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Referencia: 2022/1G/DEPMUJ

Procedimiento: Gestión de la convocatoria y concesión de subvenciones PREMIOS MUJER Y 
DEPORTE

Interesado:  
Representante:  
BIENESTAR SOCIAL

Ricard Enric Escrivà Chordà, Secretaria/o del Ayuntamiento de Burjassot -

CERTIFICO: Que La Junta de Gobierno Local en su sesión del día 10 de octubre de 2022 
adoptó el siguiente acuerdo:  

4. BIENESTAR SOCIAL.
Expediente: 2022/1G/DEPMUJ.

APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PREMIOS MUJER Y 
DEPORTE 2022  
 

 Visto que es intención de este Ayuntamiento aprobar la convocatoria de Premios Mujer y 
Deporte, para este ejercicio 2022 y cuya finalidad es recompensar a las entidades 
deportivas y a las deportistas de Burjassot que hayan destacado en la promoción y práctica 
del deporte femenino entre el 1 de septiembre de 2021 y el 31 de agosto de 2022. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza General reguladora de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Burjassot, publicada en fecha 11/07/2017 (B.O.P. número 132), y 
publicada a su vez en fecha 16/08/2022 para la inclusión del anexo X “Premios Mujer y 
Deporte”.

Visto el informe de Intervención de fecha 14/09/2022 con nº de RC 
12022000020519, sobre existencia de consignación presupuestaria para atender el gasto al 
que ascienden las citadas ayudas por un importe total de 2.200,00.-€.

Visto el informe del Técnico Municipal de Deportes, de fecha 21/09/2022.

De conformidad con el informe jurídico, de fecha 28/09/2022.

Visto el reparo de Intervención número 1424 de fecha 06/10/2022 cuyas observaciones 
indican: modificar plazo de resolución de 2 meses. 

Visto el informe del Técnico Municipal de Deportes, de fecha 07/10/2022.

Considerando que la competencia para aprobar los expedientes de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva está delegada en la Junta de Gobierno Local, por
Decreto de Alcaldía nº 2019001100 de fecha 28/06/2019.
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Y de conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, así como en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la citada ley, y en las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.
 

La propuesta de acuerdo del expediente ha sido Fiscalización de conformidad con nº de 
referencia 2022/1445 por la intervención municipal mediante informe de fecha 07/10/2022.

 Por todo lo que antecede, se propone que la Junta de Gobierno Local adopte el siguiente 
ACUERDO: 
 

 Primero.- Aceptar el Reparo de Intervención número 1424 de fecha 06/10/2022, subsanado 
con informe técnico de fecha 07/10/2022.

Segundo.- Aprobar la convocatoria de subvenciones PREMIOS MUJER Y DEPORTE, para 
el ejercicio 2022, y que seguidamente se transcribe:

Convocatòria de l’Ajuntament de Burjassot dels Premis de Dona i Esport

1. Objecte, condicions i finalitat de la concessió del premi
La finalitat de la concessió dels premis objecte d’aquesta convocatòria és la recompensació 
a les entitats esportives i a les esportistes de Burjassot que hagen destacat en la promoció i 
pràctica de l’esport femení entre l’1 de setembre de 2021 i el 31 d’agost de 2022. 

2. Règim jurídic dels premis
La concessió s’efectua en règim de concurrència competitiva d’acord amb el que estableix 
l’article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

3. Bases reguladores
Les bases reguladores que han de regir aquest procediment són les establides en 
l’Ordenança general reguladora de subvencions de l’Ajuntament de Burjassot i l’annex 
corresponent d’aquesta.

