Dilluns, 25 de març de 2013
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament del Masnou
ANUNCI
En sessió de data 21 de febrer de 2013, la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament del Masnou va aprovar la
convocatòria general de subvencions de l’Àrea de Comunitat i Persones per a l’any 2013.
"Vist el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en relació amb les subvencions que
atorguen les administracions públiques.
Vist que, segons la normativa esmentada, l’atorgament de subvencions s’ha de fer, amb caràcter general, seguint els
principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació.
Vist l’informe del Cap de l’Àrea de Comunitat i Persones, de data 28 de gener de 2013, en què proposa l’aprovació
d’unes bases específiques per a la convocatòria general de subvencions de l’Àrea de Comunitat i Persones per l’any
2013, a atorgar pel procediment de concurrència competitiva.
Vist el text de les esmentades bases específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals de l’Àrea de
Comunitat i Persones per l’any 2013.
Vista l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament del Masnou, aprovada pel Ple en sessió de data 22 de
desembre de 2010.
Vist el que disposen les bases d’execució del pressupost, aprovades inicialment pel Ple de l’Ajuntament en data 31 de
gener de 2013, en relació amb l’atorgament de subvencions, i especialment allò relatiu als criteris generals de valoració,
el procediment per l’atorgament i la forma de pagament.
Vistes les atribucions delegades a la Junta de Govern Local pel Decret d’Alcaldia amb data 14 de juny de 2011.
En l’exercici de les competències conferides en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia mitjançant el Decret amb
data 14 de juny de 2011, s’adopten els acords següents:
Primer. APROVAR les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals a atorgar per
concurrència competitiva per l’any 2013, de regidories de l’Àrea de Comunitat i Persones, d’acord amb el text que
s’adjunta a aquesta proposta.
Segon. CONVOCAR, d’acord amb l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament del Masnou, i les bases
específiques esmentades, un concurs públic per a la concessió de subvencions municipals a atorgar per concurrència
competitiva per l’any 2013, de regidories de l’Àrea de Comunitat i Persones, en els termes següents:

1. Objecte, condicions i finalitat de les subvencions. D’acord amb les bases específiques que regeixen aquesta
convocatòria per concurrència competitiva, les subvencions es destinaran a donar suport a activitats d’interès públic que
duguin a terme entitats masnovines als àmbits del civisme, el consum responsable, la cultura, l’ensenyament, la igualtat
de gènere, la infància, la joventut, la participació ciutadana i la salut pública, durant l’any 2013.
2. Termini de presentació de les sol·licituds. El termini de presentació de sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació de
la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i finalitza als 30 dies naturals.
3. Lloc i forma de presentació de les sol·licituds. Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant la presentació del formulari
normalitzat de sol·licitud de subvenció (FOR001) acompanyat, si escau, de la documentació complementària requerida a
les bases específiques, al Registre general de l’Ajuntament.
El formulari normalitzat de sol·licitud de subvenció (FOR001) es troba disponible a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de
l’Ajuntament, al lloc web de l’Ajuntament del Masnou (www.elmasnou.cat), i a l’Àrea de Comunitat i Persones.
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Convocatòria
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4. Crèdits i partides pressupostàries. El crèdit màxim disponible per a la present convocatòria és de 65.000,00 EUR,
corresponent a l’aplicació pressupostària CP 92420 48000 Subvencions generals a entitats.
5. Valoració de les sol·licituds i òrgans competents. Les sol·licituds presentades es valoraran per la comissió específica
de subvencions, previ informe tècnic del Cap de l’Àrea de Comunitat i Persones, tenint en compte els criteris recollits a
les bases específiques.
Una vegada valorades les sol·licituds, es remetrà la proposta d’atorgament de subvencions a la Junta de Govern, en
tant que òrgan competent per a la seva concessió.
6. Notificació de les resolucions. Les resolucions sobre les sol·licituds presentades seran notificades a les entitats
interessades.
7. Disposició final. En tot allò que no sigui previst en les bases específiques, seran d’aplicació: l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament del Masnou; les bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament; la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, i el seu reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de
21 de juliol; i la resta de disposicions legals aplicables en matèria de règim local pel que fa al procediment per a la
concessió de subvencions públiques.
Tercer. AUTORITZAR, per a aquest concepte, una despesa global màxima de 65.000,00 EUR, que s’imputarà a
l’aplicació pressupostària CP 92420 48000 Subvencions generals a entitats, subjecte a l’aprovació definitiva del
pressupost municipal per a l’any 2013 i a les disponibilitats dels crèdits esmentats.
Quart. PUBLICAR aquests acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d’anuncis de la corporació així
com al lloc web de l’Ajuntament."
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals de l’Àrea de Comunitat i Persones.
Objecte i finalitat de les subvencions.
Les subvencions que atorgui l’Ajuntament del Masnou en aplicació d’aquestes bases específiques, pel procediment de
concurrència competitiva, es destinaran a donar suport a activitats d’interès públic que duguin a terme entitats que
figurin inscrites al Registre d’Entitats Municipal en els àmbits del civisme, el consum responsable, la cultura,
l’ensenyament, la igualtat de gènere, la infància, la joventut, la participació ciutadana i la salut pública, durant l’any 2013.
Sol·licitud.
1.- Documentació que cal presentar.
1.1. Les entitats interessades a participar en el procés de concessió de subvencions regulat per aquestes bases han de
presentar el formulari de sol·licitud de subvenció (FOR001), disponible al web de l’Ajuntament del Masnou
(www.elmasnou.cat) i a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

