Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
T. 935 657 000
santcugat.cat

CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ADREÇADES AL
FOMENT DE PROJECTES. ACTIVITATS I SERVEIS D’UTILITAT PÚBLICA I
D’INTERÈS MUNICIPAL: PROGRAMA SOCIAL

1. OBJECTE
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions, mitjançant
pública concurrència, a les persones físiques o jurídiques que duguin a terme projectes
socials d’interès públic local, que complementin o supleixin els serveis de competència
municipal, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals i de conformitat amb
allò que preveu l’Ordenança general de subvencions (BOP número 139, d’11 de juny de
2009, OGS, d’ara endavant).
2. PROCEDIMENT
El procediment fixat per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquesta
convocatòria és el procediment de concessió en règim de concurrència competitiva.

3. CONDICIONS GENERALS DE LES SUBVENCIONS
Amb caràcter general i sense perjudici d’allò establert a l’article 6 de la OGS, les
subvencions queden subjectes a les següents condicions:
1. El seu import no podrà excedir, normalment, de la quantia sol·licitada com tampoc

del 50% del cost total de l’activitat subvencionada (art. 6.d) OG). Malgrat tot
l’Ajuntament podrà aprovar prèvia sol·licitud expressa i de forma degudament
motivada, un percentatge de subvenció superior al 50 per cent del cost de
l’activitat, o d’ofici quan així ho aconselli l’interès públic d’aquesta o les
circumstàncies econòmiques o socials de la persona o entitat beneficiària.
2. Cap subvenció atorgada no es pot invocar com a precedent per a l’obtenció de
futures subvencions.
3. D’acord amb l’article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (LGS, d’ara endavant), l’import concedit no podrà superar el cost
total de l’activitat subvencionada, ni aïlladament ni en concurrència amb altres
subvencions, ajuts, ingressos o recursos atorgats amb la mateixa finalitat. Als
efectes d’acordar la modificació de la quantia atorgada i el seu eventual
reintegrament, les persones beneficiàries resten obligades a comunicar a
l’Ajuntament l’obtenció de qualsevol altra subvenció, ajut, ingrés o recurs que
financi l’activitat subvencionada (art. 14.1.d LGS).
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4. La concessió de les subvencions regulades en les bases generals i en aquesta

convocatòria és incompatible amb l’obtenció de qualsevol altra subvenció de
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, concedida per a la mateixa activitat, pel
mateix període temporal i per qualsevol procediment de concessió.
5. La concessió de les subvencions aquí regulades en aquesta convocatòria és
compatible amb l’obtenció de qualsevol altra subvenció de l’EMD de Valldoreix
així com d’altres administracions supramunicipals, sempre que l’import total
subvencionat no excedeixi l’import de projecte, activitat o servei d’utilitat pública i
interès social.
6. Qualsevol subvenció concedida per l'Ajuntament portarà implícites les condicions
següents:
6.1.- Tota la documentació i propaganda escrita o gràfica de l'activitat
subvencionada serà impresa en paper reciclat o ecològic.
6.2.- En qualsevol difusió que es faci de l’activitat s’hi consignarà la llegenda Amb
el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, i el logotip de l’Ajuntament,
que trobareu a https://www.santcugat.cat/web/imatge-corporativa-.
4. CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LES SUBVENCIONS
Les condicions específiques que addicionalment hagin de reunir les persones físiques o
jurídiques beneficiàries de la subvenció, seran les detallades, si escau, en la base 6a.

5. PROJECTES, ACTIVITATS I SERVEIS SUBVENCIONABLES
5.1.- Els projectes, activitats i serveis subvencionades hauran de tenir alguna de les
següents finalitats:
1. Difondre els plans i accions municipals.
2. Fomentar valors socials, de diversitat i d’integració, així com noves formes de

participació.
3. Millorar la cohesió social de la ciutat.
4. Millorar la convivència entre la ciutadania.
5. Promoure, defensar i garantir els drets de la ciutadania i dels col·lectius
vulnerables.
6. Promoure la igualtat, la no discriminació i la lluita contra les violències masclistes i
LGBTIfòbiques.
7. Promoure la cohesió, la convivència i la diversitat.
8. Millorar la qualitat de vida de les persones amb malalties neurològiques o
cròniques i les seves famílies.
9. Fomentar la inclusió de les persones amb discapacitat i/o amb malaltia mental.
10. Promoció de les persones grans actives
5.2.- Els projectes, les activitats i serveis subvencionats hauran de complir els següents
requisits:
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1. Es realitzaran dins el terme municipal de Sant Cugat, tret que ho exigeixi altrament

la naturalesa mateixa de l’activitat o que es consideri d’interès per a la projecció
exterior de la ciutat.
2. El seu interès públic estarà directament relacionat amb les competències pròpies
de l’Ajuntament i, singularment, amb els plans estratègics municipals.

6. REQUISITS DE LES PERSONES I ENTITATS BENEFICIÀRIES
Podran tenir la condició de beneficiàries de les subvencions a què es refereixen aquesta
convocatòria les persones i entitats que, optant-hi d’acord amb el procediment previst a
la base 9a, compleixin els requisits següents:
1. Les persones físiques han d’estar empadronades a Sant Cugat del Vallès; les

persones jurídiques han de tenir la seu social o l’activitat habitual en el municipi;
les persones jurídiques sense ànim de lucre han d’estar inscrites en el Registre
Municipal d’Entitats.

