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Regidoria d’Esports 

CONVOCATÒRIA DE CONCURS PÚBLIC PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 
EXTRAORDINÀRIES PER AL SUPORT A LES ENTITATS ESPORTIVES I LA PROMOCIÓ DE LA 
PRÀCTICA D’ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES EN L’ESCENARI ACTUAL DE CRISI SANITÀRIA 
PROVOCADA PER LA COVID-19, PER AL SUPORT ALS ESPORTISTES I EQUIPS ESPORTIUS D’ELIT 
QUE GENERIN REPERCUSSIÓ MEDIÀTICA PER LA CIUTAT DURANT EL CURS 2020/2021. 
 
 
1. MOTIU DE LA CONVOCATÒRIA 
 
1.1 Davant la crisi sanitària, social i econòmica que ha desencadenat la Covid-19, la pràctica 
d’activitats físiques i esportives està resultant greument  afectada i  el teixit associatiu esportiu 
de Vilafranca ha fet i esta fent un enorme esforç, tant humà com econòmic, per minimitzar les 
afectacions que aquesta crisi està provocant en l’àmbit esportiu. Un àmbit, l’esport,  que dóna 
resposta directe a les necessitats de salut, de relació social, de lleure i formatives de la ciutadania 
en totes les franges d’edat.  
 
És per aquest motiu que la Regidoria d’esports de l’Ajuntament de Vilafranca es proposa donar 
suport al conjunt d’entitats esportives de Vilafranca en la seva tasca de promoció i creació 
d’oferta de pràctica d’activitats físiques i esportives per a la població de Vilafranca. 
 
1.2 Es objecte d’aquesta convocatòria el concurs públic per a la concessió d'ajuts i 
subvencions als esportistes i equips esportius d’elit de Vilafranca que puguin generar repercussió 
mediàtica per a la ciutat, durant el curs 2020/2021 (entre l’1 d’agost de 2020 i el 31 de juliol de 
2021), què es considerin d’interès públic local .  
 
1.3  Aquesta convocatòria es regirà per l’ordenança General de Subvencions aprovada pel 
Ple Municipal del dia 20 de juny de 2006, publicada en el BOP de data 4 d´octubre de 2006 i en 
el DOGC de data 23 d´octubre de 2006, i pels aspectes d´aquest document que la 
complementin. 
 
 
 
2. FINALITAT DE LES SUBVENCIONS 
 
2.1 Les subvencions tindran per finalitat: 
 

• Donar suport econòmic als esportistes individuals o equips esportius d’elit per facilitar la 
seva dedicació a la preparació esportiva en l’actual escenari de crisi sanitària, de forma 
que pugui esdevenir la seva activitat principal 

• Afavorir la repercussió mediàtica de Vilafranca del Penedès a nivell nacional i 
internacional a través dels esportistes o equips esportius de la ciutat. 
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3.  PROCEDIMENT DEL CONCURS PÚBLIC PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 
 
3.1 Els esportistes individuals i els equips esportius que reuneixin els requisits establerts en 
aquestes bases podran presentar sol·licituds per optar a la concessió de les subvencions 
previstes 
 
3.2 Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, aquestes seran examinades 
tècnicament per comprovar que reuneixen els requisits establerts en aquestes bases. Si la 
documentació presentada fos incorrecta o insuficient es reclamarà la seva adequació, 
rectificació o  les esmenes necessàries, amb indicació que si en el termini de deu dies hàbils no 
s'aporta la documentació sol·licitada, s’entendrà desestimada i s’arxivarà la sol·licitud sense cap 
més tràmit. 
 
3.3  Les sol·licituds admeses seran valorades pel tribunal, d'acord amb els criteris establerts 
en aquestes bases, que emetrà el veredicte de la sol·licitud guanyadora del concurs públic 
 
3.4  El tribunal estarà constituït per la totalitat dels càrrecs del Consell Municipal d'Esports i 
presidit pel/per la President/a del Consell 
 
3.5 La proposta del tribunal es presentarà per la resolució definitiva de la subvenció a l’òrgan 
que disposi d’aquesta competència 
 
3.6 Amb la subvenció resolta, es redactarà  i signarà un conveni entre l'Ajuntament de 
Vilafranca  i els receptors de la subvenció,  que estableix els drets i els deures de les parts, en 
compliment de l'acord del Ple municipal de 19 de gener de 2010. Aquest document tindrà 
caràcter públic i serà objecte de publicació en el portal web municipal. 
 
