AJUNTAMENT DE BALSARENY

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA EN EL MARC DE LES BASES REGULADORES
GENERALS PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER ACTIVITATS
CULTURALS I ESPORTIVES ANY 2018

1.- Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat
Per acord de la Junta de Govern de data 10 de març de 2016, van ser aprovades les Bases
Reguladores Generals per a l’atorgament per part de l’Ajuntament a través de l’àrea de
cultura i esports, de subvencions destinades a finançar projectes/activitats que tinguin com a
objectiu el foment, l’organització i/o la pràctica de projectes, activitats i serveis culturals i
esportius.
Aquestes Bases Reguladores van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província
de data 8 d’abril de 2016.

2.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2018 per a la concessió de les
subvencions objecte de la present convocatòria serà de 15.500 euros i anirà a càrrec de les
aplicacions, següents:
-

Activitats culturals. Aplicació: 334.480.00 Import: 2.500 €
Activitats esportives. Aplicació: 341.480.00 Import: 10.000 €
Activitats esportives individuals. Aplicació: 341.481 Import: 3.000 €

No podran atorgar-se subvencions per import global superior a l’esmentat.
3.- Condicions i finalitat de les subvencions
1.- Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a
finançar projectes/activitats desenvolupats/ades al llarg del període de l’1 de gener de 2018
al 31 de desembre de 2018.
2.- Aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social
que tinguin per finalitat:


La participació de persones de Balsareny en activitats relacionades amb la cultura.



La preservació, foment i millora de la cultura popular i tradicional, amb especial
incidència en les activitats representatives i/o pròpies del municipi.



La millora i foment de la cohesió social, la integració de persones, preferiblement infants,
en risc d’exclusió social, la dinamització i participació veïnal, l’educació en els valors
esportius.
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Possibilitar i/o fomentar la pràctica de l’esport de competició al municipi



Col·laborar en el finançament de les despeses a càrrec de l’esportista, que siguin
subvencionables, per participar en competicions reconegudes per la federació
corresponent o campionats socials, exhibicions, festivals, etc.. L’àmbit de la competició
pot ser autonòmic, estatal, europeu o mundial.

4.- Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de
concurrència competitiva.
Les subvencions seran compatibles amb altres ajuts o subvencions d’acord amb el previst a
l’article 8 de les bases reguladores generals.
5.- Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los
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:
a)

En quant a persones jurídiques:

• Estar legalment constituïdes i actives i sense finalitat de lucre.
• Tenir seu social o delegació al terme municipal de Balsareny o realitzar l’activitat al terme
municipal de Balsareny.
• Haver justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per
l'Ajuntament de Balsareny.
• Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i fiscals i de reintegrament amb
l'Ajuntament de Balsareny i l'Agència Estatal d'Administració Tributària, així com també amb
la Seguretat Social i la resta d'Administracions.
• 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)
• No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes
condemnatòries per haver exercit o tolerat practiques discriminatòries per raó de sexe o de
gènere i segons Llei 17/2015 d'Igualtat efectiva de dones i homes.
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b)

En quant a persones físiques:

b.1) Subvencions genèriques:
• Que siguin esportistes no professionals en actiu i que estiguin en possessió de la
corresponent llicència federativa o autorització per practicar l'esport corresponent.
• L’activitat a subvencionar sigui sense finalitat de lucre.
• Haver justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per
l'Ajuntament de Balsareny.
• Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i fiscals i de reintegrament amb
l'Ajuntament de Balsareny i l'Agència Estatal d'Administració Tributària, així com també
amb la Seguretat Social i la resta d'Administracions.
• 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)
• No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes
condemnatòries per haver exercit o tolerat practiques discriminatòries per raó de sexe o
de gènere i segons Llei 17/2015 d'Igualtat efectiva de dones i homes.
b.2) Subvencions adreçades a infants en risc d’exclusió social:
• Tenir una edat compresa entre els 3 i els 14 anys.
• Disposar d’un certificat acreditatiu dels serveis socials municipals conforme es forma
part d’un col·lectiu de risc d’exclusió social.
• Que l’activitat a subvencionar no tingui finalitat de lucre.
• Haver justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per
l'Ajuntament de Balsareny.
• Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i fiscals i de reintegrament amb
l'Ajuntament de Balsareny i l'Agència Estatal d'Administració Tributària, així com també
amb la Seguretat Social i la resta d'Administracions.
• 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)
• No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes
condemnatòries per haver exercit o tolerat practiques discriminatòries per raó de sexe o
de gènere i segons Llei 17/2015 d'Igualtat efectiva de dones i homes.
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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 l’article següent.
6.- Documents que han d’acompanyar a la sol·licitud
S'han de presentar mitjançant els impresos establerts:
6.1.- Persones jurídiques:
• Instància de sol·licitud de subvenció, que conté els següents annexos:




ANNEX 1: Memòria de l’activitat per la qual es sol·licita subvenció
ANNEX 2: Pressupost (ingressos i despeses) previst per a l’activitat per a la qual es
sol·licita la subvenció
ANNEX 3: Declaració responsable



• Escriptura de constitució o Estatuts
• Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària
• Fotocòpia del DNI del/de la representant legal de l’entitat, juntament amb poders de
representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que acrediti la
representació legal del/de la sol·licitant.

6.2.- Persones físiques:
• Instància de sol·licitud de subvenció, que conté els següents annexos:




ANNEX 1: Memòria de l’activitat per la qual es sol·licita subvenció
ANNEX 2: Pressupost (ingressos i despeses) previst per a l’activitat per a la qual es
sol·licita la subvenció
ANNEX 3: Declaració responsable



• Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant o del/de la representant legal.
• Únicament per a les subvencions adreçades a infants en risc d’exclusió social:
-

Certificat acreditatiu dels serveis socials municipals conforme es forma part d’un
col·lectiu de risc d’exclusió social

-

Declaració responsable dels ingressos de la unitat familiar

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia
degudament autenticada.
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7.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
S’estableixen els següents terminis per a la presentació de sol·licituds d’acord amb els
següents criteris:



SUBVENCIONS PER A ENTITATS CULTURALS:
 La convocatòria serà única i el termini de presentació de les sol·licituds serà des del
dia 1 de juny de 2018 i fins el dia 28 de setembre de 2018, ambdós inclosos.
 L’import inicial a tenir en compte per concedir aquestes subvencions serà de 2.500€



SUBVENCIONS PER A ENTITATS ESPORTIVES:
S’estableixen dues modalitats per a la presentació de sol·licituds:



MODALITAT ÚNICA: (Les entitats que optin per aquesta modalitat queden excloses
d’utilitzar la modalitat de dos períodes)
 La convocatòria serà única i el termini de presentació de les sol·licituds serà des del
dia 1 de juny de 2018 i fins el dia 28 de setembre de 2018, ambdós inclosos.
 L’import inicial a tenir en compte per concedir aquestes subvencions serà de 5.000€



MODALITAT DE DOS PERÍODES: (Les entitats que optin per aquesta modalitat
queden excloses d’utilitzar la modalitat única)
 1a. convocatòria amb un termini de presentació de sol·licituds que serà des del dia
7 de maig de 2018 i fins el dia 25 de maig de 2018, ambdós inclosos. L’import inicial
a tenir en compte per concedir aquestes subvencions serà de 3.500€
 2a. convocatòria amb un termini de presentació de sol·licituds que serà des del dia
1 de juliol de 2018 i fins el dia 14 de setembre de 2018, ambdós inclosos. L’import
inicial a tenir en compte per concedir aquestes subvencions serà de 1.500€



SUBVENCIONS PER A PERSONES FÍSIQUES:
S’estableixen dues modalitats per a la presentació de sol·licituds:



MODALITAT GENÈRICA:

S’estableixen dos períodes de presentació de sol·licituds:
 1a. convocatòria amb un termini de presentació de sol·licituds que serà des del dia
7 de maig de 2018 i fins el dia 25 de maig de 2018, ambdós inclosos. L’import inicial
a tenir en compte per concedir aquestes subvencions serà de 1.200€
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 2a. convocatòria amb un termini de presentació de sol·licituds que serà des del dia
1 de juliol de 2018 i fins el dia 14 de setembre de 2018, ambdós inclosos. L’import
inicial a tenir en compte per concedir aquestes subvencions serà de 800€



MODALITAT PER A INFANTS AMB RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL:

