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La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en sessió ordinària, de data 25 de febrer
d’enguany, ha adoptat entre altres, el següent acord:
Aprovació convocatòria per a l’atorgament de subvencions en els àmbits cultural,
educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o
qualsevol altre anàleg per l’Ajuntament, any 2021

CVE 202110026876
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El Ple de l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles, en la sessió de data 16 de maig de
2013 aprovà inicialment l’Ordenança reguladora de les bases per la concessió de
subvencions en els àmbits cultural educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció
econòmica, lúdic festiu o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Sant Martí de
Centelles, publicant-se en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i en el BOP de la província
de Barcelona, de data 3 de juny de 2013.
Durant el termini d’exposició al públic no es van presentar al·legacions, per la qual cosa
esdevingué definitiva i es va publicar el seu text íntegre en el BOP de la província de
Barcelona de data 2 d’agost de 2013.

Atès que l’Ajuntament està interessat a convocar les subvencions per a l’any 2021.

Primer.- Aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions a persones naturals
o jurídiques del municipi de Sant Martí de Centelles, any 2021, d’acord amb les bases
aprovades definitivament en data 9 de juliol de 2013, (BOP de data 2 d’agost de 2013)
el text del qual és el següent :
La present convocatòria té per objecte iniciar el procediment per la concessió, en règim
de concurrència competitiva, de les subvencions a persones físiques o jurídiques,
encaminades al foment d’una activitat d’utilitat o interès social o a la promoció d’un fi
públic en l’àmbit cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica,
lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, que complementi o supleixi els serveis de
competència municipal, d’acord amb l’establert als articles 239 i 240 del Decret
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya i altra legislació concordant, de conformitat amb l’ordenança
municipal reguladora de les bases de la concessió de subvencions en els àmbits cultural,
educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altra
anàleg, per l’ajuntament de Sant Martí de Centelles, publicada íntegrament en el BOP
de data 2 d’agost de 2013.
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La Junta de Govern Local per unanimitat acordà:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 10-3-2021

Atès el previst en l’article 12 de l’Ordenança municipal reguladora de les Bases per a la
concessió de subvencions a les persones físiques o jurídiques del municipi.

B

Núria Roca Carrasco (1 de 1)
ALCALDESSA
Data Signatura: 01/03/2021
HASH: 10661c4fb9ebcaa6b9ddbb2222aebd72

Ajuntament
de
Sant Martí de Centelles

1) Crèdit pressupostari:
La quantia màxima de despeses en aquesta convocatòria de subvencions és de
22.500,00.€, que s’imputaran a les partides del pressupost vigent següents:

3300 46200 Cavalcada de Reis

2.500,00 €

3200 48001 Subvencions ensenyament

6.000,00 €

172048902 Subvenció Sereca

1.000,00 €

3300 48903 Entitats culturals

3.000,00 €

3400 48904 Subvencions entitats esportives

7.600,00 €

3110 46501 Subvencions salut pública

1.500,00 €

A

900,00 €

https://bop.diba.cat

172048906 Agrupació defensa forestal
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2) Objecte, condicions i finalitat de concessió de la subvenció.
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Són subvencionables les activitats de caràcter cultural, educatiu, social, artístic, de
promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altra anàleg, que complementi o supleixi,
els serveis de competència municipal regulats pels articles 25 a 28 de la Llei 7/85, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de règim local i altra legislació concordant o sigui
d’interès públic.
L’Ajuntament també pot subvencionar l’adquisició de material inventariable pel
funcionament habitual de les entitats beneficiàries d’aquesta convocatòria.

Les sol·licituds de subvenció es formalitzaran mitjançant instància presentada al registre
general i adreçada a l’alcaldia, que haurà de contenir:
a) Nom i cognoms de l'interessat o de la persona que el representi, amb expressió, en
aquest cas, de la qualitat en la qual actua qui la subscriu; el seu NIF, domicili a efectes
de notificacions i resta de dades identificatives.
b) Breu resum del fi públic que es pretén assolir i pel qual se sol·licita la subvenció.
c) La documentació que els sol·licitants hauran d’acompanyar a la instància serà la
següent:

B

Poden ser beneficiaris de les subvencions tota persona natural jurídica, agrupació de
persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol
altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que tot i no tenir personalitat jurídica,
es trobi en la situació que motiva la concessió de la subvenció, d’acord amb les bases
de la convocatòria.

Codi Validació: ANSXPAHN9GHM9LY6DX6JMX4L5 | Verificació: https://santmartidecentelles.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 5

3) Requisits per a sol·licitar la subvenció.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 10-3-2021

La despesa subvencionada s’ha de dur a terme durant el present exercici pressupostari
i justificar-se d’acord amb allò que disposa l’article 19 de l’ordenança reguladora de les
bases per a l’atorgament de subvencions, publicades íntegrament en el BOP de data 2
d’agost de 2013.

Ajuntament
de
Sant Martí de Centelles

A

1) Programa de l’activitat per la qual se sol·licita la subvenció, que coincidirà amb l'any
natural de l'exercici pressupostari en el qual es concedeixi, amb raonament dels
objectius i programes, dates de realització i un pressupost estimatiu d’ingressos i
despeses previstes.

https://bop.diba.cat

2) Certificació emesa per Tresoreria acreditativa de què el deutor no és deutor a la
Hisenda Municipal.
3) Els altres documents que fixi la convocatòria.

