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AJUNTAMENT D’AITONA

Convocatòria de subvencions per a entitats socials de BDNS (Identif.): 609019

Es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de
Subvencions:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/609019,  de  conformitat  amb
allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Les determinacions bàsiques de la convocatòria són les següents:
a) Bases reguladores: capítol IV de les bases d’execució del pressupost de 2022.

b) Diari oficial on estiguin publicades: BOP de Lleida número 16, de 25 de gener de 2022.

c) Crèdits pressupostaris als quals s’imputa: 2022 1 326-48, 338-48, 341-48 i 341-78.

d) Quantitat total màxima: 30.000 euros amb un límit de 7.000 euros per cada beneficiari i convocatòria.

e) Caràcter de la distribució: estimatiu.

f) Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció: funcionament ordinari de les entitats sense
afany de lucre, les seues activitats educatives, culturals, esportives, de lleure i de participació ciutadana, així
com les inversions en béns inventariables.

g) Règim de concessió: concurrència competitiva.

h) Requisits per a sol·licitar la subvenció i forma d’acreditar-los: la sol·licitud dels ajuts s’ha de fer mitjançant
un escrit signat pel representant o apoderat de l’entitat o agrupació sense personalitat, amb indicació del
finançament de l’actuació.

i) Indicació dels òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment: resol l’Alcaldia, prèvia
instrucció de la Secretaria.

j) Nombre de resolucions successives: una per trimestre.

k) Import màxim que es pot atorgar en cada convocatòria: 14.500,00 euros, el 1r trimestre; 5.800,00 euros,
el 2n; 5.700,00 euros, el 3r i 4.000,00 euros, el 4t. L’import no exhaurit en una convocatòria es trasllada a la
següent i, si sobra, a les successives.

l) Termini de presentació de les sol·licituds: des del primer dia de cada trimestre (incloses, en el 1r, les
rebudes des de l’1 de gener), fins el darrer dia de cada trimestre, excepte al 4t, que s’exhaurirà el dia 2 de
desembre, inclòs.

m) Termini de resolució i notificació: 3 mesos, des de la presentació de la petició.

n)  Documents  i  informacions  que cal  acompanyar  a  la petició:  en cas de col·lectius  sense personalitat
jurídica previstos a l’article 11.3 de la Llei,  a la sol·licitud cal  adjuntar-hi  una fotocòpia del  DNI/NIE del
representant, acta de constitució i de designació del representant i relació de membres del col·lectiu, i s’ha
d’indicar l’import de subvenció que s’ha d’aplicar a cadascun d’ells.
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o) Possibilitat de reformulació de sol·licituds: sí.

p) Exhauriment de la via administrativa per part de la convocatòria: sí.

q) Criteris de valoració de les sol·licituds:
1. L’interès públic de l’objecte de la subvenció: fins a 8 punts.
2. Grau d’autofinançament assolit per l’actuació: fins a 1 punt.
3. Consecució d’ajuts d’altres ens públics: fins a 1 punt.

r) Mitjà de notificació: personal.

Aitona, 3 de febrer de 2022
L’alcaldessa, Rosa Pujol Esteve
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