
 

Resolución de Alcaldía
Expediente N.º: 1520/2019
Procedimiento: 2019-V-13 CONVOCATORIA SUBVENCIONS ANUALS CLUBS
Fecha de iniciación: 3 de julio de 2019

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

L'Ajuntament de Muro de Alcoy realitza una important activitat subvencionadora, amb 
l'objectiu de donar resposta a diferents demandes socials i econòmiques de persones 
físiques i jurídiques i entitats públiques i privades del nostre municipi. 

Les subvencions es configuren com una tècnica de foment i fins i tot com a mecanisme 
de  col·laboració  entre  l'Administració  i  els  particulars  per  a  la  gestió  d'activitats 
considerades  d'interès  general  en  àmbits  com:  la  cultura,  l'educació,  la  joventut  i 
l'esport. 

Sent  objectiu de l’Ajuntament de Muro de Alcoy incentivar,  fomentar i  consolidar la 
pràctica fisicoesportiva en totes les seues expressions.

Atés el que disposen els articles 9.2, 22, 23 a 26, 30 i següents de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions.

El  Ple  de la  Corporació,  en sessió  celebrada el  dia  3 d’abril  de 2019,  va  aprovar 
L’ORDENANÇA  REGULADORA  DE  LES  BASES  ESPECÍFIQUES  PER  A  LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 
ALS CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES DE MURO DE ALCOY PER A L'ANUALITAT 
2019, així com sotmetre-la a informació pública i audiència dels interessats, per un 
termini de trenta dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant 
i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, perquè es puguen presentar reclamacions o 
suggeriments  

Atés que el text íntegre i definitiu de l’esmentada Ordenança ha sigut publicat en el 
BOP d’Alacant núm. 107 de 6 de juny de 2019, i va entrar en vigor transcorreguts 15 
dies hàbils des de la seua publicació.

Atés  que  s’ha  practicat  retenció  de  crèdits  per  la  Intervenció  (núm.  d'operació 
220190001498) per import de vuitanta tres mil vuit-cents vuitanta euros (83.880,00 €).

Vist  informe  proposta  del  tècnic  de  l'agència  d'ocupació  i  desenvolupament  local 
fiscalitzat per la intervenció en informe de 12 de juliol de 2019.

Per tot això, i en ús de les atribucions que els articles 21.1 i 25.2 l) de la Llei 7/85, 
reguladora de les bases de règim local, atribueixen a aquesta Alcaldia:

RESOLC

PRIMER.- Convocatòria 2019
Acordar la convocatòria de les subvencions als clubs i entitats esportives de Muro de 
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Alcoy, anualitat 2019, regulada en l’Ordenança reguladora de les bases específiques 
per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva als clubs i 
entitats esportives de Muro de Alcoy per a l'anualitat 2019, publicada en el  Butlletí  
Oficial de la Província d'Alacant núm. 107 de 6 de juny de 2019.

Aprovar la despesa per import de vuitanta tres mil vuit-cents vuitanta euros (83.880,00 
€) a càrrec de l'aplicació pressupostària 34100 48900 del vigent Pressupost Municipal 
de Despeses.

SEGON.- Objecte i finalitat
Les  subvencions  tenen  per  objecte  regular  el  procediment  de  concessió  de 
subvencions en règim de concurrència competitiva  als clubs i  entitats esportius de 
Muro  pel  desenvolupament  de  les  seues  activitats  esportives,  programades  per  a 
l'anualitat 2019, o temporada 2018-19 (només per a la baremació).
A més, tenen com a finalitat principal la promoció i el foment de l'esport.

TERCER.- Beneficiaris
Podran ser beneficiaris de les subvencions totes aquelles entitats i  clubs esportius 
sense ànim de lucre degudament legalitzats, amb domicili social fixat a Muro i l’activitat 
dels  quals  s’exercisca  principalment  en  aquest  municipi.  Aquells  clubs  o  entitats 
esportives  que  no  estiguen  inscrits  en  els  registres  esmentats  quedaran 
automàticament exclosos d'aquesta subvenció.

