Ajuntament de Cervelló
EDICTE

5è.- Publicar al present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la Corporació i al web
municipal.
6è.- Enviar les dades estructurades, el text complet i l’extracte de la present convocatòria a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, en compliment d’allò disposat a l’article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
7è.- Comunicar el present acord al Departament d’Hisenda de l’Àrea de Serveis Generals i Ordenació del Territori.
Bases reguladores de la Convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva de l’Àrea de Serveis
a les Persones de l’Ajuntament de Cervelló, en l’àmbit d’Esports i Lleure i Joventut per a l’any 2019
1.- Objecte
L’objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment per a la concessió, justificació i
pagament de les subvencions en règim de concurrència competitiva durant l’any 2019 dins dels límits establerts al
pressupost municipal, a aquelles entitats i associacions sense ànim de lucre que duguin a terme activitats i
projectes durant l’any 2019 en els àmbits temàtics següents:
·

Esports i lleure. Projecte anual de funcionament de l’entitat.

Annex 1

·

Joventut. Projecte anual o activitats puntuals

Annex 2

2.- Règim jurídic
El règim jurídic d’aquesta convocatòria es determina a les Bases reguladores aprovades inicialment pel Ple de
l’Ajuntament en data 20 d’abril de 2017 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 4 d’agost
de 2017, i en particular, en tot el relatiu al procediment, les obligacions dels beneficiaris, la justificació i cobrament
de la subvenció i les infraccions i sancions són d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament,
l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de
data 19 d’octubre de 2012, les Bases d’execució del Pressupost general per l’exercici en vigor i la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
3.- Requisits que han de reunir els beneficiaris

https://bop.diba.cat
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4t.- Fer constar que el termini màxim per a la presentació de les sol·licituds de subvencions serà de vint dies hàbils
a comptar des de l’endemà de la publicació de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, d’acord
amb el que es disposa al punt 5.1 de les seves Bases reguladores.

CVE 2019006434

3r.- Autoritzar una despesa per import de trenta-set mil euros (37.000,00 EUR) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 03_09.3410.48000 Subvencions a entitats esportives i de lleure, i per import de mil euros (1.000,00
EUR) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 03_08.3300.48000 Subvencions a entitats juvenils.

Data 27-2-2019

2n.- Aprovar les Bases reguladores de la convocatòria segons el text que s’adjunta.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

“1r.- Aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva en els àmbits
d’Esports i Lleure i Joventut a favor d’entitats i associacions sense ànim de lucre de Cervelló per a l’any 2019.

A

Es fa públic que per Junta de Govern Local, en data 6 de febrer de 2019, va adoptar el següent acord, la part
resolutiva del qual es transcriu a continuació:

a.

Que l’entitat estigui legalment constituïda.

b.

Que estigui inscrita al Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Cervelló.

c.

Haver justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de
Cervelló.
c/ Major, 146-148 08758 Cervelló Tel. 936600070 Fax. 936600659 a/e: cervello@cervello.cat
www.cervello.cat

B

Podran obtenir la condició de beneficiari aquelles entitats que es trobin en la situació que fonamenti la concessió
de subvencions o en aquelles que concorrin les circumstàncies previstes en les bases reguladores i en la
convocatòria i que acompleixin els següents requisits:

No podran obtenir la condició de beneficiari aquelles entitats en les que concorrin les circumstàncies de l’article
13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
4.- Projectes
Les subvencions es referiran al desenvolupament de programes, activitats o serveis que es realitzin en part o en
la seva totalitat durant l’any 2019 i en el terme municipal de Cervelló; que complementin i/o supleixin la competència
municipal en les matèries esmentades i que s’explicita als programes establerts als apartats de cadascun dels
departaments i que s’annexen a aquestes Bases específiques.

El termini de presentació de sol·licituds, en convocatòria única, serà de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà
de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.
Les entitats que concorrin a la convocatòria hauran de presentar la sol·licitud amb la documentació referida en
qualsevol dels llocs i formes que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques. També es podran presentar presencialment al Registre General de
l’Ajuntament de Cervelló, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, en l’horari que es pot consultar a la pàgina web municipal
(www.cervello.cat).
5.2 La sol·licitud
Les Bases reguladores d’aquesta convocatòria de subvencions, així com els models normalitzats establerts tant
per a la sol·licitud com per a la seva justificació, es podran consultar a la pàgina web de l’Ajuntament de Cervelló,
a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i estan recollits als annexos de les presents Bases.
Hauran de presentar els documents següents degudament complimentats i signats:
·
·
·

Sol·licitud de la subvenció
Annex A .- Declaració responsable
Projecte anual
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5.1 Termini i forma
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5.- Presentació de sol·licituds
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Les peticions de subvencions hauran d’acollir-se a l’àmbit d’acció principal que defineix la mateixa entitat i/o
respondre a les condicions específiques de les presents Bases i a les particulars del seu àmbit d’acció pel qual es
presenti.

