FUNDELP
Clasificació: 1.2 Planes y Programes
Expedient: 21/2018

ANUNCI

Per acord del Patronat de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la
promoció de l'esport local de Paterna (FUNDELP), de data 30 d'abril de 2019, s'ha
adoptat la següent resolució: “MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE
SUBVENCIONS DE FUNDELP 2018-2021” que a continuació es transcriu:
“4t.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE
SUBVENCIONS FUNDELP 2018-2021, I AMPLIACIÓ DEL PLA D'ACTUACIÓ
FUNDELP 2019.- Havent donat compte de l'expedient núm. 15/2019 de referència.

Vistos els següents ANTECEDENTS:
FUNDELP va aprovar mitjançant acord del Patronat de data 23 de
juliol de 2018 el Pla Estratègic de Subvencions per als exer cicis 2018-2021.
El president de FU NDELP Sr. José M anuel Mora Zamora, dicta
providència e n data 11 d'abril de 2019, instant a l'ampliació del Pla
Estratègic de Subvencions de FUNDELP per al període 2018-2021.
El director tècnic de FUNDELP emet informe en data 15 d'abril de
2019 sobre la necessit at d'ampliació del Pla Estratègic de Subve ncions per als
exercicis 2018-2021 a fi d'incloure les línies d'ajudes per a “Organització
d'esdeveniments esportius” i “Accés a les sales de condicionament”, així com
amb la necessitat d'ampliació del Pla d'Actuació de FUNDELP per a l'exercici
2019.
Atesos els següe nts fonaments de dret que motiven la resolució:
El que es disposa per la Llei 38/2003 de 17 de novembre, gener al de
subvencions, en el seu article 8.1 i el Reial decret 887/2006, de 21 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, en els articles 10 i següents en referència als plans estratègics de
les administracions públiques.
Els estatuts de la Fundació, que estableixen que aquesta té per objecte el
foment de l'esport de caràcter nacional am b origen a Paterna, f inalitat que

podrà desenvolupar-s e a través d'activitats com donar suport als esports
d'equip de Paterna perquè participen en tota mena de competicions i trobades
nacionals i internacionals, acostar la pràctica de l'esport de competició als
ciutadansi ciutadanes, atorgar ajudes a esportistes i ex esportistes individuals
i qualssevol altres que coadjuven a la major professionalització i la difusió de
l'esport.
Atés que la competència s'assenta en els següents fonaments:
Els estatuts de FUNDELP, recullen en el seu art. 21 les facultats del
Patronat indi cant que li correspon compl ir les finalitats fundacionals i
administrar els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundaci ó
A la vista de l'exposat, els membres del Patronat acorde n per
unanimitat:
PRIMER: Aprovar l' ampliació del Pla Estratègic de subvencions de
FUNDELP per al perí ode 2018-2021 i incorporar les següents modificacions:
1.- Modificació de l'article 7.- Objectius i sectors de les ajudes, apart at
F (Finançament):
1.1.- S'incorporen les següents línies de subvenció per als anys 2019,
2020 i 2021:
PROGRAMA

FINALITAT

Ajudes
Esportiva/Social
organització
d’esdeveniments
Ajudes millora Esportiva /Social
condicions
entrenament

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE

Ajudes
econòmiques.

Ajudes per a
8.000,00 €
l’organització
d’esdeveniments
Ajudes per a accés a
12.100,,00 €
sales de condicionament
físic

Ajudes
econòmiques.

IMPORT

1.2.- Així mateix, es modifica la redacció del Programa “Ajudes trofeus” que queda redactat de
la següent forma per als anys 2019, 2020 i 2021:
PROGRAMA

FINALITAT

DESCRIPCIÓ

Ajudes trofeus

Esportiva / Social Ajudes
econòmiques

CONCEPTE
Ajudes destinades a
l’adquisició de trofeus
per a esdeveniments
esportius

2.- Modificació de l’artícle 8 (Control i avaluació del Pla):

IMPORT
3.000,00 €

2.1- S'incorporen com a indicadors que permeten conéixer l'evolució i compliment d'objectius
els següents:
Programa Ajudes organització d’esdeveniments:

Objectiu
Col·laborar en la promoció
d'esdeveniments esportius

Indicador
Nre. esportistes participants en
els esdeveniments organitzats.

Quantificació
1.000 esportistes

Programa Ajudes millora condicions d’entrenament:
Objectiu
Col·laborar en la millora de les
condicions d’entrenament dels clubs
locals

Indicador
Nre. esportistes amb accés a
sales de condicionament.

Quantificació
250 esportistes

Quedant la resta del Pla aprovat en data 16 de juliol de 2018 sense més modificacions que les
assenyalades.”
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