Els requisits per a obtindre la subvenció són els següents:

a) Trobar-se al corrent de pagaments d'obligacions per reintegrament de subvencions, 
d'obligacions  tributàries  i  amb  la  Seguretat  Social,  així  com  amb  la  Hisenda  i  la 
Tresoreria municipal.
b)  No  haver  sigut  sancionat  mitjançant  una  resolució  ferma  amb  la  pèrdua  de  la 
possibilitat d'obtindre subvencions d'acord amb aquestes bases o altres lleis que així 
ho establisquen.
c)  D'acord  amb el  que disposen els  apartats  segon i  tercer  de l'art.  13  de la  Llei 
38/2003,  de  17  de novembre,  general  de  subvencions,  no podran ser  beneficiaris 
d'aquestes ajudes els clubs esportius que es troben inhabilitats per a l'obtenció de 
subvencions públiques.
d)  L'acceptació  d'aquestes  bases  i  el  cobrament  d'aquesta  subvenció  implica 
l'obligatòria  col·laboració  en  les  activitats  esportives  organitzades  per  la  Regidoria 
d'Esports que així ho requerisquen.
e) Estar inscrit  en el  Registre de Consell  Valencià de l’Esport  i  de l’Ajuntament de 
Muro.

QUART.- Finançament
El finançament de les ajudes i subvencions concedides a l'empara d'aquestes bases 
específiques serà per un import de 83.880 euros i es realitzarà amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 34100.489.00 “Subvencions a clubs esportius” del pressupost de 2019. 

Hi  ha dues modalitats de subvenció, per tant,  el  crèdit  es distribuirà de la manera 
següent: per extraure la quantitat assignada a la modalitat B, s’establirà que per cada 
activitat presentada (que complisca els requisits) se sumarà un percentatge del 0’9% 
de l’import total subvencionable. La suma d’aqueixes quantitats determinarà l’import de 
partida per establir les baremacions.
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En  cap  cas  la  suma  del  nombre  d’activitats  podrà  superar  el  6’3%  del  total  del 
pressupost  global  subvencionable.  La  quantitat  econòmica  restant  passarà  a 
subvencionar els clubs de la Modalitat A.

CINQUÈ.- Despeses subvencionables
Es consideren  despeses  subvencionables  totes  aquelles  que  estiguen  directament 
relacionades amb l'activitat del club durant l'any 2019, dins del termini comprés entre 
l'1 de gener de 2019 i el 30 de novembre de 2019, i referides als conceptes següents:

 Arbitratges
 Taxes de tramitació de llicències esportives.
 Cartelleria/díptics.
 Despeses de papereria.
 Despeses de gestoria/assessoria relacionades amb l’entitat esportiva.
 Drets d'organització de campionats
 Cànon de federacions esportives
 Quotes de mutualitats i afiliació a assegurances esportives
 Drets de participació en competicions
 Assegurances de responsabilitat civil del club i entrenadors / monitors
 Despeses de personal (nòmines i assegurances socials)
 Desplaçaments (excloses les dietes)
 Allotjaments
 Lloguer d'instal·lacions esportives.
 Material tècnic esportiu (exclòs material inventariable)
 Trofeus i medalles.
 Despeses de material per al manteniment d’instal·lacions.
 Despeses mèdiques/farmacioles/productes farmacèutics

SISÈ.- Presentació de sol·licituds i documentació que s’ha d’aportar
La  sol·licitud  es  presentarà  mitjançant  instància  dirigida  a  l’alcalde-president  de 
l'Ajuntament de Muro de Alcoy, d'acord amb la present convocatòria i la documentació 
continguda a la base vuitena de l’Ordenança reguladora de les bases específiques per 
a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva als clubs i entitats 
esportives  de  Muro  de  Alcoy  per  a  l'anualitat  2019,  que  haurà  de  ser  original  o 
autenticada, i es presentarà en el Registre General de l'Ajuntament o per algun dels 
procediments  previstos  en  l'article  16.4  de  la  Llei  39/2015  d'1  d'octubre,  del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

SETÈ.- Termini de presentació dels sol·licituds
El termini per a presentar les sol·licituds serà de 30 dies naturals comptats a partir de 
l'endemà  de  la  seua  publicació  de  l’extracte  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província 
d'aquesta convocatòria.