Data 27-2-2019

Les subvencions han d’ajudar a donar suport a actuacions, programes i projectes que potenciïn les polítiques
d’igualtat i fomentin els valors de convivència, respecte al medi ambient, civisme, participació i solidaritat.

A

Aquestes subvencions hauran de fomentar activitats d’interès públic o social a Cervelló i que tinguin com a finalitat:
millorar la cohesió social de Cervelló, promoure el teixit associatiu, afavorir la cooperació entre el sector públic i el
sector privat, fomentar valors socials i noves formes de participació.

6.- Procediment de la concessió
Un cop presentada la sol·licitud amb els seus corresponents documents, es comprovaran que s’ajusten als
requisits. En el cas que es detectin erros materials en el documents presentats, es requerirà la seva esmena
d’acord amb el que preveu l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
La revisió, valoració de sol·licituds de subvencions i formulació de la proposta de concessió de subvencions per a
l’any 2019 es farà des dels diferents departaments dels àmbits que es recullen a les presents Bases: Esports i
Joventut. Seran informades per l’òrgan col·legiat establert a l’Ordenança reguladora de subvencions de
l’Ajuntament, qui emetrà un esborrany de proposta de resolució de les subvencions.
La concessió de les subvencions per a programes estables i continuats que tinguin una projecció al municipi,
podran donar lloc a la formalització de convenis marc entre l’Ajuntament i l’entitat beneficiària de la subvenció.
Hauran de detallar l’objecte del conveni i el seu període de vigència, així com recollir la totalitat de drets i obligacions
de les dues parts, d’acord amb els aspectes generals de la present normativa, així com es podran incorporar altres
aspectes específics que no quedin explícitament detallats en les presents Bases.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen.

a)

Que l’activitat, programa o projecte a subvencionar sigui una proposta d’interès per a tot el municipi i sigui
necessari explicitar compromisos molt específics.

b)

Que l’activitat, programa o projecte per la seva complexitat requereixi d’un seguiment específic.

c)

Que es valori necessari concretar acords o aspectes concrets més enllà del que es regula en la present

B

L’establiment de convenis pot produir-se per alguna de les condicions següents:

Ajuntament de Cervelló
normativa.

El crèdit pressupostari que es destina a la convocatòria regulada per aquestes Bases anirà a càrrec de les
aplicacions pressupostàries següents: 03_09.3410.48000 Subvencions a entitats esportives i de lleure per import
de trenta-set mil euros (37.000,00 EUR) i 03_08.3300.48000 Subvencions a entitats juvenils per import de mil euros
(1.000,00 EUR).
L’import de la subvenció estarà vinculat a la ponderació realitzada en base als criteris recollits als annexos de les
presents Bases.
8.- Conceptes subvencionables
Els conceptes subvencionables seran els determinats als annexos a la present convocatòria.

https://bop.diba.cat

7.- Consignació pressupostària
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L’òrgan corresponent de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions serà la Junta de
Govern local, en virtut del Decret 20150623-3SGAJ, de delegació de competències en la Junta de Govern Local.

A

El termini per a l’atorgament de les subvencions no excedirà de tres mesos a comptar des de la data del tancament
de presentació de sol·licituds; transcorregut l’esmentat termini sense notificació de la resolució del procediment
tramitat, la sol·licitud s’entendrà desestimada.

·
·
·

10.- Forma de pagament
El pagament de la subvenció es farà una vegada s’hagi justificat correctament l’aportació total atorgada per part
de l’entitat destinatària de la subvenció.
No obstant, l’entitat, un cop atorgada la subvenció i acceptada aquesta mitjançant document d’acceptació, pot
sol·licitar el pagament anticipat del 50% de la subvenció.
El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent de l’entitat
beneficiària i sota la seva responsabilitat.
11.- Justificació
Les subvencions atorgades hauran d’ajustar-se al que s’estableix a les Bases reguladores de les subvencions
destinades a entitats i associacions en l’àmbit de Cultura, Esports, Joventut, Educació, Benestar Social, Salut a les
Persones, Ocupació, Medi Ambient, Cooperació, Gent Gran, Sanitat i Salut Pública i Igualtat de Cervelló,
aprovades inicialment pel Ple de l’Ajuntament en data 20 d’abril de 2017 i publicades al BOPB de 4 d’agost de
2017, i a l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament de
Cervelló en sessió ordinària de data 29 de maig de 2012 i publicada al BOPB de 19 d’octubre de 2012, i justificarse dins dels terminis i amb la presentació dels documents que es detallin a les condicions particulars de cadascun
dels àmbits dins dels annexos d’aquestes Bases de la convocatòria i/o convenis de col·laboració que, si s’escau,
es formalitzin.

