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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO MURO DE ALCOY

6594

EXTRACTE DE LA RESOLUCIÓ 2020-0939 DE 22 DE JULIOL DE 2020 DE L'ALCALDIA PER LA QUE
S'ACORDA LA CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS ALS CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES DE
MURO DE ALCOY, ANUALITAT 2020.

EXTRACTE DE LA RESOLUCIÓ 2020-0939 DE 22 DE JULIOL DE 2020 DE
L'ALCALDIA PER LA QUE S’ACORDA LA CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS
ALS CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES DE MURO DE ALCOY, ANUALITAT 2020.
TextoES: BDNS(Identif.):517278
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/517278)
Primer. 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 de Alcoy i
l’activitat dels quals s’exercisca principalment en aquest municipi.
Els requisits per a obtindre la subvenció està regulat a la base tercera de l’ordenança
reguladora de les bases específiques i 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'article 13 de la LGS no
podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes els clubs esportius que es troben inhabilitats
per a l'obtenció de subvencions públiques.
d) Estar inscrit en el Registre corresponent del Consell Valencià de l’Esport i de
l’Ajuntament de Muro.
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Aquells clubs o entitats esportives que no estiguen inscrits en els registres esmentats
quedaran automàticament exclosos d'aquesta subvenció.
e) Els clubs i entitats que, estant inscrits en el registre d’associacions de Muro, no
realitzen regularment activitats (entrenaments, competicions) en la població tan sols
podran optar a les subvencions en la seua modalitat B.
Segon. Objecte:
Les ajudes que es convoquen en règim de concurrència competitiva i estan destinades
a finançar les activitats esportives, programades per a l’anualitat o temporada, dels
clubs i entitats esportius de Muro de Alcoy.
Aquestes subvencions tenen com a finalitat principal la promoció i el foment de l'esport
en el Municipi.
Aquestes ajudes tenen dues modalitats. La participació en les mateixes serà excloent,
és a dir, tan sols se’n podrà prendre part en una.
a) La Modalitat A de la present subvenció es refereix als clubs esportius participants en
competicions federades o assimilades (jocs esportius).
b) La Modalitat B està destinada a l'organització d'activitats o esdeveniments esportius,
siga quina siga la seua duració temporal. No seran considerades activitats
subvencionables les xerrades, cursos i jornades de captació en col·legis i instituts, ja
que tenen el seu punt específic de baremació.
Tercer. Bases reguladores:
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 2020, aprovada en sessió plenària celebrada en data 5 de febrer de
2020 i publicada en Butlletí oficial de la província d’Alacant nº 118 de 25 de juny de
2020 i ordenança general de subvencions d'aquest Ajuntament, aprovada en sessió
plenària celebrada en data 19 de gener de 2006 i publicada en el Butlletí oficial de la
província d’Alacant número 87, de data 15 d'abril de 2006.
Quart. Quantia:
Els projectes i accions susceptibles de percebre la subvenció regulada en aquesta
convocatòria es finançarà 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.
La distribució de les quanties entre les diferents modalitats subvencionables es
realitzarà atenent a les següents regles:
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a) Per extraure la quantitat assignada a la modalitat B, s’establirà que per cada
activitat presentada (que complisquen els requisits) es sumarà un percentatge del
0’9% del import total subvencionable.
La suma d’aqueixes quantitats determinarà l’import de partida per establir les
baremacions en la modalitat B.
b) La quantitat econòmica restant passarà a subvencionar la modalitat A de les
subvencions.
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 incórreguen en ell, 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.
Cinqué. Forma i termini de presentació de sol·licituts:
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 novena 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 2020, 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.
De conformitat amb l’article 14 de l’esmenada Llei, en tot cas, es troben obligades a
relacionar-se amb l’administració a través de mitjans electrònics, entre altres:
a) Les persones jurídiques.
b) Les entitats sense personalitat jurídica.
c) Els qui representen a un interessat que estiga obligat a relacionar-se
electrònicament amb l'Administració.
El termini per a presentar les sol·licituds serà de 30 dies naturals comptats a partir de
l'endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la
Província d'Alacant.
MURO DE ALCOY, 23-07-2020
L'Alcalde: Gabriel Tomás Salvador.
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