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ÀREA DE PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS
Servei d’Esports

ANUNCI

D’acord amb el que preveu l’article 11.5 de les Bases específiques reguladores de la
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a activitats
esportives de l’Ajuntament de Sabadell (BOPB 14 de març de 2019), aquest anunci es
publicarà al BOPB i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Sabadell, i té efectes de
notificació, d’acord amb el que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
L’acord de Junta de Govern Local de data 6 de setembre de 2022 va aprovar
l’atorgament, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta de la
Comissió qualificadora, de les subvencions destinades a la promoció de l’esport, en la
modalitat de promoció de l’esport escolar en horari no lectiu, convocatòria 2021-2022,
segons el text íntegre que diu literalment el següent:
“
Antecedents de fet
1.
En data 29 de novembre de 2021, la Junta de Govern Local aprova la
convocatòria oberta de les subvencions esportives en la modalitat de promoció de
l’esport escolar en horari no lectiu, per al curs 2021-2022, la qual es regeix per les
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva per activitats esportives, aprovades per acords plenaris de 28
de febrer de 2019, i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 14 de
març de 2019, i considerades definitivament aprovades amb efectes del dia 24 d’abril
de 2019, tal i com certifica el secretari general d’aquest ajuntament.
2.
En data 24 de gener de 2022, es publica al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona l’esmentada convocatòria.
3.
En data 14 de febrer de 2022, finalitza el termini de presentació de sol·licituds
per aquesta modalitat. A partir d’aquesta data, s’efectuen requeriments d’esmena a
diversos sol·licitants. Tant els citats requeriments com les corresponents respostes
figuren a l’expedient.
4.
En data 30 de juny de 2022, el cap de secció d’Activitats Esportives emet
informe tècnic previ a l’acta de la Comissió Qualificadora en relació a la concessió
d’aquestes subvencions, el qual consta a l’expedient, on es posa de relleu el següent:
-

El servei d’Esports ha rebut un total de 40 sol·licituds demanant una subvenció
en la modalitat de promoció de l’esport escolar en horari no lectiu per al curs
2021-2022.
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-

Núm.
registre

Havent analitzat les sol·licituds presentades i aplicant els criteris anteriorment
citats, es considera necessari tenir per desistides o, en el darrer cas,
inadmetre, les següents sol·licituds pels motius que s’indiquen a continuació:

Data

NIF

Entitat

CREU ALTA
22339/2022 11/02/2022 G62212501 HANDBOL

Motiu desistiment/inadmissió
SABADELL

SABADELL NORD
23211/2022 14/02/2022 G63300826 DE FUTBOL

23217/2022 14/02/2022

CLUB

G62081872 CF UNIO CAN RULL
ROMULO TRONCHONI

23245/2022 14/02/2022 G59447128

APA DEL CP CINFUENTES
DE SABADELL

23264/2022 15/02/2022 G60844214

FUTBOL SALA SABADELL
FEMENI

-

L’entitat va ser requerida a fi d’esmenar deficiències
detectades en la sol·licitud, sense que hagi donat
resposta al requeriment dins del termini legal per ferho.
L’entitat va ser requerida a fi d’esmenar deficiències
detectades en la sol·licitud, sense que hagi donat
resposta al requeriment dins del termini legal per ferho.
L’entitat va ser requerida a fi d’esmenar deficiències
detectades en la sol·licitud, sense que hagi donat
resposta al requeriment dins del termini legal per ferho.
L’entitat va ser requerida a fi d’esmenar deficiències
detectades en la sol·licitud, sense que hagi donat
resposta al requeriment dins del termini legal per ferho.
Presenta la sol·licitud fora de termini establert.

Pel que fa a la resta de sol·licituds, 35, es considera que compleixen els
requisits per participar en aquesta convocatòria, de conformitat amb l’article 3
de la mateixa.
Seguidament, el cap de la secció d’Activitats Esportives, en l’informe previ
esmentat, manifesta una proposta de distribució de puntuació a les sol·licitants
admeses, en base als criteris de valoració previstos a l’article 10.2 de les Bases
reguladores i a l’article 6 de la convocatòria. En conseqüència, efectua també
proposta en relació a la distribució econòmica de la subvenció.