S’estableixen dos períodes de presentació de sol·licituds:
 1a. convocatòria amb un termini de presentació de sol·licituds que serà des del dia
7 de maig de 2018 i fins el dia 25 de maig de 2018, ambdós inclosos. L’import inicial
a tenir en compte per concedir aquestes subvencions serà de 800€
 2a. convocatòria amb un termini de presentació de sol·licituds que serà des del dia
1 de juliol de 2018 i fins el dia 14 de setembre de 2018, ambdós inclosos. L’import
inicial a tenir en compte per concedir aquestes subvencions serà de 200€

Es realitzarà un valoració conjunta de totes les sol·licituds presentades en cada període i el
termini de resolució màxim serà d’un mes a comptar de la finalització del termini per
presentar les sol·licituds.
Per cada període indicat es podran concedir subvencions per la quantia màxima prevista i
esmentada anteriorment. Atorgada la subvenció pertinent, els imports de la consignació
pressupostaria que sobrin d’un període passaran primer a l’altre període pendent de resoldre
dins de la mateixa tipologia de subvencions i, si continua havent un excedent no concedit,
passarà a incrementar la consignació d’una altre tipologia. En cap cas l’import global de les
subvencions concedides por tots els conceptes no podrà superar en el seu conjunt l’import
de 15.500 €.
En el cas de persones jurídiques, les sol·licituds hauran de presentar-se telemàticament, a
través de la seu electrònica de l’Ajuntament, http://www.balsareny.cat/pl221/ajuntament-seuelectronica/serveis-i-tramits/tramits/id39/instancia-generica.htm, pel representant legal de
l’entitat, adjuntant el model normalitzat i la resta de documents exigits al punt 6.
En el cas de persones físiques, les sol·licituds s’hauran de presentar, preferiblement, de
manera telemàtica, tot i que podran presentar-se per escrit, mitjançant la complementació
del model normalitzat i la resta de documentació exigida, al Registre General de
l’Ajuntament.
Sobre la presentació de la sol·licitud a través del registre electrònic general, les persones
interessades, que així ho sol·licitin, podran ser assistides pel personal de l’Oficina d’Atenció
al Ciutadà de l’Ajuntament.
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits al punt 6 podrà
trobar-se a les oficines de l’Ajuntament de Balsareny i al seu lloc web www.balsareny.cat.
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També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques (en endavant LPACAP).
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.

8.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
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
objecte de la present convocatòria serà l’Àrea de Cultura i Esports.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de
l’Ajuntament i que estarà format per les següents persones:




Alcaldia o regidoria en qui delegui
Regidoria de cultura o regidoria en qui delegui
Regidoria d’esports o regidoria en qui delegui

L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
serà la Junta de Govern Local.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no
esgotar el crèdit total previst.
10.- Termini de resolució i de notificació
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins
de cada una de les modalitats i dels terminis establerts, i es resoldrà en un únic acte
administratiu per cada un d’ells.
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim de dos mesos a
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
La subvenció́ s’entendrà̀ tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs d’un mes a partir
de la recepció́ de la notificació́ de la concessió́ sense que hagi manifestat expressament la
seva negativa a acceptar-la. En tot cas, la subvenció́ s’entendrà̀ acceptada sense reserves
així́ com les condicions imposades en la concessió́ .
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La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
11.- Règim de recursos
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva
notificació.
12.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els
següents criteris objectius, aplicats d’acord a la ponderació indicada:
La puntuació mínima a assolir serà de 20 punts i, per tant, no podran rebre subvenció
aquells projectes que hagin obtingut una puntuació inferior.
Assolit el llindar mínim, la quantitat de subvenció a concedir s’ajustarà aplicant un
percentatge segons la puntuació obtinguda per a cada programa, d’acord amb la següent
taula:
Punts atorgats al programa

% de subvenció a concedir

Superior a 81 punts

100% de la quantitat sol·licitada

Entre 71 i 80 punts

80% de la quantitat sol·licitada

Entre 61 i 70 punts

70% de la quantitat sol·licitada

Entre 51 i 60 punts

60% de la quantitat sol·licitada

Igual o inferior a 50 punts

50% de la quantitat sol·licitada

CRITERIS GENERALS:
PER PERSONES JURÍDIQUES:


Transcendència de l’activitat pel municipi (lloc, durada, impacte previst, innovació,
col·lectiu a qui va dirigit, consolidació, col·laboració amb altres entitats...): fins a un
màxim d'15 punts.



Pressupost de l’activitat: fins a un màxim d'15 punts.



Nombre de participants: fins a un màxim d'15 punts.



