Ajuntament de Viladecans
Àmbit de Serveis a la Ciutadania
Serveis d’Acció Comunitària
ANUNCI
Mitjançant Acord núm. 18 de la Junta de Govern Local de data 11 d’abril de 2018, han estat
aprovades les bases específiques i la convocatòria per sol·licitar i atorgar subvencions per a
la realització d’activitats en matèria de Cultura i Comunitat, Educació, Esports, Gent Gran,
Igualtat de Gènere i Polítiques LGTBI, Joventut, Patrimoni Cultural, Serveis Socials i Ajuda
Mútua, Solidaritat i Cooperació, i Salut Pública i Consum, durant l'any 2018.
BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DE CONCURS PÚBLIC PER A LA
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE VILADECANS, PER A LA
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS EN MATÈRIA DE CULTURA I COMUNITAT, EDUCACIÓ,
ESPORTS, GENT GRAN, IGUALTAT DE GÈNERE i POLÍTIQUES LGTBI, JOVENTUT,
PATRIMONI CULTURAL, SERVEIS SOCIALS I AJUDA MÚTUA, SOLIDARITAT I
COOPERACIÓ, I SALUT PÚBLICA I CONSUM, DURANT L'ANY 2018.
1.- OBJECTE
L’objecte d’aquestes bases específiques és la regulació de la concessió de subvencions, per
al desenvolupament d’activitats en matèria de Cultura i Comunitat, Educació, Esports, Gent
Gran, Igualtat de Gènere i Polítiques LGTBI, Joventut, Patrimoni Cultural, Serveis Socials i
Ajuda Mútua, Solidaritat i Cooperació, i Salut Pública i Consum realitzades a la ciutat de
Viladecans durant l’any 2018.
2.- FINALITAT
Les subvencions que s’atorguin aniran destinades al foment de les activitats d’interès públic i
social de les ciutadanes i els ciutadans de Viladecans, i tindran les següents finalitats:
-

Promoció de l’associacionisme.

-

Foment dels valors socials i culturals i de la participació ciutadana.

-

Millora de la convivència i la cohesió social de la ciutat.

-

Afavoriment de la pluralitat cultural i social de la ciutat i el coneixement mutu entre
ciutadanes i ciutadans.

No seran objecte de subvenció les activitats, el contingut de les quals sigui exclusivament:
-

Sortides, viatges o intercanvis de caràcter recreatiu o turístic.

-

Àpats, queviures i /o begudes, excepte quan siguin a favor dels membres de grups o
entitats que participen en l’activitat subvencionada sense cobrar per la seva participació.

-

Adquisició de béns inventariables, immobles o mobles, que suposin un increment del
patrimoni de l’entitat.

-

Despeses corresponents a manteniment i consums de subministraments dels espais on
es desenvolupi l’activitat que superin el 5% del pressupost total del projecte.

3.- REQUISITS
Poden ser sol·licitants i/o beneficiaries de les subvencions a què es refereixen aquestes
bases, les entitats que reuneixin els següents requisits:
-

Que les activitats es portin a terme a la ciutat de Viladecans o fora d’aquesta, sempre i
quan es considerin activitats d’interès per a la projecció exterior de la ciutat i, a més,
s’afavoreixi a ciutadanes i ciutadans de la nostra ciutat.

-

Que les activitats i/o projectes complementin la competència municipal en aquestes
matèries.

-

Que les activitats que facin siguin sense afany de lucre.

-

Que no s’hagi sol·licitat ni es rebi subvenció d’un altre departament de l‘Ajuntament per a
la mateixa activitat.

-

Haver justificat les anteriors subvencions degudament.

-

Presentar la sol·licitud dintre del termini establert en aquestes bases.

-

Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament,
l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Seguretat Social.

-

-

Èsser entitats sense ànim de lucre, inscrites en el Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes de Viladecans i que mantinguin al corrent la documentació i dades en
l’esmentat registre.
Que l’entitat sol·licitant, porti un any inscrita en el Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes. Es a dir, que hagi transcorregut un any des de la data del decret d’inscripció
de l’entitat en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes fins a la data de finalització de
la convocatòria extraordinària.

-

Que les entitats tinguin objectius i finalitats coincidents amb els establerts per aquestes
bases específiques.

-

Tenir un mínim de 10 punts, una vegada aplicat el barem específic de valoració.