5.
En data 30 de juny de 2022, es reuneix la Comissió Qualificadora a fi i efecte
de valorar les sol·licituds formulades, de conformitat amb l’article 9.7 de l’Ordenança
General de Subvencions en relació amb l’article 11 de les Bases de l’article 8 de la
convocatòria. En aquest sentit, consta a l’expedient l’acta d’aquesta Comissió, on la
presidenta formula proposta d’atorgament a l’òrgan concedent, en base al citat informe
tècnic previ emès pel cap de la secció d’Activitats Esportives.
6.
El responsable jurídic de l’expedient, segons informe de data 30 de juny de
2022, informa favorablement la proposta tècnica, atès que aquesta s’ajusta al règim
jurídic aplicable.
7.
Aquest expedient està subjecte al règim de fiscalització limitada prèvia d’acord
amb els articles 18 i 19 del Reglament de control intern de l’Ajuntament de Sabadell
(RCIAS).
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Fonaments de Dret
És d’aplicació la normativa següent:
a) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
b) L’Ordenança General de Subvencions.
c) Les bases reguladores de la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva per activitats esportives, aprovades definitivament en
data 24 d’abril de 2019.
d) La convocatòria oberta de les subvencions esportives en la modalitat de
promoció de l’esport escolar en horari no lectiu, per al curs 2021-2022,
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 24 de gener de
2022.
e) El Decret d’Alcaldia 6749/2019, de 25 de juny, de delegació de competències a
la Junta de Govern Local.