c/ Major, 146-148 08758 Cervelló Tel. 936600070 Fax. 936600659 a/e: cervello@cervello.cat
www.cervello.cat

Data 27-2-2019

·

Acceptar de manera expressa l’atorgament de la subvenció.
Aplicar estrictament la subvenció al fi i objecte de la convocatòria.
Presentar la documentació requerida per sol·licitar la subvenció dins del termini establert.
Justificar documentalment el bon fi de la subvenció.
Facilitar la fiscalització de l’Ajuntament sobre el compliment dels fins pels quals s’atorga la subvenció.
Comunicar a l’Ajuntament l’obtenció de subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat, procedents de
qualsevol altra administració o ens públic nacional o internacional.
Comunicar a l’Ajuntament qualsevol alteració important del pressupost que es produeixi amb posterioritat
, o canvis importants a l’activitat subvencionada.
Complir qualsevol altra obligació que es derivi de les bases particulars, d’aquestes bases o altres
disposicions generals vigents.
Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que faci el departament municipal corresponent.
Fer constar al material de difusió i publicitat el logotip de l’Ajuntament, reproduint-se fidelment la imatge
corporativa municipal (escut Ajuntament de Cervelló) i a la documentació acreditativa.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

·
·
·
·
·
·

B

Les persones beneficiàries estaran obligades a:
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9. Obligacions de les persones beneficiàries

En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a la
persona beneficiària la necessitat de solucionar les deficiències detectades en un termini de deu dies hàbils, a
comptar de l’endemà que sigui notificat; amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la
reducció de l’ajuda segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués
avançat el seu pagament.
Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de l’ajut, l’import definitiu d’aquest sigui inferior a
l’import pagat, la persona beneficiària estarà obligada a reintegrar l’excés.

Pel que respecta a les dades personals recollides i tractades, i d'acord a la "Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de Protecció de Dades Personals y garantia dels drets
digitals", LOPDGDD,
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673, els interessats tenen dret a ser informats del
tractament amb informació per capes.
Informació bàsica
Responsable
Ajuntament de
Cervelló.

Finalitat

Tramitació de la
vostra sol·licitud.

Legitimació

Tractament
necessari per al
compliment
d’una obligació
legal per part del
Responsable.

Informació addicional
Dades de contacte del responsable:
Ajuntament de Cervelló.
Carrer Major 146-148, 08758, Cervelló.
Telèfon 936600070.
Correu electrònic ajuntament@cervello.cat
Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD):
Nom/Departament: Delegat de Protecció de Dades.
Carrer Major 146-148, 08758, Cervelló.
Telèfon 936600070.
Correu electrònic crvl.dpd@cervello.cat
Les dades personals recollides en aquest formulari són tractades amb
la finalitat de tramitar el vostre tràmit sol·licitat.
Termini de conservació de dades:
Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per
complir amb la finalitat per la qual es van recollir i per determinar les
possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquella finalitat i del
tractament de les dades. Será d’aplicació allò que disposi la normativa
d’arxius i documentació.
·
Elaboració de perfils: no aplica.
·
Tractament totalment automatitzat: no aplica.
·
Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: no aplica.
·
Tractament a gran escala: no aplica.
·
Tractament a gran escala de categories especials de
dades/condemnes i infraccions penals: no aplica.
Base jurídica del tractament:
Art. 6.1.c del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell,
de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE
(RGPD).
Art. 8.1 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció
de dades personals i garantia dels drets digitals.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de
les Administracions públiques.
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Obligació o no de facilitar les dades i conseqüències de no fer-ho: les

https://bop.diba.cat
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13. Protecció de dades de caràcter personal

Data 27-2-2019

Seran d’aplicació els criteris de valoració que s’estableixen als annexos d’aquesta convocatòria, a més dels criteris
generals d’atorgament de les subvencions de l’article 5 de les Bases reguladores de les subvencions destinades a
entitats i associacions en l’àmbit de Cultura, Esports, Joventut, Educació, Benestar Social, Salut a les Persones,
Ocupació, Medi Ambient, Cooperació, Gent Gran, Sanitat i Salut Pública i Igualtat de Cervelló, aprovades
inicialment pel Ple de l’Ajuntament de data 20 d’abril de 2017 i publicades al BOPB de 4 d’agost de 2017.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

12. Criteris de valoració

B

Procedirà el reintegrament per part de la persona beneficiària de la totalitat o part de les quantitats percebudes, i
l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament de l’ajuda fins a la data en què s’acordi la
procedència del reintegrament.

