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Dilluns, 28 de gener de 2013

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Granollers

ANUNCI

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers en la sessió ordinària dels dies 8 i 15 de gener de 2013, ha  
aprovat les Bases particulars i específiques de les convocatòries dels Serveis de Cultura, de Joventut (entitats de lleure i 
infantil  i  juvenil),  de  Joventut  (grups  de  joves  o  entitats  juvenils), d’Educació,  d’Esports  i  de  Serveis  Socials  de 
l’Ajuntament de Granollers, per a la concessió de subvencions i d’ajuts per a l’any 2013.

D’acord amb l’article 124.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis, se sotmeten a informació pública per un període 
de 20 dies, a partir del següent de la publicació de l’anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, les bases  
següents:

BASES ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DEL SERVEI DE CULTURA DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A  
LA CONCESSIÓ D'AJUTS I SUBVENCIONS PER A PROJECTES DEL 2013

OBJECTE DE LA NORMATIVA

Article 1. L’objectiu d’aquest document és el de complementar la Normativa General per a la Concessió de Subvencions 
i Ajuts Municipals aprovada per l’Ajuntament en Ple en sessió celebrada el 28 de febrer de 2006, i modificada en sessió 
Plenària del dia 26 d'octubre de 2010, en referència a l´article 15, apartat 4, paràgraf 3.

CONCEPTES SUBVENCIONABLES

Article 2. El Servei de Cultura de l’Ajuntament de Granollers estudiarà i, si escau, concedirà els ajuts i les subvencions 
que consideri adients a tots aquells projectes que siguin presentats per persones físiques, persones jurídiques, entitats i 
associacions d’acord amb allò que s’estableix a la Normativa General esmentada a l’article 1r, sempre i quan els àmbits 
d’actuació s’emmarquin en qualsevol dels camps següents:

a) La recuperació, el manteniment i la difusió de la cultura popular catalana en l’àmbit territorial de Granollers (costums, 
tradicions, història…).

b) La creació, la producció i/o la difusió en el àmbits de les arts plàstiques i audiovisuals, la literatura i el patrimoni en 
l’àmbit territorial de Granollers.

Article 3. Per a les sol·licituds que s’ajustin als àmbits d’actuació assenyalats en l’article segon el Servei de Cultura de 
l’Ajuntament  de Granollers  estableix  per  a  l’any 2012 les  línies  de subvenció  de  suport  a  programes,  projectes  o 
activitats els quals s’assenyalen a continuació:

3.1 Línia d’ajuts a la difusió cultural. Aquests ajuts es distribuiran prioritàriament entre les propostes presentades que 
s’orientin cap a alguns dels àmbits següents:

3.1.1 Programacions de difusió en els àmbits de cinema, audiovisuals, arts plàstiques, patrimoni i foment a la lectura 
plantejats amb caràcter estable i amb clara projecció pública.

3.1.2 Projectes, programes o activitats orientades a difondre la cultura d’arrel tradicional en totes les seves expressions 
així com en l’àmbit formatiu dins aquest camp.

3.1.3  Projectes  de  difusió  cultural  desenvolupats  en  cooperació  amb  altres  entitats  ciutadanes  i/o  amb  voluntat 
d’intercanviar àmbits culturals diversos.

Aquests ajuts tindran una reserva pressupostària màxima de 22.500 EUR (VINT-I-DOS MIL CINC-CENT EUR), amb 
càrrec a la partida pressupostària 2012/H431/33430/48900, condicionada a la consignació pressupostària.
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Article 4. El Servei de Cultura estudiarà i si ho considera necessari derivarà cap els organismes i els serveis que millor 
les puguin resoldre, aquelles sol·licituds d’ajuts a projectes i a iniciatives que tinguin com a objectiu els àmbits següents:

4.1 L’organització, la difusió i/o la producció d’espectacles de música, teatre o dansa per part d’entitats que tenen en 
l’empresa municipal Granollers Escena, SL com a interlocutor natural dins les competències que l’esmentat organisme 
ha assumit dins les polítiques d’arts escèniques a la ciutat. El Servei de Cultura derivarà a Granollers Escena SL aquells 
projectes que consideri inclosos en les competències d’aquesta empresa pública.

4.2 Les sol·licituds d’ajut  a projectes vinculats amb la formació, la promoció i  la divulgació de tallers artesanals en 
qualsevol  modalitat.  El  Servei  de Cultura podrà derivar les peticions d’aquesta modalitat,  si  es produeixen, cap els 
equips tècnics de gestió de la Xarxa Òrbita Cultural de Centres Cívics de Granollers que ha incorporat aquest tipus 
d’activitats en les seves línies programàtiques i de suport al teixit associatiu del territori i de la ciutat.

4.3 Les sol·licituds d'ajut referents a la recerca, documentació, conservació i difusió del patrimoni cultural i natural, així  
com aquelles referents a la creació, producció i difusió en arts visuals es derivaran al Patronat Museu de Granollers.

L’ajut o subvenció per un projecte demanat al Servei de Cultura no es podrà demanar per el mateix concepte a un altre 
servei de l’Ajuntament de Granollers.

Article 5. El servei de Cultura podrà atorgar subvencions indirectes amb la prestació dels serveis que es descriuen a 
continuació:

a)  Préstec,  transport,  muntatge  i  desmuntatge  de  la  infraestructura  per  a  festes  i  activitats  diverses.  El  sol·licitant 
respondrà personalment del reintegrament del material prestat.

b) Utilització dels equipaments de titularitat municipal per a activitats, en les condicions previstes en les ordenances 
fiscals vigents.

c) Publicació de les activitats en les publicacions municipals culturals, seguint el calendari previst per a cada publicació.

d) Ús de la impremta municipal  que anunciïn les activitats incloses en els projectes subvencionats.  No s’inclou les 
despeses derivades del disseny, muntatge i fotolits.

e) La cessió d’espais, que poden ser per part d’un local o la seva totalitat, per un temps determinat.

Aquelles  entitats  culturals  que es vulguin  acollir  a  aquesta modalitat  d’ajut  hauran de  detallar  en la  memòria  dels 
projectes corresponents, una previsió el més exhaustiva possible d’aquells serveis de titularitat pública que considerin 
necessaris per al desenvolupament de les seves activitats. El resum d’aquests ajuts s’haurà de reflectir en la fitxa resum 
número 2 dels annexos a la present normativa.

El  Servei  de  Cultura,  en  funció  de  les  disponibilitats  econòmiques,  establirà  una  quantitat  màxima  per  cobrir  les 
despeses assenyalades en aquest article a favor de l’entitat que obtingui aquesta modalitat de subvenció. Aquest import 
serà calculat tenint en compte les dades de les quals l’Ajuntament de Granollers disposa en funció de l’activitat de 
l’associació en altres anys així com l’anàlisi dels projectes subvencionats i s’establirà com a límit per a la col·laboració 
en la producció tècnica de les activitats programades per les entitats.

Aquesta quantitat no podrà ser superada en el conjunt de l’exercici pressupostari on s’atorgui la subvenció per la qual 
cosa el Servei de Cultura establirà un control mensual de la despesa que podrà ser comunicada a l’entitat beneficiària 
en un termini suficient si es considera que aquest límit pot ser superat. En el cas que aquest import es superi, l’entitat 
haurà d’assumir el pagament de les despeses que faltin per acabar el projecte o activitat subvencionada.

INDICADORS COMPLEMENTARIS

Article 6. A més de l’ordre de prioritats establert en l’article 3er d’aquest annex a la Normativa General, el Servei de 
Cultura valorarà especialment l’evolució de l’entitat i la constatació dels indicadors quantitatius i qualitatius següents:

a) La implantació de l’entitat o associació a la ciutat a partir del nombre de socis i la seva evolució en els darrers tres  
anys.

b) L’esforç realitzat per l’associació quan a millora de la seva gestió així com a l’obtenció o consolidació de patrimoni  
propi. C
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c) L’evolució pressupostària de l’entitat i la seva capacitat en l’obtenció de recursos externs o generats per la mateixa 
dinàmica associativa en els darrers tres anys.

d) L’experiència en la coorganització de projectes o activitats amb d’altres entitats ciutadanes durant els dos darrers 
anys.

e) La vinculació del projecte sol·licitat a qualsevol de les eines de planificació estratègiques aprovades per l’Ajuntament 
de Granollers (Pla Estratègic i els diversos Plans Directors).

SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Article 7. Les persones o entitats interessades a acollir-se als ajuts objecte d’aquesta normativa, hauran de presentar la 
documentació assenyalada a continuació i que es detalla en la disposició 12 de les normes generals:

a) Sol·licitud de la persona física o jurídica en la qual s’ha de fer constar que es demana la subvenció per un actuació  
concreta. Si és una persona física acreditaran la seva personalitat mitjançant una còpia del DNI i del NIF. Les persones 
jurídiques acreditaran la seva personalitat adjuntant una còpia dels estatuts vigents i una fotocòpia del NIF de l’entitat o 
societat que representa.

b) Memòria de l’obra o activitat a subvencionar, seguint el model de fitxa que s’adjunta a aquestes bases, així com un el 
pressupost total del projecte que es sol·licita. La fitxa resum número 1 caldrà omplir-la una sola vegada per part de 
l’entitat.

Article 8.

La inscripció en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes, així com l'actualització i/o modificació de les 
dades registrades, és requisit indispensable per obtenir ajuts en les diferents convocatòries de subvencions que aprovi 
l’Ajuntament de Granollers.

Tota la  informació necessària  per  a  la modificació de les dades de les entitats  en el  Registre  Municipal,  es troba 
disponible a la pàgina web de l’Ajuntament:

http://www.granollers.cat/tramits/sollicitud-modificacio-dades-al-registre-municipal-dentitats-i-associacions-ciutadanes

Es donarà un termini de 10 dies, per solucionar els defectes o omissions, o per ampliar la informació, si el Servei de 
Cultura  considera  que  no  s’ha  presentat  el  projecte  amb  la  documentació  requerida.  Si  passat  aquest  termini  el  
sol·licitant no ha complert el requeriment, es tindrà per desistida la sol·licitud.

El servei de Cultura ofereix a totes aquelles persones o entitats que ho sol·licitin servei d’assessorament i suport tècnic  
per resoldre els dubtes que puguin sorgir a l’hora de presentar els projectes. L’horari serà de dilluns a divendres de 9 a 
14 h, al servei de Cultura situat al carrer Portalet, núm. 4, 5è pis i/o trucant al tel. 93/842 66 81.

Terminis

Article 9. El termini màxim per a la presentació de les sol·licituds de subvencions assenyalades es fixa fins el dia 28 de 
febrer de 2013.

Article 10. El termini màxim per a la presentació de les justificacions de les subvencions atorgades en l’exercici del 2012 
no podrà superar el dia 28 de febrer de 2013. El procediment per a la justificació, que es podrà fer en qualsevol moment 
dins el termini assenyalat, està regulat en la Normativa General esmentada i serà condició indispensable tenir aquest 
tràmit aprovat per obtenir el dret a accedir a les subvencions de l’exercici de 2013 objecte d’aquesta convocatòria. En 
els annexos d’aquestes Bases s’adjunten els models per relacionar  les factures i  les despeses corresponents a la 
justificació de les subvencions concedides als projectes del 2012.

Article 11. El termini màxim per a la justificació de les subvencions atorgades en l'exercici de l´any 2013 s'hauran de 
justificar com a màxim el dia 28 de febrer de 2014, amb la següent documentació.

Memòria de l’activitat subvencionada.

b) Valoració raonada de com ha repercutit en el grup o entitat la realització del projecte. C
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c) Balanç econòmic d’ingressos i despeses on consti l’aportació del Servei de Joventut de l’Ajuntament de Granollers.

d) Relació de les altres subvencions rebudes o, si escau, del finançament propi per a l’activitat subvencionada, indicant 
la procedència, la quantitat i l’aplicació en el pressupost.

e) Les entitats justificaran mínim el mateix import pel qual se’ls hagi concedit la subvenció.

f) El termini de presentació dels justificants és fins el 28 de febrer de 2013.

g) Sens perjudici de les formes de justificació indicades, les persones beneficiàries de les subvencions estan obligades 
a atendre els requeriments d’informació i justificació que els formuli el servei de Joventut de l’Ajuntament de Granollers.

i) El procediment per a la justificació, que es podrà fer en qualsevol moment dins el termini assenyalat, està regulat en 
l'Ordenança General esmentada i serà condició indispensable tenir aquest tràmit aprovat per obtenir el dret a accedir a 
les subvencions de l'exercici d'objecte d'aquesta convocatòria. El pagament de la subvenció es realitzarà de forma 
anticipada i sense necessitat de presentació d'aval, atesa la naturalesa de la seva concessió.

j)  D'acord  amb allò  que  estableix  l'article  17  de  l'Ordenança  General  de  Subvencions,  el  termini  màxim  per  a  la 
presentació de les justificacions de les subvencions atorgades en l'exercici del 2012  no  podrà  superar  el  dia  28  de 
febrer de 2013 i les atorgades en l'exercici del 2013 no podran superar el dia 28 de febrer de 2014. El procediment per a 
la justificació, que es podrà fer en qualsevol moment dins el termini assenyalat, està regulat en l'Ordenança General 
esmentada i serà condició indispensable tenir aquest tràmit aprovat per obtenir el dret a accedir a les subvencions de 
l'exercici de 2013 objecte d'aquesta convocatòria.

BASES ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DEL SERVEI DE JOVENTUT DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER  
A  LA  CONCESSIÓ D'AJUTS  I  SUBVENCIONS  A  LES  ENTITATS  DE  LLEURE  INFANTIL  I  JUVENIL,  PER  A  
PROJECTES DEL 2013

1.- OBJECTE

L'objecte  d'aquestes  bases  és  l'atorgament  de  subvencions  per  part  del  Servei  de  Joventut  de  l'Ajuntament  de 
Granollers, a les entitats de lleure infantil i juvenil.

Aquestes bases complementen la Normativa General  per a la concessió d’ajuts de subvencions o ajuts municipals 
aprovada pel  Ple en sessió celebrada l’28 de febrer de 2006, de conformitat  amb allò que estableix en el títol  4rt 
disposició 27.

2.- CONDICIONS PER A L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ O AJUT

Aquests subvencions són compatibles amb l’obtenció d’altres beques, ajuts, subvencions o premis per a la mateixa 
finalitat,  procedents de qualsevol  de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, 
sempre que l’import de les subvencions no superin aïllada o conjuntament el cost total de l’activitat subvencionada.

No  serà  compatible  amb  l’obtenció  de  subvenció  pel  mateix  projecte  presentat  en  un  altre  servei  de  la  mateixa 
administració.

D’acord  amb allò  que s’estableix  a  l’article  9  de la  Normativa  General  per  a  la  concessió  de  subvencions  i  ajuts 
municipals, l’Ajuntament podrà atorgar subvencions indirectes amb la prestació dels serveis assenyalats en el seu article 
10.

És requisit indispensable per obtenir ajuts en les diferents convocatòries de subvencions que aprovi l’Ajuntament de 
Granollers que les entitats estiguin inscrites en el Registre Municipal  d’Entitats i  Associacions Ciutadanes, així com 
l'actualització i/o modificació de les dades registrades,

3.- PERÍODE

Les actuacions objecte d’aquestes subvencions s’han de realitzar al llarg de l’any natural de la convocatòria.

4.- DESTINATARIS

Poden sol·licitar aquestes subvencions les entitats de lleure formalment constituïdes i registrades al Registre d’Entitats 
de l’Ajuntament de Granollers i sustentades exclusivament en el voluntariat.
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5.- LÍNIES D’ACCIÓ SUBVENCIONABLES

Per a l’avaluació i la selecció dels projectes, es tindran en compte els criteris següents:

a) El foment de programes anuals que reverteixin en la millora de la qualitat de vida dels infants i joves de la ciutat.

b) L’educació del temps de lleure adreçat als infants i joves.

c) Projectes o activitats que es desenvolupin d’una manera estable al llarg de l’any a la ciutat.

d) Programes o accions endegades per les entitats amb l’objectiu de millorar la gestió interna: administració, formació i 
recerca de recursos.

e) La dimensió intercultural del projecte.

6.- CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

L’import màxim de les subvencions que es convoquen per als projectes i activitats de les entitats de lleure és la quantitat 
de 9.000 EUR, import que anirà a càrrec de la partida pressupostària del 2013, del Servei de Joventut sota el concepte 
“Altres transferències infància” (H441 33710 48900).