D’aquesta regulació són destacables les següents consideracions jurídiques:
1.
El procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva està regulat sistemàticament en els articles 23, 24, 25, 26 i 27 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Així mateix, també es regula a
l’article 9 de l’Ordenança General de Subvencions.
2.
L’article 11 de les Bases reguladores de la concessió de subvencions en règim
de concurrència competitiva per activitats esportives, i de manera anàloga l’article 8 de
la convocatòria de la modalitat de promoció de l’esport escolar en horari no lectiu, per
al curs 2021-2022, disposen el següent:
“Totes les subvencions s’atorgaran mitjançant concurrència competitiva sota els
principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
El procediment per la concessió de les subvencions, per comparació de les sol·licituds
presentades, s’iniciarà d’ofici mitjançant la convocatòria, que es remetrà a la BDNS per
se publicada al BOPB; també es publicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament.
Es crearà una Comissió qualificadora amb la funció de valorar les sol·licituds
formulades i presentar a l’òrgan concedent una proposta d’adjudicació, de conformitat
amb els criteris d’avaluació establerts en aquestes bases. La Comissió qualificadora
estarà presidida per la Cap de l’Àrea, i en formaran part el cap del Servei d’Esports,
un/una tècnic/ica del Servei i la tècnica jurídica del Servei, que actuarà com a
secretària.
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El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment serà de tres
mesos, a partir de la data límit de presentació de sol·licituds. El venciment d’aquest
termini sense que s’hagi notificat la resolució comportarà la sol·licitud com a denegada
per silenci administratiu.
La notificació de la resolució s’efectuarà a través del BOPB i de la seu electrònica de
l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i es podrà
consultar a través de la pàgina web de l’Ajuntament.
L’òrgan de valoració podrà comptar, si es considera necessari, amb l’assessorament
extern d’organismes especialitzats. La comissió seguirà els criteris d’avaluació
establerts a aquestes bases per determinar la subvenció econòmica que correspondrà.
Els beneficiaris hauran d’acceptar la resolució atorgada en el termini de 10 dies hàbils
des de la publicació dels acords.
L’òrgan competent per a la resolució de l’expedient ho farà de forma motivada, i
s’haurà de pronunciar sobre les sol·licituds a les quals es concedeix la subvenció,
sobre les que s’han de desestimar i sobre les que s’han de tenir la sol·licitud per
desistida.
La resolució que es dicti posa fi a la via administrativa i és susceptible d’impugnació a
través d’un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos des de la publicació, o bé,
amb caràcter potestatiu, per un recurs de reposició, en el termini d’un mes des de la
mateixa data, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que es
consideri oportú.”
3.
De conformitat amb l’article 13 de les Bases: “ 13.1. L’import de la sol·licitud no
excedirà ni del 20% de l’import de la convocatòria ni pot representar més del 80% del
cost de l’activitat o projecte al qual s’apliqui per les línies de promoció esportiva i
promoció de l’esport escolar en horari no lectiu, i del 50% per la promoció de l’esport
femení federat. 13.2. La quantia es determinarà a partir de la prelació de les sol·licituds
presentades per ordre de les puntuacions de qualificació atorgades, excepte que la
comissió de qualificació justifiqui motivadament que es faci a partir de la determinació
proporcional pels punts obtinguts.”
Així mateix, l’article 9 de la convocatòria disposa que: “L’import de la sol·licitud de
subvenció no excedirà del 20% de l’import de la convocatòria. Tampoc pot representar
més del 80% del cost de l’activitat o projecte al qual s’apliqui.
L’import de la subvenció, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa
finalitat per altres administracions públiques i el finançament obtingut d’entitats
privades, no podrà ultrapassar el cost de l’activitat subvencionada.”
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4.
L’article 6 de les Bases preveu: “6.1. Les subvencions aniran a càrrec de la
partida pressupostària que indiqui la convocatòria, d’acord amb les disponibilitats
pressupostàries i la dotació prevista. El crèdit disponible inicial es podrà ampliar amb
subjecció a la normativa vigent. 6.2. L’import màxim de les subvencions atorgades
serà el que estableixi la convocatòria i es distribuirà d’acord amb els criteris de
selecció d’aquestes bases. En cap cas podran ser de tal quantia que aïlladament, o en
concurrència amb altres subvencions o recursos, superin el cost de l’activitat
subvencionada.”
Així mateix, l’article 2 de la convocatòria disposa: “Les subvencions seran d’un import
total màxim estimat de fins a 50.000 €, i aniran amb càrrec a l’aplicació pressupostària
municipal 210 3410 48200, del pressupost municipal de l’exercici 2022.
La quantia es determinarà a partir de la prelació de les sol·licituds presentades per
ordre de les puntuacions de qualificació atorgades, excepte que la comissió de
qualificació justifiqui motivadament que es faci a partir de la determinació proporcional
dels punts obtinguts.
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient en el moment de la resolució de la concessió.”
5.
L’article 10 de les Bases i l’article 6 de la convocatòria estableixen els criteris
de valoració de les sol·licituds admeses, que tindran un valor màxim de 80 punts.
6.
De conformitat amb l’article 20 de la Llei 38/2003, la concessió de les
subvencions s’haurà d’ordenar la publicació en la BDNS. Així mateix, també es
publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb els efectes de
notificació als interessats d’acord amb l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. Així
mateix, també es podrà consultar a la pàgina web de la Corporació, d’acord amb
l’article 11.5 de la Bases i l’article 9 de la convocatòria.
7.
De conformitat amb l’article 11.7 de les bases, i en el mateix sentit a l’article 8
de la convocatòria: “Els beneficiaris hauran d’acceptar formalment la subvenció
atorgada, mitjançant l’escrit que consta com a l’Annex 6, en el termini de 10 dies hàbils
a comptar des de la publicació de la resolució en el Butlletí Oficial de la província de
Barcelona.”
8.
L’òrgan competent per a l’atorgament d’aquestes subvencions és la Junta de
Govern Local, segons Decret d’Alcaldia 6749/2019, de 25 de juny, de delegacions
d’atribucions per part de l’alcaldessa.
Per tot l’anterior, la Junta de Govern Local adopta els següents
ACORDS:
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Primer. Atorgar a les entitats que es relacionen tot seguit, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidenta de la Comissió qualificadora, les subvencions
destinades a la promoció de l’esport, en la modalitat de promoció de l’esport escolar en
horari no lectiu, per al curs 2021-2022, pels imports que en cada cas es detallen,
d’acord amb els criteris de valoració establerts a l’article 10.2 de les Bases reguladores
específiques per l’atorgament de subvencions per activitats esportives i l’article 6 de la
convocatòria, segons la relació següent:

NÚMERO
EXPEDIENT

NIF

ESP/2022/34 G66914607

BENEFICIARI

PRESSUPOST
PROJECTE

IMPORT
SOL·LICITAT

%
SOL·LICITA
T

FUNDACIÓ
VEDRUNA
CATALUNYA
EDUCACIÓ
(VEDRUNA
IMMACULADA
SABADELL)

