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BASES ESPECIFIQUES DE LES SUBVENCIONS ESPORTIVES
ATORGADES PER L’AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS
INTRODUCCIÓ
La regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Montornès del Vallès (DEM),
continuant la seva política d’ajuts i col·laboració amb els Clubs i entitats
Esportives de la vila, fa pública la seva convocatòria d’ajuts econòmics a les
activitats adreçades al foment de l’esport que es realitzaran durant l’any 2009.
CAPÌTOL 1: OBJECTE I VIGÈNCIA DE LES PRESENTS BASES
Article I.- L’objecte de les presents bases és definir el conjunt de condicions i
el procediment a seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió i justificació de
les subvencions que atorgui la regidoria d’Esports pel foment de l’esport i de les
activitats esportives al municipi.
Article II.- Les subvencions regulades per aquestes normes són lliurement
revocables i reduïbles en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció d’altres
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
CAPÌTOL 2: SOL·LICITANTS I CRÈDIT PRESSUSPOSTARI
Article III.- Poden sol·licitar subvencions destinades a activitats esportives les
entitats integrades i clubs integrats dins de l’àmbit territorial de Montornès del
Vallès i que:
3.1 Estiguin degudament inscrites a la Direcció General d’Esports de la
Generalitat de Catalunya, i al Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Montornès
del Vallès.
3.2 Aquest requisit serà acreditat mitjançant certificat emès pel Registre
d’Entitats Municipals que serà sol·licitat pel departament d’esports.
Article IV.- Crèdit pressupostari.
La disponibilitat de crèdit pressupostari per l’any 2009 és de 50.000,00 € i està
consignat a la Partida núm. 09-39-4520-489 del vigent pressupost

CAPÌTOL 3: CONCEPTES SUBVENCIONABLES
Són subvencionables els conceptes en matèria d’esports detallats des de l’art.
V a l’art. VIII, d’acord amb els criteris i els barems que es fixen per cada article.
Article V.- Subvencions entitats esportives.
5.1 Programa d’obtenció de LLICÈNCIES ESPORTIVES de base i/o adult del
mateix club o entitats, amb llicència esportiva (federació o consell comarcal).

5.2 Programa de Participació en COMPETICIONS esportives federades o jocs
escolars, en categories de base i totes les altres categories.
CLASSIFICACIONS ESPORTIVES aconseguides durant la temporada en
concret.
5.3 Programa d’adquisició de MATERIAL ESPORTIU no inventariable i destinat
a la pràctica de l’esport.
Article VI.- Beques, ajuts, estudis, etc. sempre en l’àmbit esportiu.
Són subvencionables en concepte de BEQUES, AJUTS, ESTUDIS, etc.
sempre en l’àmbit esportiu els següents apartats:
- formació d’entrenadors i esportistes
- altres promocions esportives i crèdits esportius.
Article VII.- Subvencions Competicions especials a fora Catalunya.
Són subvencionables en conceptes de COMPETICIONS ESPECIALS A FORA
CATALUNYA sempre en l’àmbit esportiu els següents apartats:
-

Trasllat anada/tornada del lloc de competició
Allotjament en el lloc de competició
Quotes d’inscripció en la competició
Altres que se’n derivin

Article VIII.- Subvencions especials d’actes esportius.
Es considerarà subvencionable L’ACTE ESPORTIU OBERT A LA POBLACIÓ
que organitzin les entitats esportives. Cada entitat podrà presentar un màxim
de 2 actes. Aquests actes no podran ser subvencionats pel departament
d’Esports en qualsevol altre concepte (trofeus, beques, etc.).
Article IX.- El Departament d’Esports aplicarà un coeficient sobre el barem
resultant final per circumstàncies singulars, segons necessitats de les entitats
esportives.
Es podrà concedir pagaments anticipats o abonaments a compte totals o
parcials prèvia sol·licitud de l’entitat degudament motivada.
CAPÌTOL 4: SOL·LICITUD
Article X.- Sol·licituds.
Les sol·licituds es podran presentar des de l’endemà de la publicació d’aquestes bases
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) i fins a transcorregut un (1)
mes de la data de publicació de les mateixes.