Aquest import total no inclou les sol·licituds per subvencions indirectes que es puguin demanar.

7.- CRITERIS OBJECTIUS DE L’ATORGAMENT

1. El grau d’acompliment de tots els acords de subvenció rebuda l’any anterior: sol·licitud, desenvolupament i justificació 
del projecte dins els terminis establerts. Fins a 20 punts.

2. L’evolució històrica de l’entitat i del nombre de monitors i participants en el projecte presentat (nº beneficiaris).Fins a 
15 punts.

3. La participació de les persones del grup o entitat sol·licitant en els òrgans de participació de l'Ajuntament. Fins a 15  
punts.

4. La correcta presentació del projecte: Programació d’activitats, la viabilitat econòmica i  el pressupost ajustat a les 
necessitats reals. Fins a 20 punts.

5. El treball transversal i/o en xarxa (es tindrà en compte els diferents agents socials que col·laboren en el projecte)  
especialment els projectes o accions presentats per més d'una entitat que impliquin la participació d'altres entitats. Fins 
a 10 punts.

6. Que el projecte pugui servir d'exemple de bona pràctica per a altres grups. Fins a 5 punts.

7. La realització d'activitats als barris perifèrics de la ciutat. Fins a 5 punts.

8. La previsió de continuïtat de futur. Fins a 5 punts.

9. Els elements de difusió que s'utilitzaran (canals i àmbit territorial). Fins a 5 punts.

10. No assoliment d'objectius del 2011. Fins a -10 punts.

La sol·licitud de subvenció serà denegada si no s’obtenen 50 punts.
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8.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE LA QUANTIA INDIVIDUALITZADA DE LA SUBVENCIÓ

L’import de subvenció que cada grup o entitat pugui rebre dependrà de la puntuació obtinguda pel projecte i de la 
consignació pressupostària de la convocatòria. La puntuació marcarà el percentatge que s’atorgarà en funció de la 
quantitat sol·licitada, sempre tenint en compte les següents condicions:

a) Si la Comissió de Valoració considera que el pressupost no està ajustat a les necessitats reals, i per tant la quantitat  
sol·licitada tampoc està ajustada, introduirà les correccions oportunes per tal de determinar quin és l’import sobre el que 
s’aplicarà la puntuació.

b) Si la suma dels imports del total de projectes fos superior a la consignació pressupostària, s’aplicaria una reducció 
proporcional a cadascun per tal d’igualar les dues quantitats.

c)  Si  l’import  sol·licitat  excedeix  el  50% del  cost  de l’activitat,  serà aquest  segon el  que es tindrà en compte per 
l’atorgament. Això no obstant, es podrà arribar fins al 100% del cost sempre i quan es justifiqui de forma motivada per 
part del grup de joves sol·licitant que es tracta d’activitats de gran interès públic i/o social i que no es podrien portar a 
terme sense la percepció d’una subvenció que financi la totalitat del projecte.

9.- COMISSIÓ DE VALORACIÓ

Per a la  valoració dels projectes es constituirà  una Comissió de Valoració  integrada per dos tècnics del  servei  de 
Joventut, el Sr. Regidor de Joventut, tots de l’Ajuntament de Granollers.

10.- SOL·LICITUDS

Les sol·licituds per a les subvencions s'han de presentar a la Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Granollers, 
fins al 28 de febrer de 2013 d’acord amb els models que s’adjunten. La presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació 
d’aquestes bases.

Les  sol·licituds  han  d'estar  signades  per  la  persona  que  actuï  en  representació  de  l’entitat  i  s'han  de  presentar  
acompanyades de la documentació següent:

10.1 En relació amb l’entitat:

a) Descripció de les característiques de l’entitat (com s’ha format, quan, amb quins objectius, etc.).

b) Dades dels membres majors d’edat de l’entitat que responen de forma mancomunada de la realització de l’activitat i 
de les obligacions.

c) Declaració formal individual de compromís de participar en el projecte des del principi fins al final i, en el cas de les  
persones membres majors d’edat, declaració de corresponsabilització que la subvenció obtinguda es destini a la finalitat 
prevista, segons el model de sol·licitud.

d) Declaració de l’entitat sobre el fet d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social.

10.2 En relació amb el projecte:

a) Descripció de les persones destinatàries.

b) Objectius del projecte.

c) Descripció del projecte.

d) Programa d’activitats i cronologia del projecte.

e) Pressupost equilibrat de despeses i ingressos, que demostrin la viabilitat econòmica del projecte.
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f) Detall de la previsió, el més exhaustiva possible, d’aquells serveis de titularitat pública que considerin necessaris per 
al desenvolupament de les seves activitats. Descripció de les infraestructures que es sol·liciten a l’Ajuntament

g) Declaració de si s’han demanat o s’han obtingut altres subvencions per a la mateixa finalitat.

h) Les dades bancàries on s’ha de fer l’ingrés de la subvenció, segons model oficial.

11.- JUSTIFICACIÓ

Les persones beneficiàries han de presentar dins el termini previst, com a justificant del total de l’actuació objecte de la  
subvenció:

a) Memòria de l’activitat subvencionada.

b) Valoració raonada de com ha repercutit en l’entitat la realització del projecte.

c) Balanç econòmic d’ingressos i despeses on consti l’aportació del Servei de Joventut de l’Ajuntament de Granollers.

e) Relació de les altres subvencions rebudes o, si escau, del finançament propi per a l’activitat subvencionada, indicant 
la procedència, la quantitat i l’aplicació en el pressupost.

f) Les entitats justificaran el mateix import pel qual se’ls hagi concedit la subvenció.

g) El termini de presentació dels justificants és fins al 28 de febrer de 2014.

h) Sens perjudici de les formes de justificació indicades, les persones beneficiàries de les subvencions estan obligades 
a atendre els requeriments d’informació i justificació que els formuli el servei de Joventut de l’Ajuntament de Granollers.

i) El procediment per a la justificació, que es podrà fer en qualsevol moment dins el termini assenyalat, està regulat en 
l'Ordenança General esmentada i serà condició indispensable tenir aquest tràmit aprovat per obtenir el dret a accedir a 
les subvencions de l'exercici d'objecte d'aquesta convocatòria. El pagament de la subvenció es realitzarà de forma 
anticipada i sense necessitat de presentació d'aval, atesa la naturalesa de la seva concessió.

j)  D'acord  amb allò  que  estableix  l'article  17  de  l'Ordenança  General  de  Subvencions,  el  termini  màxim  per  a  la 
presentació de les justificacions de les subvencions atorgades en l'exercici del 2012 no podrà superar el dia 28 de febrer 
de 2013 i les atorgades en l'exercici del 2013 no podran superar el dia 28 de febrer de 2014. El procediment per a la  
justificació,  que es podrà fer en qualsevol  moment dins el termini  assenyalat,  està regulat en l'Ordenança General 
esmentada i serà condició indispensable tenir aquest tràmit aprovat per obtenir el dret a accedir a les subvencions de 
l'exercici de 2013 objecte d'aquesta convocatòria.

BASES ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DEL SERVEI DE JOVENTUT DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER  
A LA CONCESSIÓ D'AJUTS I SUBVENCIONS A GRUPS DE JOVES O ENTITATS JUVENILS, PER A PROJECTES  
DEL 2013

1.- OBJECTE

L'objecte  d'aquestes  bases  és  l'atorgament  de  subvencions  per  part  del  Servei  de  Joventut  de  l'Ajuntament  de 
Granollers, als grups de joves sense personalitat jurídica pròpia i a les entitats juvenils, amb la finalitat de promocionar i  
donar suport al seus projectes i iniciatives.

Aquestes bases complementen la Normativa General  per a la concessió d’ajuts de subvencions o ajuts municipals 
aprovada pel  Ple en sessió celebrada l’28 de febrer de 2006, de conformitat  amb allò que estableix en el títol  4rt 
disposició 27.

2.- CONDICIONS PER A L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ O AJUT

Aquestes subvencions són compatibles amb l’obtenció d’altres beques, ajuts, subvencions o premis per a la mateixa 
finalitat,  procedents de qualsevol  de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, 
sempre que l’import de les subvencions no superin aïllada o conjuntament el cost total de l’activitat subvencionada.
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No  serà  compatible  amb  l’obtenció  de  subvenció  pel  mateix  projecte  presentat  en  un  altre  servei  de  la  mateixa 
administració.

