Ajuntament de La Torre de Claramunt
Anoia

Tercera.- Import de la subvenció.
L’import total a subvencionar és el previst a les partides que es detallen del pressupost general de l’Ajuntament per l’execució
2019.
Ensenyament: 12.700,00.-€
Esports: 24.150,00.-€
Cultura: 8.000,00.-€
Extinció i prevenció incendis : 4.500,00.-€
Quarta. Destinataris
Podran ser destinataris de les subvencions previstes en aquesta convocatòria les següents persones o entitats:
a) Les entitats i associacions sense finalitat de lucre, domiciliades al Municipi, que realitzin activitats d'interès municipal i es
trobin legalment constituïdes i inscrites al corresponent registre oficial als organismes competents.
b) Les persones físiques domiciliades al Municipi que realitzin activitats d'interès municipal.
c) Les entitats i associacions sense finalitat de lucre de fóra del municipi que portin a terme la seva activitat d’interès municipal
al terme municipal o a algun centre o institució de fóra del municipi que sigui declarada com a d’interès municipal pel fet
que hi participin un nombre significatiu de veïns del municipi, inscrites al corresponent registre oficial.
No podran obtenir la condició de beneficiari les persones o entitats en les quals concorri alguna de les circumstàncies recollides
a I' article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Les entitats ï associacions sense finalitat de lucre que l' any 2017 signin amb I ’ Ajuntament de La Torre de Claramunt un
conveni regulador d'una subvenció nominativa inclosa en el pressupost municipal de 2017 per portar a terme els seus
programes anuals d' activitats, no podran obtenir una subvenció dins d'aquesta convocatòria de subvencions per les
activitats/programes inclosos en el conveni regulador de la subvenció nominativa.
No es podran concedir subvencions de despeses destinades a inversions, funcionament i activitats que no tinguin, directa o
indirectament, un caràcter obert.
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Segona.- Conceptes subvencionables.
Podran acollir-se a aquestes subvencions tots aquells programes relacionats a I’ àmbit d’activitats subvencionables que es
detallen:
Ensenyament: Foment de l’associacionisme AMPES, colònies escolars, activitats extra-escolars, reutilització de llibres ...
Esports: Foment de l’associacionisme, foment de l’esport popular, foment esport de competició.
Cultura: Foment associacionisme, foment d’activitats tradicionals de caràcter popular i participatiu.
Sanitat i Mediambient.
Prevenció i extinció incendis

Data 5-3-2019

CLÀUSULES
Primera.- Objecte de la convocatòria.
L’objecte de les presents Bases és regular i definir les condicions i els procediments per sol·licitar, obtenir i justificar les
subvencions que en matèria de Educació, esports i cultura, atorgarà l’Ajuntament de La Torre de Claramunt.
Les subvencions atorgades no generen cap dret per a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar
com a precedent.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES AL FOMENT DE
L’ASSOCIACIONISME I LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’INTERÈS MUNICIPALS EN ELS ÀMBITS DE L’EDUCACIÓ,
CULTURA I ESPORTS AL MUNICIPI DE LA TORRE DE CLARAMUNT.

B

Amb el present es fa públic que l’Ajuntament, mitjançant acord de Junta de Govern Local de
data 27 de febrero de 2019, ha aprovat el text de les bases generals reguladores de les
subvencions per al 2019 i, simultàniament, s’obre període per a la presentación de sol·licituds,
obrint un termini d’exposició al públic de les mateixes de 20 dies naturals des del de la
publicació del correponent anunci al BOP o portal web municipal per tal que els interessats les
puguin consultar i, si s’escau, presentar les seves propostes.

