Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Institut Barcelona Esports
Secretaria Jurídica

Els criteris de valoració són els establerts a la base 6 de les bases publicades al BOPB de data 16 de novembre de
2016.
Les subvencions s’atorgaran de la forma següent:
a)

b)

Totes les federacions amb assegurances individuals que suposin un cost anual igual o inferior a 10 euros
rebran una subvenció equivalent al 100 % del seu cost. Un cop assignats els imports anteriors, el crèdit
disponible restant, es distribuirà per prorrateig entre les federacions que aglutinin la resta d’esportistes
federats/ades nascuts/des a partir de l’any 2001 relacionats/ades per cada federació en les seves
sol·licituds, sempre i quan d’aquest prorrateig resulti un import igual o superior a 10 euros; o
Cas que d’aquest prorrateig resulti un import inferior a 10 euros, la dotació pressupostària es distribuirà per
prorrateig entre totes les federacions sol·licitants independentment del cost total anual de l’assegurança.

En cap cas l’import de la subvenció resultant pot ser superior al cost anual de l’assegurança dels esportistes federats
nascuts a partir de l’any 2001.
La notificació de la resolució d’atorgament de les subvencions serà publicada al Butlletí Oficial de la Província, com
també al web municipal i al tauler d’edictes. Les federacions que informin un número de telèfon mòbil i/o una adreça
de correu electrònic també rebran un missatge informatiu amb el resultat de la resolució.
El pagament a les federacions es realitzarà de la forma següent:
% import

Mes de pagament i condicions requerides

100%

A partir del mes de gener de 2018

Quant a aspectes pressupostaris, la implementació i desplegament d’aquesta convocatòria de subvencions té un
import destinat de 500.000.- euros que pot ser ampliable, condicionat a les dotacions pressupostàries de l’Institut
Barcelona Esports.
Els requisits per sol·licitar la subvenció i forma d’acreditació són els que s’estableixen a la base 3a, i la seva forma
d’acreditació es farà de conformitat amb el que disposa la base 11a.
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El crèdit total disponible per aquesta convocatòria és de 500.000 euros, amb càrrec a la partida 0001 48902 34112
del pressupost corresponent a aquest exercici 2017 condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient del
pressupost de l’Institut Barcelona Esports.

CVE 2017040705

Són d’aplicació a aquesta convocatòria les bases aprovades per resolució de la Presidència de l’Institut Barcelona
Esports, de data 8 de novembre de 2016, i publicades en el Butlletí Oficial de la Província, de data 16 de novembre
de 2016, en tot allò que no la contradigui o indiqui expressament.

Data 6-11-2017

Aquesta convocatòria és anual amb un procediment selectiu únic.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

D’acord amb la resolució de la presidència de l’Institut Barcelona Esports, de data 3 de novembre de 2017, s’aprova
la convocatòria de subvencions per a les despeses de l’assegurança esportiva incorporades a la llicència esportiva
federada dels/les esportistes menors de disset anys d’edat, dels clubs de la ciutat de Barcelona.

A

ANUNCI sobre la convocatòria ordinària de subvencions per a les despeses de l’assegurança esportiva incorporades
a la llicència esportiva federada dels/les esportistes nascuts/des l’any 2001 o posteriors i amb llicència esportiva
vigent a desembre de 2017, dels clubs de la ciutat de Barcelona

- El gerent de l’Institut Barcelona Esports, o la persona en qui delegui que actuarà com a president.
- La directora Planificació i Serveis de l’Institut Barcelona Esports.
- La cap del departament de Promoció esportiva de l’Institut Barcelona Esports

B

La Comissió de Valoració que haurà d’elevar la proposta a l’òrgan instructor de conformitat amb el previst a la base
5a estarà formada pels membres amb veu i vot següents:

El/la secretari/a jurídic/a delegat/da de l’Institut Barcelona Esports, amb veu i sense vot que aixecarà l’acta de la
sessió.
El termini de presentació de les sol·licituds serà del 7 de novembre 2017 fins el 21 de novembre de 2017.
El termini per a dictar la resolució del procediment és de sis mesos, a comptar de la data de finalització de la
presentació de sol·licituds; transcorregut aquest termini sense dictar resolució els interessats poden considerar
denegades les sol·licituds als efectes que pertoquin per a la interposició dels recursos contra la desestimació
presumpta de la sol·licitud de subvenció.

Contra la resolució del procediment es podrà interposar recurs d’alçada davant l’alcalde de Barcelona en el termini
màxim d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de la resolució en el BOPB. També es podrà interposar
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de
sis mesos a comptar del dia següent al què s’hagi produït l’acte presumpte.

Barcelona, 3 de novembre de 2017

El secretari delegat,

https://bop.diba.cat
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B

Manel Gómez València
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La resolució del procediment no fi a la via administrativa i es podrà interposar recurs d’alçada. Es procedirà a la
publicació d’aquesta resolució al BOPB als efectes del que preveu l’article 45.1.b de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre
del procediment administratiu comú, i es tindrà per notificats als interessats. També es publicarà al web municipal i al
Taulell d’Edictes.

Data 6-11-2017

Adreça
Ramelleres, 17. El Raval
Aragó, 328. La Dreta de l’Eixample
Creu Coberta, 104. Hostafrancs
Plaça Comas, 18. Les Corts
Anglí, 31. Les Tres Torres
Plaça Vila de Gràcia, 2. La Vila de Gràcia
Lepant, 387, bxs. Baix Guinardó
Plaça Major de Nou Barris, 1. La Guineueta
Segre, 24. Sant Andreu
Plaça Valentí Almirall, 1. El Clot
Plaça Sant Miquel, 3. Barri Gòtic (també dissabtes)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Districte
Ciutat Vella
Eixample
Sants-Montjuïc
Les Corts
Sarrià-Sant Gervasi
Gràcia
Horta-Guinardó
Nou Barris
Sant Andreu
Sant Martí
Ajuntament

A

Els llocs de presentació de les sol·licituds són els següents i en els horaris que aquestes oficines estableixin:
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