1.3. La sol·licitud s’ha de formalitzar mitjançant la presentació de la documentació indicada al Registre general de
l’Ajuntament.
2.- Nombre de sol·licituds.
2.1. Només es pot tramitar una sol·licitud de subvenció per entitat.
2.2. En el cas que una única entitat presenti més d’una sol·licitud, s’entendrà que la sol·licitud vàlida és la darrera i es
desestimaran les restants.
3.- Termini de presentació de les sol·licituds. Les sol·licituds es poden presentar dins del termini indicat a la
convocatòria.
3.- Termini d’execució de les actuacions subvencionades.
Les actuacions subvencionades s’han de realitzar dins de l’any 2013.
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1.2. Han de presentar també tota la documentació relativa al compliment dels requisits que es derivin de la mateixa
sol·licitud.
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4.- Requisits de les entitats beneficiàries.
A més dels requisits dels beneficiaris de les subvencions recollits a l’article 12 de l’Ordenança general de subvencions
de l’Ajuntament del Masnou, les entitats beneficiàries adquireixen el compromís de col·laborar, en la mesura de les
seves possibilitats, amb les diferents regidories de l’Àrea de Comunitat i Persones, o de participar en les seves activitats.
5.- Import màxim per subvenció concreta.
L’import màxim destinat a cada subvenció concreta no pot ser superior a 5.000 EUR.
6.- Compatibilitat amb altres subvencions.
1.- Compatibilitat amb altres subvencions. Les activitats que subvencioni l’Ajuntament del Masnou poden ser objecte de
subvenció per altres administracions públiques. No obstant això, l’entitat ha d’informar l’Ajuntament del Masnou
d’aquesta circumstància en la sol·licitud o en el moment en què es produeixi.
2.- Quantia de les subvencions rebudes. En cap cas no es poden rebre subvencions per a una activitat per sobre del
pressupost de despeses d’aquella activitat. En el cas que es produeixi aquesta circumstància, l’Ajuntament del Masnou
pot ajustar-ne a la baixa la subvenció.
7.- Valoració de les sol·licituds.
1.- Criteris de valoració. Per a la determinació de l’import de les subvencions assignades a les sol·licituds que es
presentin es valoraran els criteris següents:
Punts
40
10
10
10
10
30
10
10
5
5
20
20
10
5
5
100

