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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

10553

Extracte de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a entitats esportives

BDNS (Identif.): 530717 De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primer. Beneficiaris:
Poden ser beneficiaris totes aquelles entitats esportives del municipi d'Alcúdia que estiguin legalment constituïdes i que compleixin amb els
requisits d'aquestes mateixes bases.
Segon. Finalitat:
L'objecte d'aquesta convocatòria és la de subvencionar a les entitats esportives del municipi d'Alcúdia per la promoció i el foment de l'esport
base durant l'any 2019 en règim de concurrència competitiva.
Tercer. Bases reguladores:
Bases reguladores per a la concessió de subvencions per a entitats esportives, publicada en el BOIB num. 186 de 29 de novembre de 2020

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/188/1071710

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11284/640663/bases-reguladores-per-a-la-concessio-de-subvencion
Quart. Import:
A la present convocatòria es destina un import total de 52.000,00€ amb càrrec a la partida pressupostaria de 2020 ES 341 489000 (RC
010902).
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:
El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a partir del dia següent a la data de publicació de la convocatòria al Butlletí
Oficial de les Illes Balears (BOIB).
Sisè. Criteris de Valoració.
El import de la subvenció concedida a cada un dels sol·licitants serà en funció dels punts obtinguts segons els següents criteris de valoració:
a. Per nombre de socis del Patronat Municipal d'Esports amb llicència Federativa.
2 punts per soci federat en categoria escolar. (fins a categoria juvenil inclosa)
b. Per competicions federades fora de l'illa de Mallorca que participi com a mínim un representant del club sol·licitant. (Màxim 50)
5 punts per competició autonòmica
10 punts per competició nacional
15 punts per competició internacional
c. Per organització d'esdeveniments i proves no federades al municipi d'Alcúdia amb participació oberta. (Màxim 30 punts)
10 punts per cada esdeveniment o prova.
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Una vegada calculats la suma de punts per apartat de cada un dels sol·licitants s'aplicarà la següent fórmula per determinar la quantia de
cadascú dels sol·licitants.

Alcúdia, 30 d'octubre de 2020

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/188/1071710

La alcaldesa
Bàrbara Rebassa Bisbal
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