20.220,00 €

2.975,00 €

14,71%

36,5

2.727,65 €

12.853,94 €

2.800,00 €

21,78%

22

1.644,06 €

17.700,00 €

3.000,00 €

16,95%

41

3.000,00 €

AFA DE L

ESP/2022/44 G63980403 ESCOLA CAN

PUNTS
TOTALS

IMPORT
CONCEDIT

LLONG

ESP/2022/50 G64940083

ASSO
ESPORTIVA
ESCOLAR IES
PAU VILA

ESP/2022/51 G60922093

UNIO
DEPORTIVA
TIBIDABO
TORRE ROMEU

3.000,00 €

2.400,00 €

80,00%

8,5

635,21 €

ESP/2022/57 G64542145

ASSIO
ESPORTIVA
ESCOLAR IES
INDUSTRIAL I
ARTS I OF

8.000,00 €

2.200,00 €

27,50%

20,5

1.531,97 €

ESP/2022/63 G01757459

CLUB FUTBOL
PLANADEU
ROUREDA
SABADELL

7.300,00 €

5.475,00 €

75,00%

17

1.270,41 €

ESP/2022/64 G08859142

CLUB NATACIÓ
SABADELL

8.012,00 €

6.300,00 €

78,63%

10,5

784,67 €

ESP/2022/67 G59916502

AMPA PAU
CASALS

28.781,62 €

6.000,00 €

20,85%

13

971,49 €

ESP/2022/68 G61873881

CREU ALTA
SABADELL
BÁSQUET CLUB

8.000,00 €

2.500,00 €

31,25%

12

896,76 €

ESP/2022/69 G67113019

CLUB RÍTMICA
SABADELL

27.959,08 €

1.500,00 €

5,36%

8

597,84 €

1.617,86 €

1.294,28 €

80,00%

30,5

1.294,28 €

50.500,00 €

5.000,00 €

9,90%

13,5

1.008,86 €

1.867,02 €

1.493,61 €

80,00%

11

822,03 €

1.523,65 €

500,00 €

32,82%

22

500,00 €

56.353,00 €

10.000,00 €

17,75%

22,5

AMPA DE L

ESP/2022/70 G59892000 ESCOLA
AMADEU VIVES
UNIÓ

ESP/2022/71 G63220362 ESPORTIVA
SABADELLENCA
NOU APAC CEIP

ESP/2022/72 G62360706 ANDREU
CASTELLS
CLUB ESPORTIU

ESP/2022/73 G58021767 OAR GRÀCIA
SABADELL
CERCLE

ESP/2022/74 G08511172 SABADELLÈS
1856

1.681,43 €
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ESP/2022/75 G66954835