4.- QUANTIA DE LES SUBVENCIONS
L’import total de la convocatòria és de 127.100,00 € a càrrec de les partides pressupostàries
del pressupost ordinari vigent, següents:
Núm. Partida

Núm. “A”

Nom Partida

Import

14.790

Subvencions Entitats CiutatCultura

33.800,00€

14.487

Associacions de Veïns

16.200,00 €

14.488

Subvenció Centres Escolars I
Ampas

26.000,00 €

30100/34100/48900

14.490

Subvencions Entitats Esportives

18.500,00 €

30102/33720/48900

14.491

Subvencions Entitats Juvenils

30102/33400/48900
30101/92410/48000
30220/32630/48000

9.660,00 €

30101/33700/48000

14.492

Subvencions Entitats Gent Gran

8.100,00 €

14.493

Subv Entitats Igualtat de Gènere I
LGTBI

3.240,00 €

30211/23100/48001

14.494

Ajuts Socials a Famílies i Entitats

6.000,00 €

30110/33600/48900

14.495

Subv. Entitats patrimoni cultural

30100/23140/48001

14.497

Programes Cooperació

1.000,00 €

30201/31100/48900

14.499

Subvencio Entitats Salut Publica

4.000,00 €

30200/23110/48900

TOTAL IMPORT

600,00 €

127.100,00 €

L’import màxim de cadascuna de les subvencions serà inferior als tres mil euros (3.000,00€),
i, com a regla general, no suposarà més del 50% del cost total de l’obra o activitat
subvencionada. En els casos en què s’ultrapassi aquest límit, s’haurà de justificar per raó
d’interès social, la necessitat de fer-ho.
5.- CRITERIS DE VALORACIÓ I PONDERACIÓ PER A L’ATORGAMENT DE LES
SUBVENCIONS DESTINADA A PROJECTES
El projecte que acompanya la sol·licitud de subvenció, serà revisat tècnicament per avaluar
el grau de compliment tant dels criteris de valoració general com específics de la modalitat a
la qual s’hagi presentat, i s’elaborarà el corresponent informe de valoració.
L’informe constarà de dues parts: una part de valoració quantitativa, mitjançant la
ponderació establerta i una part de valoració qualitativa complementària.
Valoració quantitativa: Puntuació màxima de 20 punts (de 0 a 10), repartida en dues parts:
-

Puntuació per adequació del projecte als criteris generals de valoració fins a 10 punts.
(Apartat 5.1).

-

Puntuació per adequació del projecte als criteris específics de valoració de cada àmbit
temàtic fins a 10 punts. (Apartat 5.2).

Valoració qualitativa: Puntuació màxima de 20 punts (de 0 a 20), elements qualitatius o
complementaris tècnics referents a la necessitat o viabilitat del projecte presentat.
La valoració final del projecte serà el resultat final del sumatori d’ambdues puntuacions
obtingudes.
5.1.- CRITERIS GENERALS DE VALORACIÓ
-

Complementarietat o col·laboració amb l’acció de l’Ajuntament de Viladecans, i
ajustament a la realitat social de Viladecans. Fins a un màxim de 2,5 punts.

-

Valors que conté el projecte presentat i integració amb altres experiències. Fins a un
màxim de 2,5 punts.

-

Concreció, qualitat i claredat del projecte. Projecte fonamentat, amb estructura interna
coherent i sòlida. Fins a un màxim d’1 punt.

-

Rellevància del projecte i implantació al territori de la ciutat del mateix, així com accions
que contribueixin a la normalització, el foment de l'ús del català i promoguin la igualtat
d’oportunitats entre les dones i els homes. Fins a un màxim d’1 punt.

-

Experiència, trajectòria, base social i foment de la participació en el projecte. Fins a un
màxim d’1 punt.

-

Assistir a cursos del Pla de Formació per a entitats. (Fins a un màxim d’1 punt).

-

Formar part dels òrgans de participació ciutadana de l‘Ajuntament de Viladecans. (Fins a
un màxim d’1 punt).

5.2.- CRITERIS ESPECÍFICS DE VALORACIÓ
CULTURA I COMUNITAT :
-

En relació als projectes culturals:
-

-

-

Funcionament de l’entitat, estimulació territorial i foment de la participació de la
ciutadania en el projecte cultural: accessibilitat del públic en general a les activitats.
Fins a un màxim de 3’5 punts.

-

Propostes adequades dins el cicle festiu de Viladecans. Fins a un màxim d’1 punt.

-

Iniciatives que potenciïn la cooperació entre entitats i fomentin el protagonisme del
sector associatiu. Fins a un màxim d’1 punt.

