ANNEX 1 (ESPORTS)
MEMÒRIA DE L’ACTIVITAT PER LA QUAL ES SOL·LICITA SUBVENCIÓ

1. DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Codi de la
convocatòria (BDNS)
Regidoria/Servei

ESPORTS

2. DADES DEL SOL·LICITANT
Nom o raó social
Domicili

CIF/NIF

Localitat

CP

Nom i cognoms de qui
subscriu

Càrrec

Telèfon

Fax

Correu electrònic

3. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS O PROJECTES AMB DETALL DELS PARTICIPANTS

4 . OBJECTIUS O RESULTATS QUE ES PRETENEN ACONSEGUIR

5. CRITERIS OBJECTIUS A VALORAR:

Aquesta valoració tindrà un màxim de 200

punts.
(Explicar detalladament aquells conceptes objectius valorables segons la convocatòria.
Només es puntuaran aquells criteris que estiguin ben especificats)

a) Escoles d’iniciació esportiva o tenir estructura esportiva de base
fins a la categoria juvenil, fins a 20 punts.

b) Promoció de l’esport femení: Activitats que incentivin la
participació i la representació de les dones a l’Esport, fins a 30
punts.

c) Tècnics en la modalitat esportiva: 5 punts x tècnic. (La
puntuació màxima que es podrà assolir al punt c) serà de 20
punts). Només es valoraran els que acreditin estar registrats al
ROPEC (Registre oficial de Professionals Esportius de
Catalunya) o titulació oficial similar.

d) Pressupostos detallats de la compra de material per
desenvolupar l’activitat esportiva, fins a 20 punts. Només es
valoraran els que adjuntin pressupostos detallats d’empreses
proveïdores.

e) El nivell de competició oficial o no oficial de l’acte dins l’esport
que es tracti, organitzat a Cardona o per un club de Cardona
amb participació o no local, de forma regular al llarg de l’any,
fins a 20 punts.

f) Per activitats esportives no competitives extraordinàries que
tinguin interès general per a la població, fins a 20 punts.

g) Per la transcendència que tingui l’activitat esportiva no
competitiva i comptar amb una certa història i tradició, fins a 20
punts.

h) La realització d’activitats esportives innovadores i promoció
d’esports no implantats al municipi, fins a 20 punts.

i) La col·laboració, participació i implicació de la entitat a la vida
del municipi, be sigui amb l’Ajuntament, entre entitats o
participant en activitats obertes a la població, fins a 30 punts.

En Cardona, a

de/d’

de

Signatura del sol·licitant o representant legal de l’entitat i segell