D’acord  amb allò  que s’estableix  a  l’article  9  de la  Normativa  General  per  a  la  concessió  de  subvencions  i  ajuts 
municipals, l’Ajuntament podrà atorgar subvencions indirectes amb la prestació dels serveis assenyalats en el seu article 
10.

És requisit indispensable per obtenir ajuts en les diferents convocatòries de subvencions que aprovi l’Ajuntament de 
Granollers que les entitats estiguin inscrites en el Registre Municipal  d’Entitats i  Associacions Ciutadanes, així com 
l'actualització i/o modificació de les dades registrades,

3.- PERÍODE

Les actuacions objecte d’aquestes subvencions s’han de realitzar al llarg de l’any natural de la convocatòria.

4.- DESTINATARIS

Poden sol·licitar aquestes subvencions els grups de persones joves que, com a tal grup, no tinguin personalitat jurídica 
pròpia i les entitats juvenils formalment constituïdes i registrades al Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Granollers, 
sustentades exclusivament en el voluntariat, i que compleixin els següents requisits:

Relatiu als grups de joves:

a) Estar format per un mínim de 4 persones joves i que 2/3 parts del total de les persones membres tinguin edats 
compreses entre els 16 i els 30 anys. Almenys una de les persones membres ha de ser major d’edat.

b) Presentar la sol·licitud en el termini i la forma esmentats en aquestes bases.

c) Si és el cas, haver justificat les subvencions atorgades anteriorment per l'Ajuntament.

Relatiu a les entitats:

a) Les associacions han d’estar constituïdes legalment i,  si  tenen la seu o una delegació a Granollers, han d’estar 
inscrites en el Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament de Granollers.

b) Presentar la sol·licitud en el termini i la forma esmentats en aquestes bases.

c) Si és el cas, haver justificat les subvencions atorgades anteriorment per l'Ajuntament.

5.- ACTIVITATS QUE FONAMENTEN L'ATORGAMENT

La subvenció es condiciona a la  realització per  part  de les persones o entitats beneficiàries en l’àmbit  previst  als 
projectes o activitats juvenils que impulsin accions a la ciutat i en general als projectes que reverteixen en la millora de la 
qualitat de vida dels joves de la ciutat.

6.- LÍNIES D’ACCIÓ SUBVENCIONABLES

Per a l’avaluació i la selecció dels projectes, només es tindran en compte projectes que:

a) fomentin els joves com agents actius de la ciutat, mitjançant l’associacionisme i la participació social i/o,

b) el seu àmbit temàtic inclogui prioritàriament l’emancipació de les persones joves i/o la cohesió social (integració de 
col·lectius amb dificultats socials) i/o,

c) promoguin el foment cultural dels joves en activitats obertes de la ciutat i/o,

d) fomentin la formació dels membres de la pròpia entitat a fi de millorar la gestió i dinamització de la mateixa.

7.- CRITERIS EXCLOENTS

1- Quedaran exclosos de rebre suport econòmic qualsevol projecte presentat que es consideri inviable econòmicament.

2-  Quedaran  exclosos  de  rebre  suport  qualsevol  projecte  presentat  que  promogui  actituds  o  comportaments 
discriminatoris de qualsevol tipologia. C
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3- Quedaran exclosos de rebre suport qualsevol projecte presentat que no respecti el mediambient ni l'assumpció de 
criteris de sostenibilitat ecològica.

8.- CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

L’import màxim, i que no ha de ser distribuït obligatòriament a la seva totalitat, de les subvencions que es convoquen 
per a projectes juvenils és de 10.000 EUR, import que anirà a càrrec de la partida pressupostària del 2013, del Servei de 
Joventut sota el concepte “Altres transferències dinamització juvenil”.

9.- CRITERIS OBJECTIUS DE L’ATORGAMENT

9.1 Línies d’acció subvencionables a, b i c:

1. El nombre de persones previstes en relació a l’activitat, fins a 10 punts.

2. Altres fonts de finançament: pròpia, altres administracions.. que permetin la viabilitat del projecte, fins a 10 punts.

3. Els elements de difusió previs que s’utilitzaran, fins a 10 punts.

4. La difusió del projecte que es faci posteriorment (mostra, exposició, xerrada del projecte presentat a la resta de la 
ciutadania), fins a 5 punts.

5. La participació de les persones del grup o entitat sol·licitant en els òrgans de participació de l’Ajuntament, fins a 10 
punts.

6. Que el projecte pugui servir d’exemple de bona pràctica per a altres grups, fins a 5 punts.

7. El grau d’innovació del projecte en el seu context, fins a 10 punts.

8. El treball transversal i/o en xarxa (es tindrà en compte els diferents agents socials que col·laboren en el projecte)  
especialment els projectes o accions presentats per més d’una entitat o  que impliquin la  participació  d’altres  entitats. 
Fins a 10 punts.

9. La realització d’activitats als barris perifèrics de la ciutat, fins a 5 punts.

10. La previsió de continuïtat de futur, fins a 5 punts.

11. Fàcil accessibilitat dels joves a les activitats del projecte (econòmica), fins a 5 punts.

12. Voluntat d'obertura a la a la resta de la ciutat 5 punts.

13. La correcta presentació dels projecte. Fins a 5 punts.

14. Previsió d'activitats a realitzar per la pròpia entitat al llarg del 2012. Fins a 5 punts.

15. L’assoliment d’objectius previstos del Projecte 2011 no degudament justificat, fins a -10 punts.

9.2 Línies d’acció subvencionables d):

1. La formació reverteixi en la millora de la gestió i dinamització de la mateixa entitat.

La sol·licitud de subvenció serà denegada si no s’obtenen 50 punts.

10.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE LA QUANTIA INDIVIDUALITZADA DE LA SUBVENCIÓ

L’import de subvenció que cada grup o entitat pugui rebre dependrà de la puntuació obtinguda pel projecte i de la 
consignació pressupostària de la convocatòria. La puntuació marcarà el percentatge que s’atorgarà en funció de la 
quantitat sol·licitada, sempre tenint en compte les següents condicions:

a) Si la Comissió de Valoració considera que el pressupost no està ajustat a les necessitats reals, i per tant la quantitat  
sol·licitada tampoc està ajustada, introduirà les correccions oportunes per tal de determinar quin és l’import sobre el que 
s’aplicarà la puntuació.
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Els projectes que rebin suport econòmic, hauran de tenir en compte que amb l'import concedit l'entitat haurà d'assumir 
totes les despeses generades pel desenvolupament de la mateixa. L'Ajuntament cedirà infraestructura, espais i serveis 
d'impremta que no suposin un cost afegit.

b) Si la suma dels imports del total de projectes fos superior a la consignació pressupostària, s’aplicaria una reducció 
proporcional a cadascun per tal d’igualar les dues quantitats. En cap cas una sola entitat podrà percebre més del 50% 
de la quantia total destinada a les subvencions a entitats juvenils quan la suma dels imports superi els 10.000 EUR.

c)  Si  l’import  sol·licitat  excedeix  el  50% del  cost  de l’activitat,  serà aquest  segon el  que es tindrà en compte per 
l’atorgament. Això no obstant, es podrà arribar fins al 100% del cost sempre i quan es justifiqui de forma motivada per 
part del grup de joves sol·licitant que es tracta d’activitats de gran interès públic i/o social i que no es podrien portar a 
terme sense la percepció d’una subvenció que financi la totalitat del projecte.

11.- COMISSIÓ DE VALORACIÓ

Es portarà a terme una taula tècnica-política on es definirà atorgament de les subvencions de les diferents entitats 
juvenils i posteriorment i abans de l’aprovació per junta de govern es crearà un espai de discussió amb les pròpies  
entitats juvenils.

12.- SOL·LICITUDS

Les sol·licituds per a les subvencions s'han de presentar a la Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Granollers, 
fins al 28 de febrer de 2013. La presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Les sol·licituds han d'estar signades per la persona per la persona que actuï en representació del grup o entitat i s'han 
de presentar acompanyades de la documentació següent:

12.1.- En relació amb els grups de joves i a les entitats juvenils:

a) Descripció de les característiques del grup o entitat (com s’ha format, quan, amb quins objectius, etc.).

b) Pel cas dels grups de joves, dades dels membres majors d’edat del grup que responen de forma mancomunada de la 
realització de l’activitat i de les obligacions que com a persones beneficiàries de la subvenció corresponen al grup.

c) Declaració de compromís de participar en el projecte des del principi fins al final i, declaració de corresponsabilització 
que la subvenció obtinguda es destini a la finalitat prevista, segons el model de sol·licitud.

d) Declaració sobre el fet d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social.