3.7 El tribunal podrà declarar deserta la convocatòria si el nivell esportiu de les sol·licituds 
no garanteix la repercussió i el retorn mediàtic per la ciutat. 
 
 
 
4.  CRITERIS PER LA VALORACIÓ DE LES SOL.LICITUDS 
 
4.1 El tribunal valorarà les sol·licituds presentades, d'acord amb els criteris establerts en 
aquestes bases, i decidirà com a sol·licitud guanyadora del concurs públic, aquella que 
garanteixi l'assoliment de: 

• el major nivell esportiu 
• la major repercussió  i retorn mediàtic per la ciutat 
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4.2  El tribunal podrà declarar deserta la convocatòria si el nivell esportiu de les sol·licituds 
és massa baix o no es garanteix la repercussió i el retorn mediàtic per la ciutat. 
 
4.3 El tribunal podrà declarar guanyadores ex aequo més d'una sol·licitud, i establir les 
proporcions per repartir l'import total de la subvenció atorgada. 
 
 
 
5. PERSONES BENEFICIÀRIES DE LES SUBVENCIONS 
 
5.1 De forma general  podran presentar-se en aquesta convocatòria per obtenir subvencions 
els esportistes o equips d'esportistes que puguin classificar-se en un dels següents grups: 
 

• Grup 1: esportistes de proves individuals. La sol·licitud es presentarà a títol 
individual. 

• Grup 2: esportistes de proves per equips, amb participació alternativa (p.ex. 
equips de relleus). La sol·licitud es podrà presentar a títol individual o de l'equip 

• Grup 3: esportistes de proves per equips amb participació simultània. La sol·licitud 
es presentarà com equip 

 
i que reuneixin els següents requisits: 
 

• RESIDÈNCIA i VINCULACIÓ ESPORTIVA : 
− sol·licituds pertanyents al grup 1, o grup 2 presentades a títol individual (han de 

complir un dels següents requisits) 
• residir a Vilafranca de forma continuada des de 2 anys abans d'aquesta 

convocatòria 
• residir en un municipi de l'Alt Penedès de forma continuada des de 3 anys abans 

d'aquesta convocatòria i competir també de forma continuada durant 2 
temporades esportives anteriors a aquesta convocatòria amb llicència federativa 
en una entitat esportiva de Vilafranca 

 
− sol·licituds pertanyents al grup 2 presentada com equip i grup 3 

• Com a mínim, el 50% dels components de l'equip han de residir a Vilafranca o en 
un municipi de l'Alt Penedès de forma continuada des de 2 anys abans d'aquesta 
convocatòria i competir també de forma continuada durant 2 temporades 
esportives anteriors a aquesta convocatòria amb llicència federativa en una 
entitat esportiva de Vilafranca 

 
La residència es justificarà mitjançant les dades del padró municipal. 
 



 
 

Antic Camí de Sant Martí, 12  |  08720 Vilafranca del Penedès  |  938 172 318  |  pesports@vilafranca.org  |  www.vilafranca.cat       pàg.
  

4 

Regidoria d’Esports 

L'entitat esportiva no ha de tenir  ànim de lucre, trobar-se inscrita des de 2 anys abans de la 
convocatòria en el registre municipal d'entitats ciutadanes previst en els articles 98 i següents del 
Reglament Orgànic Municipal i disposar de la documentació de l’entitat  actualitzada a la 
normativa vigent. 
 

• NIVELL ESPORTIU: 
− Competir en una modalitat esportiva amb organisme federatiu oficial present a 

Catalunya i vinculat a la Unió de Federacions Esportives Catalanes. 
− Haver aconseguit en la temporada anterior a la convocatòria o dintre de la present, 

resultats rellevants en proves oficials incloses en els programes competitius de 
Campionats nacionals, Campionats d'Europa, Campionats del Món o Jocs Olímpics, 
com a mínim: 

 
• Campionats nacionals: classificació dintre de les 3 primeres posicions, en 

categoria absoluta 
• Campionats d'Europa: classificació dintre de les 5 primeres posicions, en 

categoria absoluta 
• Campionats del Món o Jocs Olímpics: haver estat seleccionat per la 

Federació esportiva corresponent per participar-hi en representació dels 
equips nacionals 

 
En les modalitats esportives que no existeixi cap de les competicions referenciades, es substituirà 
pels rànkings dels Organismes esportius oficials, en els mateixos nivells anteriors. 
 
