EDICTE
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, sobre SUBVENCIONS ENTITATS LOCALS 2019.
CONVOCATORIES, BASES ESPECIFIQUES, FORMULARIS I CRITERIS

A

AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI

l’acord relatiu a la convocatòria, les bases específiques, els formularis i els criteris per a la concessió de
subvencions per l'any 2019 en l'àmbit, cultural, esportiu, juvenil, educatiu i participació ciutadana, essent
el contingut de la part resolutiva de l’esmentat acord el següent:
«Primer. Aprovar la Convocatòria i les Bases Específiques; els Criteris i els Formularis de Sol·licitud i de

https://bop.diba.cat

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en la sessió ordinària del dia 5 d'abril de 2019 va aprovar

el de la participació ciutadana.
Segon. Aprovar les autoritzacions de les despeses pels imports i a càrrec de les respectives aplicacions
pressupostàries que consten a la convocatòria i bases específiques, així com als documents comptables
d'autorització de la despesa que consten a l’expedient administratiu corresponent següents:
. Per l’àmbit de Cultura, 40.3340.48005 Subvencions entitats culturals: 17.000,00 euros
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concessió de subvencions per a l’any 2019 en l’àmbit cultural, en l’esportiu, en el juvenil, en l’educatiu i en
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Justificació, els quals consten com a annexos dins l’expedient administratiu corresponent, per a la

. Per l’àmbit d’Esports, 44.3410.48000 Subvencions entitats esportives: 14.000,00 euros.
. Per l’àmbit d’Educació, 45.3260.48002 Subvenció AMPAs: 22.000,00 euros.
. Per l’àmbit d’Educació, 45.3260.48003 Subvencions Projectes educatius locals : 5.000,00 euros.
. Per l’àmbit de Joventut, 47.3340.48000 Subvencions entitats juvenils: 3.000,00 euros.
Tercer. Publicar l’esmentada Convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler
d’anuncis i a la Web de l’Ajuntament, i establir que les sol·licituds s’hauran de presentar en el termini de
30 dies, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP de Barcelona.
Quart. Publicar les esmentades Bases Específiques al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al
tauler d’anuncis i a la Web de l’Ajuntament, i establir un termini de 20 dies, a comptar a partir del dia
següent de la publicació al BOPB, a l’efecte de possibles reclamacions, amb el benentès que si no es
formula cap al·legació, quedaran aprovades definitivament sense necessitat d’adoptar cap altre acord
exprés.»

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

. Per l’àmbit de Participació Ciutadana, 43.9240.48000 Subvencions entitats ciutadanes: 15.000,00 euros.

Data 23-4-2019

(total 2019, 20.000,00 euros)

Per la qual cosa, a continuació es transcriu literalment el contingut del text de la Convocatòria i de les

B

Bases Específiques (annex I), tot seguit:

”annex I
CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE L’ANY

Definició de l’objecte de les subvencions:

A

2019 EN L’ÀMBIT CULTURAL, ESPORTIU, JUVENIL, EDUCATIU I DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.

1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7/01/1998).

Requisits que han de reunir els beneficiaris/àries i la forma d’acreditar-los:
Els descrits al capítol II de l’Ordenança General de Subvencions aprovada pel Ple de l’Ajuntament en data
23 de desembre de 2009.

Procediment de concessió de la subvenció:
Concessió en règim de concurrència competitiva.

Òrgan competent:
Junta de Govern Local
.
Contingut de les sol·licituds:
Caldrà presentar les sol·licituds utilitzant els formularis específics que s’annexen (annex II) i s’aproven en
aquesta mateixa convocatòria.
Composició de la Comissió Qualificadora:
Es crearà una Comissió Qualificadora per a cada àmbit subvencionable; la composició serà la següent:


El/la Regidor/a de l’àmbit concret



El/la Tècnic/a de l’àmbit.



El/la Cap de l’Àrea de Serveis Personals
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Es defineix com a objectiu general que els projectes i activitats compleixin els requisits que estableix la llei
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Montbui, sens perjudici de la possibilitat que tinguin abast supramunicipal.