HUITÈ.- Esmena de sol·licituds
Si  la  documentació  aportada  no  reunira  tots  els  requisits  exigits  en  la  present 
convocatòria,  es  requerirà  l'interessat  perquè  en  el  termini  de  10  dies  naturals, 
comptats a partir de la recepció de la notificació, complete la documentació o esmene 
els seus errors, amb advertència que si així no ho fera es tindrà per desistit de la seua 
sol·licitud.

NOVÈ.- Procediment de concessió
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El procediment de concessió serà en règim de concurrència competitiva i s'ajustarà al 
que  preveuen  la  present  convocatòria  i  la  base  11  de  les  bases  de  l’Ordenança 
reguladora de les bases específiques.
En cap cas la subvenció atorgada superarà el 50% del total del pressupost del club. Si 
es produïra aquest fet, l’eventual excés es distribuiria entre els beneficiaris de cada 
modalitat que no hi incórreguen, a raó de dividir aqueix excedent entre la suma total de 
punts d’aquests, i així s’obtindria un nou valor unitari del punt que es multiplicaria per 
la  puntuació  respectiva,  per  a  obtenir  la  quantitat  a  assignar  en  aquest  segon 
repartiment.

DESÈ.- Criteris per a l'assignació de subvencions
Els criteris de baremació per a assignar l'import de la subvenció es repartirà d'acord 
amb  la  modalitat  que  s'opte  i  d'acord  amb  el  que  s'estableix  en  la  base  12  de 
l’Ordenança reguladora de les bases específiques de la següent:

MODALITAT A
a) Nombre d'esportistes amb llicència federada, sempre que la llicència tinga activitat 
acreditada per la federació corresponent. Punts que cal assignar per esportista. Les 
modalitats esportives que no tinguen un mínim de 4 mesos de competició de caràcter 
setmanal o quinzenal veuran reduïda la seua puntuació un 30%. 

Prebenjamins Benjamins Alevins Infantils Cadets Juvenil Sènior

3 3 3 3 3 2 2

b) Nombre d'esportistes NO federats/jocs escolars/escoles esportives. Punts que cal 
assignar per esportista. En el cas que un club es faça càrrec de les escoles esportives 
d’una altra modalitat que no siga la seua, els punts d’aquesta seran valorades amb 0’5. 
A més, tan sols comptaran els alumnes de les escoles esportives que realitzen el seu 
aprenentatge a les instal·lacions municipals.

Prebenjamins Benjamins Alevins Infantils Cadets

1 1 1 1 1

c)  Titulacions  dels  tècnics  esportius  que  desenvolupen  la  seua  labor  en  l'entitat 
esportiva, amb llicència de temporada i activitat acreditada.
Nivell I………. 3 punts
Nivell II……….4 punts
TAFAD……….4 punts
Nivell III………5 punts
Diplomats E. Física…6 punts
Llicenciats/Grau E. Física…….8 punts

d) Cost llicència federativa dels esportistes. Punts que cal assignar per esportistes.
Entre 1-30 €…….0’25 punts
Entre 31-60 €…...0’50 punts
Entre 61 €-100 €…….0’75 punts
Més de 101 €……….1’5 punts

e) Cost de l'arbitratge per partit. Punts que cal assignar per partit (s'entén per partit els 
jugats per 3 o més participants per equip).
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Entre 1-30 €…….0’25 punts
Entre 31-60 €…...0’50 punts
Entre 61-120 €…….0’75 punts
Entre 121-200 €…..1 punt
Entre 201-240 €…...1’5 punts
Entre 241-300 €…….2 punts
Més de 300 €………..2’5 punts

f) Punts que cal assignar per l'antiguitat del club.
D'1-10 anys……5 punts
D'11-20 anys…..10 punts
Més de 21 anys…..15 punts

g) Nombre de treballadors (no esportistes) del club que estiguen donats d'alta en la 
Seguretat Social i al corrent de pagament. Per cada treballador s'assignaran 30 punts.