Els resultats esportius es justificaran mitjançant certificació oficial de les federacions esportives 
de referència. 
 
5.2 No podran demanar l'atorgament de subvencions les entitats i les persones que no hagin 
justificat degudament, dins el termini establert, la destinació d'altres subvencions rebudes 
anteriorment, o bé que no hagin procedit a reintegrar quantitats percebudes amb motiu d'altres 
subvencions que hagin estat objecte de revocació o reducció. 
 
5.3 Amb caràcter general no es pot gaudir de cap subvenció si la persona o entitat sol·licitant 
té pendent de pagament qualsevol deute en període executiu davant l’Ajuntament en el moment 
d’efectuar la proposta de resolució de la sol·licitud. 
 
5.4 No poden obtenir la condició de persones beneficiàries les que hagin estat objecte de 
sancions administratives o de sentències condemnatòries fermes, per haver exercit o tolerat 
pràctiques considerades discriminatòries per raó de sexe o gènere, d'acord amb l'article 11 de la 
Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. 
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6. TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 
 
6.1  El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir de la publicació 
de les bases de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província (BOP). No s’acceptarà cap 
sol·licitud fora d’aquest termini.  
 
6.2 Les subvencions s'han de sol·licitar electrònicament, a l'apartat de Tràmits del web de 
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès (www.vilafranca.cat), mitjançant instància, que constarà 
de la següent documentació: 

• El caràcter amb què s'actua, en nom propi o com a representant legal o voluntari. 

• Referència a l'activitat o programa que constitueix l’objecte de la subvenció. 

• Instància signada especificant que es reuneix els requisits per presentar sol·licitud a la 
convocatòria de subvencions pel suport als esportistes i equips esportius d’elit que 
generin repercussió mediàtica per la ciutat 

• Document amb un índex numerat amb la relació de documentació que presenta 

• Dades personals: 

- Nom i cognoms 

- Copia del DNI, NIE o passaport 

- Telèfons de contacte 

- Adreça de correu electrònic 

- Dades de residència dels 2 darrers anys o dels 3 darrers anys en el cas de residir 
en algun municipi de l'Alt Penedès, mitjançant un certificat d'empadronament que 
abarqui aquest període de temps 
En el cas de sol·licituds a nivell d'equip, aquestes dades seran referides a cadascun 
dels membres de l'equip 

• Dades esportives: 

- Certificat oficial de la Federació de la modalitat esportiva corresponent amb la 
relació de resultats esportius aconseguits en les dues últimes temporades 
anteriors a la convocatòria i la present. Detallant-se la classificació, categoria en la 
que s'ha participat, data i lloc de la competició. 

- En el cas de sol·licituds d'equip, la certificació oficial de la Federació haurà de 
detallar a més a més, els noms dels components de l'equip. 

• Projecte esportiu per la temporada 2020/2021 
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- Descripció detallada dels projectes i objectius esportius de la persona o equip 
sol·licitant per la temporada 2020/2021 

• Pressupost detallat de les despeses i ingressos de l'esportista o l'equip pel projecte 
esportiu  

- Com a mínim caldrà detallar i justificar els imports dels següents conceptes 
econòmics: 

§ despeses per l'adquisició de material esportiu específics 
§ despeses per la contractació de tècnics de suport (entrenadors, assessors, 

coachs, sparrings, etc) 
§ despeses per suport psicològic, biomèdic  i de recuperació 
§ despeses de participació en competicions 
§ despeses de participació en concentracions esportives 
§ despeses per trasllats i dietes amb motius de preparació esportiva 

específica o competicions 
§ despeses per programes d'investigació 
§ altres despeses que es puguin vincular de forma directa a l'obtenció dels 

resultats esportius 
§ ingressos en concepte de salaris de clubs o entitats 
§ ingressos per patrocini, publicitat o drets d'imatge 
§ ingressos en concepte de beques o ajuts oficials 
§ ingressos en concepte de premis en competicions 
§ ingressos provinents de col·laboracions diverses 
§ altres ingressos que provinguin directament del desenvolupament de la 

pràctica esportiva 
 
6.3  A més a més de la documentació anterior, la sol·licitud s’ha d’acompanyar de la següent 
documentació: 

• Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts o sol·licitats per a la mateixa 
finalitat i compromís de comunicar a la l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès les que 
s’obtinguin en el futur. 