12.2.- En relació amb el projecte:

a) Descripció de les persones destinatàries.

b) Objectius del projecte.

c) Descripció del projecte.

d) Programa d’activitats i cronologia del projecte.

e) Pressupost equilibrat de despeses i ingressos, que demostrin la viabilitat econòmica del projecte.

f) Detall de la previsió, el més exhaustiva possible, d’aquells serveis de titularitat pública que considerin necessaris per 
al desenvolupament de les seves activitats. Descripció de les infraestructures que es sol·liciten a l’Ajuntament.

g) Declaració de si s’han demanat o s’han obtingut altres subvencions per a la mateixa finalitat.

h) Les dades bancàries on s’ha de fer l’ingrés de la subvenció, segons model oficial.

13.- JUSTIFICACIÓ

Les persones beneficiàries han de presentar dins el termini previst, com a justificant del total de l’actuació objecte de la  
subvenció:

a) Memòria de l’activitat subvencionada.

b) Valoració raonada de com ha repercutit en el grup o entitat la realització del projecte. C
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c) Balanç econòmic d’ingressos i despeses on consti l’aportació del Servei de Joventut de l’Ajuntament de Granollers.

d) Relació de les altres subvencions rebudes o, si escau, del finançament propi per a l’activitat subvencionada, indicant 
la procedència, la quantitat i l’aplicació en el pressupost.

e) Les entitats justificaran mínim el mateix import pel qual se’ls hagi concedit la subvenció.

f) El termini de presentació dels justificants és fins el 28 de febrer de 2013.

g) Sens perjudici de les formes de justificació indicades, les persones beneficiàries de les subvencions estan obligades 
a atendre els requeriments d’informació i justificació que els formuli el servei de Joventut de l’Ajuntament de Granollers.

i) El procediment per a la justificació, que es podrà fer en qualsevol moment dins el termini assenyalat, està regulat en 
l'Ordenança General esmentada i serà condició indispensable tenir aquest tràmit aprovat per obtenir el dret a accedir a 
les subvencions de l'exercici d'objecte d'aquesta convocatòria. El pagament de la subvenció es realitzarà de forma 
anticipada i sense necessitat de presentació d'aval, atesa la naturalesa de la seva concessió.

j)  D'acord  amb allò  que  estableix  l'article  17  de  l'Ordenança  General  de  Subvencions,  el  termini  màxim  per  a  la 
presentació de les justificacions de les subvencions atorgades en l'exercici del 2012 no podrà superar el dia 28 de febrer 
de 2013 i les atorgades en l'exercici del 2013 no podran superar el dia 28 de febrer de 2014. El procediment per a la  
justificació,  que es podrà fer en qualsevol  moment dins el termini  assenyalat,  està regulat en l'Ordenança General 
esmentada i serà condició indispensable tenir aquest tràmit aprovat per obtenir el dret a accedir a les subvencions de 
l'exercici de 2013 objecte d'aquesta convocatòria.

BASES ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DEL SERVEI D'EDUCACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A  
LA CONCESSIÓ D'AJUTS I SUBVENCIONS PER A PROJECTES DEL 2013

Article 1. Objecte de la normativa

L’objecte d’aquest  document  és complementar l’Ordenança General  de Subvencions de l’Ajuntament de Granollers 
aprovada per l’Ajuntament en Ple en sessió celebrada el 26 d’abril de 2006 i parcialment modificada per acord de plenari 
de 26 d’octubre de 2010.

Article 2. Qui pot sol·licitar els ajuts o subvencions

2.1 El Servei d’Educació de l’Ajuntament de Granollers estudiarà i, si s’escau, concedirà els ajuts i les subvencions que 
consideri adients a tots aquells projectes que siguin presentats per persones físiques, persones jurídiques, entitats i 
associacions de la ciutat de Granollers, i registrades al registre d’entitats de l’Ajuntament de Granollers, d’acord amb allò 
que s’estableix a l’Ordenança General esmentada a l’article 1r, sempre i quan els àmbits d’actuació s’emmarquin en 
qualsevol dels conceptes subvencionables.

2.2  La  sol·licitud  d’aquestes  subvencions  i  la  seva  eventual  concessió  és  compatible  amb  la  sol·licitud  a  altres 
institucions o administracions per el desenvolupament de la mateixa activitat subvencionada.

2.3 Inscripció en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes, així com l’actualització i/o modificació de les 
dades registrades, és requisit indispensable per obtenir ajuts en les diferents convocatòries de subvencions que aprovi 
l’Ajuntament de Granollers.

Tota la  informació necessària  per  a  la modificació de les dades de les entitats  en el  Registre  Municipal,  es troba 
disponible a la pàgina web de l'Ajuntament:

http://www.granollers.cat/tramits/sollicitud-modificacio-dades-al-registre-municipal-dentitats-i-associacions-ciutadanes

Article 3. Conceptes subvencionables

3.1. La formació i la participació, de tota la comunitat educativa en valors que primin la sostenibilitat medi ambiental i  
l'estalvi energètic.

3.2. L'accés a la participació en activitats educatives extraescolars de tot l'alumnat.

3.3. El foment de la participació de les famílies en les activitats del centre educatiu i la ciutat.
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Article 4. Línies de subvenció

Per  a  les  sol·licituds  que  s'ajustin  als  àmbits  d'actuació  assenyalats  en  l'article  tercer  el  servei  d'Educació  de 
l'Ajuntament de Granollers estableix per a l'any 2013 3 línies de subvenció a programes, projectes o activitats els quals 
s'assenyalen a continuació:

4.1.- Línia d'ajuts a: La formació i la participació, de tota la comunitat educativa en valors  que  primin  la  sostenibilitat 
medi ambiental i l'estalvi energètic:

- Projectes que promoguin el coneixement i la sensibilització vers el medi ambient.
- Projectes que promoguin la reducció i/o el reciclatge de residus.
- Projectes que impliquin a l'alumnat i professorat en l'estalvi energètic.
- Projectes que impliquin a les famílies en el coneixement i la sensibilització vers el medi ambient.

4.2.- Línia d'ajuts a: L'accés a la participació en activitats educatives extraescolars de tot l'alumnat:

- Projectes que fomentin l'organització de les activitats amb voluntariat.
- Projectes que facilitin l'accés a les activitats de tot l'alumnat, promovent activitats de baix cost.
- Projectes que es realitzin a través de programes d'aprenentatge-servei.
- Projectes que es realitzin conjuntament entre vàries entitats.

4.3.- Línia d'ajuts a: El foment de la participació de les famílies en les activitats del centre educatiu i de la ciutat:

- Projectes que fomentin l'organització i/o participació d'activitats de formació per a les famílies.
- Projectes que fomentin la convivència i la integració de totes les famílies de l'escola.
- Projectes de formació organitzats per vàries entitats i/o associacions.
- Projectes que fomentin la xarxa entre les associacions de famílies.

No es subvencionaran més de 2 projectes, encara que siguin de línies d'ajuts diferents.

Article 5. Indicadors complementaris

A més de l'ordre de prioritats establert en l'article 3 d'aquest annex a l'Ordenança General, el Servei d'Educació valorarà 
especialment l'evolució de l'entitat i la constatació dels indicadors quantitatius i qualitatius següents:

- L'evolució pressupostària de l'entitat i la seva capacitat en l'obtenció de recursos externs o generats per la mateixa 
dinàmica associativa en el darrer any.

- El nombre d'associats a l'entitat.

- En el cas d'escoles o associacions de mares i pares, les línies educatives.

- L'obertura del projecte a la participació ciutadana.

- La vinculació a Granollers del projecte pel qual es sol·liciti l’ajut.

- La novetat i la innovació del projecte.

Article 6. Subvencions indirectes

6.1. servei  d'Educació  podrà  atorgar  subvencions  indirectes  amb  la  prestació  dels  serveis  que  es  descriuen  a 
continuació:

a) Préstec d'infraestructures i activitats diverses, sempre que hi hagi material disponible a l'Ajuntament i no comporti un 
cost afegit pel servei d'educació.

b) Utilització dels equipaments de titularitat municipal per a activitats, en les condicions previstes en les ordenances 
fiscals vigents.

c)  Ús de la impremta municipal  que anunciïn les activitats incloses en els projectes subvencionats.  No s'inclou les 
despeses derivades del disseny, muntatge i fotolits.

d) La cessió d'espais, que poden ser per part d’un local o la seva totalitat, per un temps determinat, sempre que no 
comporti un cost afegit per el servei d'educació.
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e)  El suport tècnic dels professionals del servei d'Educació per a desenvolupar el projecte, sempre que les tasques 
pròpies del servei ho permetin.