h)  Foment  i  promoció  de l'esport  femení.  Punts que cal  assignar  per equip (equip 
mínim 3 persones). Els esports individuals tindran un rang i puntuació de mixt sempre 
que hi haja un 20% mínim de participants totals femenins.
Equip mixt (mínim un 20%)…….4 punts
Equip femení……..8 punts

i) Àmbit geogràfic de la competició. Punts que cal assignar per equip (equip mínim 3 
persones).
Equips federats;
Provincial……….10 punts
Autonòmic…….15 punts
Nacional………..20 punts
Jocs esportius:
Comarcal……...4 punts
Provincial……...6 punts
Autonòmic……….8 punts

En  els  esports  individuals  tindran  una  puntuació  única  que  serà  determinada  per 
l'àmbit geogràfic de competició de la majoria dels individus participants.

j) Participació per part del club en les activitats organitzades per l’Ajuntament de Muro 
així com la seua implicació en ajuda a altres clubs en activitats locals. Punts que cal 
assignar  per  cadascuna  de  les  activitats,  màxim  3.  Les  col·laboracions  amb 
l’Ajuntament es puntuaran d’ofici.
Col·laboració en activitats organitzades per l’Ajuntament ….... 8 punts
Col·laboració en activitats d'altres clubs……….6 punts

k) Puntuació per projectes de formació: xarrades, campus, cursos, clínics, etc. Punts 
que cal assignar (presentar cartells, díptics o esborranys, màxim 3 activitats)
Campus............20 punts
Xarrades, cursos i clínics..........5 punts

l) Pressupost de l’entitat. Punts que cal assignar.
D’1 a 20.000 €.................... 5 punts
De 20.001 € a 40.000 €......... 10 punts
De 40.001 € a 60.000 € ................. 20 punts
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De 60.001 € a 80.000 € ................. 30 punts
De 80.001 € a 100.000 € ................. 40 punts
De 100.001 € a 120.000 € ................. 50 punts
Més de 120.000 €..............................60 punts

m) Interés municipal de l'activitat exercida o repercussió social del club, valorat sobre 
la base de seguiment i assistència d’espectadors, nombre de socis del club, si els hi 
hagués, dinamització social i captació de patrocinis, repercussió mediàtica, promoció 
del bon nom de Muro per tots els llocs, implicació i ajuda per part del club a causes 
socials, etc.), tots clarament visualitzables i apreciables per la Comissió d’Avaluació. 
Punts que cal assignar
Regular…….... 5 punts
Acceptable….. 20 punts
Bo……….........60 punts
Molt bo….........80 punts
Excel·lent..........100 punts

MODALITAT B

a) Segons la categoria de la competició.
Nacional  (almenys  que  el  10%  dels  participants  procedisquen  d'altres  comunitats 
autònomes)…….. 25 punts
Autonòmica (almenys que el 10% dels participants procedisquen d'altres províncies de 
la comunitat autònoma)…….12 punts
Provincial (almenys que el 10% dels participants procedisquen d'altres localitats de la 
província)………...8 punts
Local……...4 punts

b)  Segons  el  nombre  de  participants.  En  les  activitats  que  participen  equips  es 
consideraran com a participants els integrants de cada equip.
0-50 participants……….5 punts
51-100……….8 punts
101-200……...15 punts
201-400……...25 punts
+ 401………...40 punts

c) Segons la duració de l'activitat.
1 dia……….10 punts
de 2 dies a un mes……… 15 punts
de 2 a 4 mesos……… 25 punts
+ de 4 mesos…….40 punts

d) Segons el nombre de categories. Es valoraran els que fan referència a diferents 
edats (sènior, juvenil, cadet, etc.) o sexe (masculí, femení, mixt). S'atorgaran 2 punts 
per cada categoria i màxim 6 categories.