-

Potenciació d’elements específicament culturals dins la programació de les entitats.
Fins a un màxim d’1 punt.

En relació a les revetlles de Sant Joan:
-

-

Projectes de suport a la cultura popular. Es valorarà la coherència, el risc i la
singularitat així com l’estabilitat en la programació de l’entitat. Fins a un màxim de 3’5
punts.

Es podran subvencionar projectes d’entitats que organitzin una revetlla de Sant Joan
la nit del 23 de juny i, entre les diferents activitats que puguin tenir programades per
la revetlla, hi hagi prevista almenys la contractació d’una orquestra o banda de
música amb un mínim de tres components. Caldrà aportar contracte signat amb
l’orquestra i/o grup de música. El límit màxim de la subvenció seran 500 € per revetlla
que complexi els requisits.

En relació a la participació en el concurs de carrosses de Carnestoltes:
- Es podran subvencionar projectes d’entitats que organitzen una carrossa i una
comparsa i participen en la Rua de Carnestoltes que organitza l’Ajuntament de
Viladecans. El límit de les subvencions serà de 15.000,00 €, a repartir entre les
entitats participants que compleixin les bases de participació del Carnestoltes 2018.

-

Les entitats participants en la modalitat de comparsa podran rebre una subvenció de
fins 450 €, prèvia valoració, per part del departament de Cultura i Comunitat, del
compliment dels criteris de participació establerts a les bases de participació a la rua
de Carnestoltes.

-

-

Les entitats participants en la modalitat de carrossa podran rebre una subvenció de
fins 600 €, prèvia valoració, per part del departament de Cultura i Comunitat, del
compliment dels criteris de participació establerts a les bases de participació a la rua
de Carnestoltes.

En relació als projectes comunitaris territorials:
-

Àmbit d’influència territorial i impacte social del projecte. Fins a un màxim de 3’5
punts.

-

Desenvolupament de programes o activitats no cobertes i/o úniques a la ciutat. Fins a
un màxim de 3’5 punts.

-

Valoració tècnica de les activitats de l’exercici anterior. Fins a un màxim d’1 punt.

-

Sensibilització de la població i accés a la informació. Fins a un màxim d’1 punt.

-

Capacitat de col·laboració amb altres entitats. Fins a un màxim d’1 punt.

EDUCACIÓ
-

Centres educatius:

-

Programes que afavoreixin l’èxit escolar. Fins a 4 punts.

-

Material complementari a les activitats de l’Ajuntament. Fins a 2 punts.

-

Sortides educatives a l’estranger, vinculades a programes europeus. Fins a 2 punts.

-

Programes de coneixement del municipi. Fins a 2 punts.

-

AMPA:

-

Organització d’activitats extraescolars. Fins a 4 punts.

-

Formació de pares i mares. Fins a 2 punts.

-

Creació de materials informatius de difusió. Fins a 2 punts.

-

Organització d’activitats pel municipi conjuntament amb d’altres entitats. Fins a 2 punts.

ESPORTS
-

FINALITATS:

-

Formació i promoció de l’esport a l’escola.

-

Clubs i entitats esportives

-

Activitats esportives de promoció.

-

Esport per a prevenir el risc d’exclusió.

1. Formació i promoció de l'esport a l'escola:
-

Activitats formatives i de promoció per a nens i nenes d'edats compreses entre els 6 i
els 16 anys, desenvolupades exclusivament per a les entitats que realitzin esport a
l'escola.
Es valorarà:

-

El nombre de participants per edat i sexe i el percentatge de participació vinculat a les
matricules escolars del centre.

-

Projectes que fomentin l'equitat en la practica esportiva.

-

Activitats que fomentin la practica poliesportiva i la coneixença de diferents disciplines
esportives.

-

La durada i freqüència de l'activitat.

-

El cost organitzatiu.

2. Clubs i entitats esportives:
Projectes que consolidin estructures de gestió, que afavoreixin una xarxa bàsica de clubs
amb l'adequada infraestructura, equip tècnic i material, pel foment de les practiques
federades.
Es valorarà:
-

L’ interès esportiu del projecte i l'estructura esportiva i organitzativa.

-

El nombre de participants i especialment l’esport femení.

-

El nivell de formació del personal tècnic encarregat de desenvolupar el projecte i el
treball per la qualitat formativa dels tècnics esportius.