2. Tenir, en el cas de les persones jurídiques, un objecte social coincident amb

l’activitat subvencionada.

3. Estar al corrent de qualsevol obligació de reintegrament de subvencions atorgades

per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès o per qualsevol altra administració
pública. En cas d’expedient sancionador i/o de reintegrament pendent de
resolució ferma, el sol·licitant podrà optar a una nova subvenció, però el seu
eventual atorgament restarà subjecte a condició suspensiva fins la fermesa de la
corresponent resolució.

4. Trobar-se al corrent de totes les obligacions tributàries i de Seguretat Social.
5. No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències

fermes condemnatòries per haver comès o tolerat pràctiques laborals
discriminatòries per raó de sexe o de gènere, segons el que preveu la Llei
17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

6. Si l’activitat subvencionada implica contacte habitual amb persones menors

d’edat, acreditar, mitjançant signatura de la declaració responsable al respecte,
sense perjudici que, si s’escau, l’Ajuntament pugui demanar en algun moment, el
corresponent certificat negatiu, que les persones adscrites a les activitats que
impliquen contacte habitual amb persones menors d’edat no han d’haver estat
condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat
sexual.

7. Si la beneficiària de la subvenció és persona jurídica i l’import de la mateixa és

superior a 10.000,00 euros, amb caràcter previ a la percepció de la subvenció,
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haurà de lliurar a l´Ajuntament la documentació acreditativa corresponent en la
qual figurin de manera detallada i especifica les retribucions dels seus òrgans de
direcció o administració a l´efecte de fer-les públiques en compliment de
l´obligació establerta per l´article 15.2) de la llei catalana 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
8. La resta de requisits fixats per l’article 13 de la Llei 38/2003, general de

subvencions.

7. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
7.1. La quantitat que es destina a la convocatòria regulada per aquestes bases, anirà a
càrrec de la següent aplicació pressupostària del pressupost de despeses
de l’exercici 2021 que es troba en tràmit d’aprovació definitiva:
Polítiques
Subvencions
a
projectes socials

Socials:
entitats

61900 23100 4800026 21202

40.000,00€

7.2. L’òrgan instructor de la valoració podrà proposar l’ampliació de la quantia d’aquesta
consignació pressupostària i sense necessitat d’una nova convocatòria, si així ho
aconsellen el nombre i la qualitat de les sol·licituds presentades i sempre que la
proposta especifiqui quins fons pressupostaris ha de finançar la major despesa, la seva
disponibilitat i, en el seu cas, la prèvia aprovació de les modificacions pressupostàries
oportunes, amb anterioritat a la resolució de la concessió de les subvencions, conforme
estableix l’article 58 del reglament de subvencions RD 887/2006, de 21 de juliol.
7.3. Si en el transcurs de l’exercici pressupostari, un cop resolt l’atorgament de les
subvencions i abans de la finalització del termini de justificació de l’activitat
subvencionada, s’alliberés crèdit a l’aplicació pressupostària a causa de la no
acceptació, renúncia a la subvenció per part d’alguna entitat o persona beneficiària o
modificació de la resolució de concessió es podrà:
a)
Incrementar l’import concedit a alguna o algunes de les sol·licituds, d’acord amb
els criteris de valoració i procediment establert en aquestes bases, entre les sol·licituds
dins la mateixa àrea temàtica afectada per la disponibilitat de crèdit en l’aplicació
pressupostària del mateix àmbit, sempre que sigui possible, amb el corresponent
expedient de modificació conforme al que estableixin les bases d’execució del
pressupost 2021 i normativa aplicable.
b) Aprovar l’atorgament de subvenció a aquelles sol·licituds presentades en la
convocatòria que per raó de manca de crèdit disponible hagin restat en llista
d’espera.
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8. ÀMBITS TEMÀTICS
-

1. Promoció de la igualtat i la lluita contra les violències masclistes i
LGBTIfòbiques. Activitats i projectes adreçats a la consecució dels següents
objectius:
o Donar resposta als objectius d’actuació municipals recollits al III Pla
d’Igualtat de Gènere per a la ciutadania (https://santcugat.cat/web/pladigualtat)
o Fomentar accions i activitats de suport en el desenvolupament de
polítiques per promoure la igualtat i la lluita contra les violències masclistes
i LGBTIfòbiques
o Articular una resposta integral vers les violències masclistes i
LGBTIfòbiques per tal d’avançar en la seva eradicació
o Afavorir projectes innovadors per promoure els drets de les dones, la
inclusió de la perspectiva de gènere i la transversalitat en diferents àmbits:
urbanisme, cultura, esports, educació, salut, etc
o Promoure accions per a la lluita contra la homofòbia, la lesbofòbia, la
transfòbia i la bifòbia i/o per visibilitzar el col.lectiu LGBTI
o Projectes de formació i sensibilització sobre diversitat sexual i de gènere.

