
 
 

 
 

Expedient núm. X2022002471  
 
Ignacio López Salvador, secretari de l’Ajuntament de Cassà de la Selva 
 
CERTIFICO: 
 
Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en la SESSIÓ ORDINÀRIA celebrada el dia 12 
de setembre de 2022 ha adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu: 
 

APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL MANTENIMENT 
DE L'ACTIVITAT DE LES ENTITATS ESPORTIVES DE CASSÀ DE LA SELVA PER 
A L'ANY 2023 

RELACIÓ DE FETS 

Atès que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 26 de maig de 2022, va 
aprovar les Bases Reguladores per a la concessió de subvencions per al manteniment 
de l’activitat esportiva de les entitats esportives de Cassà. 

Atès que és voluntat de l’equip de govern que s’obri la convocatòria per a la sol·licitud 
de les subvencions corresponents a l’any 2023. 

 

FONAMENTS DE DRET 

Articles 9, 17 i 23 de la Llei 38/2003, General de Subvencions. 

Articles 4, 23, i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local. 

Articles 128 al 131 i 133, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques. 

Els articles 6, 8, 52, 66, 178 i 237 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

 

Per tot això, S’ACORDA: 

 

PRIMER,- APROVAR la convocatòria de subvencions que es transcriu tot seguit: 

“Convocatòria per a la sol·licitud de subvenció adreçada al manteniment de 
l’activitat de les entitats de Cassà de la Selva, per a l ‘any 2023. 

1. Objecte i finalitat.  
Subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a finançar les 
activitats i els esdeveniments esportius que les entitats esportives del municipi 
realitzin a Cassà així com totes les despeses necessàries per al manteniment de la 
seva activitat esportiva, d’acord amb les bases específiques reguladores, aprovades 
pel Ple de l’Ajuntament de Cassà en la sessió del 26 de maig de 2022 i publicades al 
BOPG número 130 de 8 de juliol de 2022.  

L’òrgan competent per a l’aprovació de la convocatòria és la Junta de Govern de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva.  



 
 

 
 

S’estableix un únic programa de subvenció per al manteniment de l’activitat esportiva, 
de l’entitat esportiva, que englobarà:  

a) Les despeses relacionades amb l’activitat ordinari de l’entitat, amb l’objectiu que 
puguin continuar promovent els seus esports i esportistes, i en definitiva col·laborar 
en la promoció, potenciació i diversificació de la pràctica esportiva al municipi.  

b) Les despeses relacionades amb l’organització i desenvolupament 
d’esdeveniments, ja siguin esportius o no, per tal de promocionar i impulsar les 
activitats que es porten a terme al municipi.  

El període d’execució pel què es podrà sol·licitar aquesta subvenció, serà el que 
s’especifica al punt 4 de les bases publicades al BOPG número 130 de 8 de juliol de 
2022.  
 
2. Destinataris 
Les persones sol·licitants dels ajuts han de complir els requisits següents: 

  Entitats esportives del municipi, inscrites o adscrites al Registre d’Entitats 
Esportives de la Generalitat de Catalunya, amb una antiguitat mínima d’un any en 
la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. 

  Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, amb la seguretat social i la 
hisenda pública. 

  En el moment del pagament caldrà haver justificat, degudament, qualsevol 
subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Cassà de la Selva, i haver 
procedit al reintegrament de les quantitats percebudes amb motiu d’altres 
subvencions que hagin estat objecte de revocació o reducció. 

 

3. Criteris de valoració. 

Els criteris de valoració de les sol·licituds estan recollits al punt 26 de les bases 
publicades al BOPG número 130 de 8 de juliol de 2022.  

 
4. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària.  
L’import total destinat a la convocatòria és de 79.000,-€, condicionat a l’existència de 
crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 402.3410.48000 “subvencions 
de caràcter esportiu”, del pressupost del 2023. 

5. Termini i presentació de sol.licituds.  

5.1 El termini de presentació de sol·licituds serà del 26 de setembre al 25 d’octubre, 
ambdós inclosos.  

5.2 Les sol·licituds, que s’han de formalitzar mitjançant el model normalitzat 
disponible al web de l’Ajuntament de Cassà de la Selva (www.cassa.cat), s’han de 
presentar a través de la plataforma de la “Seu electrònica”. 

