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AJUNTAMENT DE CAMARASA

Anunci d’aprovació bases específiques i convocatòria subvencions entitats 2018

Aprovació bases específiques i convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats per al foment de
projectes i activitats d’interès públic i social en l’àmbit cultural, esportiu, educatiu, de joventut, de lleure, de
participació i festes, per a l’any 2018

El  Ple  de  l’Ajuntament  de  Camarasa,  en  sessió  de  data  22  de  febrer  de  2018  va  aprovar  les  bases
especifiques i la convocatòria per a la concessió d’ajuts a atorgar per a projectes i activitats entitats per al
foment de projecte i activitats d’interès públic i social en l’àmbit cultural, esportiu, educatiu, de joventut, de
lleure, de participació i festes per a l’any 2018.

Partida Pressupostària: la dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és de
3.500 euros per a les entitats de Camarasa amb càrrec a la partida pressupostària 334 48 01 i de 1.000
euros per a les entitats de Sant Llorenç de Montgai amb càrrec a la partida pressupostària 334 48 02 del
pressupost de 2018.

Objecte i finalitat: la realització de projectes i activitats d’entitats per al foment d’activitats d’interès públic i
social en l’àmbit cultural, esportiu, educatiu, de joventut, de lleure, de participació i festes per aquest any
2018.

Règim d’atorgament: concurrència competitiva.

Beneficiaris: poden tenir la condició de beneficiaris les entitats legalment constituïdes amb seu al municipi
de Camarasa, destinades a donar suport a les activitats que es realitzin dins el propi municipi o per activitats
que es realitzin fora del  municipi  però en la seva representació i  garantint  sempre un interès local,  de
caràcter  sociocultural,  esportiu,  lúdic,  entre  d’altres,  que  compleixin  amb  les  condicions  que  estableix
l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Camarasa i els requisits que s’estableixin en les
bases generals i especifiques de l’ajut. 

Sol·licitud: La sol·licitud es presentarà en model facilitat per l’Ajuntament de Camarasa (www.camarasa.cat),
degudament emplenat i signat pel president de l’entitat, juntament amb una memòria explicativa del projecte
o activitat programada per al qual es sol·licita l’ajut, pressupost general de l’activitat desglossat d’ingressos i
despeses previstes, còpia dels estatuts i  CIF de l’entitat i  document acreditatiu de la seva inscripció al
registre corresponent

Termini de presentació: un mes a comptar des del dia següent a la publicació d’aquesta convocatòria al BOP
de Lleida.

Termini de resolució: dos mesos, a comptar des de la data d’acabament del termini de presentació de les
sol·licituds. La manca de resolució expressa tindrà efectes desestimatoris.

Termini d’execució: els projecte i activitats s’executaran durant l’any natural de l’aprovació de la convocatòria
i caldrà justificar la realització de l’actuació en el termini de tres mesos a partir de la data de finalització de
l’activitat i/o projecte i com a màxim el 31 de desembre de l’any en què es va concedir l’ajut. 
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Valoració  de sol·licituds:  l’òrgan competent  per  resoldre serà el  Ple de l’Ajuntament.  En el  moment  de
determinar la concessió de l’ajut, sempre que es disposi de crèdit suficient, es tindrà en compte els criteris
que s’estableixin en les bases de l’ajut.

Les bases especifiques que regulen la convocatòria són les que consten a l’annex següent.

Camarasa, 26 de febrer de 2018
L’alcaldessa, Elisabet Lizaso Cantón

Bases específiques per a l’atorgament de subvencions a entitats i associacions sense ànim de lucre del
municipi de Camarasa per al foment de projectes i  activitats d’interès públic i  social em l’àmbit cultural,
esportiu, educatiu, de joventut, de lleure, de participació i festes

1. Objecte
Aquestes  bases  tenen  per  objecte  regular  l’atorgament  de  subvencions  per  part  de  l’Ajuntament  de
Camarasa a les entitats sense ànim de lucre amb seu a Camarasa, per  a la realització de projectes i
activitats  culturals,  esportives,  educatives,  de  lleure,  joventut,  participació,  festes,  que  complementin  o
supleixin prestacions atribuïdes a la competència local. 