Article XI.- Presentació de Documentació.
Els peticionaris a què es refereix l’article III hauran de presentar la documentació
següent:

11.1 Model Oficial de sol·licitud: escrit individual signat pel president de
l’entitat i adreçat a la regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Montornès del
Vallès, segons marca l’art. 11ª de la Ordenança General de Subvencions. És
obligatori presentar un MODEL per poder sol·licitar cada un dels programes
subvencionables.
11.2 Model 1: Programes subvencionables corresponent a l’article V, apartat
5.1 NÚM. ESPORTISTES, incloent-hi tots els annexos que es demanen.
11.3 Model 2: Programes subvencionables corresponent a l’Article V, apartat
5.2 COMPETICIONS, incloent-hi tots els annexos que es demanen.
11.4 Model 3: Programes subvencionables corresponent a l’article V, apartat
5.3 MATERIAL ESPORTIU, incloent-hi tots els annexos que es demanen.
11.5 Model 4: Programes subvencionables corresponent l’article VI BEQUES I
AJUTS, incloent-hi tots els annexos , així com les factures que justifiquin les
despeses.
11.6 Model 5: Programes subvencionables corresponent a l’article VII
SUBVENCIONS COMPETICIONS FORA DE CATALUNYA, incloent-hi tots els
annexos, així com les factures que justifiquin les despeses.

11.7 Model 6: Programes subvencionables corresponent a l’Article VIII
SUBVENCIONS ESPECIALS D’ACTES ESPORTIUS PER A LA POBLACIÓ,
incloent-hi tots els annexos que es demanen.
Article XII.- Obligacions del beneficiaris.
A més de les obligacions assenyalades a l’art. 14 de la Llei General de
Subvencions, les següents:
12.1 Els beneficiaris hauran d’estar al corrent de les seves obligacions
tributàries amb l’Ajuntament i amb la Seguretat Social.
12.2 Els beneficiaris de la subvenció estaran obligats a difondre que l’activitat
ha estat subvencionada per l’Ajuntament, a excepció d’activitats en les quals no
s’elabori documentació o programa imprès, com poden ser, beques, premis i
altres.
12.3 Els beneficiaris de la subvenció hauran de participar, si s’escau, a les
diferents activitats esportives escolars l’any 2009, com ara:
-Escoles Esportives Extraescolars de Primària i Secundària
-Festa de l’Esport
-Cros Escolar

-Olimpíades Esportives Escolars de Primària i Secundària
-Multiesport a l’Estiu
-Diada d’Esport al Carrer
-3X3 Futbol Escolar
i altres que tinguin a veure amb l’esport escolar i lúdic de Montornès del Vallès
12.4 L’incompliment de qualsevol d’aquestes obligacions serà motiu de no
rebre la subvenció sol·licitada, o en el seu cas el reintegrament de la mateixa.
CAPÍTOL 5: VALIDACIÓ I ACCEPTACIÓ
Article XIII Validació i tràmit de documentació.
13.1 En cas que la documentació lliurada fos incorrecta o incompleta, es reclamarà el
complement o la rectificació, que haurà de ser atesa per l’interessat en un termini
màxim de 10 dies hàbils. Passats aquests, quedaria arxivat l’expedient.
13.2 En el termini de 30 dies després de la data límit del lliurament de sol·licituds, un
cop discutida, el departament d’Esports presentarà la proposta al Regidor d’Esports
per tal que sigui aprovada a la propera Junta de Govern Local (JGL) que se celebri.
13.3 L’acord de concessió de la subvenció es notificarà al beneficiari dintre dels 10
dies següents a l’adopció de l’acord.
Article XIV Acceptació.
14.1 Per l’efectivitat de la subvenció serà precís que aquesta i les condicions amb les
que s’ha concedit siguin acceptades, sense reserves, pel beneficiari, presentant al
departament d’Esports el formulari d’acceptació (annex 1) dins dels 10 dies posteriors
a la notificació rebuda pel beneficiari.
14.2 Si el beneficiari no presentés la seva acceptació en el corresponent termini o
formulés reserves respecte a aquesta, l’Ajuntament podrà optar, discrecionalment,
entre concedir un nou termini per a l’acceptació pura i simple o considerar que el
beneficiari ha renunciat a la subvenció.