e) Punts que cal assignar per l'antiguitat de cadascuna de les activitats.
1-5 anys……5 punts
6-10 anys…..10 punts
Més d'11 anys…..15 punts

f) Participació per part del club en les activitats organitzades per l’Ajuntament de Muro 
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així com la seua implicació en ajuda a altres clubs en activitats locals. Punts que cal 
assignar  per  cadascuna  de  les  activitats  (les  col·laboracions  amb  l’Ajuntament  es 
puntuaran d’ofici)
Col·laboració en activitats organitzades per l’Ajuntament ….... 8 punts
Col·laboració en activitats d'altres clubs……….6 punts”

g)  Realització  per  part  del  club  de  campus,  cursos,  xarrades,  clínics  (màxim  3 
activitats).
Campus............8 punts
Xarrades, cursos i clínics.........2 punts
h) Pressupost de cadascuna de les activitats. Punts assignar:
D’1 a 500 €.............5 punts
De 501 a 1.000€.......10 punts
De 1001 a 2.000€......15 punts
De 2001 a 3.000€........20 punts

i) Interés municipal de l'activitat exercida o repercussió social de la prova o competició, 
valorat sobre la base de seguiment i assistència d’espectadors, nombre de socis del 
club,  si  els  hi  hagués,  dinamització  social  i  captació  de  patrocinis,  repercussió 
mediàtica, promoció del bon nom de Muro per tots els llocs, implicació i ajuda per part 
del  club  a  causes  socials,  etc.),  tots  clarament  visualitzables  i  apreciables  per  la 
Comissió d’Avaluació. Punts que cal assignar.
Regular……....5 punts
Acceptable…….20 punts
Bo ………...60 punts
Molt bo…...80 Punts
Excel·lent......100 punts
Valor del punt = crèdit disponible / Total de punts obtinguts per tots els participants.
La quantitat atorgada a cada entitat correspondrà a la multiplicació dels punts atorgats 
pel valor del punt, obtingut segons la fórmula anterior.

ONZÈ.- Comissió de Valoració
En la instrucció, informació i proposta, actuarà l’agent de desenvolupament local com a 
instructor  del  procediment,  com  a  òrgan  d'estudi  i  valoració  de  les  sol·licituds  la 
Comissió d'Avaluació i com a òrgan de resolució, l'alcalde-president.
La Comissió d'Avaluació estarà integrada:
-President: l’alcalde president
-Vocals:
Regidor delegat d'esports i participació ciutadana
Coordinador d'activitats esportives
Un representant de cada grup polític municipal
Tots els membres ho seran amb veu i vot
-Secretari:
Hi actuarà com a secretari de la Comissió d'Avaluació el coordinador d’instal·lacions 
esportives, que actuarà amb veu i vot.
Aquells  aspectes,  dubtes  o  incidències  que  no  queden  desenvolupats  de  manera 
explícita en aquesta convocatòria seran resolts per la comissió d’avaluació.

DOTZÈ.- Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels beneficiaris, sense perjudici d'altres que puguen estar establides 
legalment  en  la  LGS  i  l'Ordenança  general  de  subvencions  de  l'Ajuntament,  les 
establertes en la base 14 de l’Ordenança reguladora de les bases específiques.
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TRETZÈ.- Justificació, pagament, pagaments anticipats i abonaments a compte
Les  subvencions  es  faran  efectives  després  de  presentar  en  el  Registre  de 
l’Ajuntament  un model  de sol·licitud  (segon model  annex  VI),  i  juntament  amb els 
justificants  de  les  despeses  realitzades  en  l'exercici  de  l'activitat  subvencionada  i 
referits l’anualitat  2019. El termini  de presentació de la justificació serà el  comprés 
entre la notificació de la subvenció concedida i el 30 de novembre.
No està permesa la realització de pagaments anticipats.
Es podran realitzar abonaments a compte una vegada adoptada la resolució de la 
concessió de la subvencions i després de justificació de les despeses corresponents 
realitzades en l’exercici de l’activitat.