4. Modalitats de premi i dotació econòmica
L’import global màxim que podrà assignar-se en concepte de premi per aquesta 
convocatòria serà de 2.200,00 euros, imputat al crèdit de la partida 2311/48900 PREMIS 
DONA I ESPORT de l’Ajuntament de Burjassot per al període de 2022.
Els premis tindran dues modalitats (A i B) i la dotació econòmica es distribuirà de la següent 

forma:

a) Premi Entitat Esportiva en Femení 
1r premi 650,00 €
2n premi 500,00 €
3r premi 400,00 €

 Total modalitat A 1.550,00 €

b) Premi a la Dona Esportista 
1r premi 350,00 €
2n premi 200,00 €
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3r premi 100,00  €
Total modalitat B: 650,00€

Total ambdues modalitats: 1.550,00 + 650,00 = 2.200,00 euros.

Si el nombre de sol·licituds premiades no arriba al de premis oferits, l’import econòmic 
sobrant es repartirà entre les entitats/persones guanyadores de manera proporcional a la 
classificació final d’aquestes. Aquest repartiment es realitzarà d’acord amb la fórmula 
següent: la quantitat a percebre és igual a la suma de la quantitat guanyada (quantitat premi) 
més la part proporcional de l’import sobrant, que s’obté del producte de la quantitat sobrant 
per la fracció que resulta de l’obtenció del mínim comú múltiple (MCM) dels números 
corresponents a la classificació de cada sol·licitud premiada (1, 2 o 3) dividit per aquesta 
classificació i tot això dividit per la suma de les xifres resultants d’aquestes fraccions (suma 
fraccions). En cadascuna de les modalitats s’aplicarà aquesta fórmula per separat. 

5. Requisits per a sol·licitar la subvenció i forma d’acreditació
Podran optar als premis les entitats esportives legalment constituïdes del municipi de 
Burjassot i les persones físiques de Burjassot que hagen dut a terme les activitats de 
promoció i participació activa en l’esport femení previstes en aquesta convocatòria. Les 
entitats han d’estar inscrites degudament en el Registre d’associacions veïnals. 
Així mateix, les entitats i/o persones que participen en aquest procediment han de complir 
els requisits prevists en l’article 5 de l’Ordenança general reguladora de subvencions de 
l’Ajuntament de Burjassot i acreditar-los de la manera en què es preveu en el punt 7 
d’aquesta convocatòria.

6. Termini i forma de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 8 dies hàbils comptadors a partir del 
següent a la publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. Per a 
les sol·licituds s’han d’emprar els models que es trobaran a disposició pública en el tràmit 
corresponent de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Burjassot. Tota la documentació 
necessària s’adjuntarà en el moment de presentació de les sol·licituds.

7. Documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud
La documentació que acompanye la sol·licitud ha d’incloure, com a mínim, els tres 
documents a què fan referència els punts 7.1., 7.2. i 7.3. següents:

7.1. Instància de sol·licitud. Aquesta va adreçada a l’alcalde i signada per l’interessat o 
representant i indica el premi al qual s’opta, la modalitat i l’any de la convocatòria.

7.2. Declaració responsable del fet que no s’incorre en cap de les prohibicions per a obtindre 
la condició de beneficiari assenyalades en la LGS; del fet que la documentació aportada no 
ha estat utilitzada ni ho serà en el futur per a justificar altres subvencions, i de les ajudes o 
subvencions d’altres entitats que l’interessat haja percebut per a aquest tipus d’activitat en el 
present exercici.

7.3. Memòria de les activitats realitzades. Aquesta ha de contenir una relació breu de les 
activitats/accions realitzades, o que hagen participat, en favor de la visibilitat de les dones i 
l’esport. A més, per a la modalitat “A”, a la qual opten les entitats, s’haurà d’incloure el treball 
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realitzat a les xarxes socials en les quals s’ha fet ús del llenguatge inclusiu i en femení, a 
través del contingut que s’hi haja publicat entre l’1 de setembre  de 2021 i el 30 de juny de 
2022, que constitueix la documentació de valor probatori que acredita l’execució de les dites 
activitats. Aquest contingut s’haurà d’acreditar documentalment i mitjançant enllaç electrònic. 
Específicament es valorarà el contingut textual de les publicacions en els comptes propis de 
l’agrupació, tant si es presenta integrat en una publicació de text com d’imatge o vídeo 
(únicament text oral). No serà justificable el contingut elaborat per tercers i compartit per 
l’entitat en les seues xarxes ni el contingut temporal que desaparega transcorregut un 
període de temps determinat. Tampoc no es valorarà el contingut ocult o privat, per la qual 
cosa l’enllaç que figure en la memòria ha de conduir a un compte que permeta la 
visualització del contingut sense necessitat de claus o permisos addicionals. Aquesta 
memòria servirà per a la valoració dels apartats a.3, a.4 i b.4 del barem.