CAPÍTOL 6: JUSTIFICACIÓ
Article XV.- Per tal de percebre les subvencions atorgades, caldrà presentar al
departament d’Esports els documents següents:
15.1 SOBRE NÚM.
ESPORTIVES”

1:

Justificació

Article

V

apartat

5.1

“LLICENCIES

Factures corresponents a les despeses en concepte de FITXES, LLICENCIES I
PAGAMENT MONITORS/ENTRENADORS dels esportistes.
15.2 SOBRE NÚM. 2: Justificació Article V apartat 5.2: “COMPETICIONS”
Factures
corresponents
ENTRENADORS.

a

ARBITRATGES,

PAGAMENT

MONITORS,

15.3 SOBRE NÚM. 3: Justificació Article V apartat 5.3: “MATERIAL ESPORTIU”
Factures corresponents a les despeses d’adquisició de material no inventariable
destinat a la pràctica de l’esport.
15.4 SOBRE NÚM. 4: Justificació Article VIII: “ACTES D’ESPORTS OBERTS A LA
POBLACIÓ”
Factures corresponents a les despeses dels actes de la subvenció atorgada.
Tanmateix és obligatori presentar la Memòria de l’activitat realitzada.
15.5 Justificació Article VI i VII:
BEQUES, AJUTS.
DESPLAÇAMENTS FORA DE CATALUNYA (prèvia presentació de una memòria
justificativa i factures corresponents.
15.6 En tots els casos s’haurà de presentar la Memòria - Resum Econòmic que
s’adjunta (annex 2) a aquestes Bases.
15.7 En el cas que l’ajuntament hagi acordat el pagament anticipat o ajornat tota la
documentació que s’assenyala en aquest article s’haurà de presentar amb posterioritat
a la realització de l’activitat i en un termini màxim de dos (2) mesos des de que es
realitzi l’activitat.
Article XVI. Factures.
16.1 Per a la justificació de les subvencions només s’acceptaran FACTURES.
Les factures hauran de ser ORIGINALS O FOTOCÒPIES COMPULSADES i hauran
de portar el segell de pagat o s’haurà d’adjuntar el rebut de pagament corresponent.
16.2 En quant a les factures de transport, només es tindran en compte aquells
desplaçaments que es realitzin per “competicions fora de Catalunya”. En aquest sentit,
es poden presentar factures de transport (tren, avió,…) i d’estances en albergs i
similars, i és d’obligat compliment presentar una memòria justificativa de l’activitat,
explicant el motiu del viatge, presentant el programa oficial de l’activitat i 1 cartell
informatiu, i presentant la relació oficial dels resultats de la mateixa, tot signat pel
president de l’entitat.
16.3 NO ES CONSIDERA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:
Presentar Factures de menjars: restaurants, muntatge bar durant els partits, etc.
Presentar Factures d’equipaments individual (samarretes, guants, botes, etc.).
16.4 El departament d’Esports haurà d’estampillar en els documents aportats pel
beneficiari, amb el segell creat a l’efecte, de manera que quedi constància de l’import
subvencionat i que aquest no seran vàlids per altres justificacions de subvencions.
16.5 En la mesura que tingui lloc la presentació dels justificants per part del beneficiari,
el Regidor d’Esports, amb el corresponent informe favorable, proposarà al Regidor
d’Hisenda l’aprovació dels justificants i el reconeixement de l’obligació. En cas de no
presentar-se degudament la justificació, l’import de la subvenció restarà reduït en la
mateixa proporció.

