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Administració Local
2017-06983
Ajuntament d’Alcanar
ANUNCI
de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a entitats
culturals i socials del municipi d’Alcanar
El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió de data 27/07/2017, va aprovar inicialment les bases generals que han
de regir l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva, per a entitats culturals i socials del
municipi d’Alcanar.
Es disposa la publicació de les bases generals al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona durant el termini
de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació en el BOPT, perquè les persones interessades hi
puguin formular al·legacions o reclamacions, amb exposició al tauler d’edictes de la corporació i al web municipal.
Transcorregut aquest termini sense que s’hi hagin al·legacions o reclamacions, aquestes bases s’entendran
aprovades definitivament, sense necessitat d exprés.
Un cop aprovades definitivament aquestes Bases, es publicaran al tauler d’Edictes de l’Ajuntament, a la pàgina web
www.alcanar.cat i al BOPT.
BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA PER ENTITATS CULTURALS I SOCIALS DEL MUNICIPI D’ALCANAR
1.- Objecte
L’objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió,
cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l’ajuntament a través de les regidories de Cultura i Serveis
Socials destinades a finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu:
1. Suport a l’activitat cultural local.
2. Suport a activitats de caire social.
2.- Finalitat de les subvencions
Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del Mandat, aquestes subvencions
hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat les activitats culturals i
socials, escolars o populars, desenvolupades per les entitats o associacions del municipi d’Alcanar.

4.- Requisits dels beneficiaris/àries
1.- Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que hagin de realitzar
l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions
contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i
reuneixin les següents condicions:
- Estar inscrit en el registre d’entitats municipals de l’Ajuntament amb una antiguitat mínima de sis mesos.
2.- La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació
dels documents que s’indiquen a la corresponent convocatòria.
5.- Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases Reguladores serà el de concurrència
competitiva.
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3.- Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar projectes/activitats
desenvolupats/des durant l’exercici corresponent.
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6.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop aplicats els criteris objectius
determinats a la present base.
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els següents criteris objectius, aplicats
d’acord amb la ponderació indicada:
Aspectes econòmics
Volum de despeses.
Es valorarà el volum de despeses que ha tingut l’entitat.
En la sol·licitud s’haurà de detallar al màxim els conceptes de les despeses per: desplaçaments, equipaments,
material, organització d’activitats, contractació de treballadors, lloguer d’instal·lacions i altres.
Contingut

Puntuació

Més de 5.000 €

40 punts

Entre 3.000 – 4.999 €

30 punts

Entre 1.000 – 2.999 €

20 punts

Menys de 1.000 €

10 punts

Volum d’ingressos
Es valorarà el nivell d’ingressos bruts obtinguts per l’entitat.
Contingut

Puntuació

Menys de 1.000 €

15 punts

Entre 1.000 – 2.999 €

10 punts

Entre 3.000 – 4.999 €

5 punts

Més de 5.000 €

0 punts

Altres subvencions
Es valorarà si l’associació o entitat rep altres subvencions o ajudes econòmiques d’altres institucions o entitats.
Contingut

Puntuació

Menys de 1.000 €

15 punts

Entre 1.000 – 1.999 €

10 punts

Entre 2.000 – 2.999 €

5 punts

Més de 3.000 €

0 punts

Volum d’activitats
Es valorarà el nombre d’activitats habituals i la quantitat d’activitats que es duen a terme a part de les habituals de
l’associació o entitat.
En la sol·licitud caldrà detallar el nom, tipus, col·lectiu a que va destinada, dates de l’activitat, instal·lació que utilitza,
quantitat de participants de cadascuna, si hi ha quota d’inscripció i, en cas afirmatiu, el seu import.
Puntuació

Més de 10 activitats

40 punts

Més de 7 activitats

30 punts

Entre 5 i 7 activitats

20 punts

Entre 2 i 4 activitats

10 punts

Menys de 2 activitats

0 punts

Aspectes socials
Tasca social que realitza
Es valoraran les feines que fa l’associació o entitat socialment.
En la sol·licitud caldrà fer una descripció de les realitzades, concretament les persones que s’han beneficiat i els
resultats obtinguts.
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Contingut
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La valoració es durà a terme a càrrec de la regidoria d’Acció Social i Ciutadania.
Contingut
Tasca social durant tot l’any i de forma intensiva
Tasca social puntual
Tasca social mínima
No realitza tasca social