2. Beneficiaris
Poden tenir la condició de beneficiaris les entitats legalment constituïdes amb seu al municipi de Camarasa,
destinades a donar suport  a les activitats que es realitzin dins el  propi  municipi  o per  activitats que es
realitzin fora del  municipi però en la seva representació i  garantint sempre un interès local, de caràcter
sociocultural, esportiu, lúdic, entre d’altres, que compleixin amb les condicions que estableix l’ordenança
reguladora de l’atorgament  de subvencions  de Camarasa i  els  requisits  que s’estableixin  en les bases
generals i específiques de l’ajut.

3. Despeses subvencionables
Són subvencionables tant les despeses que responguin a la naturalesa de l’activitat o programa per al qual
es sol·licita l’ajut com les despeses per a finançar el normal funcionament de les entitats.

No estaran dins l’àmbit d’objecte d’aquesta línia d’ajut les activitats de caràcter únicament gastronòmic, les
inversions o lloguers sobres béns immobles, les obres, les dietes i/o desplaçaments.

Les  despeses s’hauran de realitzar  dins el  període comprès  entre el  dia 1 i  31 de desembre de cada
anualitat.

Les despeses hauran de tenir  relació directa amb el  projecte de l’activitat que va servir  de base per a
l’atorgament  de  l’ajut  (en  cas  que  hi  hagi  modificacions  substancials  importants  caldrà  presentar  una
memòria que justifiqui el canvi d’actuació).

4. Procediment
El procediment fixat per a l’atorgament de les subvencions serà la concurrència competitiva i cada entitat
només podrà presentar un projecte per any.

5. Import dels ajuts
L’import dels ajuts no podrà ser superior al 90% del cost del projecte o activitat i estarà condicionat a l’import
total de la partida pressupostària de què es disposi en el pressupost de l’Ajuntament de Camarasa de cada
any de la convocatòria destinada a aquesta finalitat.
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En casos excepcionals, l’acord de concessió podrà contemplar que l’atorgament sigui en espècie, valorant
l’especial interès públic de l’activitat subvencionada. 

6. Compatibilitat de les subvencions
Les subvencions atorgades en el marc d’aquest programa són compatibles amb l’obtenció de qualsevol altre
ajut destinat a la mateixa finalitat que hagi rebut l’entitat, havent de quedar reflexat en el pressupost de
l’activitat per a la qual es sol·licita l’ajut.

7. Presentació de sol·licituds
La  sol·licitud  es  presentarà  en  model  facilitat  per  l’Ajuntament  de  Camarasa  (www.camarasa.cat),
degudament emplenat i signat pel president/a de l’entitat, juntament amb la següent documentació:

- memòria explicativa del projecte o activitat programada per al qual es sol·licita l’ajut

- pressupost general de l’activitat desglossat d’ingressos i despeses previstes

-  còpia  dels  estatuts  i  CIF  de  l’entitat  (si  aquesta  documentació  ja  ha  estat  presentada  en  anteriors
convocatòries de l’ajut i no hi ha hagut canvis al respecte, no caldrà)

- document acreditatiu de la seva inscripció al registre corresponent (si aquesta documentació ja ha estat
presentada en anteriors convocatòries de l’ajut i no hi ha hagut canvis al respecte, no caldrà).

- model de sol·licitud de transferència bancària per al cobrament dels ajuts

L’esmena de defectes de les sol·licituds o documentació es realitzarà previ requeriment, en el termini màxim
de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de rebre la notificació, en el benentès que passat aquest
termini sense haver presentat la documentació demanada es considerarà, que el sol·licitant desisteix de la
petició.

El termini de presentació de sol·licitud s’establirà en la corresponent convocatòria de l’ajut.

8. Avaluació de les activitats a realitzar
L’òrgan  competent  per  resoldre  serà  el  Ple  de  l’Ajuntament,  prèvia  proposta  de  l’òrgan  col·legiat  que
redactarà la proposta de resolució.

