Ajuntament de Santa Oliva

Convocatòria en règim de concurrència competitiva, de subvencions a entitats
en els àmbits cultural i festiu, esportiu i veïnal de l’Ajuntament de Santa Oliva,
2019.
De conformitat amb el que es preveu 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:
En data 23 de maig de 2019, es va aprovar per la Junta de Govern la
convocatòria de subvencions en els àmbits cultural i festiu, esportiu i veïnal de
l'ajuntament de Santa Oliva per a l’exercici 2019 en règim de concurrència
competitiva que es detalla a continuació:
“CONVOCATÒRIA EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE
SUBVENCIONS EN ELS ÀMBITS CULTURAL I FESTIU, ESPORTIU I
VEÏNAL DE L’AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA, 2019
Primer: Beneficiaris de la subvenció
Podrà acollir-se a aquesta convocatòria totes les entitats, clubs i associacions
inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de Santa Oliva i que compleixin
els requisits establerts a la base 58 de les bases d’execució del pressupost.
Segon: Objecte
a) Programes o projectes de cultura i festes, i del foment de l’esport.
Té per objecte la difusió de la cultura popular i festiva, les arts escèniques i
musicals, plàstiques i visuals, la difusió del patrimoni propi i la resta
d'esdeveniments d'aquesta índole, com a xerrades, conferències, accions
d'animació sociocultural o afins a aquestes, que tinguin lloc al municipi de
Santa Oliva durant l'exercici actual.
Té per objecte la promoció esportiva duta a terme el municipi durant l'actual
temporada o durant el present exercici.
b) Programes d’associacions de veïns.
Té per objecte cofinançar projectes i activitats així com el manteniment de la
pròpia entitat sempre que l'objecte tingui interès social reconegut pel foment de
la participació ciutadana, la cohesió social, la integració i la promoció de la vida
social dels veïns i veïnes dels diferents àmbits territorials que conformen el
terme de Santa Oliva.
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Ajuntament de Santa Oliva
Tercer: Bases reguladores
El règim específic de la convocatòria es regula en la present convocatòria i en
el títol IX de les Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2019 aprovat
definitivament en data 29.03.2019, en règim de concurrència competitiva.
Crèdit pressupostari: La quantia màxima consignada ascendeix a 26.500,00€,
distribuïts de la manera següent:
- Aplicació pressupostaria 6.341.48901 – Subvencions ordinàries entitats
esportives – 6.500,00€
- Aplicació pressupostària 10.330.48902 - Subvencions ordinàries entitats
culturals – 20.000,00€
Règim de concessió: Concurrència competitiva.
L’objecte, les condicions, la finalitat de la concessió de les subvencions
convocades i els requisits per a sol·licitar-les, els documents i informacions
que s'han d'aportar són els recollits en les Bases d’execució del pressupost
2019.
Termini de presentació: El termini per presentació de sol·licituds serà de vint
dies hàbils a comptar de la publicació al BOPT de l’anunci de la convocatòria.

Instrucció: hi haurà una única comissió qualificadora com a òrgan instructor,
denominada Comissió de subvencions, la qual en quant a la composició i
funcionament es regirà per les regles de funcionament de les comissions
informatives.
Un cop presentades totes les sol·licituds, el personal tècnic de l’ajuntament
verificarà la correcta presentació de les mateixes.
Funcionament: Un cop presentades totes les sol·licituds de subvenció i
requerida la documentació d’esmena si s’escau, el personal tècnic de
l'ajuntament verificarà la correcta presentació d'aquestes.
Realitzat aquest tràmit, per convocatòria de l'alcaldia, es constituirà un
comissió qualificadora, integrada pels membres designats per cada grup
municipal, la qual aplicarà un sistema de vot ponderat segons la seva
representació al consistori.
Resolució: La resolució l’adoptarà l'alcaldia de manera motivada a proposta
de l'òrgan instructor.
Termini per a resoldre: El termini per a resoldre el procediment no podrà
excedir de tres mesos i computarà a partir de la publicació de la present
convocatòria al BOPT.
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Òrgans competents per la instrucció i resolució del procediment:

Ajuntament de Santa Oliva
El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima
als interessats per a entendre desestimada la petició per silenci administratiu.
La resolució del procediment es notificarà a tots els interessats amb la
publicació al tauler electrònic de l'Ajuntament de Santa Oliva
(www.santaoliva.cat), sense perjudici que puguin utilitzar addicionalment altres
mitjans electrònics.
Criteris d'atorgament:
1. S’estableix un únic sistema de criteris de valoració de les sol·licituds,
conjunt pels programes o projectes de cultura i festes, i dels de foment de
l’esport, segons els barems següents (màxim 100 punts):
-

Interès general de l’activitat pel municipi
Nombre de participants
Dificultat de realitzar el projecte sense subvenció
Transcendència de l’activitat més enllà del municipi

fins a 35 punts
fins a 35 punts
fins a 15 punts
fins a 15 punts

2. S’estableix un sistema diferenciat de criteris de valoració per les
associacions de veïns, també amb un màxim de 100 punts:
-

Interès general de l’activitat pel municipi
Nombre de participants
Nombre de socis de l’entitat.
Dificultat de realitzar el projecte sense subvenció
Atenció als veïns (horaris fixes d’atenció, foment de la
participació, organització d’assemblees, contacte, etc
- Transcendència de l’activitat més enllà del municipi

fins a 35 punts
fins a 25 punts
fins a 25 punts
fins a 15 punts
fins a 10 punts
fins a 5 punts

L'expedient s'iniciarà mitjançant el present decret de convocatòria, el qual serà
objecte de les publicació i difusió.
La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspondrà a la
Comissió de subvencions, que comprovarà les dades en virtut de les quals
s'hagi de formular la proposta de resolució, començant per la valoració de les
propostes i el barem d'aquestes, així com formulant les comprovacions que
consideri oportunes.
Aquesta comissió formularà a l'alcaldia proposada de resolució, que
acompanyarà dels corresponents informes a fi d'acreditar que tots els
beneficiaris compleixen amb els requisits legals aplicables, així com els
resultats del barem.
Una vegada aprovada la proposta de resolució definitiva l'alcaldia resoldrà el
procediment. La resolució es motivarà de conformitat amb allò que disposi la
corresponent convocatòria, havent de quedar, en tot cas, acreditats en el
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Procediment de concessió:
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procediment els fonaments de la resolució que s'adopti.
La resolució, a més d’especificar els sol·licitants als quals s'atorga la
subvenció, farà constar, si escau, de manera expressa, la desestimació de la
resta de sol·licituds, degudament motivats.
Publicitat de les concessions: Les subvencions atorgades han de ser objecte
d'exposició al tauler electrònic de l'Ajuntament de Santa Oliva i a la pàgina
web municipal, amb indicació del beneficiari, l'import de l'actuació
corresponent al percentatge subvencionat, les finalitats de la subvenció i el
crèdit pressupostari al qual s'hagin imputat.
Segon.- CONCEDIR un termini de presentació de sol·licituds de vint dies hàbils
a comptar del dia següent a la publicació de l’anunci de la convocatòria al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
Tercer.- PUBLICAR anunci de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la
Província i a la Base de dades Nacional de Subvencions, de conformitat amb el
que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
Quart.- NOTIFICAR el present acord a totes les entitats, clubs i associacions
inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de Santa Oliva als efectes del seu
coneixement.”
Santa Oliva, signat electrònicament al marge.

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 (Tarragona). Tel. 977679663. Fax: 977679507

Codi Validació: 6MNQ2LMWK7M7YSFFQM6F3NZ4Z | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 4

Josep Carreras i Benach,
Alcalde