-

2. Promoció i garantia de drets de col·lectius vulnerables. Activitats i projectes
adreçats a la consecució dels següents objectius:
o Promoure la inclusió, la promoció i la garantia de drets de les persones (i
de llurs famílies) amb diversitat física, sensorial o intel·lectual;
diagnosticades d’alguna malaltia neurològica i/o degenerativa o amb
malaltia mental
o Fomentar la igualtat d’oportunitats, la participació, la lluita contra l’estigma i
la integració social de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental
o Fomentar l’autonomia personal
o Suport a les persones cuidadores de persones en situació de dependència
o Defensar els drets de les persones afectades de diferents malalties
o Promoure hàbits saludables i habilitats per a la vida
o Promoure intervencions socio-educatives i/o d’inserció social en persones
amb consum problemàtic de drogues i pantalles i les seves famílies

-

3. Promoció de la cohesió, la convivència i la diversitat. Activitats i projectes
adreçats a la consecució dels següents objectius:
o Impulsar la cohesió, la convivència i la diversitat tenint en compte el principi
de la normalització en la participació ciutadana de totes les persones residents a
Sant Cugat independentment de les seves qualitats físiques, origen, gènere,
religió, condició econòmica, etc.
o Prevenir, detectar o promoure activitats i projectes comunitaris i en xarxa
davant situacions de risc social o d’exclusió
o Promoure i fomentar la convivència positiva entre persones de diferents
orígens i sensibilitats culturals diverses
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o Promoure i fomentar actituds i valors socials i democràtics que tenen a
veure amb la promoció dels drets humans, el respecte a la diversitat, la llibertat, la
participació activa o la coresponsabilitat ciutadana
o Projectes d'acollida, integració i sensibilització en relació amb les persones
refugiades o sol·licitants de protecció internacional

-

4. Promoció de les persones grans actives: Activitats i projectes adreçats a la
consecució dels següents objectius:
o Fomentar l’autonomia personal i l’envelliment actiu
o Promoure l’associacionisme de la gent gran
o Foment de la participació de les persones grans

9. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
9.1. Publicació de la convocatòria
Aprovada la present convocatòria per l’òrgan competent es farà la publicació conforme
s’estableix en l’article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i l’article 30 del RD 887/2006, de 21 de juliol del seu reglament, a través de
la Bases de Dades Nacional de Subvencions, l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província, el text íntegre de la convocatòria en el tauler electrònic d’anuncis de
l’Ajuntament i a la pàgina web municipal (www.santcugat.cat), per finalment, i si s’escau,
en un mitjà de comunicació local o comarcal.
Tanmateix de conformitat amb el Decret 271/2019, de 23 de desembre, pel qual s'aprova
el Reglament del Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC),que ha entrat en
vigor ara al gener de 2021 segons Disposició transitòria primera, també cal enviar la
informació de les ajudes i subvencions a aquest registre conforme estableix els seus
article 3 i 5.
9.2. Presentació de sol·licituds i documentació
1. Cal presentar una sol·licitud per projecte, explicitant l’àmbit temàtic i l’activitat
subvencionable. En cas d’estimar-se la sol·licitud de subvenció la Comissió Tècnica de
Valoració podrà modificar, d’ofici, l’àmbit temàtic.
Per optar a subvenció les entitats hauran de formular la seva sol·licitud a través del portal
de tràmits de la seu electrònica municipal (www.santcugat.cat). Només les persones
físiques podran formular la sol·licitud presencialment, mitjançant els impresos
normalitzats que podran obtenir en els canals d’atenció ciutadana municipal: Oficina
d’Atenció Ciutadana (edifici de l’Ajuntament i oficines de districte) i web municipal,
segons el detall següent:
• Sol·licitud de la subvenció. (Formulari telemàtic o Model 1143, si la sol·licitud es

tramita presencialment)
• Memòria i pressupost de l’activitat (Model 1144)
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• Autorització de representació. Imprescindible si es presenta la sol·licitud en nom

d’una altra persona, o si la persona que presenta la sol·licitud no és membre de
la Junta de l’entitat (Model 015)
• Document 082 de comunicació de dades per a pagaments de la tresoreria general