7.4. Certificats acreditatius dels mèrits/resultats establerts en el barem:

En la modalitat “A”, per poder valorar els apartats a.1 i a.2 del barem, serà necessari aportar 
“certificat acreditatiu signat per la secretaria de l’entitat”. 

En la modalitat “B”, per poder valorar els apartats b.2 i b.5 del barem, serà necessari aportar 
“certificat acreditatiu signat per la secretaria de l’entitat”. 

En la modalitat “B”, per poder valorar l’apartat b.3 del barem, serà necessari aportar 
“certificat acreditatiu signat per la Federació corresponent”. 

En la modalitat “B”, per poder valorar l’apartat b.6 de barem, serà necessari aportar el “Llibre 
de Família”.

D’acord amb el punt 2 de l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’interessat no està obligat a aportar el 
document a què fa referència el punt 7.5. següent sempre que aquest ajuntament ja el tinga, 
les dades no hagen patit cap canvi i l’interessat expresse el seu consentiment perquè es 
consulten; així mateix, l’interessat tampoc té l’obligació de presentar els documents a què 
fan referència els punts 7.6. i 7.7. següents sempre que aquest expresse el seu 
consentiment perquè l’Ajuntament els sol·licite a l’administració corresponent. En cas 
contrari, l’interessat haurà de presentar els documents següents que escaiguen:

7.5. Full de manteniment de tercers de l’Ajuntament de Burjassot en què s’indique el número 
de compte al qual s’ha d’efectuar la transferència en cas que la persona o entitat interessada 
resulte guanyadora.

7.6. Certificat de l’Agència Tributària que acredite que la persona o entitat interessada es 
troba al corrent de les seues obligacions tributàries.

7.7. Certificat de la Seguretat Social que acredite que la persona o entitat interessada es 
troba al corrent de les obligacions que hi té.
8. Criteris de valoració de les sol·licituds
Els criteris de valoració de les sol·licituds s’ajustaran al que dispose l’annex X de 
l’Ordenança general reguladora de subvencions de l’Ajuntament de Burjassot, i que queden 
establerts amb la redacció següent:

Les sol·licituds s’avaluen en funció dels mèrits següents sobre un màxim de 100 
punts, en cadascuna de les modalitats:
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a) Premi Entitat Esportiva en Femení (màx.100 p., mín. 40 p.)
1. Esportistes dones a l’entitat:
1.1. Per a entitats en les quals la modalitat o especialitat esportiva principal siga d’equip. 
Nre. equips femenins de l’entitat (degudament inscrits en les corresponents competicions): 5 
punts per equip (màx. 60 p.). 
1.2. Per a entitats en les quals la modalitat o especialitat esportiva principal siga individual 
o de combat. Nre. d’esportistes dones a l’entitat (amb la corresponent fitxa federativa). 1 
punt per esportista (màx. 60 p.). 

2. Nre. d’entrenadores dones a l’entitat (amb la corresponent fitxa federativa). 2 punts 
per entrenadora (màx. 20 p.). 

3. Utilització de llenguatge inclusiu en el web i les xarxes socials. 1 punt per publicació 
acreditada en la memòria (màx. 10 p.).

4. Accions/activitats realitzades, o en què hagen participat, durant l’any de la 
convocatòria, en favor de la visibilitat de les dones i l’esport. 5 punts per activitat acreditada 
en la memòria (màx.10 p.).

b) Premi a la Dona Esportista (màx.100 p., mín. 40 p.)

