SUBVENCIONS PER A ENTITATS I
ASSOCIACIONS QUE REALITZIN ACTIVITATS
EN MATÈRIA DE RELACIONS CIUTADANES,
IGUALTAT, JOVENTUT, ESPORTS, CULTURA,
EDUCACIÓ I LLEURE

NORMATIVA
●

●

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS MUNICIPALS (BOP Núm.86 de 5
de maig de 2004).
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS (Acord de
JGL de 6 de juny de 2018 – BOP Núm.115 de 14
de juny 2018).

QUÈ DIUEN LES BASES RESPECTE
AQUESTES SUBVENCIONS?
●

●

●

●

Qualsevol aportació directa o indirecta valorable
econòmicament atorgada per l’Ajuntament per
desenvolupar qualsevol activitat cultural, recreativa,
esportiva, juvenil, educativa, sanitària, ecològica, social,
cívica, solidària, etc.
Garanteix el respecte a l’autonomia de les entitats.
Acte volunari, revocable, no generen drets futurs i no
podrà excedir el 50% del cost de l’activitat. Així mateix la
suma de totes les subvencions rebudes per l’activitat no
pot superar el cost total.
Fiscalitzable en tot moment.

QUI POT DEMANAR UNA SUBVENCIÓ?
●

Entitats i associacions sense ànim de lucre.

●

Domiciliades al municipi.

●

Legalment constituides (Registre d’entitats GENCAT).

●

Inscrites al Registre Municipal d’Entitats.
–

Estatuts vingents.

–

Composició actual de la Junta directiva.

–

NIF de l’entitat.

–

–

Còpia de la resolució del Registre General
d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.
Contacte (telèfon i correu electrònic) del president/a o
persona que porti l'activitat diària de l'entitat.

QUIN ÉS EL PROCEDIMENT?
●

Sol·licitud: model normalitzat i resta de documentació exigida.
Termini acaba al cap d’1 mes de la publicació de la convocatòria al
BOP (16 juliol).

●

Requeriments: si calen, 10 dies hàbils després de notificació.

●

Informe d’Alcaldia amb proposta de resolució.

●

Resolució: Acord definitu d’atorgament per part de la JGL.

●

Notificació de la resolució a les entitats.

●

Justificació: model normalitzat i resta de documentació exigida
(factures, publicitat, etc.). Termini: 30 dies des de la finalització de
l’activitat (màxim 30 de gener de 2019).

QUINS SÓN ELS CRITERIS DE VALORACIÓ?
1) Objecte social de l’entitat i les activitats siguin
complementàries a les competències i activitats
municipals.
2) Representittivitat de l’entitat.
3) Capacitat econòmica autònoma.
4) Importància de les activitat proposades per
l’Ajuntament.
5) Foment de la participació veïnal.

QUINES SÓN LES OBLIGACIONS DELS
BENEFICIARIS?
1) Aplicar la subvenció al fi objecte de la convocatòria.
2) Justificar documentalment el bon fi de l’actuació.
3) Facilitar la fiscalització de l’Ajuntament.
4) Fer constar la col·laboració o patrocini de l’Ajuntament.
5) Comunicar l’obtenció d’altres ajudes o subvencions per
la mateixa activitat.

QUANTS DINERS HI HA DISPONIBLES?
PER ENTITATS DE SANT JULIÀ DE RAMIS
●

Projectes culturals, socials, esportius: 8.000.-€

●

Projecte educatius: 4.000.-€
PER ENTITATS DE MEDINYÀ

●

Projectes culturals, socials, esportius: 3.000.-€

●

Projecte educatius: 2.500.-€

TEMES IMPORTANTS PER A LA SOL·LICITUD
TERMINI: 16 DE JULIOL
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
●

●

MODEL DE SOL·LICITUD.
DOCUMENTACIÓ PEL REGISTRE MUNICIPAL
D’ENTITATS.

MÉS INFORMACIÓ: 972170909 – Jordi Ribas.

