ANNEX 1.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A L’ANY 2018 ADREÇADA
A LES ENTITATS DE BEGUES
En el marc de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real
Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la indicada Llei, en
tot allò que no contradigui l’esmentada Llei, així com de les Bases Reguladores de
Subvencions aprovades en la sessió plenària del 6 d’abril de 2016, l’Ajuntament de
Begues obre la convocatòria per a l’atorgament de subvencions a les entitats ciutadanes
legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d'Associacions Ciutadanes que
duen a terme una activitat d’interès general per al municipi.

1. Objecte de les subvencions.
L'objecte de les presents bases es regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui
l'Ajuntament de Begues, d'acord amb el pressupost municipal per a l'exercici 2018.
La gestió de les subvencions s’efectuarà d'acord amb els principis de publicitat,
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia en el
compliment dels objectius fixats per l’Administració atorgant i eficiència en l’assignació i
utilització dels recursos públics.
Les subvencions regulades en aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual i no
generen cap dret a l’obtenció d'altres subvencions en anys posteriors.
Aquestes subvencions estan destinades a finançar projectes/activitats que complementin
o supleixin la competència municipal i siguin d’interès públic, social o d’interès local.

2. Consignació pressupostària.
El pressupost màxim destinat a la concessió de subvencions serà de 83.000,00 €, i anirà
a càrrec de l’aplicació pressupostària 92 9242 46800 del pressupost municipal de 2018.

3. Període d’execució.
Les subvencions concedides a l'empara d'aquestes bases, s'hauran de destinar a
finançar projectes/activitats desenvolupats/des durant l'any 2018.

4. Beneficiaris de la subvenció
Per tal de ser beneficiari de la dotació econòmica poden sol·licitar les subvencions:
• Les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes i inscrites en el Registre
Municipal d’Associacions.
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No hauran d’acollir-se a aquesta convocatòria les activitats subjectes a conveni amb
l’Ajuntament que duen a terme les entitats.

5. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds.
El termini per presentar les sol·licituds finalitzarà el 23 de març de 2018.
Per sol·licitar la subvenció, les entitats hauran de presentar la sol·licitud de subvenció a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Begues acompanyant la següent
informació de conformitat al model de sol·licitud de subvenció que consta a la web de
l’Ajuntament de Begues s’adjunta:
a) El nom, NIF, domicili social, i demés dades de contacte de l'associació o entitat
sol·licitant, signada per la persona que tingui la representació legal. La composició
actual de la junta.
b) Nom del projecte general de l’entitat, i descripció de l’activitat o activitats per les
quals es sol·licita la subvenció, fent constar, per a cada activitat, la següent
informació:
1.
2.
3.

Nom de l’activitat.
Pressupost de l’activitat per la qual es demana la subvenció, amb indicació de
l’aportació econòmica de l’associació.
Import de la subvenció sol·licitada.

c) Les dades bancàries de l’entitat.
Juntament amb el full de sol·licitud, caldrà entregar la següent documentació:
a)
b)
c)
d)

Full de descripció del projecte general de l’entitat, d’acord amb el model normalitzat.
Full de descripció de l’activitat, d’acord amb el model normalitzat. S’hauran de
presentar tants fulls com activitats constin en la sol·licitud.
Pressupost de l’activitat, d’acord amb el model normalitzat. S’hauran de presentar
tants fulls com activitats constin en la sol·licitud.
Sempre que l’Ajuntament ho consideri necessari, es requerirà als sol·licitants els
moviments bancaris de l’any anterior al de la convocatòria, de tots els comptes
bancaris dels quals sigui titular l’Associació.

Les sol·licituds de subvenció presentades després de l'últim dia expressat en la
convocatòria quedaran excloses del procés de concessió de subvencions.

6. Rectificació de defectes o omissions en la documentació.
Si la sol·licitud o documentació no reunís els requisits exigits a les bases es requerirà a
l'interessat, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la
recepció de la notificació, procedeixi a esmenar les deficiències i acompanyi els
documents preceptius, amb la indicació que en cas de no fer-ho se'l tindrà per desistit
de la seva petició.
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7. Procediment de concessió.
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents bases
reguladores serà el de concurrència competitiva, d’acord amb els criteris establerts a
l’article 13 de les bases reguladores.