16.6 Els pagaments de les subvencions es realitzaran per transferència bancària un
cop s’hagin aprovat els justificants.
16.7 Si es dona el cas que hi ha subvencions que, una vegada acabat el termini de
justificació, quedin sense justificar o se’n redueixi l’import, la quantitat que formi el
sobrant podrà tornar a ser atorgada mitjançant noves sol·licituds. Aquests sobrants
només podran destinar als conceptes de “LLICÈNCIES ESPORTIVES” o per
“MATERIAL ESPORTIU NO INVENTARIABLE”. La sol·licitud s’ha de presentar amb
el model corresponent dins d’un termini màxim de 15 dies naturals a partir que
l’Ajuntament comuniqui a l’entitat les quantitats pendents de justificar o se’n redueixi
l’import. En aquest cas, la documentació justificativa (factures) s’haurà d’adjuntar a la
sol·licitud.
En el cas de haver-se aprovat pagaments anticipats o a compte es procedirà al
corresponent expedient de reintegrament de les quantitats no justificades total o
parcialment.
16.8 Una vegada presentades les sol·licituds relatives als sobrats esmentats al punt
anterior, es distribuiran entre els sol·licitants amb els mateixos criteris i límits que els
esmentats als articles 5.1 i 5.3. Es notificarà aquesta resolució als beneficiaris, els
quals hauran de presentar la corresponent acceptació. Posteriorment, el Regidor
d’Esports, amb el corresponent informe favorable, proposarà al Regidor d’Hisenda
l’aprovació dels justificants i el reconeixement de l’obligació, pagant-se en la forma
establerta a l’article 15.6.
DISPOSICIÓ FINAL
En tot allò que no es reguli en aquestes bases, s’estarà el que disposin l’Ordenança
General de Subvencions de l’Ajuntament de Montornès del Vallès i les Bases
d’Execució del Pressupost de la Corporació de l’any corresponent.

Montornès del Vallès, a 19 de març de 2009
El tècnic d’Esports

Josep M. Rosas Novoa

ANNEX 0: CRITERIS DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ.- BAREMS
SUBVENCIONS 2009
1. COEFICIENT ESPORTISTES
10 punts per esportista
2. COEFICIENT EDAT / CATG. COMPETICIÓ
- ESCOLAR:

de 4 a 7 anys:
de 8 a 16 anys

4 punts
5 punts

- FEDERAT:

de 4 a 7 anys:
de 8 a 12 anys:
de 13 a 18 anys:
més de 18 anys:

7 punts
9 punts
11 punts
4 punts

Els punts corresponents es multipliquen per esportista.
3. COEFICIENT PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT FEMNÍ
- ESCOLAR:

de 4 a 7 anys:
de 8 a 16 anys:

1 punt
2 punts

- FEDERAT:

de 4 a 7 anys:
més de 7 anys:

4 punts
6 punts

Els punts corresponents es multipliquen per esportista.
En aquests tres primers coeficients: S’haurà de presentar les fotocòpies del tríptics
d’inscripció dels esportistes, ja sigui a la Federació i/o Consell Esportiu.
4. COEFICIENT D’EMPADRONATS
12 punts per esportista empadronat
S’haurà d’adjuntar llistat amb tots els esportistes empadronats on hi figuri nom i
cognoms i DNI, si en té.
5. COEFICIENT PER QUALIFICACIÓ TÈCNICA

Nacional, INEF o Especialista E.F.
Provincial
Monitor
No Titulat

COORD. ESPORTIU TÈCNIC ESPORTIU
50 punts
30 punts
40 punts
20 punts
30 punts
10 punts
10 punts
5 punts

Els punts corresponents el multipliquen per cada coordinador o bé tècnic que tingui
l’entitat, sempre i quan exerceixin com a tal.
S’haurà de presentar la fotocòpia acreditativa de les titulacions esportives.