• Compromís de complir les condicions de la subvenció. 

• Dades del compte bancari al qual, si l’activitat proposada és subvencionada, s'ha de 
transferir l’import de la subvenció. 

• Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat 
Social i amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
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• Declaració responsable de no trobar-se en cap de les causes de prohibició per rebre 
subvencions. 

 
6.4 La documentació que ja estigui en poder de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès es 
considera presentada, sempre que sigui vigent i ho acrediti el sol·licitant. 
 
6.5 Quan s’observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar 
la informació que contenen, es pot donar als sol·licitants un termini, que no pot excedir de deu 
dies hàbils, per a solucionar els defectes o omissions o per a ampliar la informació.  
 
6.6 Pel sol fet de presentar la sol·licitud, el/la persona sol·licitant presta el seu consentiment 
per a què, en el cas de resultar beneficiari, l’Ajuntament obtingui de forma directa l’acreditació 
d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de 
certificats telemàtics.  
 
6.7 En el cas d’entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats, si les dades i documentació 
que hi consta no està actualitzada, la persona beneficiària serà requerida per tal que l'aporti. 
 
6.8 Les sol·licituds de subvenció es presentaran exclusivament per mitjans telemàtics. 
 
6.9 Per ampliar la informació sobre la sol·licitud de subvencions previstes en aquestes bases 
caldrà fer-ho a les oficines tècniques de la regidoria d’esports (planta 1 del Complex Aquàtic), de 
dilluns a divendres, entres les 10:00 i les 13:00 h, o concertar cita prèviament al telèfon 938 172 
318. 
 
 
 
7. QUANTIA DE LES SUBVENCIONS 
 
7.1 La quantitat total d'aportació econòmica en concepte de subvencions no podrà excedir, 
globalment, de 12.000,00 euros, que correspondrà a les partides 2.92000.48900 del pressupost 
vigent. 
 
7.2 El tribunal proposarà un import de la subvenció en funció de l'impacte mediàtic  que pugui 
arribar a assolir el projecte esportiu de la temporada 2020/2021. Aquest import no podrà excedir 
del dèficit presentat en la documentació del pressupost del projecte. 
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7.3 Podran ser considerades també com a subvencions  les atribucions no dineràries 
relacionades amb el desenvolupament del projecte d’elit esportiu subvencionat que siguin 
avaluables econòmicament (per exemple, ajuts en materials, recursos humans, recursos logístics, 
cessió d'espais o altres col·laboracions). 
 
 
 
8. RESOLUCIÓ 
 
8.1 La instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en les 
presents bases correspon als tècnics de la regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Vilafranca. 
Aquests verifiquen el compliment de les condicions o els requisits que han de reunir els 
sol·licitants per a adquirir la condició de beneficiaris, i porten a terme una pre-avaluació que 
determina les sol·licituds que passen a la fase d’avaluació.  
 
8.2 L'òrgan col·legiat competent per a la proposta de concessió serà el tribunal de la 
convocatòria, que avalua les sol·licituds d’acord amb els criteris de valoració establerts a la 
convocatòria i n'estableix la corresponent proposta. 
 
8.3 L’òrgan competent de la resolució del procediment per a l’atorgament o denegació de les 
subvencions serà l’Alcalde/essa que podrà delegar-ho en la Junta de Govern Local o en un Tinent 
d’Alcalde , que podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no esgotar el crèdit total 
previst. 
 
8.4 El procediment de concessió de les subvencions es resoldrà en un termini màxim de tres 
mesos a comptar de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. La manca de resolució 
dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
8.5 En tots els casos, la resolució de concessió, que es notificarà als interessats, estarà 
motivada d’acord amb l’establert a les bases específiques i a la convocatòria, i incorporarà la 
relació de beneficiaris, l’activitat subvencionada, l’import concedit, així com també  les sol·licituds 
desestimades amb la indicació del motiu de desestimació. 
 
8.6 Es considera que els/les beneficiaris/àries de la subvenció, una vegada se’ls hagi 
comunicat l’acord de concessió, l’accepten, així com les condicions imposades en la concessió, de 
forma tàcita.  
 
