
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES I ACTIVITATS D’UTILITAT 
PÚBLICA I INTERÈS SOCIAL, DE L’ÀMBIT D’ESPORTS, LÍNIA 2, SUBVENCIONS 
PER A ESPORTISTES LOCALS D’ALT NIVELL QUE A CONSEQÜÈNCIA DE LA SEVA 
PRÀCTICA ESPORTIVA PROMOGUIN I DIFONGUIN EL NOM DE LLIÇÀ D’AMUNT 
FORA DE L’ÀMBIT LOCAL, PER A L’ANY 2020. 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 2020-ESP-2 
 
1.- Normativa reguladora de la convocatòria 
 
La present convocatòria d’ajuts per a projectes i activitats d’utilitat pública i interès 
social de l’àmbit d’esports, Línia 2, per a l’any 2020, es regula per: 
 
- Les Bases reguladores específiques per a la concessió anual de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, per a projectes i activitats d'utilitat pública i interès 
social de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, aprovades per la Junta de Govern Local el 3 
de febrer de 2020, i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) 
el 10 de juliol de 2020 (https://bop.diba.cat/temp/07_022020009640.pdf), en la seva 
part general aplicable a tots els projectes i activitats. 
 
- L’Annex 6 de les Bases reguladores, que recull les Bases específiques de les 
subvencions d’Esports, en la part general aplicable a tots els ajuts d’esports, i l’apartat 
específic per a la Línia 2: subvencions per a esportistes locals d’alt nivell que a 
conseqüència de la seva pràctica esportiva promoguin i difonguin el nom de Lliçà 
d’Amunt fora de l’àmbit local. 
 
- La present convocatòria. 
 
2.- Període d’execució 
 
Les subvencions aniran destinades a finançar projectes o activitats que es realitzin 
durant l’any 2020. 
 
3.- Presentació de sol·licituds 
 
Les sol·licituds han d’adjuntar la documentació indicada en la base reguladora 5. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de la 
convocatòria al BOPB, i finalitzarà el dia 15 de setembre de 2020 inclòs. 
 
El model de sol·licitud i dels altres documents exigits en la base reguladora 5, estaran 
disponibles a la web municipal o a l’OAC, i la documentació es presentarà 
telemàticament a través de la web municipal http://www.llicamunt.cat, amb signatura 
digital, segons indica la base reguladora 6. 
 
4.- Justificació i pagament 
 
El termini màxim per presentar la justificació serà el dia 31 d’octubre de 2020. En el 
cas de tenir planificada una despesa per als mesos de novembre o desembre, s’haurà 
d’informar a la regidoria mitjançant instància genèrica explicant els motius i sol·licitant 
un aplaçament de la justificació, que com a màxim serà fins al 31 de desembre. S’ha 
de presentar telemàticament. 
 
Les subvencions s’han de justificar d’acord amb la base reguladora 18, havent de 
justificar com a mínim la quantitat atorgada. S’haurà d’aportar una còpia de totes les 

https://bop.diba.cat/temp/07_022020009640.pdf
http://www.llicamunt.cat/


factures i/o tiquets que es presentin en la relació de despeses per justificar l’ajut 
atorgat. 
 
Per motiu de la modificació del calendari de tramitació inicialment previst ocasionada 
per la pandèmia de la covid-19, es farà un sol pagament de l’ajut com a màxim el 31 
de desembre, o el 31 de gener de 2021, quan el termini de justificació sigui el 31 de 
desembre, sempre i quan la justificació correcta es presenti amb suficient antelació. 
 
ANNEX 2: Subvencions per a esportistes locals d’alt nivell que a conseqüència 
de la seva pràctica esportiva promoguin i difonguin el nom de Lliçà d’Amunt fora 
de l’àmbit local 
 
1. Beneficiaris: Esportistes locals d’alt nivell empadronats al municipi que desenvolupin 
la seva activitat esportiva fora de l’àmbit local. 
 
2. Objectiu: L’objectiu dels ajuts és dotar de suport econòmic als esportistes locals d’alt 
nivell que desenvolupin mitjançant la seva pràctica esportiva una funció representativa 
del municipi a proves o competicions esportives oficials de caràcter comarcal, 
autonòmic, nacional i/o internacional. 
 
3. Despeses: Es consideraran elegibles les despeses en benzina, peatges, transport 
públic, inscripcions a competicions i totes aquelles despeses implicades directament 
en la pràctica esportiva oficial a excepció de totes les que se’n derivin d’activitats de 
caràcter lúdic, recreatiu o no oficials. 
 
4. Criteris de valoració: La sol·licitud que presenti cada esportista per les competicions 
realitzades durant l’any 2020 es puntuarà amb un màxim de 10 punts.  
 
Per tal d’arribar a la valoració final, caldrà que a la memòria presentada s’especifiqui: 
 
- Resultats esportius obtinguts:  5 punts 
- Projecte Esportiu:    2 punts 
- Relació d’ingressos i despeses:  1 punt 
- Grau d’impacte en la projecció exterior: 2 punts 
 
5. Quantitat total dels ajuts i consignació pressupostària: L’import total per a aquesta 
línia de subvencions serà de 1.500,00 euros, amb càrrec a la partida 07 3410 48000, 
Subvencions a entitats esportives, del Pressupost municipal de despeses per a l’any 
2020. 
 
6. Import individual dels ajuts: La quantitat a atorgar per aquest concepte no superarà 
els 600,00 euros segons coeficients. 
 
Lliçà d’Amunt, 20 de juliol de 2020 
L’alcalde, Ignasi Simón i Ortoll 

 


