Ajuntament de Santa Oliva

ANY 2019
DILIGÈNCIA de Secretaria per fer constar que les Bases d’execució del
pressupost de l’exercici 2019 juntament amb el pressupost, han estat
aprovades definitivament en data 29.03.2019, les quals es transcriu el Títol IX
d’atorgament de subvencions.
TITOL IX. ATORGAMENT DE SUBVENCIONS
Base 57.- Bases generals per a l’atorgament de subvencions o ajuts a
entitats
1. Les subvencions atorgades a entitats o associacions per l'Ajuntament
de Santa Oliva es regeixen per la normativa següent:
— Per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
— Pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei general de subvencions.
2. En virtut de l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, els procediments per a dur a terme la concessió de subvencions
són, únicament:
-

Procediment de concurrència competitiva.
Procediment de concessió directa o subvenció nominativa.

3. Les subvencions tindran caràcter voluntari i en cap cas no generaran cap
dret respecte peticions posteriors i no seran invocables com a precedent. La
seva denegació no donarà lloc a cap tipus de reclamació.
4. En tractar-se d’una activitat pública de foment i no d’intervenció
administrativa en l’activitat privada, ni d’un servei públic, ni directa ni
subsidiàriament resta subjecta al règim jurídic de responsabilitat patrimonial,
sent un deure jurídic suportar, per part del beneficiari, les condicions que se li
imposin per raó de l’interès públic a les que objectivament resta subjecta
qualsevol quantia dinerària destinada a transferències corrents.
5. La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord als principis de: publicitat,
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia i
eficiència.
6. El procediment per la concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva s’iniciarà mitjançant convocatòria anual aprovada per l’alcaldia o
òrgan en qui delegui.
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BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL

Ajuntament de Santa Oliva
Aquelles associacions o entitats que tinguin assignada una subvenció
nominativa als pressupostos de l’ajuntament (concessió directa) resten
totalment excloses de la convocatòria en règim de concurrència competitiva.
El procediment de concessió directa de subvencions a entitats haurà de seguir
el que s’estableix a la normativa de subvencions, i l’atorgament es formalitzarà
amb l’entitat beneficiària preferentment a través de convenis de col·laboració.
Els convenis de col·laboració per l’atorgament de subvencions directes seran
aprovats per acord de Junta de govern local i seran ratificats per acord de ple.
7. Els dubtes que generi l’aplicació de les presents bases seran interpretats per
part de la Junta de Govern Local.
BASE 58.- Requisits per accedir a l’atorgament de subvencions
1. Només podran accedir a l’atorgament de subvencions o ajuts aquelles
entitats, clubs i associacions inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de
Santa Oliva.
2. Haver justificat les subvencions d’anteriors exercicis, si és el cas.
3. Estar al corrent del lliurament de la documentació administrativa a
l’Ajuntament (inscripció al Registre Municipal d’Entitats, assemblea
constitutiva, NIF, estatuts de l’entitat, renovació de càrrecs de la Junta
Directiva, etc...)
4. Haver presentat l’acta de l’assemblea general de socis del darrer any, que
contempli l’aprovació de l’estat anual de comptes, atenent allò que s’estipula
en els estatuts de l’entitat.

6. No trobar-se incursa en cap dels supòsits d’incapacitat establerts a l’article
13.2 de la Llei 38/2003 General de Subvencions per poder ésser considerat
beneficiari d’ajuts públics.
7. Haver programat i portar a terme com a mínim una activitat durant l’any.
8. Només podran ser objecte de subvenció les activitats realitzades a Santa
Oliva o aquelles que de forma notòria impliquin una promoció destacada de
Santa Oliva en àmbits fora del municipi.
9. En el cas de les entitats esportives, haver presentat
d’equips-categories, els inscrits i si estan o no federats.

el

llistat

En el cas que la documentació i/o justificants especificats en els punts
anteriors no s’haguessin lliurat prèviament a l’Ajuntament, les entitats ho faran
en el moment de presentar la sol·licitud de concurrència a la convocatòria.
Base 59.- Criteris bàsics i activitats excloses
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5. Haver presentat el rebut de Responsabilitat Civil (justificatiu de la vigència
d’aquesta assegurança)

Ajuntament de Santa Oliva
1.- Els ajuts de l’administració, per tal d’aconseguir la màxima eficàcia, no
sempre han de ser econòmics. Aquesta decisió, sempre que sigui possible, es
decidirà de comú acord.
Les subvencions econòmiques no poden superar el 75% del cost de l’activitat o
el projecte. En cap cas poden ultrapassar el cost real de l’activitat, el projecte o
el servei, ni ser superiors al cost que representaria a l’Ajuntament prestar
l’activitat o el servei de forma directa i per sí mateix, en els termes establerts
reglamentàriament. Això no obstant, en cada cas l’òrgan municipal competent
ha de determinar les quantitats corresponents.