A

Així mateix, també estarà obligada a reintegrar l’ajuda la persona beneficiària que hagi percebut l’ajuda falsejant
les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; la persona beneficiària que
hagi incomplert totalment o parcial l’objectiu de l’ajuda; la persona beneficiària que hagi incomplert l’obligació
d’aportar els justificants en els terminis establerts; la persona beneficiària que oposi resistència o obstrucció a les
actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa d’aplicació.

Ajuntament de Cervelló

Pot exercir els drets següents sobre les seves dades personals:
Accés: dret a obtenir del responsable del tractament confirmació
sobre si s’estan tractant o no les dades personals que us afecten.
Rectificació: dret a obtenir del responsable del tractament la
rectificació de les dades personals inexactes que us afecten.
Supressió: dret a obtenir del responsable del tractament la
supressió de les dades personals que us afecten.
Oposició: dret a oposar-se que les dades personals que us afecten
siguin objecte d'un tractament basat en allò que disposen els arts.
6.1.e i 6.1.f del RGPD, inclosa l'elaboració de perfils.
Limitació: dret a obtenir del responsable del tractament la limitació
del tractament de les dades, si es compleix alguna de les
condicions de l’art. 18 del RGPD.
Com pot exercir els seus drets:
Per mitjans electrònics https://www.seu-e.cat/web/cervello
Mitjançant una sol·licitud escrita i signada dirigida al Delegat de
Protecció de Dades, Ajuntament de Cervelló, Carrer Major 146-148,
08758, Cervelló.
Teniu dret a reclamar davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
(https://seu.apd.cat).

A

Transferències internacionals: no es preveuen.

https://bop.diba.cat

Transferències
internacionals:
no es preveuen.
Accés,
rectificació,
supressió,
oposició i
limitació.
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Drets

Cessions de
dades: no es
preveuen.

CVE 2019006434

Destinataris

dades personals recollides són necessàries per a la finalitat del
tractament, per tant si no es faciliten no es podrà tramitar la sol·licitud.
Cessions de dades: no es preveuen.
Encarregat de tractament: Ajuntament de Cervelló.

Any: 2019
Departament: Esports i Lleure
Aplicació pressupostària: 03_09.3410.48000 Subvencions a entitats esportives i de lleure
Import: 37.000,00 EUR

Data 27-2-2019

Annex 1.- Esports i Lleure. Projecte anual de funcionament de l’entitat.

Període de vigència: Temporada esportiva 2018-2019, és a dir, des del mes d’agost o setembre de l’any 2018 fins
al mes de juliol del 2019. En el cas de les de lleure des de l’1 de desembre de 2018 al 30 de novembre de 2019.
Programes, serveis i/o activitats que se subvencionaran:
Els conceptes subvencionables d’aquests projecte són els següents:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Activitats esportives de competició (federades o escolars) de la temporada 2018-2019.
Activitats que fomentin la formació i preparació dels tècnics/iques. Jornades formatives, oficials i que tinguin
que veure amb el món de l’esport.
Actes esportius i de lleure puntuals de promoció esportiva, així com del lleure a Cervelló.
Activitats de l’entitat que fomentin les relacions socials i la integració de les persones.
Activitats que promoguin el coneixement de l’esport i la seva pràctica al nostre municipi.
Despeses d’estructura i funcionament de l’entitat.
Despeses derivades de les contractacions laborals de personal dintre de l’entitat.
Nombre de participants en l’activitat objecte de la subvenció.
Activitats i/o serveis regulars de lleure dins del programa anual, destinats a la participació d’infants i joves,
amb incidència al municipi.

Destinataris de les subvencions:
Clubs esportius amb seu social a Cervelló i entitats de lleure que desenvolupin la seva activitat al nostre municipi i
que estiguin legalment constituïts i inscrits al Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Cervelló.
c/ Major, 146-148 08758 Cervelló Tel. 936600070 Fax. 936600659 a/e: cervello@cervello.cat
www.cervello.cat

B

Pla anual d’activitats de les entitats esportives de Cervelló i per activitats extraordinàries no previstes inicialment
així com les activitats de lleure

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Objecte de la subvenció.

Documentació a presentar:
S’ha de presentar els diferents models normalitzats establerts:
·
·
·

Sol·licitud de la subvenció (model normalitzat).
Projecte anual d’activitats amb totes les dades demanades.
Certificat d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o declaració responsable, en
els supòsits previstos a l’article 24 RD 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions, segons model normalitzat.

El models normalitzats es podran trobar a la pàgina web o a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de
Cervelló.