-

L’assistència documentada de formació dels tècnics en cursos de prevenció de drogues,
llenguatge no sexista, etc…

-

La participació als Jocs Esportius Escolars i la col·laboració amb Centres Educatius i
AMPA.

-

L’organització conjunta amb l’Ajuntament d’activitats de promoció esportiva (per
exemple la Cursa Popular, participació a la Setmana de l’Esport, etc.)

-

La col·laboració amb voluntariat a activitats organitzades per l’Ajuntament (per exemple
aportació de voluntaris a la Bicicletada, Curs de la Dona, etc.)

-

La durada i freqüència de l'activitat.

-

El cost organitzatiu.

-

El grau de compliment de la llei de transparència i si es té penjat a la seva web el
pressupost, el que cobren el entrenadors, monitors, jugadors, directius, etc...

3. Activitats esportives de promoció:
Projectes d'entitats i associacions que desenvolupin activitats esportives de caràcter puntual,
dins de l’àmbit de l'esport per a tothom i igualment, dins de l’àmbit competitiu.
Es valorarà:
-

L’ interès esportiu de l'esdeveniment.

-

L’existència d'acords amb la federació o entitat reguladora.

-

Els destinataris; sector de població i nombre.

-

Que l’activitat tingui caràcter solidari (recaptació íntegre a causes solidàries).

4. Esport per prevenir el risc d’exclusió:
Suport a entitats que hagin dut a terme accions per donar cobertura a famílies en risc
d’exclusió, de manera que els infants puguin seguir practicant esport.
Cal aportar:
-

Document acreditatiu del nombre total de beques atorgades, emès pel Secretari de
l'entitat sol·licitant

JOVENTUT
-

Projectes de promoció juvenil que responguin a les necessitats d’emancipació dels
joves en els àmbits de la creació, de l’ocupació, de la mobilitat , de l’habitatge i/o de la
salut.

-

Projectes que potenciïn la participació juvenil i el treball en xarxa.

-

Projectes que promoguin la participació i dinamització juvenil en els diferents projectes
de ciutat.

-

Projectes que promoguin la incorporació de la joventut al teixit associatiu de Viladecans.
(Fins a un màxim de 10 punts)

Per poder assolir la puntuació màxima, es tindran en compte el compliment dels següents
criteris:
-

Valors:

-

El treball transversal del projecte, es tenen en compte el nombre d’agents socials que
col·laboren per la consecució del projecte.

-

Projectes que promoguin el pluralisme (interculturalitat,
convivència,...) entre els i les joves de Viladecans.

-

Projectes que fomentin la igualtat de gènere

-

Específics:

-

El grau d’innovació del projecte en el seu context.

-

La qualitat del projecte i les activitats.

-

La viabilitat econòmica i el rigor pressupostari.

-

La utilitat i interès social del projecte i les activitats.

-

La col·laboració i complementarietat amb els serveis juvenils municipals.

-

Pla de formació de les entitats.

-

Formació i tallers.

intergeneracionalitat,

GENT GRAN
-

Projectes que promoguin l’associacionisme i la participació activa de la gent gran en els
diferents àmbits de la vida ciutadana (Màxim 2 punts)

-

Adequació de les activitats desenvolupades a la promoció de l’envelliment actiu de la
gent gran (Màxim 2 punts)

-

Promoció del treball en xarxa amb d’altres entitats de la ciutat (Màxim 2 punts)

-

Projectes intergeneracionals (Màxim 2 punts)

-

Nombre de persones que participen en les diferents activitats (Màxim 2 punts)

IGUALTAT DE GÈNERE
-

Potenciar la presència i visibilitat de les dones en la vida social i associativa de la ciutat.
(Màxim 2 punts).

-

Promoure la igualtat d’oportunitats en els diferents àmbits de la vida quotidiana. Impuls
de propostes que promoguin la igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes
(foment de la participació sociopolítica de les dones, sensibilització, millora de la qualitat
de vida de les dones, ...). Màxim 2 punts.

-

Potenciar la interrelació de les dones i fomentar el teixit associatiu de dones al territori.
(Màxim 2 punts).

-

Iniciatives que incideixin en la prevenció i sensibilització de les problemàtiques i
situacions de violència vers les dones. (Màxim 2 punts).

-

Treballar la sexualitat de les dones, atenent la seva diversitat, i les relacions sexe
afectives. (Màxim 2 punts).

LGBTI
-

Potenciar la presència i visibilitat de persones LGBTI en la vida social i associativa de la
ciutat. (Màxim 2 punts).

