BASES GENERALS PER A LA CONCESSIÓ
DE SUBVENCIONS CULTURALS
Article 1. Objecte de la convocatòria
Aquestes bases tenen com a objectiu establir les normes generals per a la sol·licitud, la
resolució, la justificació i el pagament dels ajuts econòmics a càrrec del Patronat
Municipal de Serveis Culturals.
Es considerarà subvenció qualsevol ajut, directe o indirecte, dinerari o en espècie, que
pugui ser valorat econòmicament i que vagi a càrrec del Patronat Municipal de Serveis
Culturals.

Article 2. Destinataris
Podran acollir-se a aquestes bases les entitats culturals del Vendrell, sense ànim de
lucre, inscrites en el Registre Municipal d’Entitats, sempre que realitzin programes i
activitats de promoció i difusió cultural o festes populars relatives a l’exercici en curs.

Article 3. Règim general aplicable
El règim general aplicable es regula segons la Llei 38/2033, de 17 de novembre, general
de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; les Bases Generals de
Subvencions de l’Ajuntament del Vendrell; el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; la Llei 30/1992 de 26
de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú i la Llei 26/2010 de 3 d'agost de règim jurídic i del procediment de
les administracions públiques de Catalunya.
Per a tot allò no previst en aquests bases, s’aplicarà el que estableixi la normativa vigent
en matèria de subvencions.

Article 4. Publicació de les bases de subvenció
Aquestes bases de subvenció, un cop aprovades pel Ple del Patronat Municipal de Serveis
Culturals, se sotmeten a informació pública en el termini de 20 dies hàbils i es publiquen
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) i en el taulell
d’anuncis de la corporació. S’inserirà una referència d’aquest anunci en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya (DOGC).

CAPÍTOL I – SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ
Article 5. Convocatòria
La convocatòria serà aprovada pel Ple del Patronat Municipal de Serveis Culturals d’acord
amb la seva normativa reguladora i es farà pública al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.

Article 6. Termini de presentació de sol·licituds
El termini per presentar la sol·licitud de subvenció és de 30 dies naturals a partir de
l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al taulell d’anuncis de
l’Ajuntament.
La sol·licitud de subvenció s’ha de presentar degudament emplenada i signada al
Registre General de l’Ajuntament del Vendrell, situat al Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC)
(de la plaça Vella, 1, del Vendrell, o de l’avinguda de la Generalitat, 30-32 de Comaruga).
Les sol·licituds de subvencions fora dels terminis determinats en les convocatòries de
caràcter general tindrà caràcter excepcional, i la seva resolució serà discrecional i tindrà
en compte l’existència de crèdit pressupostari.

Article 7. Documentació
7.1

Sol·licitud segons el model normalitzat que s’adjunta a aquestes bases de
subvenció i es troba disponible al web de l’Ajuntament del Vendrell,
www.elvendrell.net.

7.2

Pressupost general d’ingressos i despeses de l’entitat previst per a l’any en curs
detallant-ne les activitats per les quals es demana la subvenció.

7.3

Memòria explicativa de les activitats que es realitzaran des de l’entitat l’any en
curs.

7.4

Declaració sobre si s’han demanat o s’han obtingut, i quines quantitats en aquest
cas, ajuts a altres organismes amb la mateixa finalitat i exercici.

7.5

Dades bancàries del compte en el qual, si és subvencionada l’activitat proposada,
es podrà transferir l’import de la subvenció.

Article 8. Compensació de diferències
Per a les sol·licituds presentades de forma incompleta o errònia, s’estableix un termini de
10 dies hàbils, a partir del requeriment de l’Administració, per resoldre les diferències o
adjuntar els documents pertinents.
Un cop superat aquest termini sense resoldre el requeriment, es declararà la sol·licitud
desestimada.

Article 9. Acceptació
Els destinataris de les subvencions aprovades hauran d’acceptar, de forma expressa, tot
allò que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i aquestes
bases de subvenció, mitjançant la signatura del model normalitzat de sol·licitud.

CAPÍTOL II – RESOLUCIÓ DE SUBVENCIONS
Article 10. Procediment de la concessió
El procediment de la concessió d’aquestes subvencions es tramita en règim de
concurrència competitiva, i s’iniciarà sempre d’ofici mitjançant convocatòria.
Els ajuts regulats per aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, no generen cap
dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a
precedent.

Article 11. Instrucció i concessió
L’òrgan competent per a la instrucció del procediment de subvenció és la Regidoria de
Cultura (Patronat Municipal de Serveis Culturals).
El Ple del Patronat Municipal de Serveis Culturals, serà l’òrgan competent per aprovar les
quantitats que rebrà cada entitat cultural que hagi presentat la petició de subvenció.

Article 12. Termini de resolució
Una vegada analitzades les sol·licituds presentades, l’òrgan competent les resoldrà en el
termini de fins a 2 mesos des de la finalització del termini de presentació de les
sol·licituds.

Article 13. Publicitat de la resolució
La resolució de les subvencions es publicarà al BOPT i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament
del Vendrell.

Article 14. Criteris de valoració
Per quantificar l’import de l’ajut econòmic que atorgarà a cada entitat es valoraran
diferents aspectes:
14.1

La promoció del desenvolupament i la consolidació de les entitats culturals i
els col·lectius artístics del Vendrell, per tal que puguin oferir serveis i activitats
en el camp de la cultura d’interès per a la vila del Vendrell.

14.2

La promoció de la integració i la cohesió social.

14.3

La promoció del teixit associatiu i l’afavoriment de la cooperació entre el
sector públic i el privat.

14.4

L’interès, la repercussió i la singularitat de les activitats.