El termini de presentació de sol·licituds, en convocatòria única, serà de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà
de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.
Les entitats que concorrin a la convocatòria hauran de presentar la sol·licitud amb la documentació referida en
qualsevol dels llocs i formes que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques. També es podran presentar presencialment al Registre General de
l’Ajuntament de Cervelló, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, en l’horari vigent que es pot consultar a la pàgina web
municipal (www.cervello.cat),

https://bop.diba.cat

A

Lloc i termini per a la presentació de sol·licituds:

Concepte subvencionable

Indicador de barem

Puntuació
(màxim 100
punts)

Activitats esportives de competició de la
temporada esportiva 2018-2019.

del

Nombre
d’esportistes
en
competicions, residents a Cervelló,
majors de 15 anys.

Fins a 7 punts

Consell

Activitats i/o serveis regulars de lleure dins
del programa anual, destinat a la
participació d’infants i joves, amb incidència
al municipi.

Actes puntuals de promoció esportiva i lleure
a Cervelló.

Activitats de l’entitat que fomentin les
relacions socials i la integració de les
persones, que no siguin pròpiament
esportives i de lleure.

Fins a 5 punts
Equips femenins
femenines

/

Esportistes

Nombre d’actes anuals que fomentin
la pràctica esportiva
i lleure a
Cervelló. Activitats puntuals dins del
programa anual que estimulin la
participació i educació en valors
d’infants,
joves,
adults,
amb
incidència al municipi.
Els actes i/o activitats no pròpiament
esportives i de lleure que fomentin la
participació i comunicació entre les
persones de Cervelló i que, pel seu
caràcter, siguin de difícil finançament.

Fins a 6 punts

Activitats del programa que es
treballin en col·laboració amb altres
entitats del municipi.

Fins a 5 punts

Aquelles entitats que amb els seus
actes o activitats ofereixin suport a
l’Ajuntament en la programació i
organització de festes populars
(Festa Major, Carnaval o Carnaval
Infantil...)
Aquelles entitats que participin i
realitzin activitats a la Fira de

Fins a 5 punts.

Data 27-2-2019

i/o

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

federada

Fins a 13 punts

Fins a 3 punts

B

Competició
Esportiu.

Nombre de participants en l’activitat
objecte de la subvenció.

CVE 2019006434

La subvenció no serà superior al cost total del projecte/activitat, i la seva quantia es determinarà tenint en compte
l’aplicació dels criteris específics, amb una assignació de punts segons la següent taula:

Pàg. 6-11

Criteris econòmics de la subvenció:

Fins a 3 punts

Ajuntament de Cervelló

Aquelles entitats que col·laborin amb
la Marató de TV3.
Aquelles entitats que participin com
a voluntaris de la Cursa Solidària.
Estructura i funcionament intern de l’entitat.

Pressupost de l’entitat aprovat per la
temporada 2018-2019.
Nombre de tècnics, voluntaris o
professionals, de l’entitat.

Professionalització de l’entitat.

Fins a 3 punts

Fins a 2 punts
Fins a 5 punts

Fins a 5 punts

Nombre de socis formalitzats a
l’entitat.

Fins a 4 punts

Nombre de persones amb contracte
laboral a l’entitat.

Fins a 10 punts

Antiguitat de l’entitat:
-0 a 10 anys ............ 5 punts
-11 a 20 anys .......... 10 punts
-Més de 20 anys ..... 15 punts

Fins a 15 punts

L’import que li correspondrà a cada entitat es calcularà dividint l’import total de la convocatòria pel sumatori de
punts obtinguts per tots els sol·licitants (valor punt), i multiplicant el valor punt pel nombre de punts obtingut a la
sol·licitud:
Import total (EUR)
Valor punt = ------------------------------------å Punts totes sol·licituds

Import concedit = Valor punt x Puntuació obtinguda.
Les subvencions atorgades es podran formalitzar mitjançant convenis de col·laboració amb cadascuna de les
entitats, on es detallarà el període de vigència del conveni, els conceptes subvencionats, la quantitat
subvencionada i els pagaments, les condicions per justificar i altres acords per al compliment del correcte
desenvolupament del projecte objecte del suport econòmic.
Mesures de difusió del finançament públic:

https://bop.diba.cat

Fins a 3 punts
Aquelles entitats que participin a la
cursa Night Trail.

Pàg. 7-11

Fins a 3 punts

CVE 2019006434

Aquelles entitats que col·laborin amb
l’esdeveniment de “La Pota Roja”

Data 27-2-2019

Fins a 3 punts

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Aquelles entitats que participin a la
Cavalcada de Reis (voluntaris,
carrosses, comissions..)

A

Cervelló.