1. Característiques de l’esport: (màx. 10 p.)
1.1. Esport olímpic o autòcton: 10 punts
1.2. Esport no olímpic: 5 punts

2. Participació en competicions oficials (màx. 20 p.). Cal acreditar mitjançant certificat 
secretaria club i/o inscripció o acta de la competició.
2.1. 1-2 competicions: 5 punts
2.2. 3-4 competicions: 10 punts
2.3. 5-6 competicions: 15 punts
2.4. Més de 6 competicions: 20 punts

3. Participació en seleccions: (màx. 20 p.). Cal acreditar mitjançant certificat federatiu. 
3.1. Selecció nacional: 20 punts
3.2. Selecció autonòmica: 10 punts

4. Participació en activitats/accions realitzades durant l’any de la convocatòria en favor 
de la visibilitat de la dona i l’esport:  5 punts per activitat (màx. 10 p.). Cal acreditar memòria 
justificativa.

5. Categoria d'edat de competició de l'esportista (màx. 20 p.). Cal acreditar mitjançant 
certificat secretaria club.
5.1. 12-14 anys: 10 p.
5.2. 15-17 anys: 15 p.
5.3. 18-99 anys: 20 p.

6. Mares esportistes: 20 p. Cal aportar llibre de família.

En cas de no arribar cap sol·licitud a algun dels mínims de puntuació que s’hi estableixen, es 
declararan deserts els premis o premi corresponents. En cas d’empat entre més d’una 
sol·licitud, rebrà el premi més alt la sol·licitud que s’haja registrat abans.
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9. Òrgans competents per a la instrucció i la resolució del procediment
D’acord amb el que estableix l’article 11 de l’Ordenança general reguladora de subvencions 
de l’Ajuntament de Burjassot, l’òrgan instructor del procediment estarà conformat pel regidor 
delegat d’Esports i la regidora en cap de l’Àrea Benestar Social.
Així mateix, l’òrgan que ha de resoldre el procediment és la Junta de Govern Local i l’òrgan 
col·legiat de valoració de les sol·licituds estarà compost per l’alcalde o regidor/a en qui 
delegue, el secretari general o funcionari/ària de carrera en qui delegue i el tècnic superior 
d’esports o el tècnic/a en qui delegue.

10. Termini de resolució i notificació
La resolució es formularà en un màxim de 10 dies comptadors des de l’endemà de la 
finalització del termini de presentació de sol·licituds. Atés que no es tindrà en compte cap 
prova diferent de les que adduïsquen els interessats, es prescindirà del tràmit d’audiència 
d’acord amb el que preveu l’article 82.4 de la LPACAP, per la qual cosa la resolució 
formulada tindrà el caràcter de definitiva.

11. Reformulació de sol·licituds
No es preveu la reformulació de sol·licituds en els termes que disposa l’article 27 de la LGS.

12. Mitjà de notificació o publicació
De conformitat amb el que preveuen els articles 40-45 de la LPACAP, la notificació de la 
resolució dels premis es practicarà electrònicament. Així mateix, aquesta es farà pública a 
través del Tauler d’Anuncis web de l’Ajuntament de Burjassot, així com del Portal de 
Transparència d’aquest i qualsevol altre mitjà de difusió que es considere convenient.

13. Règim de recursos
Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs de 
reposició en el termini d'un mes, de conformitat amb l'article 123 i següents de la LPACAP, o 
directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius en 
el termini de dos mesos, tots dos terminis comptadors des de l'endemà de la publicació.

Tercero.- Publicar la convocatoria de estas subvenciones en el B.O.P por vía de la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones, en la web del Ayuntamiento de Burjassot, y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros (8 PSOE), ACUERDA 
aprobar la propuesta anteriormente transcrita en sus propios términos.

Y para que conste, extiendo la presente a resultas de la aprobación del acta 
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el art. 206 del ROFRJ de las 
Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, con el visto bueno del Sr. Alcalde 
Presidente, en Burjassot  

Visto bueno
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