de l’ajuntament a creditors i creditores, signat i conformat per l’entitat bancària, o
certificació electrònica de les dades bancàries. No caldrà aportar aquest
document si s’ha presentat en convocatòries anteriors i no hi ha hagut canvis
2. No cal aportar aquella documentació que ja tingui l’Ajuntament, sempre que conservi
la seva vigència i no hagi estat modificada. En cas contrari la persona sol·licitant
presentarà els certificats i/o la documentació actualitzada i vigent.
3. La persona beneficiària de la subvenció haurà de presentar la documentació que
acrediti la realitat de les dades compromeses en les declaracions responsables tan bon
punt l’Ajuntament li ho requereixi.
4. Els membres de la Junta de l’entitat es comprovaran al Registre d’Entitats de la
Generalitat. En cas que la informació que consta en aquest registre no estigui
actualitzada, caldrà aportar la documentació acreditativa de que la persona que presenta
la sol·licitud o autoritza la representació és membre de la Junta de l’entitat.
9.3. Termini de presentació de sol·licituds
1.El termini màxim de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació
requerida, serà de 20 dies hàbils des de la publicació de la convocatòria en el darrer dels
espais on es publiqui.
2. Si la sol·licitud no reuneix els requisits que preveuen aquestes bases, per entendre
admesa la sol·licitud, es requerirà a la persona interessada l’esmena dels defectes o
omissions en el termini màxim, improrrogable, de 10 dies, tot indicant-li que de no fer-ho
se la tindrà per desistida de la seva sol·licitud, d’acord amb el que prescriu l’article 68 de
la llei estatal 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques i de conformitat amb el que preveu l’article 14 del RD
203/2021, de 30 de març, pel que s’aprova el Reglament d’actuació i funcionament
sector públic por mitjans electrònics, es podrà fer el requeriment d’esmenes al particular
es podrà fer telemàticament en l’adreça electrònica facilitada expressament per aquest
tràmit o quan ho així ho hagi manifestat, i en cas de persona jurídica obligatòriament
conforme a la normativa esmentada estableix.
9.4. Comissió Tècnica de Valoració
1. La valoració de les sol·licituds de subvenció correspon a la Comissió Tècnica de
Valoració, entesa com a òrgan d’instrucció de conformitat amb l’article 24 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i estarà formada per formada
per:
o La Cap de Secció de Ciutadania
o Un/a tècnic/a de la secció de Ciutadania
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o
o

Un/a lletrat/da dels Serveis Jurídics municipals
Un/a representant de la Intervenció Municipal

En ordre a una més ajustada valoració dels projectes presentats, l’esmentada
comissió podrà requerir aclariments o el que necessiti a les entitats responsables
dels projectes, per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades, en
virtut de les quals ha de formular la proposta de resolució, sense que aquests
aclariments puguin alterar, en cap cas, els termes del projecte inicial.
A la vista de l’expedient i dels informes d’avaluació intern del servei, es formularà una
proposta de resolució provisional, degudament motivada, que es notificarà als
interessats tal i com estableixi la convocatòria i es concedirà 10 dies per realitzar
al·legacions.
Es podrà prescindir d’aquest tràmit d’audiència quan no es tinguin en compte altres
fets, al·legacions, documents, i proves que els que pròpiament hagi aportat
l’interessat, per tant la proposta en aquest cas serà definitiva.
Examinades les al·legacions, si n’hi han, es formularà proposta de resolució definitiva
en els termes que recull aquest article 24 de la LGS.
Finalment caldrà l’acceptació expressa o tàcita de la proposta de resolució definitiva
que haurà de ser notificada conforme estableixin les bases reguladores de la
convocatòria.
Les propostes de resolució provisional i definitiva no generen cap dret a favor del
beneficiari proposat, davant l’Administració, mentre no se li hagi notificat la resolució
de concessió.
Quan l’import de la subvenció proposada sigui inferior a la sol·licitada i afecti a
l’execució de les activitats, l’òrgan instructor instarà l’entitat beneficiària a reformular
la sol·licitud, per ajustar els compromisos i les condicions a la subvenció atorgable,
d’acord amb l’article 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
Quan l’atorgament de la subvenció resti condicionada a la reformulació del projecte,
les persones beneficiàries hauran de presentar en el Registre de l’Ajuntament, en el
termini màxim de 10 dies de la notificació de la proposta provisional o definitiva de la
resolució de concessió de l’ajut, la reformulació de la sol·licitud, amb la descripció i
pressupost detallats de l’activitat (Model 1144).
2. La Comissió Tècnica de Valoració elevarà a la Comissió General la proposta de
resolució definitiva prèviament acceptades, que inclourà de forma expressa, motivada
i individualitzada, com a mínim, les puntuacions obtingudes per cada projecte, la
quantia de la subvenció que es proposa concedir i les quantitats a pagar
anticipadament.
3. En relació a les sol·licituds desestimades, la proposta de resolució definitiva haurà de
contenir, de manera succinta, els motius específics de la desestimació.
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9.5. Comissió General
1. La Comissió General, amb les competències previstes a l’article 8 de l’Ordenança
general de subvencions, estarà formada per les persones que tinguin atribuïda o
delegada les següents facultats, conforme al cartipàs municipal vigent:
1.
2.
3.
4.
5.
-

L’alcaldessa o persona en qui delegui.
La tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Igualtat, Salut i Infància
La regidora de Ciutadania, Salut i Via Pública
La Cap de Secció de Ciutadania
El coordinador general
Secretari/ària (amb veu però sense vot): Un/a lletrat/da dels Serveis Jurídics
municipals

9.6. Subcontractació
No està permesa la subcontractació de la gestió i control del projecte/activitat
subvencionada, tret d’autorització municipal expressa i sota les prerrogatives que
disposa l’article 68 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la
Llei general de subvencions.