6. COEFICIENT ÀMBIT COMPETICIÓ / Nº DESPLAÇAMENTS
Internacional
Estatal
Autonòmic
Provincial
Comarcal
Local

10 punts
8 punts
6 punts
4 punts
1 punt
0 punts

11 punts
9 punts
7 punts
5 punts
2 punts
0 punts

12 punts
10 punts
8 punts
6 punts
3 punts
0 punts

Els punts corresponents a cada grup/equip s’han de multiplicar pel nombre
d’esportistes integrats d’aquest grup/equip.
7. COEFICIENT Nº ASSOCIATS, NO PRACTICANTS
- CAP ASSOCIAT:
- MENYS DE 35 ASSOCIATS:
- ENTRE 35 I 75 ASSOCIATS:
- MÉS DE 75 ASSOCIATS:

0 punts
10 punts
100 punts
200 punts

S’haurà de presentar fotocòpia de tots els carnets d’associats cobrats.
8. COEFICIENT PARTICIPACIÓ DE CLUB ACTIVITATS DEL DEPARTAMENT
D’ESPORTS
- CAP PARTICIPACIÓ:
0 punts
- MENYS DE 3 PARTICIONS:
50 punts
- ENTRE 3 I 5 PARTICIPACIONS: 100 punts
- MÉS DE 6 PARTICIPACIONS:
200 punts
9. COEFICIENT DESPESES ORDINÀRIES QUE GENERA LA COMPETICIÓ:
Llicències, arbitratges, Inscripcions, Assegurances, Revisions Mèdiques
- DESPESES ORDINÀRIES =0:
0 punts
- DESPESES ORDINÀRIES = ( màx. 15% pressupost total despeses):
10 punts
- DESPESES ORDINÀRIES = ( entre 15 – 35% pressupost total despeses): 100 punts
- DESPESES ORDINÀRIES = ( entre 35 – 50% pressupost total despeses): 200 punts
- DESPESES ORDINÀRIES = ( més del 50% pressupost total despeses):
300 punts
10. COEFICIENT
ORGANITZACIÓ
D’ESDEVENIMENTS
ESPORTIUS
CARÀCTER PUNTUAL, AIXÍ COM PROGRAMES ESPORTIUS

DE

- NO ORGANITZA RES:
0 punts
- ESDEVENIMENTS OBERT TANT SOLS A ESPORTISTES DE L’ENTITAT: 50 punts
- ESDEVENIMENTS OBERT A TOTHOM I A NIVELL DE MUNICIPI:
100 punts
S’haurà de multiplicar la puntuació corresponent pel nombre d’esdeveniments.
Es valorarà cada esdeveniment o programa esportiu per separat i s’haurà d’adjuntar
memòria explicativa on hi figuri: descripció de l’esdeveniment o programa, pressupost
(previsió de despeses i ingressos), previsió de participants, dates, recursos humans
necessaris, infraestructura necessària, lloc, entitats implicades, …

11. COEFICIENT PROJECTES DE L’ENTITAT: formació de tècnics, convenis amb
altres entitats locals
- NO TÉ PROJECTES:
- TÉ PROJECTES:

0 punts
100 punts

S’haurà de multiplicar la puntuació corresponent pel nombre de projectes.
Es valorarà cada projecta esportiu per separat i s’haurà d’adjuntar memòria explicativa
on hi figuri: descripció del projecte o programa, pressupost (previsió de despeses i
ingressos), previsió de participants, dates, recursos humans necessaris, infrastructura
necessària, lloc, entitats implicades, …

Josep Maria Rosas i Novoa
Tècnic d’Esports

Montornès del Vallès a, 19 de març de 2009

[Sol·licitud de subvenció ordinària per les Entitats Esportives locals]
MODEL GENERAL
Nom: __________________________ Cognoms: ___________________________________________
NIF: ________________________ Adreça: ________________________________________________
Població: _________________________________________________ Codi postal: ________________
Telèfon: __________________________________

Fax: ___________________________________

Correu electrònic: _____________________________________________________________________

Nom de l’Entitat Esportiva a qui represento:
____________________________________________________________________________________
CIF/NIF: ________________________ Adreça: _____________________________________________
Població: _________________________________________________ Codi postal: ________________
Telèfon: ___________________________________