6.2. Aquelles entitats educatives que es vulguin acollir a aquesta modalitat d'ajut hauran de detallar en la memòria dels 
projectes corresponents, una previsió el més exhaustiva possible d'aquells serveis de titularitat pública que considerin 
necessaris per al desenvolupament de les seves activitats.

Article 7. Objectes no subvencionables

No seran objectes subvencionables:

- La compra de material escolar, mobiliari i material informàtic.
- Les festes relacionades amb el calendari escolar.

Article 8. Avaluació de les sol·licituds

Les sol·licituds presentades seran avaluades per un òrgan col·legiat que estarà format com a mínim per:

- Regidor delegat (president).
- Cap del servei d'educació o persona en qui delegui.
- Un tècnic del servei d'educació.

Article 9. Documentació específica

9.1. Les  entitats  educatives  que  es  vulguin  acollir  als  ajuts  objecte  d’aquesta  normativa,  hauran  de  presentar  la 
documentació assenyalada en l’article 12 de l’Ordenança General i també les 2 fitxes/resum que es lliuraran des del 
Servei d’Educació.

9.2. El model de fitxa s’adjunta com annex al present document. Les dues fitxes s'hauran de presentar conjuntament en 
el moment de presentar la sol·licitud d'ajut.

9.3.  És imprescindible  que les fitxes estiguin degudament  complementades.  Cal  que en el  pressupost del  projecte 
s'especifiquin bé els conceptes d'ingressos i depeses.

Article 10. Terminis

10.1. El termini màxim per a la presentació de les sol·licituds de subvencions assenyalades en aquestes bases es fixa el 
dilluns 28 de febrer de 2013.

10.2. La manca de documentació requerida serà comunicada per a la seva subsanació en el termini de 10 dies i, la no  
aportació de la mateixa en aquest plaç suposarà el desistiment en la seva sol·licitud.

10.3. El termini màxim per a l'atorgament o denegació de la subvenció no podrà excedir els 3 mesos des del termini de 
presentació de sol·licituds. La manca de resolució dins d'aquest termini es considera desestimació de la sol·licitud.

10.4. El termini màxim per presentar la justificació de les subvencions concedides en la present convocatòria serà el 28 
de febrer de 2014.

Article 11. Requisits addicionals

11.1. D'acord amb allò que estableix l'article 17 de l'Ordenança General per a la Concessió de Subvencions i Ajuts 
Municipals, el termini màxim per a la presentació de les justificacions de les subvencions atorgades en l'exercici del 
2012 no podran superar el dia 28 de febrer de 2013.

11.2. El procediment per a la justificació, que es podrà fer en qualsevol moment dins el termini assenyalat, està regulat  
en l'Ordenança General esmentada i serà condició indispensable tenir aquest tràmit aprovat per obtenir el dret a accedir 
a les subvencions de l'exercici d'objecte d'aquesta convocatòria. El pagament de la subvenció es realitzarà de forma 
anticipada i sense necessitat de presentació d'aval, atesa la naturalesa de la seva concessió.

11.3. En els annexos d'aquestes Bases s'adjunten els models per relacionar les factures i les depeses corresponents a 
la justificació de les subvencions concedides als projectes del 2012. C
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11.4. Les entitats justificaran les subvencions, com a mínim, pel mateix import pel qual se li hagi concedit la subvenció.

BASES ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DEL SERVEI D'ESPORTS DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A  
L'OBTENCIÓ D'AJUTS I SUBVENCIONS PER A PROJECTES DEL 2013

Article 1.- Objecte de la normativa

L'objecte d'aquest document és complementar l'Ordenança General  de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, 
aprovada per l'Ajuntament en Ple en sessió celebrada el 26 d'abril de 2006 i parcialment modificada per acord de plenari 
de 26 d'octubre de 2010.

Article 2.- Qui pot sol·licitar els ajuts o subvencions

2.1.- El Servei d'Esports de l'Ajuntament de Granollers estudiarà, i si s'escau concedirà, els ajuts i les subvencions que 
consideri adients a tots aquells projectes que siguin presentats per, entitats i associacions esportives de Granollers 
d'acord amb allò que s'estableix a l'Ordenança General de Subvencions esmentada, sempre i quan els àmbits d'actuació 
s'emmarquin  en  qualsevol  dels  conceptes  subvencionables.  Excepcionalment  es  podrà  concedir  una  subvenció  a 
persones físiques o a entitats de fora de Granollers.

2.2.-  La  sol·licitud  d'aquestes  subvencions  i  la  seva  eventual  concessió  és  compatible  amb  la  sol·licitud  a  altres 
institucions o administracions per el desenvolupament de la mateixa activitat subvencionada, sempre que la concessió 
de les dues no superi l'import previst de despesa.

Article 3.- Tipus de subvencions

3.1.- Seran subvencions indirectes tots aquells ajuts i col·laboracions que l'Ajuntament pot facilitar a les entitats i que no 
tenen cap cost per a elles. Entre aquestes es contempla com a subvenció indirecta, entre altres, la utilització de les 
instal·lacions  esportives  municipals  i/o  altres  equipaments,  l'ús  de  determinat  material  de  infraestructura,  trofeus, 
impremta municipal, neteges de via pública en la celebració d'activitats...

Aquests ajuts es concediran segons disponibilitat pressupostària el Servei d'Esports per a 2013.

3.2.- Seran subvencions directes tots aquells ajuts dineraris bé siguin per una activitat anual o puntual i dependrà de la 
disponibilitat pressupostària del Servei d'Esports per a 2013.

Article 4.- Programes, projectes o activitats subvencionables

Per a les sol·licituds que s'ajustin als àmbits d'actuació assenyalats en l'article segon, el Servei d'Esports de l'Ajuntament 
de  Granollers  estableix  per  a  l'any  2013  2  conceptes de  subvenció  a  programes,  projectes  o  activitats  els  quals 
s'assenyalen a continuació:

Concepte 1: Ajuts a la promoció d’activitat esportiva.
Concepte 2: Ajut per la celebració d’activitats puntuals (entre 1 i 7 dies).

Desenvolupament:

Concepte 1: Fa referència a un ajut a tota l'activitat en general de la temporada (inclou les activitats puntuals).
Concepte 2: sol·licitud només per al projecte en qüestió. Queda exclòs el concepte 1.

Article 5.- Indicadors que s'aplicaran en la concessió de les subvencions directes.

Les subvencions de 2013 es concediran bàsicament segons el nombre d'esportistes federats que formin part de l'entitat 
i en segon lloc segons el nombre d'activitats que organitzin.

Per aquest motiu les dades imprescindibles a presentar seran les següents:

- Número de jugadors federats i/o inscrits en el Consell Esportiu del Vallès Oriental.
- Número d'equips inscrits a la federació o en el Consell Esportiu del Vallès Oriental.
- Nivell territorial on participa l'equip de més representació del club (sènior o juvenil, o júnior o...).
- Any de fundació de l'entitat.
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- El projecte esportiu (anual) i el pressupost oficial de la temporada, aprovat per l'Assemblea o organisme equivalent.
- El projecte de l'activitat per la qual es demana subvenció amb el pressupost general de l'entitat i el pressupost detallat 
de l'activitat.

Es tindrà també en consideració la següent informació:

- Promoció del nom de la ciutat.
- La participació en activitats organitzades pel Servei d'Esports de l'Ajuntament de Granollers.
- La col·laboració amb programes i activitats esportives municipals.
- El treball de multiculturalitat.
- L'atenció al gènere.
- L'organització d’esdeveniments esportius a nivell local, autonòmic, nacional i internacional.

Article 6.- Documentació específica. Ajuts indirectes

Atès el que disposa l'Ordenança General de Subvencions, l'Ajuntament podrà atorgar subvencions indirectes.

