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Número d’expedient: SIDO2016000931
Anunci de l'Ajuntament de Figueres sobre la convocatòria convocatòria de les
subvencions destinades a adreçades a entitats culturals, educatives,
juvenils, esportives, socials i veïnals que desenvolupin projectes,
activitats i serveis estables d'utilitat pública i d'interès social (període
2016-2019)
L’Alcaldia Presidència, en data 13 de maig de 2016, ha aprovat el següent
decret:
« El Ple de l'Ajuntament, en sessió del dia 7 d'abril de 2016, va acordar aprovar
inicialment les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions adreçades
a entitats culturals, educatives, juvenils, esportives, socials i veïnals que
desenvolupin projectes, activitats i serveis estables d'utilitat pública i d'interès
social (període 2016-2019). Als efectes de presentació de al·legacions i
suggeriments,l’expedient restà exposat a informació pública per un termini de
vint dies hàbils comptats a partir del dia següent hàbil al de l’aparició de
l’anunci al butlletí oficial de la província de Girona , BOPG número 91 de 12 de
maig de 2016.
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En l’expedient consta l’informe tècnic, de data 13 de maig de 2016, relatiu a
la convocatòria de les subvencions adreçades a entitats culturals, educatives,
juvenils, esportives, socials i veïnals que desenvolupin projectes, activitats i
serveis estables d'utilitat pública i d'interès social (període 2016-2019).
Són d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis de Catalunya, el pressupost municipal de 2016, aprovat
definitivament pel ple municipal en sessió de data 3 de març de 2016 i les
bases d’execució del pressupost.
És per tot això que, aquesta Alcaldia Presidència, RESOL:
1r.- Aprovar la convocatòria de les subvencions destinades a adreçades a
entitats culturals, educatives, juvenils, esportives, socials i veïnals que
desenvolupin projectes, activitats i serveis estables d'utilitat pública i d'interès
social (període 2016-2019), que es transcriu tot seguit:
«Convocatòria per a l’atorgament de subvencions adreçades a entitats
culturals, educatives, juvenils, esportives, socials i veïnals que desenvolupen
projectes, activitats, i serveis estables d’utilitat pública i d’interès social (període
2016-2019).
1. Objecte, condicions i finalitat de la concessió de les subvencions
Aquests ajuts econòmics hauran de fomentar projectes, activitats i/o serveis
estables durant el període 2016-2019 d’interès públic i social que tinguin per
finalitat:
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Millorar la cohesió social de la ciutat.
Fomentar valors socials, educatius, culturals, esportius i de diversitat i
integració, així com noves formes de participació.
 Possibilitar el creixement cultural i esportiu quantitatiu i/o qualitatiu de la
ciutat, creant àmbits d’inclusió.
 Millorar la convivència i el civisme entre la ciutadania.
 Contribuir a garantir la qualitat de la salut a la ciutat.
 Promoure, defensar i garantir els drets de la ciutadania.
 Promoure la igualtat.
 Millorar la qualitat de vida de les persones amb malalties i les seves
famílies.
 Fomentar la integració i la normalització de les persones amb
discapacitat
 Vetllar per la qualitat de vida de les persones grans.
 Ampliar l’oferta formativa de la ciutat fent possible una formació
continuada.
 Promoure l’educació i la formació de qualitat com una eina per al progrés
personal.
 Fomentar la participació i impulsar l’accés de la ciutadania a la cultura.
 Fomentar oportunitats entre els joves per a que puguin desenvolupar els
seus projectes de vida i les seves expectatives.
Les subvencions que podran ser atorgades per part de l'Ajuntament quedaran
sotmeses als condicionants següents:
- Es subscriurà un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Figueres
i les entitats beneficiàries en ordre a concretar aspectes de l’execució de
les activitats objectes de l'esmentada subvenció, i com a mínim els
següents:
 Compromisos assolits per ambdues parts.
 Control i fiscalització previstos.
 Composició de la comissió de seguiment
 Vigència del conveni pel període 2016-2019 (ambdós
inclosos)
- Els convenis tindran una revisió anual (mes de febrer de cada anualitat)
en base a l’assoliment , o no, dels compromisos de l’any anterior, i a la
realitat dels pressupostos anuals que aprovi la corporació municipal.
- La subvencions atorgades no podran excedir, normalment, del 50% del
cost de l'activitat a què s’apliqui.
- No es podran invocar com a precedents.
- Tota la documentació i propaganda escrita o gràfica de l’activitat
subvencionada ha de ser impresa amb paper reciclat o ecològic i es
consignarà la llegenda "amb el suport de l'Ajuntament de Figueres", i el
logotip del propi Ajuntament, d’acord amb els models tipogràfics
aprovats per la Corporació.
- Es recomana que, si les activitats subvencionades són de caràcter
educatiu i/o formatiu, un cop atorgat l’ajut, l’entitat introduirà a l’aplicació
informàtica del Pla Estratègic Educatiu i Formatiu de Figueres
(http://www.figueres.cat/educa/), la informació corresponent a les
actuacions/projectes/programes subvencionades.