En el moment de determinar la concessió de l’ajut, sempre que es disposi de crèdit suficient, es tindrà en
compte, segons programa i memòria presentada, el següent:

a) Interès general del projecte i/o activitat (30 punts)

b) Nombre de socis de l’entitat o associació. (10 punts)

c) Nombre de participants en l’activitat objecte de la subvenció. (10 punts)

d) L’interès sociocultural del projecte. (20 punts)

e) L’evolució de l’entitat en la realització d’activitats i la seva continuïtat dins el teixit associatiu del municipi
de Camarasa (20 punts)

f) La incidència de l’activitat en la dimensió social fomentant la cohesió dels ciutadans. (10 punts)
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Per a que una sol·licitud sigui objecte de subvenció haurà d’obtenir una puntuació mínima de 50 punts.

L’import de la subvenció concedida haurà de destinar-se al finançament de l’actuació per la qual s’hagués
sol·licitat, quedant facultat l’Ajuntament de Camarasa per establir el  sistema de seguiment i  control  que
estimi oportú.

Es podran desestimar aquelles peticions que segons el contingut del programa o memòria

presentat es considerin no prioritàries per a ser subvencionades.

9. Termini de resolució i notificació de les subvencions o ajuts concedits
El  termini  màxim  per  resoldre  i  notificar  la  resolució  serà  de  dos  mesos  a  comptar  des  de  la  data
d’acabament del termini de presentació de les sol·licituds. La manca de resolució expressa tindrà efectes
desestimatoris.

Una vegada notificada la concessió de la subvenció o ajut al sol·licitant s’entén que aquest l’accepta ja que
així ho manifesta expressament en la sol·licitud.

10. Obligacions dels beneficiaris
En atenció al caràcter de subvenció dels ajuts que s’atorguen, els beneficiaris assumeixen les obligacions
següents:

- executar les activitats objecte de l’ajut concedit

- justificar la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat prevista en l’acord d’atorgament. 

- sotmetre’s a les actuacions de comprovació per part de l’Ajuntament de Camarasa i d’altres entitats de
control competents, amb el compromís d’aportar la documentació que sigui requerida 

-  conservar  els  documents  justificatius  de  l’aplicació  dels  fons  rebuts,  amb  la  finalitat  de  facilitar  les
actuacions de comprovació i control.

- comunicar, amb anterioritat a la justificació, l’obtenció d’altres ajuts o recursos que financin la mateixa
actuació i que no hagin estat contemplats en el pressupost

- acreditar que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

- procedir al reintegrament dels fons rebuts, en els supòsits previstos per l’article 37 de la Llei general de
subvencions.

11. Termini d’execució i de justificació de les subvencions concedides
Els projectes, programes i/o activitats culturals per les quals s’hagi obtingut subvenció s’executaran durant
l’any natural de l’aprovació de la convocatòria.

Caldrà justificar la realització de l’actuació en el termini de tres mesos a partir de la data de finalització de
l’activitat i/o projecte i com a màxim el 31 de gener de l’any següent en què es va concedir l’ajut. 

No hi ha possibilitat d’atorgament de pròrrogues.

La justificació de la subvenció es farà mitjançant la rendició del compte justificatiu de la despesa realitzada i
consistirà en justificar la despesa realitzada sota la responsabilitat del declarant.
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No s’acceptaran justificacions de despeses que no siguin factures, és a dir, tiquets de caixa, ni albarans de
compra, comprometent-se el declarant a disposar de la correspon factura a efectes de comprovació, de la
despesa declarada en el compte justificatiu simplificat.

Si transcorregut el termini establert per a justificar l’ajut percebut l’entitat no ha presentat la documentació
requerida podrà comportar l’anul·lació total o parcial de l’ajut concedit i el reintegrament, si s’escau, en les
condicions que estableix l’article 40 de la Llei general de subvencions.

El beneficiari podrà en tot moment renunciar a l’ajut.

12. Obligació de publicitat
Caldrà fer constar en la publicitat de l’activitat el logo de l’Ajuntament de Camarasa com a col·laborador.

13. Interpretació de les bases
Qualsevol  dubte en relació a la interpretació i  desenvolupament  de les presents bases correspondrà a
l’alcaldia.

En tot el que no estigui previst en aquestes bases serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
general de subvencions i l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Camarasa.
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