Les subvencions es destinaran sempre a la realització d’activitats concretes i
determinades, i no en canvi a finançament de les despeses generals de funcionament o
d’estructura de les entitats que en puguin ser beneficiàries.

Es podran desestimar aquelles peticions que, segons el programa presentat o conceptes
per als quals es demana la subvenció o l’ajut, es considerin no prioritàries.

Article 15. Finançament de les actuacions
Els ajuts que es regulen en el present plec es concediran fins a l’exhauriment de la
partida pressupostària anual que s’ha destinat a tal efecte.

Article 16. Notificació
La resolució de la subvenció es notificarà per escrit a la persona sol·licitant.

Article 17. Formalització
Per tal de formalitzar la concessió de la subvenció es signarà un conveni anual per tal
d’establir la col·laboració o el suport del Patronat Municipal de Serveis Culturals amb
cada entitat i es podrà establir la col·laboració de l’entitat en actes o activitats
organitzats per l’Ajuntament o per algun organisme autònom.

CAPÍTOL III – PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
Article 18. Pagament de la subvenció
El Patronat Municipal de Serveis Culturals farà un primer pagament, a través de
transferència bancària al compte corrent de l’entitat, consistent en el 50% del total de la
subvenció, durant el mes de juny. Aquest percentatge corresponent al primer pagament
podria variar a l’alça, fins al 75%, si l’activitat ho justifica i amb l’acord d’ambdues parts.
El Patronat Municipal de Serveis Culturals farà un segon pagament, a través de
transferència bancària al compte corrent de l’entitat, consistent en la segona part de la
subvenció, durant el mes de novembre, sempre i quan hagi rebut la justificació
correctament per part de l’entitat i hagi comprovat que s’han dut a terme correctament
les activitats.

CAPÍTOL IV – JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
Article 19. Termini de presentació de la justificació de la subvenció
El període de presentació de la justificació s’inicia un cop rebuda la primera part de la
subvenció per part del Patronat Municipal de Serveis Culturals.
Com a màxim, s’establirà el mes d’octubre de l’any en curs per presentar la justificació.
En cas de no presentar la corresponent justificació, el Patronat Municipal de Serveis
Culturals no farà efectiva la segona part de la subvenció i l’entitat no podrà demanar cap
altra subvenció.

Article 20. Com tramitar la justificació
L’entitat haurà de presentar com a justificants els comptes reals de l’exercici a què es
refereixi la subvenció.
L’entitat haurà de presentar a la Regidoria de Cultura els originals de les factures de les
activitats subvencionades fins a l’import de la subvenció concedida. Aquesta
documentació haurà de contenir tots els requisits legals que estableix la normativa vigent
aplicable.
El servei gestor revisarà la documentació presentada, farà còpia de la documentació per
tal d’arxivar-la a l’expedient corresponent i retornarà els originals a l’entitat.

CAPÍTOL V - COMPROMISOS
Article 21. Obligacions de les entitats perceptores
21.1

Formar part del Registre Municipal d’Entitats amb les dades actualitzades.

21.2

Comunicar amb prou antelació a la Regidoria de Cultura qualsevol canvi que
sorgeixi en les activitats per les quals ha sol·licitat subvenció per tornar a avaluar
els termes de l’acord.

21.3

Acceptar i assumir tot allò que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.

21.4

Estar al corrent els beneficiaris dels ajuts de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.

21.5

No tenir deutes amb l’Ajuntament del Vendrell.

21.6

No estar sotmesos a cap dels supòsits de prohibició per obtenir la condició de
beneficiari o entitat col·laboradora previstos en la Llei general de subvencions.

21.7

Fer constar, en tot el material imprès així com en qualsevol altre suport digital, la
col·laboració de la Regidoria de Cultura, posant el text i els anagrames que es
detallen a continuació:

Amb el suport de:

21.8

Les publicacions mencionades hauran de ser revisades pel Servei d’Assessorament
Lingüístic de l’Ajuntament del Vendrell abans de fer-se públiques i s’haurà
d’entregar un model abans de publicar-se.

L’incompliment de les anteriors obligacions podrà ser motiu per revocar la concessió de la
subvenció.

Article 22. Seguiment, anul·lació, revisió i reintegrament
L’òrgan competent podrà, en qualsevol moment, comprovar la realització dels
programes, així com demanar tota la documentació complementària que consideri
oportuna per al compliment de la finalitat de la subvenció, de conformitat amb l’article 33
de la Llei general de subvencions.
La nul·litat, la revisió i el reintegrament de les subvencions estan determinats en la Llei
general de subvencions. Concretament, el reintegrament està regulat de l’article 36 a
l’article 43.
Quan del balanç econòmic presentat se’n desprengui que l’activitat subvencionada ha
generat un superàvit d’explotació, la subvenció concedida es reduirà en el seu import fins
a equilibrar les despeses i els ingressos, per tal que la subvenció no pugui convertir-se en
un lucre injustificat.

CAPÍTOL VI – INFRACCIONS, SANCIONS I RESPONSABILITATS
Article 23. Infraccions i sancions administratives
Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions les accions i les
omissions tipificades en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
títol IV, articles del 52 al 68.
Les infraccions es consideraran lleus, greus o molt greus d’acord amb els supòsits de
l’esmentada Llei, i les sancions tipificades s’aplicaran als infractors.

Article 24. Responsabilitats
Els perceptors de subvencions concedides per l’Administració s’obliguen a executar les
obres, els programes o les activitats subvencionades, de conformitat amb els principis de
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat.
L’incompliment d’aquest principi originarà les responsabilitats que en
corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció.
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cas

Per tot allò no previst en aquestes bases, s’aplicarà el que estableixi la normativa vigent
en matèria de subvencions.

