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AJUNTAMENT DE BELLPUIG

Aprovació bases específiques de l’àmbit esportiu i convocatòria de concessió de subvencions

EDICTE

La Junta de Govern, el 28 d’octubre de 2015, ha aprovat les bases especifiques i la convocatòria per a la 
concessió de subvencions a entitats que realitzin activitats en l’àmbit esportiu, 2015, condicionada a 
l’aprovació definitiva d’aquestes bases.

Les bases específiques se sotmeten a informació pública per un termini de vint dies, mitjançant la publicació 
d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis, i s’entendran definitivament aprovades 
si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el període d’informació pública.

La regulació d’aquest procediment de concessió de subvencions és la que es recull a les bases 
específiques, i a les bases generals reguladores de les convocatòries de subvencions municipals per al 
foment de projectes i activitats d’utilitat pública o interès social desenvolupats per col·lectius establerts a 
Bellpuig, en els camps de l’acció cultural, dels esports, de l’educació, de la joventut i el lleure, i de la 
participació i festes, que van ser aprovades definitivament per la Junta de Govern Local de Bellpuig, el 18 de 
novembre de 2014, i publicades al BOP de Lleida núm. 224, del 21 de novembre de 2014.

D’acord amb el que disposa l’article 124.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de 
Catalunya, com annex es fa públic el text íntegre de les Bases específiques de l’atorgament de subvencions 
de suport al desenvolupament d’activitats esportives de Bellpuig, 2015.

El termini de presentació de sol·licituds, condicionat a l’aprovació definitiva de dites bases especifiques, 
s’iniciarà amb la publicació d’aquest anunci al BOP de Lleida, i es perllongarà fins el proper 30 de novembre 
de 2015.

Bellpuig, 29 d’octubre de 2015
L’alcalde, Salvador Bonjoch i Guim

ANNEX
Bases específiques i convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats que realitzin activitats en 
l’àmbit esportiu

Finalitat dels ajuts
Aquesta línia de subvenció vol promocionar, dinamitzar i facilitar l’actuació dels clubs i entitats sense ànim 
de lucre de caràcter esportiu, i la realització de projectes, programes, serveis i activitats d’aquest caràcter 
esportiu a la vila de Bellpuig. A més de la pràctica ordinària i de competició de cada tipus d’esport, és vol 
promoure la realització d’esdeveniments que promocionin la riquesa esportiva del municipi a nivell nacional i 
internacional.

Entitats beneficiàries
Podran sol·licitar subvencions les entitats i associacions sense ànim de lucre, de la localitat de Bellpuig que 
centrin els seus projectes de forma principal en l’àmbit de l’esport i el manteniment d’hàbits saludables.
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Activitats subvencionables
Els programes, projectes, serveis i activitats objecte de subvenció són:
- Organització o suport d’actes esportius rellevants per a la població i/o d’interès social.
- Escoles d’iniciació i/o promoció en edat escolar i base.
- Esport per a persones amb problemàtiques especials o disminució
- Participació a les competicions organitzades d’esport de base.

Les despeses subvencionades s’hauran de realitzar dins del període comprés entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de cada anualitat.

Dotació pressupostaria
La dotació econòmica d’aquesta convocatòria per a l’any 2015 és de 5.000,00 €, amb càrrec a la partida 
341-480.05 del pressupost municipal. D’altra banda, l’import subvencionable podrà representar com a 
màxim el 80% de les despeses totals del projecte o activitat.

Criteris per l’assignació de subvencions
Els criteris per determinar els ajuts es prioritzaran aquells projectes que tendeixin a:

A) Potenciar programes i activitats de formació destinats a la promoció i foment de l’activitat física i de 
l’esport en categories de base (menys de 18 anys).

B) Afavorir programes d’activitats esportives que comportin la relació entre col·lectius i/o entitats del poble.

C) Tirar endavant projectes educatius – esportius.

D) Foment i promoció de l’esport femení.

E) Afavorir la inclusió de nois i noies procedents de famílies amb condicions socials desfavorides, 
nouvingudes o derivades dels serveis socials.

F) Donar suport a activitats obertes o de caire públic, gestionades per entitats, que suposin una aportació a 
l’oferta esportiva de Bellpuig.

G) Col·laborar amb les activitats organitzades per la Regidoria d’Esports.

Presentació de sol·licituds
La instància de sol·licitud i la seva documentació adjunta es presentaran al registre municipal de 
l’Ajuntament de Bellpuig al C/ Homenatge a la Vellesa, 6, fins el dia 30-11-2015.

Convocatòria
Es farà la corresponent publicació al BOP i per aquells mitjans que s’estimin oportuns, i es comunicarà per 
correu convencional a totes les entitats de la localitat que realitzin activitats en aquest àmbit.

Informació
Ajuntament de Bellpuig
Telèfon: 973320408
Correu electrònic: ajuntament@bellpuig.cat

———
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