Pàg. 3-5

La capacitat d'obrar de les empreses, en el cas de persones jurídiques, s'acreditarà
mitjançant escriptura de constitució i de modificació, estatuts o acte fundacional, en el
qual constin les normes per les quals es regula la seva activitat, inscrits, si s’escau, en
el corresponent Registre oficial.

CVE 202110026876

4) Les persones jurídiques (associacions) hauran d’acreditar la seva capacitat d’obrar
d’acord amb el que s’estableixi a la seva normativa reguladora i en tot cas, d’acord amb
l’objectiu social dels seus estatuts.
5) Les agrupacions sense personalitat deixaran constància en la sol·licitud dels
compromisos d'execució assumits per cada membre que la integri així com de l 'import
de la subvenció a aplicar a cadascun d'ells. En aquests casos:
a) Tots els membres de l'agrupació tindran la consideració de beneficiaris.

En el cas que fóra necessari esmenar la sol·licitud presentada o la documentació
acompanyatòria, es procedirà de conformitat amb el previst a l’article 14 de l’ordenança
reguladora de les bases de subvencions aprovada.
Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment.
L’òrgan competent per a l’ordenació del procediment és la Junta de Govern Local. El
consell regulador avaluarà les peticions de subvenció així com els criteris utilitzats per
efectuar-la i formularà un informe motivat. L’òrgan competent per a la resolució de
l’atorgament de subvencions és la Junta de Govern Local.
El consell regulador es compon de l’alcalde que presideix, un nombre màxim de 5
vocals, designats en la convocatòria corresponent d’entre els titulars de les àrees a les
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6) El termini de presentació de les sol·licituds s'obrirà l'endemà de l'aprovació de la
corresponent convocatòria i es tancarà dos mesos després del dia següent de la
publicació de l’acord de convocatòria al BOPB. A partir d’aquesta data no s’admetrà cap
nova sol·licitud.
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c) No podrà dissoldre's l'agrupació fins que no hagi transcorregut el termini de
prescripció previst als articles 39 i 65 de la LGS.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 10-3-2021

b) S'haurà de nomenar un representant de l'agrupació, amb poders suficients per actuar
davant l'Administració en nom de tots ells.

quals se circumscrigui l’objecte de subvenció, actuant com a secretària interventora la
de la corporació o funcionari en qui delegui.
5) Termini de presentació de sol·licituds

https://bop.diba.cat

A

Les sol·licituds es presentaran en el Registre en el Registre General de la corporació, o
en els previstos en l’art. 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques. El termini de presentació de les
sol·licituds, de dos mesos, s’obrirà l’endemà de la publicació en el BOPB de l’aprovació
de la corresponent convocatòria. A partir d’aquesta data no s’admetrà cap nova
sol·licitud.
6) Els criteris de distribució de subvencions seran els següents:
a) L’interès general de l’activitat per al municipi de Sant Martí de Centelles.
b) El dèficit d’activitats anàlogues en el municipi.
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c) El nombre de destinataris als quals va adreçada.
d) El nombre de participants del municipi.
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e) La dificultat de realització de l'activitat sense la subvenció.
f) La transcendència que tingui l’activitat més enllà del municipi.
g) Les sol·licituds que no hagin estat ateses en exercicis anteriors.
h) La correcta justificació documental en l'aplicació de la subvenció en anteriors
convocatòries.

Segon.- Aprovar l’autorització de la despesa, per un import de 22.500€ amb càrrec a
les partides del vigent pressupost municipal:
1720 48906 Agrupació defensa forestal

900,00 €

3300 46200 Cavalcada de Reis

2.500,00 €

3200 48001 Subvencions ensenyament

6.000,00 €

172048902 Subvenció Sereca

1.000,00 €

3300 48903 Entitats culturals

3.000,00 €

3400 48904 Subvencions entitats esportives

7.600,00 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La convocatòria s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler
d’anuncis de la corporació i en la web municipal.

B

7) Publicació
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L’òrgan col·legiat de valoració estarà compost segons el previst en l’art.15 de
l’ordenança municipal de les bases reguladores de la concessió de subvencions,
publicada al Butlletí Oficial de la província de data 2 d’agost de 2013.

Data 10-3-2021

2.Ultra la valoració dels anteriors criteris, es procurarà sempre que la decisió
administrativa es guiï pel grau de connexió entre l’activitat a subvencionar i l’interès
públic local.

Ajuntament
de
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3110 46501 Subvencions salut pública

1.500,00 €

A

Tercer.- El Consell regulador estarà format per l’alcaldessa, Sra. Núria Roca i Carrasco
i els regidors, Sr. Josep Llobera i Llimargas , Sr. Jaume Roca, i Sr. Luis Francisco
Espada i el Tècnic de gestió de projectes, senyor Jaume Oliver.

https://bop.diba.cat

Quart.- Establir com a data màxima de justificació de la subvenció per part del
beneficiari, el dia 10 desembre d’enguany.
Cinquè.- Publicar per un termini de dos mesos i sotmetre a informació pública la
convocatòria d’atorgament de subvencions municipals al Butlletí Oficial de la Província,
al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal.
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Sant Martí de Centelles, document signat electrònicament al marge
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Data 10-3-2021
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L’alcaldessa
Núria Roca Carrasco