9.7 Proposta i resolució
La Comissió General elevarà a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament la corresponent
proposta de resolució, degudament motivada d’acord amb els criteris d’atorgament
generals i els requeriments i criteris específics recollits en les presents bases i
convocatòria.
La proposta de resolució podrà incloure, en el seu cas, una relació ordenada de les
sol·licituds que, complint les condicions administratives i tècniques establertes en
aquesta convocatòria, no hagin estat estimades per superar-se la quantia màxima del
crèdit fixat, i que, per tant, conformen una borsa de reserva.
El termini per a la resolució del procediment és de tres mesos, comptadors a partir de
l’endemà de la data final del període de presentació de sol·licituds. Transcorregut el
termini fixat sense que s'hagi notificat resolució expressa, es podrà entendre
desestimada la sol·licitud.
9.8 Acceptació de la subvenció
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel transcurs de 20 dies naturals a partir
de la recepció de la notificació de la concessió, sense que la persona beneficiària hagi
manifestat expressament les seves objeccions.
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9.9 Modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució
de l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud de persona
beneficiària, l’import, l’activitat, el termini d’execució i altres obligacions, quan no
perjudiquin tercers i no produeixi una alteració de les condicions que van determinar la
concessió de la subvenció.
10. CRITERIS DE VALORACIÓ
Les sol·licituds s’avaluaran d’acord amb els criteris generals i específics de valoració
establerts per a cada àmbit temàtic, segons la puntuació que s’hi detalla i de conformitat
amb les següents definicions:
Criteris generals (art. 12.2 de l’Ordenança general de subvencions)
•
•

Col·laboració i/o vinculació amb els Plans Estratègics de l’Ajuntament
Interès general de l'activitat al municipi: es valorarà l’interès general de l’activitat i
la seva projecció i incidència en el municipi, en especial les activitats obertes al
públic general.

•

Dèficit d'activitats anàlogues al municipi: es considerarà l’interès de l’activitat per
l’enriquiment que suposi per a la ciutadania, tant per a les persones que el
promouen com per a les destinatàries i la mancança d’activitats anàlogues en
relació a l’existència d’una demanda potencial.

•

Nombre de participants a qui va dirigida l’activitat: es considerarà que l’activitat
arribi al nombre màxim possible de persones o col·lectius. En aquest sentit es
valorarà especialment la capacitat de l’activitat per atraure noves persones
beneficiàries. Es valorarà la proporció de ciutadania que es preveu afavorir amb
l’activitat respecte de la quantitat econòmica sol·licitada.

•

Dificultat per executar les activitats sense subvenció: es considerarà la inviabilitat o
dificultat de dur a terme l’activitat sense ajut públic. L’entitat procurarà obtenir
recursos externs o disposarà de recursos propis per a la realització de l’activitat.
L’Ajuntament tindrà en compte aquest esforç a l’hora de fer la valoració, ponderantla segons el cost total de l’activitat respecte de les quantitats sol·licitades. Es
valorarà l’aportació de recursos humans i materials de l’entitat organitzadora.

•

Transcendència que pugui tenir l'activitat més enllà del propi municipi: es valorarà
la contribució a la imatge de qualitat de Sant Cugat com a ciutat compromesa amb
els drets socials i civils, projectant-la a l’exterior del municipi. D’altra banda, es
podrà donar suport a qualsevol projecte, activitat o actuació en què l’interès
municipal concorri amb interessos d’altres administracions, comunitats o
col·lectius, si això no dificulta assolir els objectius esmentats en aquest document.
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Criteris generals (puntuació total sobre 100: 25 punts)
Criteri

Punts

Col·laboració i/o vinculació amb els Plans estratègics municipals
Interès general de l'activitat al municipi

5
5

Dèficit d'activitats anàlogues al municipi

5

Nombre de participants a qui va dirigida l’activitat

3

Dificultat per executar les activitats sense subvenció
Transcendència que pugui tenir l'activitat més enllà del propi municipi

5
2

Criteris específics (puntuació total sobre 100: 75 punts)
l’Ordenança general de subvencions

- art. 12.2.f de

Criteri

Punts

Programació d’activitats innovadores (a)

15

Repercussió del projecte en la ciutadania (b)
Transversalitat, coorganització i sinèrgies de les activitats i programes (c)

15
10

Viabilitat tècnica i econòmica del projecte (d)

25

Incorporació de la perspectiva de gènere (e)

10

a) Programació d’activitats innovadores: (fins 15 punts)
-

-

Projecte o activitats donen resposta a situacions o problemàtiques de forma
creativa i original
És la primera vegada que es realitza?
El projecte incorpora elements d’innovació social
Aporta varietat a l’oferta existent a la ciutat
Fomenta els drets i deures, la capacitació per a la presa de decisions de
col·lectius de persones migrades, amb discapacitat o malaltia mental o la reducció
de l’estigma
Promou l’autonomia personal, l’envelliment actiu i la participació social de les
persones grans, així com les relacions intergeneracionals
Promou actuacions per a joves i adolescents migrats sense acompanyar

b) Repercussió del projecte en la ciutadania: (fins a 15 punts)
-

Impacte social del projecte
Repercussió sobre les persones que el gaudeixen
Projecte que enforteix el teixit ciutadà més enllà de la pròpia entitat i té incidència
en l’entorn (ciutadania, barri,...)
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c) Transversalitat, coorganització i sinèrgies de les activitats i programes: (fins a 10
punts)
-