La convocatòria es realitza de conformitat amb les bases aprovades pel Ple
municipal en sessió de data 7 d’abril de 2016 i publicades al BOPG número 85,
de 4 de maig de 2016.
2. Crèdit pressupostari assignat i quantia màxima que s’hi destina
La quantitat que es destina a la convocatòria regulada per aquestes bases és
de 443.000 euros, anirà a càrrec de les següents aplicacions pressupostàries,
aprovades al pressupost municipal pel 2016:
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Projectes de l’àmbit temàtic de la cultura, l’educació i la joventut
Aplicació
16 201 33400 48004
Import
210.000 euros
Projectes de l’àmbit temàtic d’esports
Aplicació
16 203 34100 48001
Import
90.000 euros
Projectes de l’àmbit temàtic del benestar social i la salut
Aplicació
16 205 23100 48004
Import
35.000 euros
Aplicació
16 205 31100 48000
Import
25.000 euros
Aplicació
16 205 23100 48003
Import
35.000 euros
Projectes de l’àmbit temàtic de l’acció cívica i els drets civils
Aplicació
16 206 92400 48002
Import
48.000 euros
Per a les anualitats següents, l'Ajuntament es compromet a habilitar les
partides pressupostàries necessàries per atendre a les despeses generades
per la concessió de les subvencions, sense perjudici de l'establert a la base
tercera, a les disponibilitats pressupostàries que es determinin per cada any, i
d'acord amb el que disposen l'article 57 del Reglament de desenvolupament de
la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, i l'article 47 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general
pressupostària.
3.- Requisits per sol·licitar la subvenció i forma d’acreditar-los
Podran obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions a què es
refereixen aquestes bases les entitats que tramitin la corresponent sol·licitud
d’acord amb el punt 5 d’aquestes bases i que compleixin les condicions i els
requisits següents:
 Que les activitats es realitzin en el terme municipal de Figueres, o fora
d’aquest en el cas que es consideri d’interès per a la projecció exterior
de la ciutat o bé per la naturalesa de l’activitat.
 Que les activitats i/o els serveis complementin o supleixin la
competència municipal en aquestes matèries.
 Que les activitats que realitzin siguin sense afany de lucre.
 Estar inscrites en el Registre Municipal d’Entitats.
 Tenir objectius i finalitats coincidents amb els establerts per les Bases.
 Haver justificat les anteriors subvencions atorgades per aquest
ajuntament un cop exhaurits els terminis, excepte en cas de renúncia
presentada per escrit al registre municipal en cas que en una o alguna
de les anualitats l’entitat no realitzi el projecte/activitat i/o servei
subvencionat per causes sobrevingudes.
 Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries, de la Seguretat
Social i, si escau, la Llei 26/2015, de 29 de juliol, de modificació del
sistema de protecció a la infància i l’adolescència, pel que fa a
professions, oficis i activitats que impliquin contacte amb menors.