A

ANUNCI
Aprovació d’unes bases reguladores per a l’atorgament de subvencions 2019.
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Setena. Òrgans competents.
- Instrucció: Regidoría de cada àrea de l’Ajuntament de La Torre de Claramunt o personal administratiu o tècnic de
referència.
- Debat, anàlisi i proposta: Comissió Qualificadora, formada per:
President : Regidor/a delegat de les àrees corresponents.
Vocal : un regidor/a d’algun dels grups municipals de l’Ajuntament designat per l’Alcalde.
Secretari: Secretari de l’Ajuntament o empleat municipal adscrit al servei.
- Resolució de la concessió: L’Alcalde o òrgan o regidor en qui ell delegui, donant-ne compta al ple
Vuitena.- Criteris de valoració.
Les propostes presentades seran avaluades per la Comissió qualificadora de la Regidoría corresponent, que determinarà la
puntuació adquirida en aquests criteris específics.
a) La innovació i la creativitat. Fins a 5 punts.
b) Projectes que supleixen mancances o complementen serveis públics: Fins a 5 punts.
c) Nombre estimat de participants populars:. Fins a 20 punts.
d) Nombre estimat de voluntaris/socis en l’organització de l’event: fins a 5 punts
e) Recursos propis aportats a l’activitat en complement de la subvenció demanada: fins a 5 punts.
f) Activitats ja arrelades al municipi: fins a 10 punts.
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Sisena.- Terminis.
El termini per a la presentació de les sol·licituds d’aquesta convocatòria finalitza al cap de 20 dies naturals de la publicació
oficial al portal web municipal i el termini per ser resoltes serà de 30 dies naturals a partir de la data de finalització del termini de
presentació.
En el cas que la documentació fos incorrecta o incompleta, la Regidoría de Cultura reclamarà la rectificació o la informació
necessàries. Si en el termini de 10 dies hàbils l’interessat no fa la rectificació demanada, se li tindrà per desistida de la seva
petició.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Cinquena.- Sol·licituds.
Les sol·licituds hauran de presentar-se amb la documentació requerida
per mitjà telemàtic en l’adreça
www.latorredeclaramunt.cat.
Els peticionaris hauran de presentar la sol·licitud dins el termini fixat en la corresponent convocatòria, acompanyada de la
documentació següent:
a) Instància individualitzada en el model normalitzat per a cada activitat o programa d’activitats, signada pel peticionari o, en el
cas de les persones jurídiques, pel President/a de l’Entitat o per qui tingui conferida la delegació degudament acreditada,
en la qual es farà constar el programa o activitat per als quals se sol·licita la subvenció.
b) Memòria explicativa de la proposta.
c) Certificat expedit pel Secretari/a de l’Entitat acreditatiu de l’acord de l’Òrgan de Govern pel qual es decideix la formulació de
la sol·licitud, si es procedent.
d) Projecte detallat i pressupost total desglossat de l’activitat per realitzar i per a la qual se sol·licita subvenció.
e) Certificació acreditativa d’estar legalment constituïdes i inscrites als organismes competents, si no ho estan ja al registre
d’entitats municipal.
f) Fotocòpia autenticada del DNI, en el cas de les persones físiques.
g) Dades bancàries del compte on, si és subvencionada l’activitat proposada, es podrà transferir l’import de la subvenció.
h) Declaració jurada acreditativa de les subvencions sol·licitades, amb expressa menció de les concedides en relació amb
l’activitat subvencionable dins el mateix exercici econòmic o, si no n’hi ha, acreditativa de no haver percebut ni haver
sol·licitat cap subvenció.
i) Declaració jurada d’estar al corrent de pagament d’obligacions fiscals i amb la seguretat social.

A

Anoia

B

Per tal que el projecte sigui valorat i pugui obtenir subvenció, caldrà obtenir una puntuació mínima de 25 punts.
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La justificació s’ha de realitzar en funció deis projectes i dels pressupostos presentats amb anterioritat.
No s’acceptaran factures amb conceptes que no tinguin a veure amb l’objecte de la subvenció o que no vagin a nom de l’entitat.
Quan el beneficiari de la subvenció concedida no justifiqui la totalitat de la despesa, s’entendrà que la resolució de concessió
resta parcialment sense efecte en la quantitat no justificada.
L’òrgan concedent iniciarà un procediment de reintegrament de les prestacions econòmiques concedides i abonades
indegudament quan concorrin les situacions descrites a l’art. 37 de la Llei 38/2033 de 17 de novembre.
Si no s’executa l’activitat, l’import subvencionat ja abonat s’haurà de retornar.
El pagament no es realitzarà si l’entitat té algun deute pendent amb l’administració o pendent de justificar.

Data 5-3-2019

Novena.- Justificació
Un cop resoltes les subvencions es podrà acordar l’ingrés com a bestreta de com a màxim el 75 % de l’import atorgat a criteri
de l’òrgan resolutor i en funció de la demanda. Un mínim del 25% restant s'ingressarà un cop justificat el total de l'import
concedit per a les activitats. Les justificacions s'hauran de lliurar al cap de 60 dies naturals de la celebració de l’activitat
subvencionada (en el cas que les activitats subvencionades es realitzin el darrer mes de l'any, es podrà sol·licitar una pròrroga
del termini de justificació que finalitzarà el 30 de gener de l’any següent a la convocatòria). Un cop transcorregut aquest termini
sense que la justificació s’hagi produït, es procedirà ai tancament de la convocatòria i a la revocació dels ajuts no justificats.
La justificació es realitzarà aportant la següent documentació al registre municipal:
a) Memòria detallada de l'activitat realitzada.
b) Instància subscrita pel President de l'Entitat o peticionari particular dirigida a l'Alcalde de l'Ajuntament, sol·licitant ei
pagament de la subvenció.
c) Declaració jurada del beneficiari acreditativa que les factures que es presentin com a justificants s'han aplicat a l’activitat
subvencionada.
d) Factures originals o fotocòpies compulsades per l’import subvencionat.
e) Un exemplar de tota la documentació impresa generada per l’activitat i a on consti la col·laboració de l’Ajuntament.

A

Les despeses ordinàries de funcionament subvencionades no podran representar més del 25% del total de la subvenció
obtinguda. Un mínim del 75% ha de ser destinat a despeses directament relacionades amb activitats de caràcter participatiu i
obert. També es tindrà en compta el fet de si l’entitat utilitza un local cedit per l’Ajuntament o local propi o arrendat.

B

Lluis Colau Asensio.
Secretari
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