Àrea de Polítiques de Ciutadania

REQUISITS, CONDICIONS I COMPROMISOS PER A L’ABONAMENT DE
LES SUBVENCIONS SINGULARMENT PREVISTES EN EL PRESSUPOST
MUNICIPAL 2018 DESTINADES A ENTITATS TITULARS DE LA PRÒPIA
SEU SOCIAL.

1. Subvencions singularment previstes en el pressupost 2018.
Les subvencions singularment previstes en el pressupost municipal 2018
destinades a entitats titulars de la pròpia seu social tenen els següents
destinataris i imports:
31.334.148.918
31.334.148.919
31.334.148.920
31.334.148.921
31.334.148.922
31.334.148.924
31.334.148.925
31.334.148.926
31.334.148.927
33.341.048.105

Subvenció Penya Filatèlica
Subvenció Soc. Sardanista dansaires Vilanovins
Subvenció Casa Castilla León
Subvenció Agrup. Excursionista Talaia
Subvenció Foment Vilanoví
Subvenció Agrupació Balls Populars
Subvenció SEPC La Gavina
Subvenció Bordegassos de Vilanova
Subvenció Associació Cultural Ball de Diables
Subvenció Penya Barcelonista

950 €
1.960 €
500 €
1.850 €
5.539 €
1.150 €
580 €
660 €
130 €
4.600 €

2. Marc normatiu.
Es tracta, per tant, d’un procediment de concessió directa previst a l’article
28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, fent-se
necessari fixar els criteris, condicions, compromisos i requisits legalment
previstos.

3. Objecte d’aquesta línia de subvenció.
L’objecte d’aquesta línia de subvenció és el suport al sosteniment de
determinades entitats d’interès social i de les despeses generades per les
seves seus socials de les quals en són propietàries, atenent que les entitats
desenvolupen projectes adreçats a la població vilanovina en el marc d’un
compromís mutu de treball vers la millora de la qualitat de vida i pel bé comú.
Les despeses a les quals es dóna suport són les que tinguin relació amb les
despeses generals de radicació dels immobles adscrits a la seu social de
l’entitat de què es tracti, com ara els subministraments, la telefonia i la
transmissió de dades, l’impost de béns immobles, etc.
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4. Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes condicions corresponen a
les despeses efectuades dintre de l’any 2018

5. Requisits de les entitats beneficiàries.
Les entitats beneficiàries d’aquesta línia de subvenció són únicament les
previstes a la clàusula 1 d’aquestes bases. Per aquesta raó no hauran de
formular cap sol·licitud de subvenció, sinó únicament acreditar unes despeses
iguals com a mínim a la quantitat subvencionada, per algun o alguns dels
conceptes que s’esmenten a la clàusula 3.

6. Règim jurídic
•

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).

•

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la
Llei general de subvencions.

•

Bases d’execució i previsions específiques contingudes específicament
en determinades partides del Pressupost Municipal 2018

•

Normativa d’entitats d’interès social, aprovada pel Ple municipal en
data 15 de maig de 2000

•

Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions d’aquest
ajuntament, publicada en el BOPB núm. 68 de 20 de març de 2007 , i
modificat l’apartat final de l’article 5 en el Ple de 13 de març de 2017.

•

Article 232 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals.

•

Llei 39/2015, d’1 octubre, de Procediment administratiu Comú de les
administracions Públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic.

7. Procediment d’acreditació
L’entitat presentarà una sol·licitud indicant l’import que desitja que se li aboni,
el qual no superarà ni l’import de les despeses acreditades en la mateixa
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sol·licitud, ni la quantitat singularment prevista a la clàusula 1 d’aquestes
bases.
A aquesta sol·licitud caldrà adjuntar una justificació sobre la utilització de
l’immoble com a seu social, amb les diverses activitats que s’hi realitzen al
llarg de l’any i una relació de despeses subvencionables d’acord amb l’apartat
11, amb acreditació d’haver-se fet càrrec del seu import.
S’hauran d’aportar factures o documents de valor probatoris de les despeses
efectuades amb motiu de l’objecte de subvenció, per un import mínim de la
subvenció concedida.
Aquests documents hauran de tenir les característiques següents
•

La data haurà de correspondre a la temporada en què s’ha dut a
terme l’activitat subvencionada.

•

Hauran de complir la resta dels requisits tècnics i formals exigits
per la normativa fiscal (NIF i nom del proveïdor, data, quantia,
concepte, IVA, import total, etc.)

•

Hauran d’estar efectivament pagades, per tant les factures,
preferentment, hauran d’anar acompanyades de la corresponent
transferència bancària.

Amb la presentació de la sol·licitud, s’entendrà implícita l’acceptació
d’aquestes condicions reguladores i de la resta de normativa que resulti
d’aplicació.
El termini de presentació d’aquesta documentació serà del 21 de novembre
al 4 de desembre de 2018, ambdós inclosos, mitjançant la documentació
normalitzada disponible al lloc www.vilanova.cat.
Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, es requerirà la
persona sol·licitant perquè l’esmeni en el termini de deu dies hàbils, amb
l’advertiment que de no fer-ho es tindrà per desistida la seva sol·licitud prèvia
resolució dictada a l’efecte.

8. Òrgans responsables de l’avaluació i atorgament.
Els òrgans responsables de l’avaluació i atorgament d’aquestes subvencions
són les Regidories de Cultura i d’Esports d’aquest Ajuntament, les quals
elaboraran la proposta de concessió de les subvencions. Aquestes regidories
presentaran a la Junta de Govern Local una proposta d’atorgament, prèvia
verificació que les sol·licituds compleixen els requisits establerts en aquestes

3

Àrea de Polítiques de Ciutadania

condicions. La Junta de Govern Local adoptarà l’acord sense necessitat
d’instrumentar l’atorgament amb un conveni, fent remissió a les presents
condicions o transcriure-les en l’acord.

