La Junta de Govern Local d’aquest ajuntament, en sessió de data 21/03/2019, va
aprovar inicialment les bases que han de regir la convocatòria pública per a la
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, per a
promoció del logotip de les Festes Quinquennals d’Alcanar 2019.
Aquestes bases se sotmeten a información pública, pel termini de 20 dies hàbils a
comptar des de la data de publicació en el Butlletí Oficial de la Província (BOPT), amb
exposició al tauler d’edictes de l’Ajuntament, a fi que per les persones interessades s’hi
puguin presentar al•legacions, reclamacions o suggeriments. Transcorregut el termini
d’exposició sense que s’hi hagin produït reclamacions i/o al•legacions, aquestes Bases
quedaran aprovades definitivament.
BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN
CONCEPTE DE PROMOCIÓ DE LES FESTES QUINQUENNALS 2019,
MITJANÇANT EL SEU LOGOTIP
1. Objecte, finalitat i període d’execució.
Les presents bases tindran com a finalitat donar suport a la promoció que fan les
entitats en la promoció de les Festes Quinquennals 2019, amb el marcatge del logotip
oficial de les Quinquennals al seu material tèxtil esportiu.
Les subvencions, segons el que preveuen aquestes bases, s’hauran de destinar a
finançar les equipacions esportives, samarretes, etc., amb el logotip de les
quinquennals 2019 (amb les dimensions mínimes marcades de 23 x 8.5 cm amb el
logotip rectangular o 15x13 cm, amb el logotip quadrat.
La finalitat d’ aquestes no podrà ser en cap moment de caràcter lucratiu mitjançant la
venda o distribució oberta a tothom.
Requisits dels beneficiaris/àries.
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques o
jurídiques que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre
que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i reuneixin les següents
condicions:


-Estar registrades com a entitats al registre d’entitats municipals de
l’Ajuntament d’ Alcanar
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ANUNCI DE L’AJUNTAMENT D’ALCANAR
d’aprovació de les bases que regeixen la convocatòria pública per a la concessió
de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a promoció del
logotip de les Festes Quinquennals d’Alcanar 2019

2. Obligacions dels beneficiaris/àries.
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les
especificades a l’article 14 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en
cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció.


Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen
a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva
justificació d’acord amb l’establert a les presents bases.



Els/les perceptors/res de les subvencions concedides per l’Ajuntament,
s’obliguen a destinar la totalitat de la subvenció a l’ objectiu de la mateixa, així
com a la seva justificació d’acord amb l’establert a les presents bases.



Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.



El/la beneficiari/ària de les subvencions, està obligat a sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció
General de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida
en relació amb la subvenció concedida.



No és podran contradir les normes generals d’aquest subvenció ni les normes
concretes en referència a l’ús del logotip de les Festes Quinquennals.

3. Procediment de concessió.

4. Criteris objectius d’atorgament de les subvencions
Les subvencions s’atorgaran mitjançant un barem que atorgarà un punt per cada euro
de despesa i en base al total de la despesa presentada per les entitats i la disponibilitat
econòmica de la partida s’assignarà la quantitat corresponent.
Totes les entitats que els siguin assignats imports fins a 300€ rebran el total de l’ import
, un cop realitzada aquesta primera valoració , es recalculara el valor del punt amb els
imports restants.
En cas que els imports acumulats dels/de les sol•licitants amb dret a subvenció superi
el crèdit disponible, aquest es prorratejarà.
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El procediment per a la concessió d'aquests reconeixements serà en règim de
concurrència competitiva, mitjançant la comparació de les sol•licituds presentades, a fi
d'establir una relació entre les despeses realitzades per cada entitat i el total de la
partida disponible.

5. Quantia total màxima dels reconeixements a atorgar i consignació
pressupostària.
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2019 per a la concessió de les
subvencions estan regulats en les presents bases i l’aplicació pressupostària on s’ha
proposat que es consignen aquestes despeses són les següents:
341-4800010: 8.000,00 euros.
No podran atorgar-se reconeixements per import superior a l’esmentat.
La concessió d’aquests reconeixements queda condicionada a l’existència de crèdit en
les aplicacions pressupostàries corresponents.
6. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió.
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les
reconeixements previstos en les presents bases la Regidoria d’Esports a través de la
comissió de valoració. Els membres d’aquesta comissió de valoració seran designats
per resolució d’alcaldia.
La proposta de concessió dels reconeixements serà elaborada per aquest òrgan
constituït i que estarà format per les següents persones:





L’Alcalde o persona en qui delegui.
El/la Regidor/a de l’àrea o en qui delegui
El tècnic, administratiu o auxiliar de l’àrea
Personal del departament d’ Intervenció.