 
 
9. DEURES DE LES ENTITATS I DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES DE LES SUBVENCIONS 
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9.1 Seran deures de les entitats i persones beneficiàries de les subvencions: 
 

- efectuar tota la preparació necessària per assolir els objectius establerts en el projecte 
esportiu d’elit 
 
- l'aplicació de la subvenció a la realització del projecte esportiu d’elit per la qual ha estat 
concedida. 
 
- Participar activament en programes, actes i/o esdeveniments de promoció de la ciutat, 
que li siguin sol·licitats per l'Ajuntament de Vilafranca 
 
- en la mesura que la pràctica esportiva i els condicionants de les competicions ho 
permetin, incorporar en l'equipació esportiva la imatge i els logotips de promoció de la 
ciutat que s'estableixin 
 
- participar i col·laborar en les campanyes que l'Ajuntament pugui programar per la 
promoció dels hàbits saludables, de pràctica de l'activitat física i esportiva i d'altres 
temàtiques relacionades. 
 
- fer constar en totes les comunicacions, aparicions públiques o relacions amb els mitjans 
de comunicació la col·laboració de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.  
 
- Allò que s'estableixi i en la forma que es determini en el contingut del conveni signat amb 
l'Ajuntament de Vilafranca 
 
- Complir de forma estricta les normes sobre disciplina esportiva i dopatge. Les 
suspensions fermes de l'esportista o d'algun membre de l'equip en relació a aquests 
aspectes seran motiu de revocació de la subvenció. 
 
- l'aplicació estricta de la subvenció a la realització de les activitats per la qual ha estat 
concedida. 
 
- la presentació de les justificacions que es demanin, i la col·laboració en l'activitat de 
fiscalització adient. En aquest sentit, es podran realitzar totes les actuacions d'inspecció 
necessàries per verificar la correcta destinació de les quantitats atorgades. 

 
 
 
10. FORMA DE PAGAMENT 
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10.1  Amb l’objectiu de facilitar el finançament de les entitats i persones beneficiàries de la 
subvenció en l’actual situació de crisi sanitària provocada per la Covid-19, es tramitarà el  
pagament anticipat del 50% de l’import total de la subvenció concedida una vegada aprovada la 
proposta de concessió de subvencions.  
 
10.2 El pagament del 50% restant de l’import de la subvenció concedida es realitzarà una 
vegada  presentada la documentació justificativa i es comprovi que aquesta compleix amb tots 
els requisits establerts i amb el compliment, si s'escau, de les obligacions recollides a la Llei de 
transparència. 
 
10.3 Tots els pagaments es realitzen per transferència bancària al compte bancari del qual sigui 
titular l’entitat o persona beneficiària i que així consti en les bases de dades municipals. 
 
 
 
11. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ 
 
11.1 Les subvencions atorgades hauran de justificar-se com a màxim  dintre dels 6 mesos 
posteriors a la finalització de l'activitat/programa subvencionada o de la data que s’hagi 
comunicat formalment l’acord de concessió de la subvenció (la data que finalitzi més tard). 
 
11.2 Aquesta justificació es presentarà prioritàriament de forma electrònica mitjançant els 
models normalitzats que es podran trobar al web de l'Ajuntament, www.vilafranca.cat. i annexant 
la documentació degudament signada en format PDF. S’admetrà també que es presenti en format 
físic de forma presencial, seguint el mateixos criteris. 
 
11.3  A la justificació cal adjuntar la següent documentació: 
 

a) Una declaració responsable de l’entitat beneficiària que acrediti que els justificants que 
es presenten s'han aplicat a l'activitat subvencionada, amb la relació numerada dels 
justificants aportats. 

b) Una memòria de l'activitat realitzada 
c) Una memòria econòmica de l’activitat o programat subvencionat, amb la descripció 

detallada de les despeses, ingressos i del saldo econòmic final. Caldrà indicar altres 
possibles subvencions o ajuts rebuts per la mateixa activitat o programa. 

d) Còpies digitalitzades de tots els materials impresos, publicitat, reculls de premsa, etc.,  de 
l’activitat subvencionada, en les quals haurà de figurar la col·laboració de l’Ajuntament de 
Vilafranca. En format PDF i en un únic document. 