-

Les activitats de caràcter lucratiu.
Activitats sense interès social públic o general.
Les activitats confessionals o polítiques.
La compra de material d’ús personal i privat.
Les denominades autofactures, emeses per la pròpia entitat beneficiària de
l’ajuda.
En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos
indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació ni els
impostos personals sobre la renda.
Els interessos deutors dels comptes bancaris.
Els interessos recàrrecs i sancions administratives, penals o civils.
Les despeses de procediments judicials.
En associacions de veïns, menjars de socis o altres despeses
gastronòmiques.
I, en general, totes aquelles que no siguin d’interès general o que excloguin
a part de la població.
Es consideren no subvencionables cap tipus de despesa gastronòmica ni
les despeses per desplaçament (quilometratge, benzina, peatges,
pàrquings, etc.).

Base 60.- Sol·licitud de subvenció
Les entitats, associacions o col·lectius podran demanar ajuts i subvencions
presentant una instància de sol·licitud, degudament emplenada i signada pel
representant legal de l’entitat o associació, obligatòriament mitjançant la seu
electrònica municipal d’acord amb el que estableix l’article 14.2 apartats a), b) i
d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Presentar dins el termini previst a la convocatòria anual de la subvenció, una
memòria inicial, emprant el formulari de sol·licitud de subvenció model que es
publicarà a la web a l’apartat d’entitats i associacions, que contingui la següent
informació:
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2.- No seran subvencionables i per tant queden excloses d’aquestes bases les
següents despeses o activitats:

Ajuntament de Santa Oliva
1. Calendari d’activitats i esdeveniments que es duran a terme durant l’any
vinent i pels quals es demani subvenció, indicant títol de l’activitat, data
aproximada, lloc i petita descripció de l’activitat.
2. Pressupost anual d’ingressos i despeses, tant de les activitats que se
sol·licita subvenció com les generals de l’entitat.
3. L’Ajuntament facilitarà als interessats els models de sol·licitud i
documents annexos per a tramitar els expedients de les subvencions.
Base 61.- Procediments de sol·licitud
Els beneficiaris estaran obligats a:

Base 62.- Criteris de valoració i Comissió de subvencions
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 fins a 35 punts
Nombre de participants fins a 35 punts
Dificultat de realitzar el projecte sense subvenció fins a 15 punts
Transcendència de l’activitat més enllà del municipi 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 fins a 35 punts
Nombre de participants fins a 25 punts
Nombre de socis de l’entitat. fins a 25 punts
Página 4|7

Codi Validació: 6WLDECC2JC73TRKXXM2LLN9RN | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 7

1. Presentar la documentació requerida per sol·licitar la subvenció, dins el
termini concedit en l’acord de Junta de govern de la convocatòria de
subvencions.
2. Facilitar la fiscalització de l’Ajuntament sobre el compliment de les
finalitats pels quals s’atorga la subvenció.
3. Fer constar la col·laboració o patrocini de l’Ajuntament en la publicitat
dels actes que es subvencionin.
4. En tota documentació i propaganda escrita o gràfica de l’acte haurà de
constar la llegenda “amb el suport de l’Ajuntament de Santa Oliva”, en el
supòsit que sigui possible d’acord amb la naturalesa de l’activitat
subvencionada.
5. Comunicar a l’Ajuntament l’obtenció de subvencions o ajuts per la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra administració o ens públic
nacional o internacional.
6. Complir qualsevol altra obligació que es derivi de les bases particulars,
generals o d’altres disposicions generals vigents.
7. Comunicar, també en qualsevol moment, les noves activitats que no
haguessin estat previstes en la memòria presentada a principis d’any.

Ajuntament de Santa Oliva
-

Dificultat de realitzar el projecte sense subvenció fins a 15 punts
Atenció als veïns (horaris fixes d’atenció, foment de la participació,
organització d’assemblees, contacte, mailings, etc.) fins a 10 punts
Transcendència de l’activitat més enllà del municipi fins a 5 punts

3. Hi haurà una única comissió qualificadora, denominada Comissió de
subvencions, la qual en quant a la composició i funcionament es regirà per les
regles de funcionament de les comissions informatives. Per determinar la
composició definitiva es facilitarà a cada grup municipal modelatge per tal que
es designin els seus representants titulars i suplents.
Un cop presentades totes les sol·licituds, el personal tècnic de l’ajuntament
verificarà la correcta presentació de les mateixes.
Realitzat aquest tràmit, per convocatòria de l’alcaldia, es constituirà la Comissió
de subvencions, integrada pels membres designats per cada grup municipal, la
qual aplicarà un sistema de vot ponderat segons els resultats obtinguts en les
darreres eleccions municipals, de manera que la puntuació que cada
representant atorgui a un projecte tindrà el valor proporcional de la seva
representació al consistori.
Base 63.- Quantia i pagament de les subvencions
La quantia màxima dels programes i projectes subvencionables serà la que fixi
cada convocatòria mitjançant acord de Junta de govern.
La quantia de la subvenció atorgada serà la que determini la Comissió de
subvencions de conformitat amb els criteris i el dictamen emès de la Base
anterior.

