Ajuntament de Fornalutx

La pràctica d’esport dels al·lots i joves comportat una sèrie de despeses que representen una
càrrega important per a l’economía familiar. L’Ajuntament vol continuar donant suport i
fomentar la pràctica de l’esport, com ha fet durant tots els anys passats, dins les seves
possibilitats de tresoreria, i ajudar econòmicament a les families per sufragar les despeses que hi
comporta la seva pràctica.
Per aquest motiu, per a l’exercici 2020, s’obri una convocatòria perquè es presentessin les
sol·licituds, acompanyades de les despeses justificades i demés requisits objecte d’aquesta
ajuda. Només tenen caràcter subvencionable les despeses per les activitat esportives en una
modalitat emparada per una federació esportiva, practicada amb caràcter de continuïtat, amb la
finalitat esmentada de reduir les despeses d’aquestes persones esportistes.
DECRET
Primer.- Podran accedir a les ajudes previstes a la partida (341.489.00) amb finalitat d’esports,
aquells al·lots, al·lotes i joves esportives, inscrits en un esport amb el requisit que l’activitat
tengui caràcter continu, que l’esport practicat estigui emparat per una federació esportiva, que
com a màxim en l’any 2020 compleixin els 18 anys, i estiguin empadronats al municipi amb un
mínim d’1 any d’antiguitat i l’empadronament sigui vigent a dia de la convocatòria. No es
contempla l’ajuda en concepte de roba, calçat o material esportiu.
Segon.- El termini per a presentar les sol·licituds finalitza a les 12 hores del dia 27 de novembre
de 2020, en la Secretaria de l’Ajuntament. S’ha d’aportar la documentació següent:
a) Sol·licitud signada pel pare/mare o tutor del menor (Annex I).
b) DNI del pare/mare o tutor del sol·licitant, en cas de disposar el menor de DNI també
presentar-lo. S’haurà de presentar una fotocòpia i acompanyada de l’original per a ser acarada.
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Per tot això,

RESOLUCION

c) Acreditació de federat/ada temporada 2020/2021 o justificant de la quota del club o escola
esportiva que pertany.
d) Dades bancàries de la persona beneficiària o del pare/mare o tutor del menor d’edat.
e) Declaracó jurada de no tenir dèbits amb la Seguretat Social ni amb l’Administració Pública
(del pare/mare o tutor). (Annex II)
f) Declaració jurada de no haver sol·licitat no obtingut pel mateix concepte (factures)
subvencions d’altres institucions. (Annex II).
Tercer.- Aquesta subvenció té caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurement
revocables i reduïbles en tot moment segons el nombre de sol·licituds. No genera cap dret a
obtenir altres subvencions en anys posteriors, i no es pot al·legar com a precedent, ni exigir
augment o revisió de la quantitat assignada. Les sol·licituds seran avaluades per
Secretaria-Intervenció i sotmeses a l’aprovació pel Ple de la Corporació.
Quart.- Es fixa un màxim com a límit personal de la subvenció i s’estableix en 200 euros.
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