Data 23-4-2019

Les activitats i programes susceptibles de ser subvencionades hauran de desenvolupar-se a Caldes de

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

d’interès local.

B

d’un fi públic o fer viables les activitats que supleixen o complementen serveis de competència municipal o

https://bop.diba.cat

La present convocatòria té per finalitat fomentar activitats d’utilitat o interès social, promoure la consecució

Aplicacions pressupostàries:
S'estableixen aquestes dotacions pressupostàries, sense necessitat d'esgotar les despeses màximes


Per l’àmbit de Cultura, 40.3340.48005 Subvencions entitats culturals: 20.000,00 euros.



Per l’àmbit de Participació Ciutadana, 43.9240.48000 Subvencions entitats ciutadanes:

A

autoritzades, que es detallen a continuació:

Per l’àmbit d’Educació, 45.3260.48002 Subvenció AMPAs: 22.000,00 euros.



Per l’àmbit d’Educació, 45.3260.48003 Subvencións Projectes Educatius Locals: 5.000,00 euros.



Per l’àmbit de Joventut, 47.3340.48000 Subvencions entitats juvenils: 3.000,00 euros.

Termini per a la presentació de sol·licituds:
Les sol·licituds s’hauran de presentar en el termini màxim de 30 dies, a comptar a partir de l’endemà de la
publicació d’aquesta convocatòria en el BOP de Barcelona.

Terminis per a l’atorgament i notificació de la resolució:
El termini màxim serà de tres mesos a comptar a partir de la data de finalització del termini de presentació
de sol·licituds. La resolució de concessió o denegació de les subvencions sol·licitades posa fi a la via
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Per l’àmbit d’Esports, 44.3410.48000 Subvencions entitats esportives: 14.000,00 euros.
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15.000.00 euros.

El termini per a justificar les subvencions rebudes finalitza el 15 de febrer de 2020.
La forma de justificació està recollida al capítol IV de l’Ordenança General de Subvencions aprovada pel
Ple de l’Ajuntament en data 23 de desembre de 2009.

Aspectes importants a considerar:


Les subvencions concedides són compatibles amb d’altres provinents d’altres administracions o
ens privats sempre que l’import total de les subvencions obtingudes no superi la quantitat
màxima de la despesa executada realment.



Tota alteració de les condicions valorades en l’atorgament d’aquestes subvencions podrà donar
lloc a la modificació de la resolució corresponent.



L’obligació del beneficiari/ària és facilitar tota la informació que li sigui requerida per part de
l’Ajuntament.



Es podran efectuar pagaments anticipats i abonaments a compte.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Termini i forma de justificació per part dels beneficiaris:

B

individualitzada.

Data 23-4-2019

administrativa i ha de ser notificada a les persones o entitats sol·licitants per correu certificat, de manera

Criteris de baremació i avaluació de les peticions:

Contra la Convocatòria, corresponent al punt Segon d’aquest acord, atès que és un acte administratiu
que és definitiu en via administrativa podeu interposar en el termini de dos mesos a comptar des del dia

A

S’estableixen diferents criteris per àmbits d’actuació per avaluar les sol·licituds presentades (annex III).

contenciosos administratius de la província de Barcelona.
Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article 77 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest acord, i

https://bop.diba.cat

següent al de la recepció de la notificació d’aquest acord, recurs contenciós administratiu davant els jutjats

La qual cosa es fa pública per al coneixement general.

Durant el termini indicat, l’expedient es podrà consultar a l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui, per tal que es puguin formular les al·legacions , observacions, suggeriments i/o
reclamacions que s’estimin pertinents.

Caldes de Montbui, 10 d’abril de 2019

L’alcalde
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s’entendrà expedita la via contenciosa durant sis mesos.

Data 23-4-2019

contenciosos administratius. En el supòsit que no es dictés resolució expressa en el termini d’un mes
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contra la seva resolució i en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant els jutjats

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Jordi Solé i Ferrando

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