2.- Determinació de l’import de cada subvenció. L’import de cada subvenció depèn de l’import sol·licitat, la puntuació
obtinguda i la quantitat de diners per repartir, i es calcula aplicant la fórmula següent:
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Criteris
1.
Actuacions proposades.
1.1. Interès públic de les actuacions proposades.
Les actuacions proposades s’adrecen a la ciutadania en general, a sectors concrets o només a les persones membres
de l’entitat?
1.2. Nombre previst de persones participants i/o destinatàries.
Quin és el nombre previst de persones que podran participar en l’activitat o se’n beneficiaran?
1.3. Dèficit d’activitats anàlogues al municipi.
Les actuacions proposades responen a necessitats no cobertes per altres mitjans al municipi?
1.4. Correspondència amb plans municipals d’actuació.
Les actuacions proposades s’ajusten a línies de treball i objectius corresponents a plans municipals d’actuació, generals
o sectorials?
2.
Entitats.
2.1. Autonomia de l’entitat.
L’entitat realitza activitats amb recursos propis? En quin grau depèn del finançament de l’Ajuntament?
2.2. Continuïtat de les actuacions i existència d’una programació regular.
L’entitat té una línia d’activitat continuada i una programació regular al Masnou?
2.3. Nombre de persones membres de l’entitat.
Quantes persones associades té l’entitat al Masnou?
2.4. Participació de l’entitat en activitats realitzades a la vila.
Participa l’entitat en activitats i esdeveniments d’interès general a la vila, organitzats per l’Ajuntament o per altres
entitats?
3.
Projectes.
3.1. Qualitat del projecte presentat.
L’entitat aporta la memòria del projecte amb tota la informació necessària per a la seva valoració i demostra un grau
suficient de preparació i interès?
4.
Transversalitat i treball en xarxa.
4.1. Col·laboració d’altres entitats en les actuacions proposades.
Col·laboraran altres entitats o col·lectius en el desenvolupament de les actuacions proposades?
4.2. Participació de l’entitat en xarxes, consells i altres projectes transversals.
Participa l’entitat en xarxes, comissions, consells sectorials i altres projectes col·lectius o de caràcter transversal al
Masnou, autònoms o impulsats per l’Ajuntament?
Total
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S=I

P
Σp

En què:
P: Puntuació atorgada al projecte.
Sp: Suma de les puntuacions atorgades a tots els projectes valorats.
I: Crèdit pressupostari a distribuir de cada àmbit o apartat.
S: Subvenció a atorgar al projecte, que s’arrodonirà eliminant els decimals.
La subvenció resultant per cada projecte (S) no pot superar l’import sol·licitat.
En el cas que es produeixin diferències per excés, aquestes s’acumularan i es procedirà a repartiments successius
entre els projectes restants, als quals s’aplicarà el mateix criteri. Alternativament, l’òrgan que resolgui l’adjudicació de les
subvencions podrà determinar que les diferències per excés restin com a crèdit no disposat.
3.- Òrgan de valoració. Les sol·licituds presentades seran valorades per una comissió específica, previ informe tècnic
del cap de l’Àrea de Comunitat i Persones. Aquesta comissió serà integrada per les persones següents, o qui les
substitueixi:
Presidència: Coordinador o coordinadora de l’Àrea de Comunitat i Persones.
Vocals: Regidors o regidores delegats dels àmbits de civisme, consum, cultura, ensenyament, igualtat, infància, joventut
i salut pública.
Assessoria tècnica: Cap de l’Àrea de Comunitat i Persones, amb veu però sense vot.
Secretaria: Una persona del Departament administratiu de l’Àrea de Comunitat i Persones, amb veu però sense vot.
4.- Òrgan competent per a la resolució. Una vegada valorades les sol·licituds per la comissió específica de subvencions,
es remet la proposta d’atorgament a la Junta de Govern, en tant que òrgan competent per a la seva concessió.
8. Termini per a l’atorgament de la subvenció.
El termini per a l’atorgament de la subvenció no pot excedir els tres mesos des del termini de presentació de sol·licituds
que s’indiqui a la convocatòria. La manca de resolució dins d’aquest termini produeix efectes desestimatoris de les
sol·licituds.
9. Pagament de la subvenció.

10. Justificació de les subvencions.
1. Termini de justificació. Les entitats beneficiàries de les subvencions que s’atorguin disposen, amb caràcter general,
com a màxim fins al 31 de març de 2014 per presentar a l’Ajuntament del Masnou la documentació justificativa de les
despeses realitzades.
2. Forma de justificació. La justificació s’ha de fer, d’acord amb allò que estableix l’article 20 de l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament del Masnou.
2.1. Per a les subvencions d’import igual o superior a 5.000 EUR, segons la modalitat de compte justificatiu.
2.2. Per a les subvencions d’import inferior a 5.000 EUR, segons la modalitat de compte justificatiu simplificat.
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D’acord amb el que estableix l’article 18 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament del Masnou, es poden
realitzar pagaments a compte i pagaments anticipats o bestretes de les subvencions atorgades abans de la seva
justificació, prèvia sol·licitud per escrit de l’entitat beneficiària.
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11. Aplicació pressupostària.
Els crèdits corresponents a la convocatòria s’aplicaran a l’aplicació pressupostària CP 92420 48000 Subvencions
generals a entitats."
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El Masnou, 4 de març de 2013
La secretària general, M. Celia Alcalá Gómez

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002

5