Fax: ____________________________________

e-mail: ______________________________

EXPOSO: Que per tal de portar a terme el programa o l’activitat _________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
SOL·LICITO: Una subvenció ordinària per l’any 2009.
I presento la documentació següent:
1.- Memòria de les activitats programades any 2009
2.- Memòria de les activitats any 2008
3.- Pressupost detallat any 2009 (ingressos i despeses)
4.- Pressupost tancat de l’any 2008 (ingressos i despeses)
5.- Declaració jurada de les ajudes o subvencions que rebeu d’altres
estaments i/o empreses any 2008
6.- Fotocopies originals i/o compulsades de les factures justificatives de la subvenció rebuda de l’any
2008

Montornès del Vallès, _________ d _______________________ de 2009

(signatura)
__________________________________________________________
A LA REGIDORIA D’ESPORTS DE L’ AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS

[Sol·licitud de subvenció ordinària per les Entitats Esportives locals]
MODEL 1 (subvenció per fitxes esportistes, pagament d’arbitratges i de monitors/entrenadors)
Nom: __________________________ Cognoms: ___________________________________________
NIF: ________________________ Adreça: ________________________________________________
Població: _________________________________________________ Codi postal: ________________
Telèfon: __________________________________

Fax: ___________________________________

Correu electrònic: _____________________________________________________________________
Nom de l’Entitat Esportiva a qui represento:
___________________________________________________________________________________
CIF/NIF: ________________________ Adreça: ____________________________________________
Població: _________________________________________________ Codi postal: _______________
Telèfon: ___________________________________

Fax: ___________________________________

e-mail: ______________________________ _______________________________________________

EXPOSO: Que per tal de portar a terme el programa o l’activitat________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

SOL·LICITO: Una subvenció ordinària per fitxes esportistes, pagaments d’arbitratges i de
monitors/entrenadors de l’entitat.
I presento la documentació següent:
1.- Número d’esportistes totals de l’entitat
2.- Número total de partits (si es un esport d’equip) i/o de competicions (si es un esport
individual) de l’entitat
3.- Número total d’entrenadors/monitors de l’entitat
4.- Factures justificatives originals i/o compulsades de fitxes, llicencies pagaments
d’arbitratges i de monitors/entrenadors de l’entitat
5.- Altres

Montornès del Vallès, _________ d _______________________ de 2009

(signatura)
__________________________________________________________
A LA REGIDORIA D’ESPORTS DE L’AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS

[Sol·licitud de subvenció ordinària per les Entitats Esportives locals]
MODEL 2 (subvenció per competicions i classificacions esportives)
Nom: __________________________ Cognoms: ___________________________________________
NIF: ________________________ Adreça: ________________________________________________
Població: _________________________________________________ Codi postal: ________________
Telèfon: __________________________________

Fax: ___________________________________

Correu electrònic: _____________________________________________________________________
Nom de l’Entitat Esportiva a qui represento:
___________________________________________________________________________________
CIF/NIF: ________________________ Adreça: ____________________________________________
Població: _________________________________________________ Codi postal: _______________
Telèfon: ___________________________________

Fax: ___________________________________

e-mail: ______________________________ _______________________________________________

EXPOSO: Que per tal de portar a terme el programa o l’activitat________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

SOL·LICITO: Una subvenció ordinària per competicions i classificacions esportives.
I presento la documentació següent:
1.- Fotocopies de les diferents classificacions esportives aconseguides pels diferents
equips i/o esportistes de l’entitat

Montornès del Vallès, _________ d _______________________ de 2009

(signatura)
__________________________________________________________
A LA REGIDORIA D’ESPORTS DE L’AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS

[Sol·licitud de subvenció ordinària per les Entitats Esportives locals]
MODEL 3 (subvenció per material esportiu no inventariable)
Nom: __________________________ Cognoms: ___________________________________________
NIF: ________________________ Adreça: ________________________________________________
Població: _________________________________________________ Codi postal: ________________
Telèfon: __________________________________