Puntuació
40 punts
30 punts
20 punts
0 punts

Altres aspectes
Col·laboració amb l’Ajuntament
Es valorarà la participació, col·laboració i organització d’actes en relació amb l’Ajuntament.
La valoració es durà a terme a càrrec de les regidories competents.
Contingut

Puntuació

Col·labora activament amb l’Ajuntament d’Alcanar

60 punts

Col·labora en activitats puntuals

30 punts

Col·labora només en les festes majors

15 punts

No col·labora en cap activitat

0 punts

7.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en les presents bases
reguladores quedarà condicionada a l’existència de crèdit en les aplicacions pressupostàries corresponents i a la
publicació de la convocatòria d’aquestes subvencions.
8.- Import individualitzat de les subvencions
L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà de forma proporcional entre
els/les sol·licitants, en relació als punts assignats.
L’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 100% del cost total dels
projectes/activitats subvencionades, i com a límit, tindran la consignació pressupostària anteriorment fixada. En
cas que els imports acumulats dels/de les sol·licitants amb dret a subvenció superi el crèdit disponible, aquest es
prorratejarà.

10.- Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les especificades a l’article 14 LGS,
les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la
incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció.
- Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen a executar les activitats
subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així
com a la seva justificació d’acord amb l’establert a les presents bases.
- Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
- El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control
financer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida
en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
- El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari/ària, si bé s’admetrà la
possible compensació de desviacions entre les diverses partides que l’integren.
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9.- Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en les
presents bases seran les regidories de Cultura i Serveis Socials, a través de les diferents comissions de valoració.
Els membres d’aquesta comissió de valoració seran designats per resolució d’alcaldia.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per aquest òrgan constituït d’acord amb allò previst a
l’article 14 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i que estarà format per les següents persones:
L’Alcalde o persona en qui delegui.
El Regidor de l’àrea.
El tècnic, administratiu o auxiliar de l’àrea.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no esgotar el crèdit total
previst.
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- Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de conservar per un
període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.
11.- Despeses subvencionables
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables totes aquelles despeses corrents que tinguin una
relació directa amb l’activitat o programa subvencionat.
Es consideraran despeses no subvencionables:
-

L’adquisició de material inventariable.
Despeses d’àpats.
Despeses de telèfons, ADSL, fotocòpies i altres d’oficina.
Els interessos deutors dels comptes bancaris.
Els interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
Les despeses de procediments judicials.

12.- Subcontractació
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels que conformen l’execució
del projecte/activitat subvencionada sempre que el seu pressupost d’execució no superi el límit de 75% del cost total
del projecte/activitat.
13.- Òrgan resolutori
L’òrgan competent per a la convocatòria, aprovació i atorgament dels ajuts correspondrà a la Junta de Govern Local
de l’Ajuntament d’Alcanar.
14.- Compatibilitat amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o
privats.
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del
projecte/activitat a desenvolupar.
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que
no s’hagi declarat a la sol·licitud.
15.- Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria,
l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida i la finalitat de la subvenció, en els mitjans que
es detallen a continuació, segons el seu import:
- Inferiors a 3.000 euros en el taulell d’anuncis corporatiu o a la seu electrònica.
- Superiors a 3.000 euros en el Butlletí Oficial de la Província.
- En tot cas, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

17.- Causes de reintegrament
1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import definitiu d’aquesta sigui
inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar l’excés.
2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la subvenció falsejant les
condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial
de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per
resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en
la normativa de la LGS.
3.- Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les quantitats percebudes,
i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la
procedència del reintegrament.
18.- Obligats al reintegrament
1.- Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la condició de persones
beneficiàries.
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16.- Mesures de difusió del finançament públic
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del projecte o de
l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals.
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2.- Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les persones jurídiques, que no
realitzin els actes de la seva competència necessaris incumbència per al compliment de les obligacions, que adoptin
acords que facin possible els incompliments o consenteixin els acords dels què ells depenguin. Així mateix seran
responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats.
19.- Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el Títol IV del RLGS i al
Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament.
20.- Règim jurídic supletori
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament,
la Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, les Bases d’Execució del Pressupost General pel present
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú, i la resta de legislació concordant.
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L’ALCALDE, Alfons Montsrrat Esteller
Alcanar, 10 d’agost de 2017

https://www.dipta.cat/ebop/

BOP de Tarragona DL: T.610-1977
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