Referència:ea03b9bd-f5a5-4472-8afc-f4bf05d90aaa (verificable a http://www.figueres.cat)



Dur a terme actuacions estables d’interès públic i social dins els seus
corresponents àmbits, amb una trajectòria precedent d’un mínim de 2
anys.
Es pot sol·licitar subvenció pels projectes relacionats amb els àmbits temàtics
següents, dintre de les modalitat explicitades per a cada un:
Cultura, Educació i Joventut:
Podran ser objecte de subvenció d’aquest àmbit aquells projectes, activitats i/o
serveis estables que tinguin entre les seves finalitats les següents:
- Foment de la cultura popular i tradicional.
- Creació, producció i difusió d’iniciatives artístiques, en totes les
disciplines de les arts.
- Iniciatives de recuperació i divulgació del patrimoni cultural, material i
immaterial.
- Foment de la cohesió social mitjançant iniciatives culturals.
- Foment de l’ús i coneixement de la llengua catalana.
- Innovació cultural al municipi.
- Propostes singulars de caràcter extraordinari d’interès per a la ciutat.
- Foment d’activitats que promoguin la pluralitat cultural.
- Foment de les arts escèniques i cinematogràfiques.
- Accions de sensibilització cultural entre la ciutadania.
- Accions formatives en l’àmbit de la cultura.
- Foment d’accions dirigides al desenvolupaments d’activitats el lleure
d’infants, de joves i de gent gran.
- Accions que fomentin la formació en el camp de l’educació en el lleure.
- Accions i projectes que tinguin com a objecte la joventut, des d'un punt
de vista que guardi relació amb l'emancipació o amb la participació
juvenil.
- Accions i projectes destinats a la creació i consolidació de perfils
professionals vinculats al món associatiu i al tercer sector.
Esports
Podran ser objecte de subvenció d’aquest àmbit aquells projectes, activitats i/o
serveis estables que tinguin entre les seves finalitats les següents:
- Donar suport i potenciar l’arrelament i l’estructuració del sistema esportiu
local, entès com una part del conjunt de promotors d’ofertes de serveis i
activitats esportives, així com les persones usuàries i /o practicants.
- Consolidar els agents que ofereixen serveis esportius a la població sense
ànim de lucre.
- Garantir un nivell d’oferta esportiva que respongui a les necessitats i
demandes dels figuerencs i figuerenques.
- Fomentar que la pràctica dels esports arribi a tots els sectors de la població.
- Facilitar l'accés a la pràctica esportiva d'aquells col·lectius en clau d'inclusió
social, que per raons socioculturals i/o econòmiques, no hi accedeixin de
forma habitual.
- Potenciar el coneixement extern i la imatge de la ciutat mitjançant l'esport.
Benestar Social i Salut
Podran ser objecte de subvenció d’aquest àmbit aquells projectes, activitats i/o
serveis estables que tinguin entre les seves finalitats les següents:
- Foment d’accions dirigides a persones amb discapacitat intel·lectual i/o
trastorn mental.