-

Fomentar el teixit associatiu LGBTI al territori. (Màxim 2 punts).

-

Iniciatives que visibilitzin la violència cap a persones LGBTI i entre persones del mateix
sexe/gènere. (Màxim 2 punts).

-

Promoure la igualtat d’oportunitats i l’accés de tota la ciutadania als serveis i recursos del
territori tenint en compte la diversitat sexe afectiva. (Màxim 2 punts).

-

Impulsar accions i activitats sobre salut sexual específiques per al col·lectiu LGBTI.
(Màxim 2 punts).

PATRIMONI CULTURAL
-

Activitats subvencionables

-

Didàctica, difusió i promoció del patrimoni cultural

-

Recerca històrica

-

Criteris de valoració específics
- Didàctica, difusió i promoció del patrimoni cultural
- Accessibilitat del públic en general.
- Estabilitat de la programació.

- Iniciativa complementària a les realitzades per l’Ajuntament de Viladecans.
- Singularitat de la proposta.
-

Recerca històrica
- Concreció del tema i les dates de recerca.
- Duració temporal del projecte de recerca no excedeix de dos anys.
- Proposta de recerca inèdita.

SERVEIS SOCIALS i AJUDA MÚTUA
-

Projectes d’atenció, sensibilització i promoció social de persones que es trobin en
situació de desigualtat, malaltia, discriminació o risc d’exclusió social.
Iniciatives que promoguin grups d’informació, assessorament i de suport mutu no
professionalitzat, a familiars cuidadors de persones que es troben en situació de
desigualtat, malaltia, discriminació o risc d’exclusió social.

-

Projectes que promoguin l’associacionisme i la participació activa de grups o
col·lectius socials en els diferents àmbits de la vida ciutadana.

-

Iniciatives que potenciïn la sensibilització i la inclusió social i promoguin la no
discriminació dels diferents grups de població.

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
-

En relació a l’entitat:

-

Experiència en sensibilització.

-

Treball transversal i concertació amb altres entitats.

-

Capacitat de gestió.

-

Capacitat per a aconseguir altres fons de finançament i recursos.

-

En relació a les activitats:

-

Projectes e iniciatives que facilitin l’apropament de la realitat social, cultural i econòmica
dels països en desenvolupament.

-

Suport a aquelles accions que contemplin l’elaboració de material complementari per
donar a conèixer diferents realitats arreu del món.

-

Donar suport a grups i entitats locals que treballin per la solidaritat envers els països
empobrits

-

Realització de campanyes de sensibilització.

-

Desenvolupament i/o suport d’activitats relacionades amb la solidaritat.

-

-

Donar suport a accions que treballin per la pau i el respecte als drets humans, la pau,
l’equitat de gènere, de la democràcia i la dignitat de la persona com a base del
desenvolupament humà al món.
Activitats formatives i de promoció dels objectius de desenvolupament sostenible

SALUT PÚBLICA I CONSUM
-

Activitats subvencionables:

-

Activitats que fomentin la salut física, mental i social.

-

Activitats que fomentin estils de vida saludable.

-

Activitats d’informació i educació per a la salut.

-

Criteris de valoració:

-

Claredat i detall en l’exposició d’objectius, pressupostos i desenvolupament dels
projectes.

-

Treball transversal i concertació amb altres entitats.

-

Capacitat de gestió.

-

Capacitat per a aconseguir altres fons de finançament i recursos.

-

Realització d’activitats amb coneixement científic necessaris en promoció i educació de
la salut.

6. TERMINI DE PRESENTACIÓ, RESOLUCIÓ, PAGAMENT i JUSTIFICACIÓ.
6.1.- TERMINI PRESENTACIÓ
El termini de presentació de sol·licituds serà el següent:
1. El primer termini de presentació de les sol·licituds, començarà el dia següent a la
publicació d’un extracte d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i
finalitzarà el dia 25 de maig de 2018.
2. El termini extraordinari de presentació de les sol·licituds, començarà a comptar des
del dia 28 de maig de 2018 i finalitzarà el dia 28 de setembre de 2018, ambdós
inclosos.
En aquest termini extraordinari no podran acollir-se sol·licituds d’entitats per a activitats que
tinguin concedida una subvenció en el primer termini de la present convocatòria. Sí podran
acollir-se a aquest termini extraordinari les entitats que no hagin presentat la subvenció en el
primer termini o bé aquelles que, tot i haver-la presentat, la sol·licitin per una activitat nova o
extraordinària.
L’atorgament de subvencions en el termini extraordinari restarà condicionat als saldos de
partides pressupostàries existents en el moment de la concessió. Les resolucions es
dictaran i notificaran en un termini màxim de tres mesos des de la finalització del termini de
presentació de sol·licituds.
Les sol·licituds de subvenció es presentaran a Viladecans Informació, (plaça d’Europa, 7)
sens perjudici del que disposa l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques.
6.2.- RESOLUCIÓ
Les sol·licituds presentades es valoraran per la comissió de subvencions de l’Ajuntament de
Viladecans, formada per:

-

President de l’Àmbit de serveis a la ciutadania o persona que el substitueixi.

-

Directora de Serveis de l’Àmbit de serveis a la ciutadania o persona que la substitueixi.

-

Directors de serveis d’acció comunitària i de polítiques d’igualtat o persones que les
substitueixin.

-

Regidors delegats dels diferents àmbits subvencionables o persona que els
substitueixin.

-

Tècnics dels diferents departaments que generen subvencions o persona que els
substitueixin.

Aquesta valoració s’aprovarà mitjançant resolució del Tinent d’alcalde competent. Les
entitats rebran per escrit la corresponent notificació on s’informarà si la subvenció està
concedia i, en cas afirmatiu, l’import de la mateixa.
Si una entitat decideix renunciar a la subvenció, ho haurà de manifestar expressament per
escrit mitjançant la presentació del corresponent document que s’adjuntarà a la resolució de
notificació. Aquest escrit s’haurà de presentar en el termini de 10 dies des de la data de
recepció de la notificació de subvenció, a Viladecans Informació, (plaça d’Europa, 7)
6.3.- PAGAMENT
El pagament de l’import de la subvenció s’articula de la manera següent:
-

-

Primer pagament, per un import del 80% de la subvenció concedida, sempre que
l’entitat hagi justificat les anteriors subvencions degudament i es trobi al corrent en el
compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament.
Segon pagament, del 20% restant de la subvenció concedida, amb la presentació
dins els terminis establerts, de la documentació justificativa de la despesa de l’any
2018.

6.4.- JUSTIFICACIÓ
L’Ajuntament podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui oportuns, el
destí de les quantitats atorgades en relació a les seves finalitats.
El perceptor de la subvenció haurà de donar lliure accés a la comptabilitat de l’entitat (llibres
i registres comptables) i aportar la justificació dels fons rebuts, així com el balanç econòmic i
la memòria de funcionament de l’activitat subvencionada. La manca de justificació o la
justificació incompleta dels fons rebuts podrà comportar l’anul·lació total o parcial de la
subvenció. El termini per justificar la subvenció serà el 31 de gener de 2019.
Les entitats que incompleixin aquest termini però presentin la justificació entre el 1 i el 15 de
febrer de 2019 tindran una penalització del 10% sobre l’import pendent de pagament. Les
entitats que presentin la justificació entre el 18 i el 28 de febrer de 2019 no rebran el 20% de
subvenció pendent de pagament. Transcorregut aquest mes, si una entitat no ha presentat
la justificació, haurà de retornar el 100% de l’import de la subvenció rebuda.
Si la justificació presentada conté defectes de forma, l’entitat tindrà un termini de 10 dies,
des de la data de recepció de l’escrit de requeriment, per a solucionar-los. En cas de no
resoldre aquests defectes de forma l’entitat haurà de retornar el 100% de la subvenció.

6.4.1.- Documentació per justificar la subvenció:
1. Memòria del projecte realitzat.
2. Memòria econòmica.
3. Declaració de despeses.
4. Declaració dels ingressos.
5. Factures originals degudament complimentades o fotocòpies compulsades amb
justificant de pagament per un import doble al de la quantitat atorgada.
7. PUBLICITAT
Les entitats beneficiàries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament de
Viladecans en la publicitat i elements de difusió dels projectes i/o festes de barri
subvencionats. En tota documentació i propaganda escrita o gràfica de l’acció
subvencionada haurà de constar la llegenda “amb suport de l’Ajuntament de Viladecans”
amb l’anagrama, segons model tipogràfic i el disseny aprovat per l’Ajuntament de Viladecans
i que serà facilitat pel gabinet de premsa comunicació i imatge del mateix.
Viladecans, a 11 d’abril de 2018
El tinent d'alcalde de Serveis d’Acció Comunitària i del Servei
de Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats

Ricard Calle Matínez