Organització conjunta d’activitats entre entitats i Ajuntament, i entre elles
mateixes i les sinèrgies entre activitats
Participació de l’entitat en taules de participació, xarxes, comissions de treball, etc
Trajectòria de l’entitat i experiència prèvia positiva en altres projectes o activitats
Utilització i cessió dels seus espais per a la realització d’activitats i/o esdevenir
seu d’altres entitats, associacions i col·lectius
Oferir a la població serveis d’interès general

d) Viabilitat tècnica i econòmica del projecte: (fins a 25 punts)
-

-

El projecte respon a una necessitat detectada i és coherent en la formulació dels
objectius i les activitats a desenvolupar
Coherència entre els diferents objectius, les activitats i els resultats que es
pretenen aconseguir (detall del projecte, objectius, accions que es duran a terme,
resultats esperats i mecanismes d’avaluació del projecte)
Incorpora planificació i temporalització del projecte i/o accions
Compta amb un pressupost detallat per partides i coherent amb les accions que
es volen portar a terme
Descriu la previsió de recursos materials i humans necessaris per a l’execució
Sistema de seguiment i avaluació del projecte amb indicadors
Projecte s’acompanya d’informes i estudis que ajudin a comprendre la necessitat
de dur a terme el projecte
Disponibilitat i suficiència de recursos per dur a terme el projecte, per part de
l’entitat sol·licitant

e) Incorporació de la perspectiva de gènere: (fins a 10 punts)
-

-

L’entitat incorpora la perspectiva de gènere en el seu funcionament. Està explícit
aquest valor als estatuts, o principis fundacionals, en l’estructura organitzativa i/o
en la memòria d’activitats.
El projecte presentat incorpora la perspectiva de gènere als seus objectius i
activitats.
L’entitat disposa d’un pla d’igualtat
L’entitat ha realitzat formació en incorporació de la perspectiva de gènere en el
seu funcionament
La comunicació de l’entitat i el projecte presentat utilitzen un llenguatge inclusiu

11. RÈGIM DE RECURSOS
La resolució de concessió emesa dins el procediment tant si és de forma expressa com
per silenci negatiu, conforme es recull en la base 9.7, és ferma en via administrativa i
contra la mateixa es podrà interposar, potestativament, recurs de reposició i, en
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qualsevol cas, recurs contenciós administratiu davant dels jutjats i tribunals d’aquest
ordre jurisdiccional.
12. PUBLICITAT DE L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta Convocatòria seran objecte de
publicitat a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, que opera com a
sistema nacional de publicitat de les subvencions, de conformitat amb l’article 20 de la
LGS
Així i tot, la resolució d’atorgament de la present convocatòria es publicarà en el tauler
d’edictes electrònic i al web municipal.
Tanmateix s’enviarà la informació de les ajudes i subvencions concedides al Registre de
subvencions i ajudes de Catalunya (RAISC) de conformitat amb els article 3 i 5 del
Decret 271/2019, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Registre de
subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC).
13. QUANTIA DE LES SUBVENCIONS I PAGAMENT
13.1. L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en funció de la valoració de les propostes
que es presentin, adjudicarà o no la totalitat de la quantia consignada al pressupost.
13.2. D’acord amb el que preveu la base 3.1 anterior, l’import de les subvencions
atorgades dins d’aquesta convocatòria no superarà, per norma general, el 50% del cost
de la activitat o programa a què s’apliquen, restant a càrrec del sol·licitant de la
subvenció l’aportació de la resta del cost, bé directament o per cofinançament de tercers
(públics o privats). Excepcionalment, si s’escau, l’òrgan instructor, és a dir, la Comissió
de Valoració podrà modificar el percentatge per motius d’interès públic, en aquest cas ho
haurà de comunicar a la persona beneficiària perquè manifesti la seva acceptació.
13.3. La subvenció dels projectes s’efectuarà en dos lliuraments:
a) El primer, una bestreta inicial del 80% de l’import total de la subvenció concedida,
per a la qual no s’exigeixen garanties, pagament que es tramitarà a partir de la
concessió pel procediment intern establert pel pagament de les obligacions
reconegudes.
Excepcionalment –d’acord amb allò que preveu l’article 25 de l’Ordenança general
de subvencions, i els articles 34 de la LGS i 88 del seu reglament- es podrà
acordar el pagament avançat del 100% de la subvenció, d’ofici o prèvia sol·licitud
explícita i motivada de la persona interessada.
b) Un segon pagament del 20% restant, quan la persona beneficiària hagi justificat
correctament la totalitat de les despeses efectuades, de conformitat amb la
tramitació interna de pagament de les obligacions reconegudes.
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13.4. No es farà efectiu el pagament de la subvenció si la persona beneficiària no es
troba al corrent de les seves obligacions tributaries i de seguretat social o si no està al
corrent de qualsevol obligació de reintegrament de subvencions atorgades per
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, els seus organismes autònoms o per qualsevol
altra administració pública.
14. OBLIGACIONS DE LES PERSONES I ENTITATS BENEFICIÀRIES
a) Complir les condicions establertes en aquesta convocatòria.
b) Presentar la documentació i els informes dins els terminis i en la forma que
estableixin les bases generals, aquesta convocatòria i la normativa vigent en
matèria de subvencions i la resolució de concessió.
c) Si la beneficiària de la subvenció és persona jurídica i el seu l’import és superior a
10.000,00 euros, comunicar les retribucions dels òrgans de direcció i administració
de la persona jurídica beneficiària per tal de fer-les públiques.
d) Que en cas que l’execució de l’activitat subvencionada comporti el contacte habitual
amb persones menors d’edat, l’entitat acreditarà, mitjançant signatura de la
declaració responsable al respecte, sense perjudici que, si s’escau, que
l’Ajuntament pugui demanar en algun moment el certificat negatiu expedit pel
Registre Central de Delinqüents Sexuals, corresponent a totes i cada una de les
persones que desenvoluparan l’activitat, certificat en compliment de l’obligació
prevista als articles 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció jurídica del menor,
i 8.4 de la Llei 45/2015, del voluntariat.
e) Dur a terme l’activitat subvencionada d’acord amb el projecte i terminis presentats.
En tot cas els projectes hauran d’executar-se abans de l’1 de gener de l’any
següent, tret que s’estableixi altrament en la resolució de concessió. Qualsevol
incidència relativa a l’execució del projecte, per circumstàncies sobrevingudes,
s’haurà de notificar per escrit en un termini màxim de 30 dies, des de la data de la
mateixa.
f) Sol·licitar, amb caràcter previ, autorització per a qualsevol modificació del projecte
subvencionat, sol·licitud que l’Ajuntament haurà de resoldre en el termini màxim de
60 dies, transcorreguts els quals la persona sol·licitant podrà entendre autoritzada
la modificació proposada.
g) Comunicar per escrit les modificacions relatives a l’entitat sol·licitant i que tinguin
transcendència per al seguiment del projecte (canvi de junta directiva, d’adreça,
modificació d’estatuts, etc.)
h) Facilitar en tot moment la informació i documentació que sol·liciti l’Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès relatives a la subvenció concedida i sotmetre’s a les
consegüents actuacions de comprovació.
i)

