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Consell Comarcal del Montsià
ANUNCI
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 2, de data 3 de gener de 2012, es va publicar l’acord
d’aprovar inicial de les bases reguladores que regiran la concessió de trofeus i distincions esportives.
Transcorregut el termini de 30 dies no s’ha presentat al·legacions, per tant, l’aprovació inicial ha esdevingut definitiva.
Tal com s’estableix el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, es publica tot seguit el text íntegre:

“BASES REGULADORES QUE REGIRAN LA CONCESSIÓ DE TROFEUS I DISTINCIONS ESPORTIVES
1r. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és la regulació del procediment que cal seguir per a l’atorgament de trofeus i distincions
esportives que es lliuraran a les entitats esportives de la comarca del Montsià en funció de la valoració de les
sol·licituds que es presentin.
2n. Beneficiaris
Podran adherir-se a l’adquisició d’aquests trofeus i distincions esportives:
a) Les entitats esportives de la comarca del Montsià sense finalitat de lucre inscrites al registre de clubs i associacions
esportives de la Direcció General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.
b) Les AMPA de la comarca, per tal de promoure l’esport, sempre que facin activitats a nivell local i/o comarcal, fora
de les activitats del centre.
c) Als ajuntaments de la comarca que organitzin des del propi organisme activitats vinculades en l’àmbit esportiu.
3r. Sol·licituds
3.1 Les sol·licituds s’hauran de presentar mitjançant els models d’impresos normalitzats que es poden obtenir al
Consell Comarcal del Montsià i a la seva pàgina web www.montsia.cat a l’apartat d’esports. Les sol·licituds s’han
d’adreçar al o la responsable de l’Àrea d’Esports del Consell Comarcal del Montsià i es poden presentar al Registre
General del Consell Comarcal del Montsià (Pl. Lluís Companys, s/n d’Amposta).
3.2 Poden presentar sol·licituds les persones físiques o jurídiques, públiques o privades que promoguin propostes
relacionades amb la realització d’activitats esportives.

4t. Documentació a portar
4.1 A la sol·licitud de subvenció cal adjuntar la documentació següent:
a) Fotocòpia compulsada del NIF de l’entitat i documentació que acrediti la seva personalitat jurídica i, en el seu
cas, el número de registre d’entitats esportives de la Secretaria General de l’Esport.
b) Fotocòpia compulsada del DNI de la persona signant de la sol·licitud juntament amb la documentació que acredita
la representació amb la que actua.
4.2 Si la sol·licitud no reuneix els requisits previstos a la convocatòria o no s’adjunta tota la documentació establerta
en aquestes bases, la unitat competent per gestionar la sol·licitud requerirà a la persona o entitat sol·licitant per tal
que esmeni els defectes i aporti la documentació requerida en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà
de rebre la notificació, amb la indicació que si no ha fa s’entendrà que desisteix de la seva sol·licitud.
4.3 En el cas que la informació presentada sigui insuficient, el Consell Comarcal del Montsià podrà demanar als
sol·licitants l’ampliació de la informació facilitada.
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3.3 El termini de presentació de les sol·licituds serà el dia 30 de setembre.
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4.4 Les sol·licituds es podran obtenir per mitjà del web www.montsia.cat a l’apartat d’esports i es podran presentar
al registre del Consell Comarcal del Montsià.
5. Criteris de valoració
Les sol·licituds es valoraran (d’1 a 10 punts) en funció dels següents criteris:
a) Interès i impacte de l’activitat.
b) Iniciativa de l’entitat en el foment de l’esport.
c) Els recursos econòmics que disposi el sol·licitant.
Un cop realitzada la valoració de totes les sol·licituds presentades i en funció del nombre de trofeus que es disposin,
es farà l’atorgament a cadascuna de les entitats.
El Consell Comarcal del Montsià solament atorgarà trofeus per entitat, club, associació, AMPA o ens local sol·licitant
i per activitat. En el cas que se’n presentin diverses, es valorarà la sol·licitud que obtingui una major puntuació
d’acord amb els criteris anteriorment establerts.
En cap cas s’atorgaran trofeus per a diferents seccions d’una mateixa entitat en el supòsit que es facin peticions
independents, per la qual cosa les diferents seccions s’hauran de ficar d’acord per unificar-ho en una única sol·licitud.
En qualsevol cas, es valorarà aquella que obtingui una major puntuació segons els criteris de puntuació establerts.
6. Criteris d’atorgament
Es tindrà en compte que tots els municipis del Montsià puguen ser beneficiaris de l’atorgament anual de trofeus o
distincions esportives.
S’estableix un nombre màxim de 3 trofeus anuals per entitat.
El Consell Comarcal del Montsià atorgarà trofeus fins a final d’existències.
7. Obligacions adjudicataris
Els adjudicataris hauran de recollir els trofeus adjudicats a les dependències de l’ens comarcal i dins del termini ficat
per aquest, tot signant el corresponent rebut de recollida i acceptació dels trofeus.
L’entitat en la difusió de la seva activitat haurà de fer constar en la publicitat amb el suport i l’escut del Consell
Comarcal del Montsià.
Els adjudicataris accepten les bases i el seu compliment, i per tant, no podran fer cap tipus d’operació comercial
amb els trofeus atorgats, els quals hauran de destinar-los a l’ús ficat a les esmentades bases, derivant-se en cas
contrari de les responsabilitats legals corresponents.
8. Justificació
Les entitats beneficiàries d’aquestes bases reguladores per a la concessió de trofeus i distincions hauran de
presentar al Consell Comarcal del Montsià, 15 dies després de realitzar-se l’activitat, la documentació següent:
a) Es lliurarà en format paper o en format digital fotografies que mostrin el lliurament dels trofeus.
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Amposta, 16 de febrer de 2012.
Joan Martín Masdéu
PRESIDENT

https://www.dipta.cat/ebop/
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