Foment d’accions dirigides a la integració social i laboral de persones
amb discapacitats i/o en risc d’exclusió social
- Foment d’accions dirigides a donar suport a persones amb malalties
cròniques i a les seves famílies.
- Foment d’accions dirigides a joves i infants en situació de risc d’exclusió
social.
- Foment d’accions dirigides a la promoció de la dona i a les polítiques
d’igualtat.
- Foment d’accions dirigides a la millora del benestar de la gent gran.
- Foment d’accions inclusives i de suport als col·lectius més vulnerables
de la ciutat..
- Serveis de transport adaptat.
- Foment d´accions dirigides als diversos col.lectius d´immigrants.
- Foment de programes informatius, divulgatius, de sensibilització en
matèria de salut
- Foment d´accions i programes de prevenció de la salut
- Foment i promoció d´hàbits saludables per una millor qualitat de vida
- Estudi i diagnosi de diversos aspectes de la salut a la ciutat
Acció Cívica i Drets Civils:
Les activitats o projectes que es subvencionin han de fomentar activitats
d'interès públic o social que tinguin per finalitat:
- Millorar la cohesió i inclusió social de la ciutat.
- Promoure l'associacionisme i el voluntariat.
- Fomentar valors socials i culturals i formes de participació noves.
- Millorar els canals de participació ciutadana.
- Possibilitar el creixement cultural quantitatiu o qualitatiu de la ciutat.
- Promoure un desenvolupament més sostenible de la ciutat.
- Fomentar valors de civisme i convivència.
- Promoure, defensar i garantir els drets de la ciutadania.
- Apoderar persones i col·lectius en la superació de problemes i
desigualtats mitjancant formules comunitàries i cooperatives.
- Promoure l'enfortiment i formació del capital humà, així com el
desenvolupament del teixit associatiu i d'accions encaminades a
aconseguir nous associats.
- Promoció d'activitats educatives i formatives, particularment dirigides a la
població infantil, juvenil i major de 65 anys.
- La realització d'activitats conjuntes entre associacions que fomentin la
solidaritat, la tolerància i la integració.
- Realització d'activitats lúdiques que potenciïn el civisme entre el veinat i
la ciutadania en general.
4.- Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de la sol·licitud, juntament amb la documentació
requerida, és d'un mes, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de
l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
5. Documents i informacions que han d’acompanyar a la sol·licitud
Per optar a les subvencions, es precisarà la prèvia sol·licitud de la possible
entitat beneficiària, formulant-la amb els impresos normalitzats que es
facilitaran mitjançant els canals: Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC)
o al web www.figueres.cat
La documentació que cal presentar és:

Referència:ea03b9bd-f5a5-4472-8afc-f4bf05d90aaa (verificable a http://www.figueres.cat)

-

Referència:ea03b9bd-f5a5-4472-8afc-f4bf05d90aaa (verificable a http://www.figueres.cat)