Fer constar, en qualsevol informació i publicitat que es faci del projecte
subvencionat, sigui quin sigui el lloc i mitjà de difusió, que el projecte es realitza en
col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

j)

Notificar a l’Ajuntament, tan bon punt se’n tingui coneixement, l’obtenció per al
mateix projecte d’altres subvencions públiques o privades.
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k) Presentar els informes de seguiment, memòries i factures que es preveuen en els
apartats corresponents d’aquesta convocatòria, en ordre a justificar el bon ús de la
subvenció rebuda.
l)

Complir amb les obligacions derivades de l’Ordenança general de subvencions i
normativa general d’aplicació.

15. DESPESES SUBVENCIONABLES I JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
15.1. De conformitat amb el que disposa l’article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i article 83 del RGS (RD 887/2006, de 21 de juliol) es
consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable responguin a
la naturalesa de l’activitat subvencionada i es duguin a terme en el termini establert a les
clàusules específiques. Per la present convocatòria el termini d’execució es durant tot
l’any d’aprovació de la convocatòria.
Les despeses indirectes hauran d’imputar-se a l’activitat subvencionada en la part que
corresponguin, d’acord amb les normes i principis generals de comptabilitat i, en
qualsevol cas, en la mesura que dites despeses corresponguin efectivament al període
en el qual es faci l’activitat.
L’IVA no serà subvencionables quan el/la beneficiari/ària pugui repercutir-ho.
15.2. D’acord amb l’article 30, 34.3 i 37.1 c) de la LGS caldrà justificar la realització de
l’activitat, projecte o objectiu pel qual es va concedir la subvenció.
15.3. El termini per la justificació és d’un màxim de tres mesos des de la finalització del
termini per a dur a terme l’activitat subvencionada i, en tot cas, abans de 31 de gener de
l’any següent a la convocatòria, caldrà presentar a través del portal de tràmits de la seu
electrònica municipal (www.santcugat.cat, tràmit de justificació de subvencions) o
presencialment, en el cas de les persones físiques que no actuïn en representació d’una
persona jurídica, la documentació justificativa del compliment de les condicions, de la
consecució dels objectius i de les despeses efectuades, de conformitat amb l’article 22 de
l’Ordenança general de subvencions i d’acord amb els models següents que es podran
obtenir en els canals d’atenció ciutadana municipal, al web municipal i a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana (edifici de l’Ajuntament i oficines de districte):
-

Sol·licitud (formulari telemàtic, o Doc. 1019 si es tramita presencialment)
Doc 178 Memòria justificativa (Model J-1)
Doc. 179 Justificació pressupost, amb els diversos models complimentats:
▪ Balanç econòmic de l’activitat subvencionada (Model J-2)
▪ Relació de factures justificatives i/o altra documentació acreditativa de la
despesa de l’activitat subvencionada (Model J-3)