B

L’entitat beneficiària haurà de donar adequada publicitat al caràcter públic de la subvenció en l’execució del
projecte, per la qual cosa haurà de fer constar el logotip de l’Ajuntament de Cervelló, en tota la documentació i
propaganda escrita o gràfica de l’activitat subvencionada, i si s’escau, en cartells, mitjans electrònics o audiovisuals,
plaques commemoratives, etc.
Pagaments:
Amb caràcter general, el pagament de les subvencions s’efectuarà en dos terminis. El primer pagament del 50%
de la subvenció concedida, en el termini d’un mes com a màxim comptador des de la signatura del conveni o
sol·licitud del pagament anticipat; i el segon del 50% restant, contra presentació de les justificacions de l’activitat
subvencionada.
c/ Major, 146-148 08758 Cervelló Tel. 936600070 Fax. 936600659 a/e: cervello@cervello.cat
www.cervello.cat

Justificació: Termini i documentació
S’haurà de justificar com a mínim el total de la subvenció atorgada.
El termini de justificació per les entitats esportives serà com a màxim el 30 de setembre de 2019.
El termini de justificació per les entitats de lleure serà com a màxim el 4 de desembre de 2019.
Caldrà presentar:

Originals amb les corresponents còpies del documents de cotització a la Seguretat Social,
models TC1 i TC2, acompanyats de la corresponent acreditació de pagament.

o

Originals amb les corresponents còpies dels documents justificatius de la liquidació de l’IRPF
efectuada, acompanyats de la corresponent acreditació de pagament.

Professional externs amb retenció d’IRPF
o

-

·

Originals amb les corresponents còpies dels documents justificatius de la liquidació de l’IRPF
efectuada, acompanyats de la corresponent acreditació de pagament.

Relació dels ingressos de les activitats, donacions, sponsors, quotes socis o subvencions de l’activitat
subvencionada, amb indicació d’import i procedència o declaració de la seva inexistència.
L’Ajuntament tindrà potestat per demanar els justificants necessaris per acreditar aquests ingressos.
Si s’escau, indicació dels criteris de repartiment dels costos generals i/o indirectes incorporats a la
relació.
Si s’escau, els pressupostos sol·licitats de conformitat amb l’art. 31.3 de la Llei general de subvencions.

Documentació gràfica on consti la col·laboració de l’Ajuntament de Cervelló incloent el logotip (escut de
l’Ajuntament) o “amb el suport de l’Ajuntament de Cervelló”. En cas de fer documents audiovisuals, caldrà
facilitar-ne una còpia.

El models normalitzats es podran trobar a la pàgina web o a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de
Cervelló.
La manca de justificació comportarà la revocació de la subvenció concedida.

Annex 2.- Joventut. Projecte anual o activitats puntuals.
Any: 2019
Departament: Joventut
Aplicació pressupostaria: 03_08.3300.48000 Subvencions a entitats juvenils
Import: 1.000,00 EUR
Objecte de la subvenció.

https://bop.diba.cat

o

Pàg. 8-11

Nòmines originals o còpies compulsades, amb les corresponents còpies, autentificades, amb
la signatura del representant i segell de l’entitat i amb el justificant de pagament.

CVE 2019006434

·

o

Data 27-2-2019

Memòria de les activitats realment realitzades amb indicació de la data, lloc i nombre d’assistents.
-Relació de despeses corresponents a la subvenció atorgada (model normalitzat). L’Ajuntament tindrà
potestat per demanar els justificants necessaris per acreditar aquestes despeses.
-Factures originals o còpies compulsades i autentificades, amb les corresponents còpies, amb la signatura
del representant i segell de l’entitat amb el justificant de pagament. Les factures han d’anar amb el
mateix ordre de la relació de despeses.
En el cas que l’import imputat de la factura sigui menor al 100%, s’haurà de fer constar a la factura
l’import que s’imputa amb la signatura de l’entitat.
En el cas que es justifiqui la subvenció amb despeses de personal:
·
Personal contractat:

A

Memòria econòmica justificativa de l’activitat subvencionada que comprèn:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

·

La subvenció als diferents projectes i activitats es podran formalitzar mitjançant un conveni de col·laboració, si així
es considera.
Període de vigència: des de l’1 de desembre de 2018 al 30 de novembre de 2019.

B

Suport a les entitats juvenils del municipi per al desenvolupament en l’àmbit de festes tradicionals populars
catalanes emmarcades dins de les polítiques locals de joventut, en l’àmbit de dinamització juvenil a través de
programes, activitats o serveis d’interès per al jovent del municipi, i entitats d’educació en el lleure que desenvolupin
programes d’activitats o serveis estables orientat a fomentar la participació i l’educació en valors dins de l’ocupació
del temps lliure no lectiu d’infants i joves del municipi.