Sol·licitud (annex 1)
Descripció de l’actuació/projecte/programa (annex 2)
Pressupost general de l’entitat exercici 2015 (annex 3)
Pressupost general de l’entitat exercici 2016 (annex 4)
Sol·licitud de transferència bancària* (annex 5)
Actualització de les dades del Registre Municipal d’Entitats (annex 6)
Declaració del representant legal de l’entitat on consti el que la
informació recollida a la sol·licitud s’ajusta a la realitat i que l’entitat es
troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat
Social. (annex 7)
 Declaració responsable del representant legal de l’entitat relativa a
l’acreditació que les persones que treballen en el projecte pel qual es
sol·licita la subvenció no han estat condemnades per sentència ferma
per algun delicte contra la llibertat i identitat sexual. (annex 8)**
*Per a aquelles entitats que ja havíen signat un conveni regulador d’una
subvenció només caldrà presentar el document en cas que les dades bancàries
hagin canviat.
** Aquesta declaració caldrà que s’aporti en aquelles sol·licituds en què el
projecte subvencionable comporti l’exercici de professions, oficis i activitats que
impliquin contacte habitual amb menors d’edat.
Es presentarà una sol·licitud per entitat, explicitant l’àmbit temàtic al qual es
vulgui concórrer i desglossant les diverses, fins un màxim de cinc,
actuacions/projectes/programes estables per a la que es sol·licita l’ajut.
Si durant el moment de la valoració s’apreciés un error en l’àmbit escollit per
part de l’entitat, la comissió de valoració podrà incloure la sol·licitud en l’àmbit
al qual s’adeqüi millor.
El termini de presentació de la sol·licitud, juntament amb la documentació
requerida, és d'un mes, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de
l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Tota la
documentació ha de ser presentada al registre d’entrada de l’ajuntament, o bé
a través dels altres mitjans previstos a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre.
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta,
l’Ajuntament sol·licitarà a l’entitat que s’esmeni o completi durant un període de
10 dies, adevertint que, d’incomplir-se el termini establert la demanda serà
arxivada.
7.- Òrgan competent per a l’instrucció i resolució del procediment
Cada servei municipal segons la temàtica del projecte serà el competent per
instruir el procediment de concessió de les subvencions que són objecte
d’aquesta convocatòria i realitzarà d’ofici les actuacions necessàries per a la
determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals es
formularà la corresponent proposta de concessió.
Les sol·licituds presentades es valoraran d’acord amb els criteris d’atorgament
generals i els requeriments i criteris específics recollits en les presents bases.
Es constituirà una “Comissió d’avaluació”, formada per les direccions de servei
corresponents i el personal tècnic que es consideri adequat per valorar els
diferents àmbits temàtics de la convocatòria, que valorarà els projectes segons
els requeriments i criteris específics i elevarà la proposta de puntuació a la
“Comissió General”.
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La Comissió General, formada per l’alcalde o persona en qui delegui, les
regidories competents en les àrees d’actuació, la coordinació de l’àrea i les
direccions de servei corresponents, valorarà els criteris generals i elevarà la
resolució de les sol·licituds a l’òrgan competent per aprovar les subvencions.
La Comissió d’avaluació podran demanar a les entitats sol·licitants els
aclariments que considerin convenients sobre les propostes presentades.
L’òrgan municipal competent resoldrà la convocatòria com a màxim en el
termini de dos mesos a comptar des de la data de finalització del termini de
presentació de sol·licituds.
L’acceptació de l’ajut es farà mitjançant l’establiment d’un conveni (punt 3
d’aquestes bases), signat per la persona que sigui representant legal de l’entitat
beneficiària, en que s’inclourà el compromís a complir totes les condicions que
es demanen en aquestes bases.
Excepcionalment, i si és necessari fer algun canvi en el programa proposat i
aprovat caldrà presentar una sol·licitud motivada de l’entitat beneficiària.
Els programes han de ser desenvolupats dins cada any natural de vigència del
conveni.
8.- Termini de resolució i notificació
El termini de resolució sobre l’atorgament de les subvencions serà, com a
màxim, de dos mesos des de l’acabament del termini per a la presentació dels
projectes.
9. Règim de recursos
L’acord de resolució de la convocatòria posarà fi a la via administrativa, i s’hi
podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es
podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan competent per resoldre,
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
10. Mitjà de notificació
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els
sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci
administratiu. La resolució ha de ser notificada a cada beneficiari de manera
individualitzada en el termini màxim de deu dies posteriors a la data en què
hagi estat adoptada.
Les notificacions es faran per qualsevol mitjà que permeti a l’Ajuntament tenir
constància que l’interessat o el seu representant legal ha rebut la resolució,
com també de la data, la identitat i el contingut de l’acte administratiu, sens
perjudici de l’obligació de publicitat de les subvencions atorgades, d’acord amb
el que estableix la normativa general de subvencions.
11. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis i al web corporatiu de
l’Ajuntament de Figueres. L’extracte de la mateixa, d’acord amb allò previst a
l’article 17.3.b de la Llei 38/2003, de17 de novembre, General de Subvencions,
es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.»
2n.- Publicar l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, a
través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones i publicar la convocatòria
a la pàgina web de l’Ajuntament i al tauler d’anuncis.»

La convocatòria a que es refereix la part dispositiva del decret anterior resta
exposada a informació pública en la porteria de la Casa de la Vila per un
termini de vint dies hàbils comptats a partir del dia següent hàbil al de la
publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona als
efectes de la presentació d'al.legacions i suggeriments.

L’alcaldessa presidenta
[Firma01-01]

Referència:ea03b9bd-f5a5-4472-8afc-f4bf05d90aaa (verificable a http://www.figueres.cat)

CPISR-1 C Marta
Felip Torres
02/06/2016 10:00:24