5.3 En la sol·licitud hi haurà de constar, a banda de la informació relacionada amb el 
funcionament de l’entitat, la següent documentació: 

a) Dades de la persona sol·licitant. 

b) Declaració jurada sobre si s’han sol·licitat o no ajuts o altres subvencions per la 
mateixa finalitat a d’altres departaments, administracions o entitats públiques o 
privades. 



 
 

 
 

c) Autorització expressa (per tal que l’Ajuntament, directament o a traves d’un ens 
instrumental), del sol·licitant a l’Ajuntament, per dur a terme les consultes 
necessàries amb les altres administracions públiques, amb la finalitat de 
comprovar les circumstàncies expressades en la sol·licitud i el compliment dels 
requisits per a l’atorgament de la subvenció. 

d) Estar al corrent amb les obligacions fiscals amb Hisenda i la Tresoreria de la 
Seguretat Social. 

e) Lloc, data i signatura del sol·licitant. 

5.4 La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació plena de les Bases 
reguladores de la subvenció. 

  
6. Resolució de les sol·licituds 

6.1 L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les 
subvencions objecte de la present convocatòria serà l’Àrea d’Esports, la qual també 
serà responsable d’elaborar una proposta de concessió de les subvencions. 

6.2 La resolució sobre l’atorgament d’aquestes subvencions serà adoptada per la 
Junta de Govern Local. 

6.3 S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds 
presentades dins del termini establert, i es resoldran en un únic acte administratiu. 

 

7. Termini de resolució, notificació i justificació.  

7.1. El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen a les bases. Una 
vegada transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els 
sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci 
administratiu.  

7.2. Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal 
com preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la 
sol·licitud de les quals hagi estat desestimada, en el termini màxim de 10 dies hàbils, 
a comptar de la data en què s’adopti l’acord, a banda de la seva publicació al lloc web 
de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, dins del programa corresponent.  

7.3. La data màxima per presentar la justificació de la subvenció atorgada serà el dia 
31 de desembre de 2023. 

  
8. Règim de recursos.  
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Alternativament, i de 
forma potestativa, s’hi pot interposar recurs de reposició davant de la Junta de Govern 
de l’Ajuntament de Cassà de la Selva en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la notificació. Contra aquesta resolució es pot interposar recurs contenciós 
administratiu davant del jutjat contenciós administratiu de Girona, en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà de la notificació.  
 
9. Publicitat  
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al lloc web de 
l’Ajuntament, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el què preveu l’article 17.3 de la Llei 



 
 

 
 

38/2003, general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona.  
 
10. Pagament 
10.1 El termini de pagament serà el que estableixin les normes municipals vigents. 

10.2 El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant transferència bancaria en el 
compte de l’entitat bancaria indicat pel beneficiari, o bé per algun altre mitja que 
s’especifiqui a les convocatòries corresponents.  

 
11. Règim Sancionador 
11.1 Els beneficiaris estaran sotmesos a les responsabilitats i al règim sancionador 
que sobre sancions administratives estableix la normativa aplicable en matèria de 
subvencions, la Llei General Pressupostària i la Llei General Tributària. 

11.2 L’Ajuntament de Cassà de la Selva, si s’escau, iniciarà un procediment de 
reintegrament de la subvenció concedida i abonada indegudament de conformitat 
amb la legislació vigent. 

 
Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, 
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l’Alcalde de l’Ajuntament de 
Cassà en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona, en el termini de dos mesos”. 
 

SEGON,- Autoritzar la despesa de la subvenció per un import total de SETANTA-
NOU MIL EUROS (79.000,-€), condicionat a l’existència de crèdit adequat i 
suficient a l’aplicació pressupostària 402.3410.4800 “subvencions de caràcter 
esportiu” del pressupost del 2023. 
 
TERCER. Publicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions, al BOP i al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’extracte de la convocatòria. 
 
 
I, perquè així consti, signo el present certificat advertint, conforme disposa l’article 206 
del reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i règim Jurídic de les entitats Locals, que resta pendent 
d’aprovació l’acta corresponent 
 
Datat i signat electrònicament, 
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