprovades per mitjà Resolució d’Alcaldía nº 2020/1024 de 26 de maig de 2020.
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En Albal a la data de la firma
El Secretari de la corporació
Antonio Montiel Márquez
Document firmat electrònicament. Códig de verificació al marge.