CATORZÈ.- Reintegrament
El reintegrament de les subvencions es produirà en els casos següents:
a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o ocultant 
aquelles que ho hagueren impedit.
b) Incompliment total o parcial de l'objectiu, de l'activitat, del projecte o la no adopció 
del comportament que fonamenten la seua concessió.
c) Si no es justificara dins el termini establert i en la forma escaient el total de l'activitat 
subvencionada haurà de reduir-se l'import de la subvenció en proporció en la quantia 
del projecte no justificada.
d)  Incomplir  alguna  de  les  condicions  establertes  en  les  bases  de l’Ordenança 
reguladora de les bases específiques.

QUINZÈ.- Modificació de l’import de la subvenció
Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de subvencions 
i, en tot cas l'obtenció d'ajudes o subvencions atorgades per altres administracions o 
ens públics o privats, podran donar lloc a la modificació de la resolució de concessió, a 
fi que aquesta no supere el cost de l'activitat que ha de desenvolupar el beneficiari.

SETZÈ.- Infraccions i sancions
Les  infraccions  i  sancions  seran  les  establides  en  la  base  19  de l’Ordenança 
reguladora de les bases específiques.

DISSETÈ.- Publicitat i entrada en vigor
Es  publicarà  un  extracte  de  la  present  convocatòria  en  el  BOP  de  la  província 
d'Alacant, complint el que estableix l'art. 17.3 b i el 20.8 a) de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, que quedarà exposada íntegrament en la Base 
Nacional de Subvencions.
La  present  resolució  entrarà  en vigor  l’endemà de la  publicació  del  extracte  de la 
present convocatòria en el BOP de la província d'Alacant.

DIVUITÈ.- Notificar l’acord al departaments d'Intervenció i Esports.

DINOVÈ.-  Facultar  l’alcalde,  o  qui  legalment  el  substituïsca,  per  a  executar  els 
presents acords, realitzar les gestions necessàries per a portar-los a terme, resoldre 
les incidències que puguen sorgir  en la  seua execució i  subscriure els documents 
públics i privats necessaris per a la seua execució.

VINTÈ.-  Contra  la  present  Resolució,  que  posa  fi  a  la  via  administrativa,  es  pot 
interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a 
comptar des de l'endemà de la recepció de la present notificació, davant de l'alcalde 
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d'aquest Ajuntament de Muro de Alcoy, de conformitat amb els articles 123 i 124 de 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, o recurs contenciós administratiu, davant del jutjat contenciós administratiu, 
en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la recepció de la present 
notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. Si s'optara per interposar el recurs de reposició 
potestatiu  no  podrà  interposar  recurs  contenciós  administratiu  fins  que  aquell  siga 
resolt expressament o s'haja produït la seua desestimació per silenci. Tot això sense 
perjudici que puga interposar vosté qualsevol altre recurs que poguera estimar més 
convenient al seu dret. 

Ho mana i signa el Sr. Alcalde, a Muro de Alcoy, del que, com a secretària, done fe.

 EL ALCALDE LA SECRETÀRIA

Ayuntamiento de Muro de Alcoy

Placeta Molina, 4, Muro de Alcoy. 03830 Alicante. Tfno. 965530557. Fax: 965531769


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Muro de Alcoy
	2019-07-15T14:14:00+0200
	Muro de Alcoy
	GABRIEL TOMAS SALVADOR - 21652065A (FIRMA)
	ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Muro de Alcoy
	2019-07-16T08:13:54+0200
	Muro de Alcoy
	SOLEDAD MEGIAS ROCA - DNI 21509507E
	ho accepto