Ajuntament de Cervelló
Programes, serveis i/o activitats que se subvencionaran:

Entitats juvenils i d’educació en el lleure inscrites al Registre d’Entitats del municipi de Cervelló que desenvolupin
programes/activitats que fomentin la participació dels i les joves del municipi, emmarcades dins de les polítiques
locals de joventut.
Documentació a presentar:
S’ha de presentar els diferents models normalitzats establerts:
·
·
·

Sol·licitud de la subvenció (model normalitzat).
Projecte anual d’activitats de l’any en curs.
Certificat d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o declaració responsable, en
els supòsits previstos a l’article 24 RD 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions, segons model normalitzat.

Es pot ajuntar a més:
El projecte detallat del desenvolupament del servei o activitat concreta, si s’escau.
El models normalitzats es podran trobar a la pàgina web o a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de
Cervelló.

Pàg. 9-11

Destinataris de les subvencions:

https://bop.diba.cat

A

Programacions anuals d’activitats o activitats puntuals d’interès per al municipi.
Serveis oberts a la població en general i d’interès per al municipi.
Suport al funcionament ordinari de les entitats locals.
Activitats de tradició popular catalana que motivin la participació dels i les joves del municipi.

CVE 2019006434

·
·
·
·

Criteris econòmics de la subvenció:
La subvenció no serà superior al cost total del projecte/activitat, i la seva quantia es determinarà tenint en compte
l’aplicació dels criteris específics, amb una assignació de punts segons la següent taula:

Criteris (màxim 100 punts)

Puntuació

Activitats puntuals dins del programa anual que estimulin la participació i educació
en valors de joves, amb d’incidència en el municipi.

10 punts

Activitats i/o serveis regulars dins del programa anual, destinats a la participació
dels joves, amb incidència al municipi.

15 punts

Que les activitats i festes estiguin gestionades per la pròpia gent jove del municipi.

10 punts

Aquelles entitats que amb els seus actes o activitats ofereixin suport a l’Ajuntament
amb la programació i organització de festes populars.

10 punts

Aquelles entitats que participin amb activitats a la Fira de Cervelló.

7 punts

Aquelles entitats que participin a la Cavalcada de Reis (voluntaris, carrosses,
comissions, ...).

3 punts

Aquelles entitats que participin a la Rua de Carnaval.

3 punts

c/ Major, 146-148 08758 Cervelló Tel. 936600070 Fax. 936600659 a/e: cervello@cervello.cat
www.cervello.cat

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Les entitats que concorrin a la convocatòria hauran de presentar la sol·licitud amb la documentació referida en
qualsevol dels llocs i formes que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques. També es podran presentar presencialment al Registre General de
l’Ajuntament de Cervelló, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, en l’horari vigent que es pot consultar a la pàgina web
municipal (www.cervello.cat),

B

El termini de presentació de sol·licituds, en convocatòria única, serà de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà
de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

Data 27-2-2019

Lloc i termini per a la presentació de sol·licituds:

Activitats del programa que es treballin en col·laboració amb altres entitats del
municipi.

11 punts

Viabilitat del programa/activitat, on es valorarà:
×
Recursos propis, infraestructures i materials
Recursos humans (socis, personal voluntari o professionals implicats,
×
col·laboradors)
×
Històric anterior i perspectives de continuïtat de l’activitat
×
Singularitat de la proposta
×
Equilibri pressupostari del programa/activitat
×
Incidència de la subvenció en la viabilitat de l’activitat

15 punts

Càlcul de l’import individualitzat a cada entitat.
En el cas que dins de la convocatòria només accedeix a la mateixa una única entitat el càlcul de l’import serà el
següent:
Import total (EUR)
Valor punt=------------------------------------∑ Total punts obtinguts
En el cas que dins la convocatòria accedeixin a la mateixa dues entitats o més el càlcul de l’import serà el següent:
L’import que li correspondrà a cada entitat es calcularà dividint l’import total de la convocatòria pel sumatori de
punts obtinguts per tots els sol·licitants (valor punt), i multiplicant el valor punt pel nombre de punts obtingut a la
sol·licitud:
Import total (EUR)
Valor punt = ------------------------------------∑ Punts totes sol·licituds