9. Terminis de resolució i notificació
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, d’un
mes a comptar des de la data de tancament del període de presentació de
sol·licituds.
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 Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques

10. Import de les subvencions
Es concedirà la totalitat de la quantitat acreditada sempre i quan l’import no
superi aquells previstos en el pressupost vigent.

11. Criteris de justificació de les subvencions
Caldrà justificar l’import subvencionat amb documents sobre les despeses
generals de la infraestructura del local de l’entitat (hipoteques, lloguers,
consums d’electricitat, aigua, gas, assegurances, telèfon) material fungible
d’oficina, despeses de gestió i impost de Béns Immobles

12. Forma de pagament
L’import de la subvenció, s’abonarà en la seva totalitat en el moment de la
concessió per la Junta de Govern Local.
Quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament es podrà efectuar la
compensació del pagament de la subvenció amb el deute del beneficiari.

13. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la
resolució.
Amb posterioritat a l’acord d’abonament de la subvenció i abans de la
finalització del termini d’execució, es podrà modificar, d’ofici o prèvia
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sol·licitud del/de la beneficiari/ària, l’import, el termini d’execució, el de
justificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de
tercers i es doni algun dels supòsits següents:
•

Quan es produeixi l’alteració de les condicions que van determinar la
concessió de la subvenció.

•

Quan l’entitat beneficiària hagi obtingut per a la mateixa actuació
altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o
privat, que sumats als de l’ajuntament superin el cost total del projecte
o de l’activitat subvencionada.

•

Quan l’entitat beneficiària no hagi justificat adequadament la totalitat
de l’import exigit a les presents condicions.

14. Obligacions de les entitats beneficiàries
Les persones beneficiàries hauran de complir les condicions establertes en la
Llei 38/2003, general de subvencions, així com en l’Ordenança general
reguladora de la concessió de subvencions d’aquest Ajuntament, les
establertes en aquestes condicions generals. En tot cas, hauran de complir
les obligacions següents:
a)

Acomplir l’objecte pel qual s’atorga l’ajut en els termes i terminis
indicats en la convocatòria i en l’acord d’atorgament.

b)

Notificar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú qualsevol
incidència en el compliment de les obligacions establertes en
aquestes condicions generals o convocatòria mitjançant la
presentació d’un informe per escrit, tan bon punt es produeixi, amb
justificació de les causes que l’originen

c)

Comunicar per escrit les modificacions relatives a l’entitat
sol·licitant, com un canvi en els mitjans humans, un canvi d’adreça
o qualsevol altra modificació que tingui transcendència per al
seguiment del projecte.

d)

Incloure en tota informació i publicitat que es faci del projecte o
activitat subvencionada, sigui quin sigui el mitjà de difusió escollit
o el lloc de realització, el logotip de l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú. Així mateix, l’entitat beneficiària caldrà que faci constar en
tot el material editat que aquest ha estat subvencionat per
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
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e)

Comunicar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
l’obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat, procedents de
qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades,
nacionals o internacionals. Aquesta comunicació s’ha de fer tan
aviat com es conegui.

f)

Acceptar la subvenció a l’efecte del compliment de les condicions
fixades per a la seva aplicació. En aquest sentit, s’entendrà
acceptada tàcitament la subvenció concedida pel transcurs de 15
dies a partir de la recepció de l’acord de concessió de la subvenció
sense que la persona o entitat beneficiària hagi manifestat
expressament la seva disconformitat.

g)

Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen
la concessió de subvenció.

h)

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els
òrgans competents d’aquest Ajuntament, aportant tota la
informació que els sigui requerida.

i)

Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries
i amb la Seguretat Social. Aquesta condició la certificarà la pròpia
entitat en la sol·licitud de subvenció.

j)

Disposar de les certificacions legalment establertes per acreditar
que les persones que en execució de l’activitat subvencionada
tinguin contacte habitual amb menors, no han estat condemnades
per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i identitat
sexual, d’acord amb el que estableix l’article 13.5 de la Llei orgànica
de protecció jurídica del menor i segons estableix l’article 8.4 de la
Llei 45/2015, de 14 d’octubre, de Voluntariat. Aquesta condició la
certificarà la pròpia entitat en la sol·licitud de subvenció.

k)

Complir les obligacions previstes en la llei 19/2014 de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern de Catalunya, respecte a la publicitat activa.

15. Incompliment d’obligacions.
L’incompliment de qualsevol de les obligacions del beneficiari establertes en
aquestes condicions generals i en la normativa d’aplicació, donarà peu a
l’Ajuntament a la revocació de la subvenció concedida, prèvia audiència del
beneficiari, sense dret a que aquest rebi indemnització, i sens perjudici del
dret a incoar els procediments sancionadors i de rescabalament dels danys i
perjudicis que siguin oportuns.
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Això no obstant, en el cas que es produïssin modificacions no substancials de
l’activitat o programa subvencionats, de forma justificada, l’Ajuntament podrà
modificar l’import de la subvenció concedida de forma motivada i mitjançant
la corresponent resolució per part de l’òrgan que la va concedir.

16. Compatibilitat amb altres subvencions
Les subvencions a què es refereixen aquestes condicions generals seran
compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions, ens
públics o privats.
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