Fax: ___________________________________

Correu electrònic: _____________________________________________________________________
Nom de l’Entitat Esportiva a qui represento:
___________________________________________________________________________________
CIF/NIF: ________________________ Adreça: ____________________________________________
Població: _________________________________________________ Codi postal: _______________
Telèfon: ___________________________________

Fax: ___________________________________

e-mail: ______________________________ _______________________________________________

EXPOSO: Que per tal de portar a terme el programa o l’activitat________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

SOL·LICITO: Una subvenció ordinària per material esportiu no inventariable.
I presento la documentació següent:
1.- Descripció del material esportiu no inventariable necessari pel desenvolupament
habitual d’aquesta entitat

Montornès del Vallès, _________ d _______________________ de 2009

(signatura)
__________________________________________________________
A LA REGIDORIA D’ESPORTS DE L’AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS

[Sol·licitud de subvenció ordinària per les Entitats Esportives locals]
MODEL 4 (subvenció per actes/competicions esportives obertes a la població)
Nom: __________________________ Cognoms: ___________________________________________
NIF: ________________________ Adreça: ________________________________________________
Població: _________________________________________________ Codi postal: ________________
Telèfon: __________________________________

Fax: ___________________________________

Correu electrònic: _____________________________________________________________________
Nom de l’Entitat Esportiva a qui represento:
___________________________________________________________________________________
CIF/NIF: ________________________ Adreça: ____________________________________________
Població: _________________________________________________ Codi postal: _______________
Telèfon: ___________________________________

Fax: ___________________________________

e-mail: ______________________________ _______________________________________________

EXPOSO: Que per tal de portar a terme el programa o l’activitat________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

SOL·LICITO: Una subvenció ordinària actes/competicions esportives obertes a la població.
I presento la documentació següent:
1.- Memòria de la competició i/o acta esportiu
2.- Factures originals i/o compulsades de les despeses de la competició i/o acta
esportiu

Montornès del Vallès, _________ d _______________________ de 2009

(signatura)
__________________________________________________________
A LA REGIDORIA D’ESPORTS DE L’AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS

[Sol·licitud de subvenció ordinària per les Entitats Esportives locals]
MODEL 5 (subvenció per beques i ajuts)
Nom: __________________________ Cognoms: ___________________________________________
NIF: ________________________ Adreça: ________________________________________________
Població: _________________________________________________ Codi postal: ________________
Telèfon: __________________________________

Fax: ___________________________________

Correu electrònic: _____________________________________________________________________
Nom de l’Entitat Esportiva a qui represento:
___________________________________________________________________________________
CIF/NIF: ________________________ Adreça: ____________________________________________
Població: _________________________________________________ Codi postal: _______________
Telèfon: ___________________________________

Fax: ___________________________________

e-mail: ______________________________ _______________________________________________

EXPOSO: Que per tal de portar a terme el programa o l’activitat________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

SOL·LICITO: Una subvenció ordinària per beques i ajuts.
I presento la documentació següent:
1.- Fotocopia del pagament de la formació d’entrenadors i esportistes
2.- Participació en altres promocions esportives

Montornès del Vallès, _________ d _______________________ de 2009

(signatura)
__________________________________________________________
A LA REGIDORIA D’ESPORTS DE L’AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS

[Sol·licitud de subvenció ordinària per les Entitats Esportives locals]
MODEL 6 (subvenció per competicions Nacionals fora de Catalunya)
Nom: __________________________ Cognoms: ___________________________________________
NIF: ________________________ Adreça: ________________________________________________
Població: _________________________________________________ Codi postal: ________________
Telèfon: __________________________________

Fax: ___________________________________

Correu electrònic: _____________________________________________________________________
Nom de l’Entitat Esportiva a qui represento:
___________________________________________________________________________________
CIF/NIF: ________________________ Adreça: ____________________________________________
Població: _________________________________________________ Codi postal: _______________
Telèfon: ___________________________________

Fax: ___________________________________

e-mail: ______________________________ _______________________________________________

EXPOSO: Que per tal de portar a terme el programa o l’activitat________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

