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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT DE CAMPANET

10625 Bases reguladores de les beques per a la pràctica de l'esport de competició

Fent públic que la Junta de Govern Local d'aquesta Corporació, en sessió de data 22 de novembre de 2022, aprovà les Bases per a la
, transcrites seguidament:concessió de beques per a la pràctica d'esport de competició

BASE 1ª. Objecte i àmbit d'aplicació

És objecte de les presents bases regular la concessió de beques per a la pràctica d'esport de competició (federat) fora del municipi durant el
període 2022.

A aquesta convocatòria es destina una quantitat de 3000€ amb càrrec al Pressupost 2022.

BASE 2ª. Beneficiaris i sol·licitants de l'ajuda

Poden ser beneficiàries d'aquestes beques les persones empadronades a Campanet i que s'hagin de desplaçar fora del municipi per a la
pràctica de l'esport de competició.

BASE 3ª. Requisits

Les persones per a sol·licitar les beques han de complir els requisits següents:

1. Ser menors de 23 anys.
2. Practicar un esport de competició (federat) fora del municipi de Campanet.
3. Estar empadronades al municipi de Campanet.
4. Practicar un esport que no es pugui practicar a Campanet o en una categoria superior a la que s'hi practica.

BASE 4ª. Quantia subvencionable i durada

1. L'import màxim de l'ajuda per sol·licitant serà de 200€ per any subvencionat.

2. En qualsevol cas, el període màxim subvencionable és el de la temporada 2022.

3. Aquestes anualitats es podran demanar de manera individualitzada per cada un dels esportistes i s'hauran de justificar també de manera
individualitzada.

4. L'import de la beca dependrà de la següent baremació (cal indicar amb claredat cada un dels indicadors a baremar, si no és així no es
puntuarà l'indicador ambigu):

a. Nivell i categoria a la qual participa l'esportista:
 

I. Internacional (4 punts)
II. Estatal (3 punts)
III. Autonòmic (2 punts)
IV. Mallorca (1 punt)
La persona sol·licitant haurà d'especificar les categories que hi ha a l'esport que practica i indicar la categoria en què
practica.
 

b. Transport necessari per al desplaçament.
 

I. No necessita acompanyant - vehicle propi (1punt)
II. Necessitats d'acompanyants (2 punts)
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c. Distància des de Campanet  fins al lloc on es practica l'esport (anada i tornada):
 

I. Menys de 20 km (1punt)
II. Més de 20 km (2 punts)
 

d. Dies d'entrenament, partit o competició:
 

I. Menys de 4 dies a la setmana (1 punt)
II. Més de 4 dies a la setmana (2 punts)

Aquesta baremació s'ha d'entregar per la persona interessada emplenada a l'annex

BASE 5ª. Documentació que cal aportar

Sol·licitud oficial degudament emplenada.
Fotocòpia del DNI/NIF.
Certificat d'empadronament.
Document oficial expedit pel club en el qual consti la participació activa a l'esport en qüestió per cada una de les anualitats.
Declaració jurada que no rep cap ajuda pública o privada pel mateix concepte (si rep qualque tipus d'ajuda s'ha d'indicar l'organisme i
la quantitat) per cada una de les anualitats.
Document oficial expedit pel club en el qual consti que l'esportista no rep cap compensació econòmica per part del club o si la rep ha
d'especificar la quantitat per cada una de les anualitats.
Full d'autobarem de cada una de les anualitats per les quals es sol·licita l'ajuda d'esportistes federats(annex 1 )

Es pot requerir al sol·licitant qualsevol documentació que resulti necessària per a verificar que els requisits exigits es compleixen.

S'autoritza a l'Ajuntament a fer les comprovacions oportunes del compliment dels requisits exposats en aquestes bases.

BASE 6ª. Sol·licitud i lloc de presentació

Per a optar a les ajudes previstes en aquestes Bases s'ha de presentar sol·licitud en el Registre General de l'Ajuntament de Campanet (Plaça
Major – 24) adjuntant-hi la documentació requerida.

Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds es comprovarà la documentació presentada i si s'hi observen deficiències es requerirà
la persona sol·licitant en un termini màxim de 10 dies per esmenes.

BASE 7ª. Proposta i concessió de subvencions

Després que l'Àrea d'Esports valori les sol·licituds, la Batlia nomenarà una comissió perquè les aprovi definitivament. El termini màxim de
resolució d'aquesta convocatòria serà d'un més comptat des que acabi el període de presentació de sol·licituds. La dita comissió podrà
requerir els documents complementaris que es considerin necessaris per a conèixer adequadament les circumstàncies peculiars de cada cas.

A la vista de la relació de sol·licitants la comissió destinarà quin nombre d'ajudes es poden concedir en funció dels recursos disponibles.

BASE 8 ª. Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals, comptats des de la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears .

BASE 9 ª. Incompatibilitats de la convocatòria

Queden exclosos de la convocatòria els esportistes que rebin les ajudes estatals o autonòmiques pel mateix concepte.

BASE 10ª. Compromisos i obligacions que adquireixen els beneficiaris

Mitjançant resolució motivada es pot obligar les persones beneficiàries a tornar l'ajuda i els interessos de demora en els supòsits
d'incompliment de les obligacions adquirides.

Estar al corrent de pagament amb les obligacions tributàries de l'Ajuntament de Campanet.

Document signat electrònicament (30 de novembre de 2022)
La batlessa

Rosa Mª Bestard Pons
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SOL·LICITUD D'AJUDA PER A ESPORTISTES FEDERATS – 2022

DADES DE L'ESPORTISTA:

NOM I COGNOMS: NIF:

ADREÇA:

TELÈFON/S ADREÇA ELECTRÒNICA:

DADES DEL SOL·LICITANT (en cas de representació):

NOM I COGNOMS: NIF:

ADREÇA:

TELÈFON/S ADREÇA ELECTRÒNICA:

EXPOSA:

Que pretén sol·licitar una ajuda a l'Ajuntament de Campanet per la següent activitat federada:

______________________________________________________________________________

Que sol·licita l'ajuda per a les següents anualitats (marcar l'anualitat o anualitats corresponents):
2022

Que acredita complir tot els requisits publicats a les bases per a la concessió de beques per a la pràctica d'esport de competició de
l'Ajuntament de Campanet i autoritza a l'Ajuntament a fer les comprovacions oportunes.
Que adjunta la següent documentació (marcar els documents presentats) 

Fotocòpia del DNI/NIF.
Certificat d'empadronament.
Document oficial expedit pel club en el quan consti la participació activa a l'esport en qüestió per cada una de les anualitats.
Declaració jurada que no rep cap ajuda pública o privada pel mateix concepte (si res qualque tipus d'ajuda s'ha d'indicar
l'organisme i la quantitat) per cada una de les anualitats.
Document oficial expedit pel club en el qual consti que l'esportista no rep cap compensació econòmica per part del club o si
la rep ha d'especificar la quantitat per cada una de les anualitats.
Full d'Autobarem de cada una de les anualitats per les qual es sol·licita l'ajuda.

SOL·LICITA:

Que em sigui atorgada la corresponent ajuda.

Campanet, ___ de ________________ del ___________

 

Signatura
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