8. Termini de resolució i de notificació.
S'examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades
dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució,
d'acord amb allò previst a l'article 59 de la LRJAPPAC.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

9. Acceptació de la subvenció.
Per a l'efectivitat de la subvenció caldrà que aquesta i les condicions amb les quals s'ha
concedit, siguin acceptades, de forma expressa i sense reserves pel beneficiari, en el
termini de deu dies a partir de la recepció de la resolució de la concessió.
Si el beneficiari no presenta la seva acceptació en el termini corresponent o formula
reserves, l'Ajuntament podrà optar, discrecionalment, entre concedir un nou termini per
a l’acceptació o considerar que el beneficiari ha renunciat.

10. Justificació de la subvenció atorgada
Per tal de percebre les subvencions atorgades de conformitat amb les prescripcions del
capítol IV de les bases reguladores i l’art. 14 de la Llei estatal 38/2003, General de
Subvencions, cal haver finalitzat la realització de les activitats subvencionables el 31 de
desembre de l’any objecte de la convocatòria i presentar a l’Ajuntament els documents
següents:
a) Model de justificació, signat per algun dels membres de la Junta, i adreçat a
l'alcalde/essa, en què se sol·liciti el pagament de l'import de la subvenció.
b) Memòria del projecte.
c) Liquidació econòmica dels ingressos.
d) Liquidació econòmica de les despeses realitzades, per un import igual o superior a
la subvenció concedida. S’adjuntarà a aquesta liquidació una còpia dels justificants
de les despeses: factures, minutes i demés justificants de les despeses efectuades
pel beneficiari, les quals hauran de contenir tots els requisits legals que estableix la
normativa vigent aplicable.
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e) Còpia del següent material:
• Material

de

difusió

imprès

(díptics,

cartells,

etc.)

amb

el

logotip

de

l’Ajuntament.
• Material gràfic de les activitats (fotografies i/o vídeos).
• Altra documentació.
A aquests efectes s’estableixen tres períodes per poder presentar les justificacions:
- Fins el 30 de juny de l’any en curs.
- Fins el 31 d’octubre de l’any en curs.
- Fins el 31 de gener de l’any immediat posterior, essent aquesta la data límit
per presentar la documentació justificativa.

11. Deficiències en la justificació.
Si la documentació presentada és incompleta o incorrecta, es requerirà al beneficiari per
a què faci la rectificació oportuna en el termini improrrogable de deu dies hàbils. Si
aquesta petició no fos atesa, es revocarà la subvenció concedida i s’exigirà el retorn de
la bestreta atorgada.

12. Pagament
Un cop aprovada la proposta de resolució per la Junta de Govern, tal com descriu
l’article 14.4 de bases reguladores, l’Ajuntament efectuarà d’ofici el pagament d’una
bestreta a tots els beneficiaris. L’import de la bestreta serà el 50% de la subvenció
concedida.
Un cop finalitzada l’activitat i presentats els justificants, els tècnics que formen part de
la comissió qualificadora emetran el corresponent informe. Si aquest es favorable,
l’òrgan instructor proposarà a la Junta de Govern el pagament de les subvencions.
Excepcionalment, es podrà donar la següent circumstància:
•

Percepció del 100% de la subvenció quan s’acrediti haver realitzat l’activitat en el
moment de l’acceptació de la subvenció. En aquest cas, caldrà presentar,
juntament amb l’acceptació de la subvenció, tota la documentació justificativa
descrita en el punt 5 d’aquesta convocatòria.

Les entitats que no duguin a terme l'activitat per la qual sol·liciten la subvenció se’ls hi
serà revocat d’ofici l’import sol·licitat.

13. Publicitat de les subvencions concedides.
En compliment del que disposa l'article 8.1.c) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació publica i bon govern, es donarà publicitat de les
subvencions concedides durant el mes següent del seu atorgament, amb expressió de la
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convocatòria, l’aplicació pressupostaria, el beneficiari, la quantitat concedida i la finalitat
de la subvenció a la seu electrònica de l'Ajuntament.
La concurrència als processos de concessió de subvencions implicarà la manifestació
tàcita de consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter personal i a la seva
publicació en els termes establerts en el paràgraf anterior, d'acord amb el que preveu la
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

14.- Infraccions i sancions.
En matèria d'infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa a la LGS.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

ab6bb77604df4f8baf5018cf286eb99d001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Data document: 26/02/2018