e) Factures o justificants de les despeses suportades, que compleixin la normativa vigent. 
Com a mínim pel mateix import de la subvenció atorgada. Les factures o justificants 
hauran de reunir els següents requisits: 
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- Estar efectivament pagades, adjuntant el rebut d’ingrés bancari.  
- Emeses a nom de l’entitat beneficiària.  
- Pertànyer a les dates del període per al qual s’ha concedit la subvenció. 
- Correspondre a les despeses generades pel programa subvencionat.  
- Reunir els requisits tècnics i formals exigits per la normativa vigent 

11.4  En el supòsit que el projecte esportiu pel qual s’ha sol·licitat la subvenció no s’hagi pogut 
realitzar, total o parcialment, per motius directament relacionats amb la crisi sanitària provocada 
per la Covid-19, la memòria de l’activitat que s’ha de presentar en el document “b” justificarà les 
circumstàncies que han afectat al projecte i les alternatives que s’han implementat.  
 
11.5  En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a l’interessat/da la necessitat d’esmenar les anomalies detectades 
en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la 
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que 
s’hagués avançat el seu pagament. 
 
11.6 Es podrà comprovar sempre, amb els procediments que es considerin oportuns, 
l’adequada aplicació de les subvencions concedides. En el cas d’aplicació inadequada d’una 
subvenció, es podrà instar a la restitució del seu import pels procediments legals establerts. 
 
 
 
12. MESURES DE GARANTIA. 
 
Les entitats i/o persones beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties del 
pagament de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la de les persones 
beneficiàries. 
 
 
 
13. CIRCUMSTÀNCIES QUE PODEN DONAR LLOC A LA MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la beneficiari/ària, 
l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es 
perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents: 
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a) Quan la programació, l’execució o altre element bàsic de l’activitat o projecte es vegi 
alterat per motius directament relacionats amb la crisi sanitària per la Covid-19, les 
restriccions i/o les mesures pel control de la pandèmia. 

b) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la 
subvenció. 

c) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, 
ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats als de l’Ajuntament 
superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada. 

d) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a 
les presents bases. 

 
 
 
14. COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS 
 
14.1 La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 
14.2 Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
14.3 Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol 
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud 
 
 
 
15. REVOCACIÓ I REDUCCIÓ DE LES SUBVENCIONS 
 
15.1 En el supòsit que les despeses de l'activitat subvencionada, d'acord amb les justificacions 
presentades, siguin inferiors a les estimades en el procés de valoració, o els ingressos o altres 
ajuts siguin superiors als previstos inicialment; la quantia d'aquesta subvenció podrà ser objecte 
de la reducció adient o de la seva revocació. 
 
15.2 La manca de realització del projecte esportiu que van motivar la concessió de la subvenció 
donarà lloc a la revocació de la subvenció, a excepció que el motiu per no poder-se realitzar  
estigui directa i inequívocament vinculat amb la crisi sanitària per la Covid-19, les restriccions i/o 
les mesures pel control de la pandèmia. 
 
15.3 En el cas que l’entitat subvencionada tingui deutes pendents amb l’Ajuntament de 
Vilafranca, es podrà retenir el pagament de la subvenció fins la resolució del deute. 
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15.4 En el supòsit que l’activitat subvencionada rebi, de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès, una altra subvenció pel mateix concepte, aquest import serà descomptat de la quantitat 
atorgada.  
 
15.5  També podran ser causa de reintegrament de les subvencions concedides: 

- quan l’entitat o persona beneficiària hagi obtingut la subvenció falsejant les condicions 
exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió. 
- Per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte 
- Per incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts 
- Per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer 
- En els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS. 

 
 
 
16. DISPOSICIONS FINALS 
 
16.1  Serà facultat de l’òrgan que resolgui les subvencions, fer la interpretació d'aquestes bases 
i prendre els acords sobre els aspectes de la matèria de subvencions que no es contemplin 
expressament. 
 
16.2 Les subvencions tindran caràcter voluntari, no generaran en cap cas dret respecte a 
peticions posteriors, i no són invocables com a precedent. 
 
16.3 L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i els seus òrgans de participació quedaran 
exempts de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol altra mena derivada 
de les actuacions a què restin obligades les entitats destinatàries de les subvencions atorgades.  
 
 
 
17.  VIGÈNCIA 
 
La vigència d’aquestes bases és indefinida mentre no es modifiquin o es deroguin. 


