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PROGRAMA D'AJUTS PER A ESPORTISTES INDIVIDUALS 
Ambaixadors de l'Esport de Caldes de Montbui (temporada 2018-2019) 
   
1. OBJECTE 
Serà objecte d'aquest programa l'activitat esportiva realitzada per als esportistes individuals de 
Caldes de Montbui que participin en competicions esportives oficials d'àmbit nacional, estatal o 
superior. Aquestes beques tenen com a finalitat oferir un ajuda econòmica als esportistes 
individuals locals per assolir la millora qualitativa del seu rendiment esportiu, el reconeixement 
de la seva aportació a la societat calderina i la promoció de la vila de Caldes de Montbui com a 
imatge turística arreu del món. 
 
2. CONDICIONS GENERALS 
Tindran caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurement revocables i reduïbles en 
qualsevol moment, no generen cap dret a l'obtenció d'altres beques en anys posteriors i no es 
poden al·legar com a precedent. 
 
Als imports atorgats se’ls aplicarà la retenció d’IRPF vigent. 
 
3. BENEFICIARIS 
Caldrà que els esportistes candidats acreditin: 

• Haver nascut a Caldes de Montbui i/o constar al cens municipal ( mínim quatre anys de 
residència) i ser major d'edat. 

• Disposar de llicència federativa vigent, tramitada per la Federació de la corresponent 
modalitat. 

• No estar inhabilitat o tenir sanció federativa per falta greu o sanció per expedient de 
dopatge. 

• No tenir cap tipus de llicència i/o contracte professional o similar. 
 

4. REQUISITS 

• Vetllar en tot moment per difondre els valors implícits en l'esport. 

• Els beneficiaris dels ajust hauran de fer constar a tota la producció gràfica i audiovisual 
el logotips i/o la col·laboració de l'Ajuntament de Caldes de Montbui. 

• Estar al corrent de les justificacions en edicions anteriors. 
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5. SOL·LICITUDS I TERMINIS 
L'Ajuntament de Caldes de Montbui facilitarà a disposició de tota la ciutadania, aquestes bases 
de participació juntament amb els impresos corresponents. 
La documentació que cal presentar és: 

• Sol·licitud 

• Descripció del projecte 

• Pressupost per la temporada 2018/2019 
 

Es podrà presentar només una sol·licitud per esportista 
El termini de presentació de sol·licitud, juntament amb la resta de documentació abans 
esmentada, s'iniciarà l'endemà de la publicació d'aquestes bases.  
 
6. QUANTIA DELS AJUTS 
La quantia total d'aquest programa és de 2.000,00 euros, que s'imputarà a la partida 44 3410 
48002 Ajuts a esportistes individuals, aprovada al pressupost municipal 2018. 
 
7. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS 
7.1. Publicació 
La present convocatòria es publicarà , com a mínim, mitjançant anunci al BOP i al tauler 
d'anuncis de l'ajuntament. 
Paral·lelament es farà difusió de les bases a la pàgina web www.caldesdemontbui.cat  
 
7.2. Proposta i resolució 
Les sol·licituds presentades es valoraran d'acord amb els criteris d'atorgament generals i els 
requeriments i criteris específics recollits en les presents bases. 
Es constituirà una comissió, formada pels regidors de Turisme i d’Esports, per personal tècnic 
d’ambdues regidories i el Cap de l'Àrea de Serveis Personals. 
La comissió valorarà, les sol·licituds i elevarà una proposta de resolució a l'òrgan competent. 
 
8. CRITERIS DE VALORACIÓ 
 
CRITERI PUNTUACIÓ 
Nivell/categoria esportiva  Fins a 10 punts 
Currículum esportiu Fins a 10 punts 
Programa de competicions i/o activitats de l'esportista per a 
les que sol·licita l'ajuda. 

Fins a 10 punts 
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Anàlisi del finançament Fins a 10 punts 
Primera participació a la convocatòria ( no haver participat en 
la convocatòria de l’any anterior) 

10 punts 

 
9. JUSTIFICACIÓ 
Caldrà lliurar a l'Ajuntament la documentació justificativa de les despeses subvencionades en 
un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de la comunicació. 
Caldrà justificar els ajust amb la documentació següent: 

• Factures per l'import atorgat (hauran d'anar a nom de l'esportista becat) 

• Breu memòria de les activitats realitzades. 

• Recull fotogràfic on es visualitzi  el/s logotips i/o la col·laboració de l'Ajuntament de 
Caldes de Montbui 

 
 