Aquelles entitats que es vulguin acollir a aquesta modalitat d'ajut hauran de detallar en la documentació corresponent 
(fitxa 3), una previsió el més exhaustiva possible d'aquells serveis de titularitat pública que consideri necessaris per al 
desenvolupament de les seves activitats. Aquesta sol·licitud es presentarà com a mínim 21 dies abans de la celebració 
de l'activitat.

Pel  que fa a infraestructura (taules,  cadires,  tarimes,  plafons,...),  l'Ajuntament  facilitarà a les entitats  sol·licitants el 
material  de que en disposi,  sense cap cost, sent responsabilitat  d'aquesta recollir-lo i  retornar-lo. En el  cas que la 
quantitat de material que es pugui cedir sigui inferior al demanat, l'Ajuntament no realitzarà cap lloguer del mateix a 
càrrec del seu propi pressupost.

Pel que fa a la utilització de la impremta, aquest ajut inclou només la impressió (i per tant no inclou la manipulació,  
planxes i altres). És condició imprescindible rebre el vist-i-plau del Servei d’Imatge i Comunicació del mateix Ajuntament.

Article 7.- Documentació a presentar

Les entitats esportives que es vulguin acollir als ajuts objecte d'aquesta normativa, hauran de presentar la documentació 
assenyalada en l'article 12 de l'Ordenança Generals de Subvencions (fitxa 4) i també les fitxes/resum que es lliuraran 
des del Servei d'Esports, el model de les quals s'adjunta com annex al present document. La fitxa resum número 1  
caldrà omplir-la una sola vegada per part de l'entitat. Pel que fa a les altres sol·licituds, s'haurà d'emplenar una fitxa per 
a cada projecte (fitxa núm. 2) en funció de les línies d'ajut a les quals es vulgui acollir l'entitat sol·licitant.

Article 8.- Període de presentació de sol·licituds.

El termini màxim per a la presentació de les sol·licituds de subvencions assenyalades en aquest annex es fixa el dimarts 
28 de febrer de 2013.

El termini màxim per a l'atorgament o denegació de la subvenció no podrà excedir els 3 mesos des del termini de 
presentació de sol·licituds. La manca de resolució dins d'aquest termini es considera desestimació de la sol·licitud.

Article 9.- Justificacions

D'acord  amb  allò  que  estableix  l'article  17  de  l'Ordenança  General  de  Subvencions,  el  termini  màxim  per  a  la 
presentació de les justificacions de les subvencions atorgades en l'exercici del 2012 no podrà superar el dia 28 de febrer 
de 2013 i les atorgades en l'exercici del 2013 no podran superar el dia 28 de febrer de 2014. El procediment per a la  
justificació,  que es podrà fer en qualsevol  moment dins el termini  assenyalat,  està regulat en l'Ordenança General 
esmentada i serà condició indispensable tenir aquest tràmit aprovat per obtenir el dret a accedir a les subvencions de 
l'exercici de 2013 objecte d'aquesta convocatòria.

No es tramitarà cap nova sol·licitud si no s'ha justificat la subvenció anterior.

Les entitats justificaran el mateix import per el qual se'ls hi hagi concedit la subvenció.

Un cop concedida la subvenció, l'Ajuntament abonarà el 100% de l'import concedit –sempre que la justificació concedida 
en l'últim exercici estigui justificada- i segons disponibilitat de la Tresoreria municipal. C
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Article 10. Avaluació de les sol·licituds

Les sol·licituds presentades seran avaluades per un òrgan col·legiat que estarà format com a mínim per:

- Regidor delegat (president).
- Cap del servei d'Esports o persona en qui delegui.
- Un tècnic del servei d'Esports.

Article 11.- Compromisos dels sol·licitants

L'entitat es compromet a:

Col·laborar amb l'Ajuntament de Granollers en la promoció de l'esport quan aquest li demani col·laboració.

-  A difondre els valors de l'esport  entre els seus jugadors, entrenadors i  seguidors i  a fer-los complir en les seves 
activitats.

-  A  presentar  el  document  de  compromís/objectius  per  la  temporada  2012/2013  pel  que  a  valors  es  refereix 
(www.granollers.cat/esports/document. Veure l’apartat de “Declaració d'intencions...”).

-  A tenir sempre actualitzada la informació de  l'Observatori de l'Esport granollerí promogut per l'Ajuntament i per tant 
entregada la última documentació sol·licitada.

- A fer un correcte ús de les instal·lacions esportives i a fer-se càrrec dels desperfectes ocasionats pels seus jugadors i 
seguidors.

-  A col·laborar  amb l'Ajuntament  a  la  divulgació  i  implementació  de plans  de  sostenibilitat  i  ajustos  a la  despesa 
energètica.

Article 12.- Condicions de registre municipal

La inscripció en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes, així com l'actualització i/o modificació de les 
dades registrades, és requisit indispensable per obtenir ajuts en les diferents convocatòries de subvencions que aprovi 
l’Ajuntament de Granollers.

Tota la  informació necessària  per  a  la modificació de les dades de les entitats  en el  Registre  Municipal,  es troba 
disponible a la pàgina web de l’Ajuntament:

http://www.granollers.cat/tramits/sollicitud-modificacio-dades-al-registre-municipal-dentitats-i-associacions-ciutadanes

BASES ESPECÍFIQUES DEL SERVEI DE SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS  
PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS I SUBVENCIONS PER A PROJECTES DEL 2013

Article 1. Objecte de la normativa

L’objecte  d’aquest  document  és  la  complementació  de  la  Ordenança  General  de  Subvencions  i  Ajuts  Municipals 
aprovada per l’Ajuntament en Ple en sessió celebrada el 28 de febrer de 2006, de conformitat a allò establert al paràgraf  
setè  de  l'apartat  introductori  de la  mateixa  Ordenança municipal  on  es  determina  que les  diferents  àrees  en què 
l'Ajuntament  s'estructura  ha  d'aprovar  les  corresponents  bases  específiques  que,  en  cap  cas,  podrán  estar  en 
contradicció amb la ordenança general.

Article 2. Concepte de subvenció

S'entendrà per subvenció qualsevol disposició de diners efectuada per l'Ajuntament a favor de persones públiques o 
privades, i que compleixin els requisits següents,de conformitat a l'establert a l'article segon de la Ordenança General de 
Subvencions de l'Ajuntament de Granollers:

a) que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris

b) que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un projecte, la realització d'una 
activitat,  l'adopció  d'un comportament  singular,  ja  efectuats  o per  efectuar,  o  la  concurrència  d'una  situació,  en el 
benentès que el beneficiari ha de complir les obligacions materials i formals que se'n derivin C
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c) que el projecte, l'acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o 
d'interès social o de promoció d'una finalitat pública.

Article 3. Caràcter de les subvencions

Les subvencions atorgades tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables i reduïbles en tot moment, no 
generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

Les subvencions estan afectes al compliment de la finalitat d'interès general a què es condicioni el seu atorgament i 
tenen caràcter no devolutiu, sens perjudici del reintegrament inherent a l'incompliment de les condicions i càrregues 
imposades en l'acte de la seva concessió.

L'Ajuntament quedarà exempt de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les 
actuacions a què quedin obligades les persones o entitats subvencionades.

Article 4. Finalitat de les subvencions

Les subvencions han de finançar obres o activitats d'interès públic o social.

Article 5. Sol·licitants

El servei de Serveis Socials i Gent Gran de l’Ajuntament de Granollers estudiarà i, si escau, concedirà els ajuts i les  
subvencions que consideri adients a aquells projectes que siguin presentats per persones físiques, persones jurídiques, 
entitats i  associacions d’acord amb allò que s’estableix a la Normativa General esmentada a l’article primer de les 
presents bases específiques.

Article 6. Conceptes subvencionables

6.1.- Participació de la població en programes de Serveis Socials

6.2.- Programes iniciats pels Serveis Socials municipals en què ja es preveia que, finalitzada l’actuació directa dels 
serveis, els usuaris mantindrien les activitats fent una recerca d’ajuts diversificada.

6.3.- Iniciatives els grups mateixos, creant activitats en què interessin donar suport a la iniciativa de participació social.

6.4.- Activitats que per diferents raons, el servei no pot crear i que son necessàries per la qual cosa, s’acorda que un 
grup, associació o institució, es faci càrrec del seu funcionament.

6.5.- Ampliació de la xarxa de recursos socials.

Article 7. Criteris de valoració

7.1.- Criteri excloent.- Compliment d'un o més dels conceptes subvencionables relacionats a l'apartat 6è.