Import concedit = Valor punt x Puntuació obtinguda.
Les subvencions atorgades es podran formalitzar mitjançant convenis de col·laboració amb cadascuna de les
entitats, on es detallarà el període de vigència del conveni, els conceptes subvencionats, la quantitat
subvencionada i els pagaments, les condicions per justificar i altres acords per al compliment del correcte
desenvolupament del projecte objecte del suport econòmic.
Mesures de difusió del finançament públic:
L’entitat beneficiària haurà de donar adequada publicitat al caràcter públic de la subvenció en l’execució del
projecte, per la qual cosa haurà de fer constar el logotip de l’Ajuntament de Cervelló, així com la frase: “amb el
suport de l’Ajuntament de Cervelló”, en tota la documentació i propaganda escrita o gràfica de l’activitat
subvencionada, i si s’escau, en cartells, mitjans electrònics o audiovisuals, plaques commemoratives, etc.
Pagaments:
Amb caràcter general, el pagament de les subvencions s’efectuarà en dos terminis. El primer pagament del 50%
de la subvenció concedida, en el termini d’un mes com a màxim comptador des de la signatura del conveni o
sol·licitud del pagament anticipat; i el segon del 50% restant, contra presentació de les justificacions de l’activitat
subvencionada.
Justificació: Termini i documentació

A

6 punts

https://bop.diba.cat

Activitats del programa organitzades pel grup o entitat que formin part del calendari
festiu de municipi.

Pàg. 10-11

7 punts

CVE 2019006434

Que els projectes o activitats s’adeqüin als Objectius del Pla Local de Joventut de
l’Ajuntament de Cervelló.

Data 27-2-2019

3 punts

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Aquelles entitats que participin com a voluntaris de La Pota Roja.

·

Memòria econòmica justificativa de l’activitat subvencionada que comprèn:
Memòria de les activitats realment realitzades amb indicació de la data, lloc i nombre d’assistents.
-Relació de despeses corresponents a la subvenció atorgada (model normalitzat). L’Ajuntament tindrà
potestat per demanar els justificants necessaris per acreditar aquestes despeses.
-Factures originals o còpies compulsades i autentificades, amb les corresponent còpies, amb la signatura
del representant i segell de l’entitat amb el justificant de pagament. Les factures han d’anar amb el

B

S’haurà de justificar com a mínim el total de la subvenció atorgada.
El termini de justificació serà com a màxim el 4 de desembre de 2019.
Caldrà presentar:

·

Documentació gràfica on consti la col·laboració de l’Ajuntament de Cervelló incloent el logotip (escut de
l’Ajuntament) o “amb el suport de l’Ajuntament de Cervelló”. En cas de fer documents audiovisuals, caldrà
facilitar-ne una còpia.

El models normalitzats es podran trobar a la pàgina web o a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de
Cervelló.
La manca de justificació comportarà la revocació de la subvenció concedida.”
RECURSOS:
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs potestatiu de reposició
davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació,
de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, o bé directament contra la present resolució, podeu
interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats contenciosos administratius de Barcelona o del vostre
domicili, si s’escau, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació, de conformitat
amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix
pel transcurs del termini d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició- el termini per a la interposició
del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des del dia següent al què el referit recurs de
reposició s’entengui desestimat.
No obstant, podeu interposar qualsevol altre recurs o instar qualsevol procediment que considereu procedent.

https://bop.diba.cat

B

Cervelló, 12 de febrer de 2019

Pàg. 11-11

-

Relació dels ingressos de les activitats, donacions, sponsors, quotes socis o subvencions de
l’activitat subvencionada, amb indicació d’import i procedència o declaració de la seva inexistència.
L’Ajuntament tindrà potestat per demanar els justificants necessaris per acreditar aquests ingressos.
Si s’escau, indicació dels criteris de repartiment dels costos generals i/o indirectes incorporats a la
relació.
Si s’escau, els pressupostos sol·licitats de conformitat amb l’art. 31.3 de la Llei general de subvencions.

CVE 2019006434

-

Data 27-2-2019

-

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

mateix ordre de la relació de despeses.
En el cas que l’import imputat de la factura sigui menor al 100%, s’haurà de fer constar a la factura
l’import que s’imputa amb la signatura de l’entitat.
En el cas que es justifiqui la subvenció amb despeses de personal:
·
Personal contractat:
o Nòmines originals o còpies compulsades, amb les corresponents còpies, autentificades, amb
la signatura del representant i segell de l’entitat i amb el justificant de pagament.
o Originals amb les corresponents còpies del documents de cotització a la Seguretat Social,
models TC1 i TC2, acompanyats de la corresponent acreditació de pagament.
o Originals amb les corresponents còpies dels documents justificatius de la liquidació de l’IRPF
efectuada, acompanyats de la corresponent acreditació de pagament.
·
Professional externs amb retenció d’IRPF
o Originals amb les corresponents còpies dels documents justificatius de la liquidació de l’IRPF
efectuada, acompanyats de la corresponent acreditació de pagament.

A

Ajuntament de Cervelló

L’alcalde, José Ignacio Aparicio Ciria

Davant meu,
El secretari general acctal, Fernando Rivas Martínez

c/ Major, 146-148 08758 Cervelló Tel. 936600070 Fax. 936600659 a/e: cervello@cervello.cat
www.cervello.cat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