ASSOCIACIÓ
ESPORTIVA
ARISTOI
FOOTBALL
ACADEMY

12.866,00 €

2.420,00 €

18,81%

29,5

2.204,54 €

ESP/2022/76

R0800898I

SALESIANS
SABADELL

14.085,61 €

1.558,77 €

11,07%

14

1.046,22 €

ESP/2022/77

FUNDACIÓ
R0801782D
ESCOLA I VIDA

24.000,00 €

3.000,00 €

12,50%

18

1.345,14 €

ESP/2022/78 G59443135

ASSOCIACIO
ESPORTIVA CAN
DEU

16.745,00 €

2.500,00 €

14,93%

14,5

1.083,59 €

ESP/2022/80 G64783376

ASSÓ
ESPORTIVA
ESCOLAR IES
JONQUERES DE
SABADELL

6.300,00 €

1.700,00 €

26,98%

31,5

1.700,00 €

ESP/2022/81 G58412511

AMPA CEIP CAN
RULL

1.250,54 €

1.000,00 €

79,97%

13,5

1.000,00 €

ESP/2022/82 G08978256

APA CP JOANOT
ALISANDA

11.855,20 €

1.639,10 €

13,83%

16,5

1.233,05 €

10.600,00 €

2.000,00 €

18,87%

16

1.195,68 €

22.645,30 €

5.550,00 €

24,51%

40

2.989,20 €

970,78 €

776,62 €

80,00%

27

776,62 €

ASSOCIACIÓ

ESP/2022/83 G67406314 JUVENIL
SIMUNT

ESP/2022/84 G59706432

APA INSTITUT
ENSENY MITJA
FERRAN
CASABLANCAS
AMPA ESCOLA

ESP/2022/86 G59524389 JOAQUIM
BLUME

ESP/2022/87 G61799060

AMPA DE L
ESCOLA
TERESA
CLARAMUNT

12.263,27 €

2.023,27 €

16,50%

20

1.494,60 €

ESP/2022/88 G60182631

CLUB
PATINATGE
ARTÍSTIC
SABADELL

12.450,00 €

1.000,00 €

8,03%

5,5

411,02 €

ESP/2022/89 G63613871

CLUB ESPORTIU
GADEX

2.848,95 €

2.136,71 €

75,00%

13

971,49 €

4.421,00 €

1.000,00 €

22,62%

6,5

485,75 €

67.000,00 €

4.000,00 €

5,97%

23

1.718,79 €

8.684,70 €

2.000,00 €

23,03%

26,5

1.980,35 €

58.956,14 €

4.044,14 €

6,86%

38

2.839,74 €

3.620,15 €

1.750,15 €

48,34%

11

822,03 €

19.835,00 €

2.500,00 €

12,60%

12

896,76 €

4.600,00 €

700,00 €

15,22%

4,5

336,29 €

ASSOCIACIÓ

ESP/2022/90 G67033084 ESPORTIVA CAN
LLONG
JOVENTUT

ESP/2022/91 G58354176 ATLÈTICA
SABADELL

ESP/2022/92 G66780115

ASSOCIACIÓ
DEL FUTBOL
BASE DEL
CENTRE D
ESPORTS
SABADELL
AMPA COL LEGI

ESP/2022/95 G58915109 SAGRADA
FAMILIA

ESP/2022/96 G59822429

AMPA IES JOAN
OLIVER

ESP/2022/97 G61984795

CLUB
GIMNASTIC
CATALUNYA
ASSOCIACIÓ

ESP/2022/98 G64398480 ESPORTIVA
DUOSPORT

96.736,65 €
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El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per TINENT D'ALCALDESSA DE L'AREA DE PRESIDENCIA I DRETS SOCIALS (Pol Gibert Horcas) a les 14:31 del dia 09/09/2022. Mitjançant el codi de verificació segura 2P4S5Y3S2J4N2V231B1K pot comprovar la validesa de la
firma electrònica dels documents signats al lloc web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Segon. Inadmetre les sol·licituds de subvenció següents pels motius que s’indiquen:
Núm.
registre

Data

NIF

23264/2022 15/02/2022 G60844214

Entitat

Motiu inadmissió

FUTBOL SALA SABADELL
FEMENI

Presenta la sol·licitud fora de termini establert.

Tercer. Tenir per desistides les següents sol·licituds de subvenció pels motius que
s’indiquen:
Núm.
registre

Data

NIF

Entitat

CREU ALTA SABADELL
22339/2022 11/02/2022 G62212501 HANDBOL

SABADELL NORD CLUB
23211/2022 14/02/2022 G63300826 DE FUTBOL

23217/2022 14/02/2022

G62081872 CF UNIO CAN RULL
ROMULO TRONCHONI

23245/2022 14/02/2022 G59447128

APA DEL CP CINFUENTES
DE SABADELL

Motiu desistiment
L’entitat va ser requerida a fi d’esmenar deficiències
detectades en la sol·licitud, sense que hagi donat
resposta al requeriment dins del termini legal per ferho.
L’entitat va ser requerida a fi d’esmenar deficiències
detectades en la sol·licitud, sense que hagi donat
resposta al requeriment dins del termini legal per ferho.
L’entitat va ser requerida a fi d’esmenar deficiències
detectades en la sol·licitud, sense que hagi donat
resposta al requeriment dins del termini legal per ferho.
L’entitat va ser requerida a fi d’esmenar deficiències
detectades en la sol·licitud, sense que hagi donat
resposta al requeriment dins del termini legal per ferho.

Quart. Aprovar les disposicions de despesa relatives a les subvencions atorgades a
l’acord primer d’acord amb les operacions prèvies que s’han incorporat a la relació Q
número Q/2022/4123.
Cinquè. Aprovar l’anul·lació d’autorització de despesa que s’ha incorporat a la relació
Q número Q/2022/4123.
Sisè. Ordenar la publicació d’aquests acords en la BDNS, d’acord amb l’article 20 de
la Llei de Subvencions, i en el BOPB, amb els efectes de notificació als interessats
previst a l’article 45 de la Llei 39/2015. Així mateix, aquests acords es podran consultar
a la pàgina web de la Corporació.
Setè. Requerir els beneficiaris per tal que acceptin formalment la subvenció concedida
en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de la publicació d’aquests acords en el
BOPB.
“
La qual cosa es fa pública per al general coneixement

Sabadell, a data de la signatura electrònica
El Tinent d’Alcaldessa de l’Àrea de Presidència i Drets Socials
Pol Gibert Horcas