L’Ajuntament podrà requerir els originals o còpies compulsades de les factures i altres
justificants de les despeses relacionades amb l’activitat subvencionada.
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Les despeses de remuneracions de personal i l’acreditació del pagament es justificaran
mitjançant la presentació dels documents següents:
- Nòmina i signatura de qui percebi o comprovant de la transferència realitzada.
- TC1, TC2 i comprovant d’ingrés a la Seguretat Social.
- Ingrés de l’IRPF a l’Agencia Tributària i comprovant de pagament.
15.4. Les persones beneficiàries de les subvencions autoritzen l’Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès a sol·licitar els certificats de pagament de les seves obligacions
tributàries i de Seguretat Social.
15.5. Les entitats beneficiàries estaran obligades a:
1) Sotmetre’s, si escau, a les actuacions de comprovacions i control financer que
s’estableixi per part de l’Ajuntament en relació a la subvenció concedida.
2) Conservar els documents justificatius de l’aplicació de la subvenció mentre
puguin ser objecte de control i comprovacions.
16. REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS
16.1 L’incompliment de les obligacions previstes en les bases i la convocatòria o que
resultin de la normativa general reguladora de les subvencions públiques, pot donar lloc a
la revocació de la subvenció, al reintegrament, en el seu cas, de les quantitats
percebudes indegudament incrementades amb els interessos i recàrrecs d’aplicació i, si
és procedent, a la sanció administrativa corresponent, de conformitat amb allò que
preveuen els capítols VI i VII de l’Ordenança general de subvencions (BOP núm. 131, de
2 de junt de 2009), el Títol III del Reintegrament, del Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la LGS, i articles 40 a 42 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
16.2 De conformitat amb l’article 40.2 de la LGS, respondran solidàriament de l’obligació
de reintegrament els membres, partícips o cotitulars de les persones i entitats
contemplades a l’article 11 “Beneficiaris” de la LGS en relació a les activitats
subvencionades que s’haguessin compromès a realitzar , així com el/la representant legal
de les persones beneficiàries sense capacitat d’obrar.
16.3 Tindran responsabilitat subsidiària de l’obligació de reintegrar les persones
administradores de les persones jurídiques que no realitzin els actes necessaris que
fossin de la seva incumbència per al compliment de les obligacions incomplides,
adoptessin acords que fessin possible els incompliments o consentissin el de qui d’ells
depenguin. Així mateix seran responsables en tot cas, les persones administradores de
les persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats.
17. PUBLICITAT I INFORMACIÓ DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES
L’Ajuntament publicarà a la pàgina web municipal (www.santcugat.cat) una relació de les
subvencions concedides, amb indicació de l’import, l’objecte i les entitats o persones
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beneficiàries, la informació relativa al control financer i la justificació o rendiment de
comptes de la subvenció, segons estableix l’article 15 de la llei catalana 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sense
perjudici de la publicació en els diaris oficials que pugui correspondre i de la protecció de
les dades personals, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del
Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i Llei orgànica
3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals.
En compliment del que disposa l’article 18 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i el seu desenvolupament reglamentari, l’Ajuntament
proporcionarà a la Base de dades nacional de subvencions, en els termes exigits, la
informació relativa a les subvencions concedides.
Tanmateix, s’enviarà la informació de les ajudes i subvencions concedides al Registre de
subvencions i ajudes de Catalunya (RAISC) de conformitat amb els article 3 i 5 del Decret
271/2019, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Registre de
subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC).
18. IN FRACCIONS I SANCIONS
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que disposa el Títol IV de la LGS en el
títol IV del RLGS i a l’article 33 de l’Ordenança General de Subvencions.
19. RÈGIM JURÍDIC
En tot allò no previst en aquesta convocatòria resultarà d’aplicació l’Ordenança general
de subvencions, aprovada definitivament pel Ple Municipal de data 18 de maig 2009 i, la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, les Bases
d’Execució del Pressupost general per a l’exercici al que afectin; la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la resta
de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el Reial Decret 203/2021,
de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i funcionament del sector
públic por mitjans electrònics, la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, el Decret 271/2019, de 23 de desembre, pel
qual s'aprova el Reglament del Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC)
publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8032 en data 30.12.201, el
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya (TRLMC) i al Títol III del Decret 179/1995, de 13 de juny
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
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20. PROTECCIÓ DE DADES
D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals s’informa a les persones sol·licitants que les dades
seran incorporades a un tractament responsabilitat de l’Ajuntament de Sant de Cugat de
Vallès amb la finalitat única i exclusiva de gestionar i tramitar el procediment de
concessió de subvencions establert en aquesta convocatòria.
En relació a les subvencions nominatives les dades són conservades permanent, però
en el cas de les subvencions de lliure concurrència adjudicades, es conservarà
permanent el projecte, la memòria i les actes d’avaluació, sempre que n’hi hagi, i
destrucció de la resta de documentació. Termini: sis anys des de la remissió del Compte
General a la Sindicatura de Comptes.
Les dades no seran cedides a tercers excepte que sigui necessari per portar a terme el
tràmit sol·licitat, d’acord amb la legislació vigent.
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió,
oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Atenció Ciutadana, Plaça de la Vila, 1, 08172 Sant
Cugat del Vallès, indicant “Ref. Protecció de dades” o bé exercir el seu dret a través de
la Seu Electrònica. Per a més informació consulteu la pàgina web:
https://www.santcugat.cat/web/proteccio-de-dades.
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