El pagament de les subvencions s’efectuarà en dues parts:
-

-

Una bestreta inicial equivalent a com a màxim el 75% de la quantia
atorgada, que s’abonarà entre els mesos de maig a juny de l’any de la
convocatòria.
El pagament de la quantitat pendent, si s’escau, prèvia justificació de la
subvenció, entre desembre de l’any en curs i febrer del següent any, que
quedarà condicionada al lliurament previ de la memòria final i comprovants
justificatius.

No seran objecte de subvenció les activitats no realitzades, les que no s’ajustin
a les descripcions que s’hagin detallat en la memòria inicial adjunta a la
sol·licitud, ni les noves que no s’hagin notificat prèviament.
L’Ajuntament no subvencionarà més del 75% del cost de cada activitat.
El pagament definitiu es farà previ informe de fiscalització de la intervenció
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L’import de la subvenció amb relació a la puntuació, serà l’import màxim
consignat a la convocatòria dividit pel total de punts que obtinguin les entitats
beneficiàries.

Ajuntament de Santa Oliva
municipal, que avaluarà les despeses i ingressos justificats, podent requerir el
reintegrament a aquelles entitats de la quantitat de subvenció no justificada
degudament, en els termes que estableixen aquestes bases i la normativa
vigent.
Base 64.- Justificació de la subvenció
1.- Criteris de justificació de les despeses:
a) Només s’acceptaran els documents justificatius de despeses consistents
en factures o tiquets de caixa, amb els requisits legals que estableix la
normativa vigent i a nom de l’entitat beneficiària. Caldrà tenir els originals
a disposició de l’Ajuntament quan els sol·liciti.
b) Quedaran exclosos els justificants de despeses establerts a la Base
59.3, i aquells que no mantinguin una relació directa amb les
subvencions concedides.
2.- Presentació de justificants:
a) El lliurament de la documentació justificativa es podrà fer entre l’1 de
novembre de l’any en curs i el 31 de gener de l’any següent, utilitzant el
formulari model que es publicarà a la pàgina web a l’apartat d’entitats i
associacions.
-

Documents justificatius corresponents a les activitats subvencionades
i les despeses generals de l’entitat, d’acord amb el punt anterior de
criteris.

-

Relació dels documents anteriors, i si és el cas, ordenada per cada
una de les activitats realitzades objecte de subvenció. En aquesta
relació s’hi farà constar també l’import dels ingressos obtinguts en
cada activitat.

-

Breu memòria final de les activitats dutes a terme, amb una avaluació
general de les mateixes.

-

Justificació de la difusió realitzada.

-

Document justificatiu de l’obtenció de subvencions o ajuts per la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra administració o ens
públic nacional o internacional, si fos el cas.

c) Tota la documentació es lliurarà via registre de la seu electrònica
municipal, signada electrònicament.
Base 65.- Altres conceptes.
Amb la presentació de la sol·licitud s’entendrà implícita l’acceptació total
d’aquestes bases, per la qual cosa l’incompliment d’algun dels seus punts
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b) La documentació a presentar serà:

Ajuntament de Santa Oliva
podrà considerar-se com a causa de revocació de l’ajut concedit.
En el cas que així es cregui convenient, l’ajuntament comprovarà l’aplicació
efectiva de l’ajut a les finalitats per a les quals ha estat concedit, i el beneficiari
facilitarà l’accés a la informació necessària a aquest efecte, en el cas que es
requereixi.
La Junta de Govern, de forma excepcional podrà atorgar subvencions a entitats
i persones físiques que desenvolupin activitats que pel seu tarannà suposin un
autofinançament elevat per les persones o entitats que les realitzen i que
destaquin de forma singular en el desenvolupament de les mateixes. Aquestes
subvencions s’hauran de justificar amb la documentació que l’ajuntament
requereixi.
L’Ajuntament es reserva la facultat de resoldre tots aquells dubtes
d’interpretació que puguin plantejar.se com a conseqüència de l’aplicació de les
presents bases.
Es donarà publicitat de les bases de les subvencions a la pagina web de
l’Ajuntament de Santa Oliva (www.santaoliva.cat).

Santa Oliva, 20 de març de 2019. Signat electrònicament al marge.
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Josep Carreras i Benach.
Alcaldia