SOL·LICITO: Una subvenció ordinària per competicions Nacionals fora de Catalunya.
I presento la documentació següent:
1.- Memòria de la competició
2.- Factures originals i/o compulsades d’allotjament en el lloc de la competició
3.- Factures originals i/o compulsades de les quotes d’inscripció en la competició

Montornès del Vallès, _________ d _______________________ de 2009

(signatura)
__________________________________________________________
A LA REGIDORIA D’ESPORTS DE L’AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS

[Sol·licitud de subvenció ordinària per les Entitats Esportives locals]
MODEL 7 (subvenció per material de trofeus i obsequis)
Nom: __________________________ Cognoms: ___________________________________________
NIF: ________________________ Adreça: ________________________________________________
Població: _________________________________________________ Codi postal: ________________
Telèfon: __________________________________

Fax: ___________________________________

Correu electrònic: _____________________________________________________________________
Nom de l’Entitat Esportiva a qui represento:
___________________________________________________________________________________
CIF/NIF: ________________________ Adreça: ____________________________________________
Població: _________________________________________________ Codi postal: _______________
Telèfon: ___________________________________

Fax: ___________________________________

e-mail: ______________________________ _______________________________________________

EXPOSO: Que per tal de portar a terme el programa o l’activitat________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

SOL·LICITO: Una subvenció ordinària per material de trofeus i obsequis.
I presento la documentació següent:
1.- Memòria de la competició
2.- Factures originals i/o compulsades de les despeses en material de trofeus i/o
obsequis que es derivin de la competició i/o acta esportiu

Montornès del Vallès, _________ d _______________________ de 2009

(signatura)
__________________________________________________________
A LA REGIDORIA D’ESPORT DE L’AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS

DADES ENTITAT ESPORTIVA
Entitat sol·licitant:
FITXA NÚM. 1

DADES ENTITAT ESPORTIVA
CONTACTE I FUNCIONAMENT

President/a:
Telèfon:
Núm. Registre a l’Ajuntament:
NIF de l’entitat:
Correu electrònic de l’entitat:
Núm. Socis de la temporada 2008/2009:
DADES ENTITAT ESPORTIVA
Persona de contacte:
Càrrec:
Adreça:
Codi Postal:
Població:
Telèfon:
Adreça electrònica:
Categoria
esportiva
Escola
Pre
benjamins
Benjamins
Alevins
Infantils
Cadets
Juvenils
Juniors
Sèniors

Veterans
Altres:

Número
equips

Edats dels
esportistes

Núm.
esportistes

Esportistes
masculins

Esportistes
Femenins

Categoria
esportiva

Núm.
esportistes

Cost
fitxa

Cost
revisió

Escola
Pre benjamins
Benjamins
Alevins
Infantils
Cadets
Juvenils
Juniors
Sèniors
Veterans
Altres:
QUOTA D’INSCRIPCIÓ: €, que inclou
Altres despeses dels esportistes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

carnet de soci: €
equipació: €
revisió mèdica: €
assegurança: €
material: €
desplaçament: €
altres (especificar):

COST DEL CARNET DE SOCI:
1.
2.
3.
4.
5.

individual:
Familiar:
Infantil:
Jubilat:
altres (especificar):

NUMERO TOTAL D’ENTRENADORS DEL CLUB:
1. amb títol nacional:
2. amb títol provincial:
3. amb títol de monitor:
4. sense títol oficial:
5. altres títol oficials (especificar quin i quants):

Núm.
Partits
Casa

Cost
partit

Cost
Total
General

ACTIVITATS PROGRAMADES PER L’ANY 2009
projecte
activitat

dates
durada

breu
descripció

destinataris

espai

ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS ESPORTIVES AL MUNICIPI ANY 2009
(activitats adreçades i obertes al municipi)
activitats

Dates
Durada

breu
Descripció

Destinataris

espai

ÈXITS ESPORTIUS ANY 2008
(assenyaleu aquelles dades que considereu d’interès pel que fa als èxits esportius d’aquesta
entitat aconseguits en l’any 2008)

Ajuntament de Montornès del Vallès

Departament d’Esports