Les sol·licituds es valoraran com a “compleix / no compleix”.

Els projectes que no acompleixin aquest criteri no tindran dret a la concessió de subvenció.

7.2.- Criteri excloent.- Adequació. Adequació del pressupost presentat a la realització de l'activitat proposada.

Els projectes es valoraran com a “adequat / no adequat”.

Aquells projectes amb pressupostos que es considerin no adequats i que, per tant, no acompleixin aquest criteri no 
tindran dret a la concessió de subvenció.

7.3.- Criteri de ponderació.- Per a aquells projectes que acompleixin els dos requisits anteriors, es valorarà la capacitat 
econòmica del sol·licitant, i es concedirà puntuació d'entre 1 i 3 en funció de si la situació econòmica del sol·licitant 
resulta insuficient o molt feble, fins al punt d'arribar a impedir la realització de l'activitat projectada.

La puntuació més alta serà per aquells projectes que per la capacitat econòmica del sol·licitant tinguin un major risc en 
la seva realització. C
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Aquesta puntuació servirà per determinar el percentatge de subvenció a atorgar, d'acord al següent criteri:

a.- 3 punts 100 % de l'import sol·licitat.
b.- 2 punts  80 % de l'import sol·licitat.
c.- 1 punt  50 % de l'import sol·licitat.

7..4.-  Les  valoracions  dels  criteris  d'adequació  i  viabilitat  seran  aplicats  pel  tècnic  de  Serveis  Socials  referent  al  
programa en què es desenvolupen les activitats del col·lectiu sol·licitant, que emetrà el corresponent informe valoratiu.

Article 8. Línies de subvenció prioritàries

El Servei de Serveis Socials i Gent Gran de l’Ajuntament estableix com a línies de subvenció prioritàries per a l’any 2013 
aquelles  que  s’ajustin  als  àmbits  d’actuació  assenyalats  a  l’article  anterior  i  que  potenciïn  programes  o  projectes 
orientats a:

8.1. Col·lectius de risc social.
8.2. Coordinació amb els programes d’actuació del servei de Serveis Socials i Gent Gran.

Article 9. Indicadors complementaris

A més de l’ordre de prioritats establert en els articles 6è i 7è de les bases presents, el Servei de Serveis Socials i Gent 
Gran valorarà especialment l’evolució de l’entitat i la constatació dels indicadors quantitatius i qualitatius següents:

9.1 Les associacions o entitats que poguessin justificar la seva solidesa i la continuïtat de l’activitat o el programa per al  
qual han demanat la subvenció.

9.2 L’evolució pressupostària de l’entitat i la seva capacitat en l’obtenció de recursos externs o generats per la pròpia 
associació.

9.3 La vinculació a Granollers i comarca de l’entitat.

Article 10. Quantia de les subvencions

L'import global màxim en concepte de subvenció es concedirà des del servei de Serveis Socials i Gent Gran, i serà de  
6.100,00 EUR (segons disponibilitat pressupostària).

El imports concedits aniran a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents, de disponibilitat dedicada en la seva 
totalitat a aquest concepte:

H461.23320.48001 1.000,00 EUR
H461.23120.48001 1.500,00 EUR
H462.23150.48001 3.600,00 EUR

Article 11. Sol·licituds i concessió

11.1. Per a la concessió de les subvencions caldrà la prèvia sol·licitud, en la qual s'ha de fer constar:

a.- que la subvenció es demana per a una actuació concreta que s'especificarà a la sol·licitud.

b.-  identificació  (nom i  domicili)  de qui  subscriu  la sol·licitud,  i  el  caràcter  amb què ho fa  (en nom propi  o com a 
representant legal o voluntari),

c.- identificació (nom i domicili) de qui ha de ser el beneficiari.

11.2. A la petició de subvenció caldrà igualment adjuntar:

a.- Descripció de l'activitat o projecte a subvencionar,

b.- Pressupost total de l'activitat o projecte,

c.- Declaració de les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat, i el compromís de comunicar a l'Ajuntament 
l'atorgament de les que s'obtinguin en el futur. C
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d.- Compromís de complir les condicions i càrregues de la subvenció.

e.- Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits.

f.- Dades bancàries on, si és subvencionada l'activitat proposada, es podrà transferir l'import de la subvenció.

g.- Declaració d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

11.3. Quan s'observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar la informació, es donarà 
als  sol·licitants  un  termini  de  10  dies  per  subsanar  els  defectes  o  omissions  o  per  ampliar  la  informació,  amb 
l'advertiment exprés que, passat aquest termini sense que s'hagi complert el requeriment, se'l tindrà per desistit de la 
sol·licitud.

11.4. És requisit indispensable per a l'obtenció d'una subvenció que l'entitat sol·licitant estigui inscrita en el Registre 
Municipal d'Entitats i Associació Ciutadanes, així com l'actualització i/o modificació de les dades registrades. Tota la 
informació necessària per a la modificació de les dades de les entitats en el registre municipal es troba disponible a la 
pàgina web de l'Ajuntament.

11.5. El termini per presentar les sol·licituds de subvenció s'iniciarà a partir del dia 1 de febrer de 2013 i finalitzarà el dia 
28 de febrer de 2013.

11.6. L'atorgament de subvencions en el marc de la present convocatòria s'efectuarà mitjançant acord de la Junta de 
Govern Local.

11.7. El procediment de concessió s'ha de resoldre com a màxim en el termini de tres mesos des de l'acabament del  
termini  de  presentació  de  sol·licituds,  entenent-se  que  la  manca  de  resolució  en  aquest  sentit  tindrà  efectes 
desestimatoris.

11.8. El beneficiari no pot exigir l'augment o la revisió de la subvenció.

Article 12. Acceptació

Amb caràcter general, s'entendrà acceptat l'ajut econòmic per part del beneficiari si en el termini d'un mes, comptat a 
partir de la data de notificació, aquest no manifesta expressament la renúncia.

Article 13. Pagament i justificacions

El  pagament  de les subvencions  es realitzarà de forma anticipada,  abans de la  justificació,  i  sense necessitat  de 
presentació d'aval, atesa la naturalesa de la seva concessió.

Les subvencions estan afectes al compliment de la finalitat d'interès general a què es condicioni el seu atorgament. 
Malgrat això, podrà exigir-se'n el seu reintegrament en cas d'incompliment de les condicions i càrregues imposades en 
l'acte de la seva concessió.

La justificació de les subvencions concedides en el marc de la present convocatòria es s'haurà de presentar el darrer dia 
hàbil del mes de febrer de l'any 2014, de conformitat a l'establert a l'article 17 de la Ordenança General de Subvencions  
de l'Ajuntament de Granollers.

Article 14. Justificació subvencions anteriors

D’acord amb allò que establert  a l'article 13.5 de la Ordenança General  per a la concessió de subvencions i  ajuts 
municipals, no es podran atorgar noves subvencions si no estan justificades les atorgades amb anterioritat.

El termini màxim per a la presentació de les justificacions de les subvencions atorgades en l’exercici del 2012 no podrà  
superar el 28 de febrer de 2013. El procediment per a la justificació, que es podrà fer en qualsevol moment dins el  
termini assenyalat, està regulat en la Ordenança General esmentada i serà condició indispensable tenir aquest tràmit 
aprovat per obtenir el dret a accedir a les subvencions de l’exercici de 2013 objecte d’aquesta convocatòria.

Als  annexos  d’aquestes  bases  s’adjunta  el  model  per  relacionar  les  factures  i  les  despeses  corresponents  a  la 
justificació de les subvencions concedides als projectes del 2012 i dels exercicis anteriors.
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Dilluns, 28 de gener de 2013

Article 15. Règim jurídic

Són normes d'aplicació subsidiària a les presents bases específiques:

a) Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
b) Real Decret 887/2003,de 21 de juliol, d'aprovació del Reglament de la Llei general de subvencions.
c) Ordenança General de Subvencions, aprovada per l'Ajuntament en Ple en data 28 de febrer de 2006 i parcialment 
modificada per Ple de l'Ajuntament en sessió de 26 d'octubre de 2010.

Donar la necessària publicitat a aquesta convocatòria.

Granollers, 16 de gener de 2013
La secretària general accidental, Àngels Badia i Busquets

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

30
01

62
1

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002


		2013-01-25T13:24:05+0100
	


25/01/2013
13:24:04