Adequació de l’activitat als objectius de l’àrea afectada (coincidència amb les línies
estratègiques, objectius i criteris de les àrees municipals de cultura i esports): fins a un
màxim d'15 punts.
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PER PERSONES FÍSIQUES GENÈRIQUES:


Pressupost de l’activitat: fins a un màxim de 30 punts.



Adequació de l’activitat als objectius de l’àrea afectada (coincidència amb les línies
estratègiques, objectius i criteris de les àrees municipals de cultura i esports): fins a un
màxim d'15 punts.



Difusió i/o repercussió de l’esdeveniment: 15 punts

PER PERSONES AMB RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL:


Pressupost de l’activitat: fins a un màxim de 30 punts.



Adequació de l’activitat als objectius de l’àrea afectada (coincidència amb les línies
estratègiques, objectius i criteris de les àrees municipals de cultura i esports): fins a un
màxim de 30 punts.

CRITERIS ESPECÍFICS:
EN QUANT A L’ÀREA D’ESPORTS:
Per a persones jurídiques:


Foment de l’esport de base o de categories infantils i/o juvenils: fins a un màxim d’20
punts.



Nombre d’equips de l’entitat: fins a un màxim de 5 punts.



Entrenadors titulats per l’esport base: fins a un màxim d’10 punts.



Promoció de l’esport federatiu: fins a un màxim de 5 punts.

Per a persones físiques genèriques:


Tipus d’esdeveniment en el que es participa: local o comarcal, autonòmic, estatal o
mundial: fins a 15 punts (5, 10, 15)



Envergadura i/o rellevància de l’esdeveniment: fins a 10 punts



Cost federatiu de l’esdeveniment: fins a 15 punts
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Per a persones físiques amb risc d’exclusió social:


Segons la quantia dels ingressos familiars per 1,86 vegades l’indicador de renda de
suficiència de Catalunya (IRSC): fins a 20 punts
Membres de la unitat
familiar

1 membre

2 membres

3 membres

4 membres

Ingressos mensuals

1.245,37 €

1.283,89 €

1.339,11 €

1.383,74 €

5 punts

10 punts

15 punts

20 punts

Puntuació



Foment de la integració social amb la comunitat: fins a 10 punts



Foment dels hàbits educo-socials (vida saludable, relacions positives, viure en
comunitat..) amb la pràctica esportiva: fins a 10 punts

EN QUANT A L’ÀREA DE CULTURA:


Activitats de preservació de la cultura popular i tradicional de Balsareny: fins a un màxim
d’10 punts.



Educació i formació en la cultura i el lleure per infants i joves: fins a un màxim d’10 punts.



Col·laboració de l’entitat en les activitats organitzades i/o patrocinades per l’Ajuntament:
fins a un màxim d’10 punts.



Impacte social de les activitats: fins a un màxim d’10 punts.

13.- Quantia de les subvencions
La quantia sol·licitada no ha d’excedir, normalment, del 50% del cost de l’activitat per la que
es sol·liciti. En cas que excedeixi d’aquest límit, caldrà justificar fonamentadament els motius
pels quals excedeix del citat percentatge. En cas d’inexistència d’aquesta justificació o que
aquesta no es consideri adequada, la quantia sol·licitada es reduirà automàticament al 50%
del cost de l’activitat. En cap cas podran superar, conjuntament amb les altres subvencions
o ajuts rebuts l’import total del projecte o activitat sol·licitada.
La quantia de la subvenció màxima que s'atorgarà les persones jurídiques, sumant tots els
projectes/activitats desenvolupats/ades al llarg del període de l’1 de gener de 2018 al 31 de
desembre de 2018, no podrà sobrepassar la quantitat de 3.000 € per entitat.
La quantia de la subvenció màxima que s'atorgarà les persones físiques, sumant tots els
projectes/activitats desenvolupats/ades al llarg del període de l’1 de gener de 2018 al 31 de
desembre de 2018, no podrà sobrepassar la quantitat de 600 € per persona.
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14.- Mitjans de notificació o publicació
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució,
d’acord amb allò previst a l’article 40 de la LPACAP.
D’acord amb l’article 41 de la LPACAP, les notificacions es practicaran preferiblement per
mitjans electrònics, en tot cas, sempre es realitzaran així quan es tracti de persones
jurídiques o bé quan, tractant-se de persones físiques, així ho sol·licitin.
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