La comissió avaluadora té facultats per realitzar, per mitjà dels seus membres, quantes
comprovacions estimi necessàries per a la millor qualificació dels mèrits adduïts,
podent convocar si ho considera necessari en algun cas concret, a algun dels
aspirants a una entrevista personal. Constituïda vàlidament la citada Comissió i una
vegada finalitzat el corresponent estudi dels expedients de cadascun dels aspirants, la
comissió avaluadora formularà proposta d'adjudicació de les subvencions, perquè les
dictamini i s'aprovi, si escau, per acord de Junta de Govern Local prèvia fiscalització
del departament d’ intervenció.
El departament d’intervenció, en l’exercici del control financer de la justificació, pot
acudir a totes aquelles comprovacions que estimi necessàries.
7.Termini de presentació de sol•licituds i documentació a aportar.
El termini de presentació de sol•licituds i de la justificació serà des de l’ aprovació
d’aquestes bases fins al 10 de maig de 2019
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L’òrgan competent per resoldre serà la Junta de Govern la qual podrà,
discrecionalment, deixar desert el concurs o no esgotar el crèdit total previst.

La sol•licitud i la documentació requerida serà presentada en el Registre de
l’Ajuntament d’Alcanar, situat al carrer Generalitat núm.10, a l'atenció de la Regidoria
d'Esports.
El model normalitzat de sol•licitud i justificació de subvenció, podrà sol•licitar-se al
registre de l’ Ajuntament o a la Regidoria d’ Esports (serveis agraris).
La presentació de la sol•licitud de reconeixement pressuposa el coneixement i
l’acceptació de les normes que la regulen.
Les sol•licituds deuran adjuntar una relació amb les factures, els originals de les
mateixes i el justificant de pagament.
Despeses subvencionables.
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables totes aquelles
despeses corrents en material tèxtil destinat a la difusió i publicitat del LOGOTIP de les
Quinquennals 2019.
Els justificants de les despeses no hauran de correspondre més d'un dels conceptes
especificats, corresponents a les despeses ocasionades per l'entitat en el transcurs del
període compres entre l’1 d’octubre de 2018 i 10 de maig de 2019.
La justificació de les despeses haurà de realitzar-se mitjançant aportació de factures
originals, a nom de l’entitat.
Caldrà aportar també la documentació acreditativa de pagament de cada factura .
Termini de resolució, de notificació i règim de recursos.
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol•licituds i justificacions
presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.

Un cop acordada la concessió de les subvencions i aprovació dels justificants,
aquestes seran notificades a les entitats interessades en un termini màxim de 10 dies
des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst a la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent a la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la
seva notificació.
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El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol•licituds.

8. Forma de pagament.
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop.
9. Mesures de garantia.
Queden exonerats de la constitució de garantia, llevat que hi hagi una previsió
expressa en contra a les bases reguladores:
a. Les administracions públiques, els seus organismes vinculats o dependents i les
societats mercantils estatals i les fundacions del sector públic estatal, així com les
entitats anàlogues de les comunitats autònomes i de les entitats locals.
b. Els beneficiaris de reconeixements concedits per un import inferior a 3.000 euros,
llevat dels casos establerts a l’apartat 3 de l’article 42 del RGS.
c. Les entitats que per llei estiguin exemptes de la presentació de caucions, fiances o
dipòsits davant les administracions públiques o els seus organismes i entitats
vinculades o dependents.
d. Les entitats no lucratives, així com les federacions, confederacions o agrupacions
d’aquestes, que desenvolupin projectes o programes d’acció social i cooperació
internacional.
10. Compatibilitat amb d’altres subvencions.
La subvenció atorgada serà incompatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats per la mateixa activitat. Els beneficiaris no
podran presentar les factures que justifiquen aquesta subvenció en cap altra
justificació de subvenció o ajut atorgat per l’ Ajuntament d’ Alcanar.

Estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la subvenció
falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva
concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits
previstos en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
12. Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en el Títol IV del Real Decret
887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament i al
Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament.
13. Règim jurídic supletori
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11. Reintegrament.

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de
21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança
General de Subvencions de l’Ajuntament, les Bases d'Execució del Pressupost
General pel present exercici, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
L’ALCALDE,
Joan Roig Castell
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Alcanar, signat electrònicament al marge.

