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BASES PARTICULARS REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS A
PROJECTES PROMOGUTS PER LES ENTITATS CULTURALS, JUVENILS,
VEÏNALS,
GENT
GRAN,
ESPORTIVES,
FEMINISMES
I
LGTBI,
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL I ESPORTISTES LOCALS DE SANT
QUIRZE DEL VALLÈS, ANY 2017.

1. Objecte
L’objectiu d’aquestes bases particulars és la regulació de la concessió de subvencions,
dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, per a l’any 2017, per a
projectes i activitats promogudes per les entitats culturals, juvenils, veïnals, gent gran,
esportives, feminismes i LGTBI, desenvolupament econòmic local i esportistes locals
dins aquest any natural (entenent també com a any natural temporada esportiva / curs
escolar 2016-2017).
Aquestes subvencions tenen caràcter finalista i es sotmetran al que regulen aquestes
bases.
2. Procediment
El procediment fixat per a la concessió de les subvencions previstes en aquestes
bases serà el procediment de concessió en règim de concurrència competitiva.
Les subvencions regulades per aquestes normes són lliurament revocables i reduïbles
en tot moment quan es comprovi que el projecte o l’activitat subvencionada no ha estat
realitzada totalment o parcialment o s’hagi aplicat a una finalitat diferent d’aquella per a
la qual va ser concedida, no generen cap dret d’obtenció d’altres subvencions en anys
posteriors i no es poden al·legar com a precedents.
3. Beneficiaris i conceptes subvencionables
3.1 Podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en aquesta convocatòria:
a. Les associacions sense finalitat de lucre legalment constituïdes i inscrites en el
Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Sant Quirze del Vallès i que
estiguin classificades segons registre en algun d’aquests àmbits: CULTURALS
i OCI I TEMPS DE LLEURE, ESPORTIVES, GÈNERE I ORIENTACIÓ
SEXUAL, GENT GRAN, JUVENILS, VEÏNALS I DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I LOCAL. Certificar que compten amb un 75% dels membres de la
Junta empadronats a Sant Quirze del Vallès i amb un mínim d’associats al
municipi de Sant Quirze, mai inferior al 50% excepte en el cas de les entitats
de DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I LOCAL. Per les entitats d’aquest
darrer àmbit són les empreses i comerços que integren l’associació les que han
de tenir el domicili fiscal a Sant Quirze del Vallès.
b. Les persones físiques en nom propi que recull el programa de suport per a
esportistes locals.
c. Grups de joves sense personalitat jurídica que recull el programa de suport a
projectes i activitats juvenils.
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3.2 No podran obtenir la condició de beneficiari les persones o entitats en les quals
concorri alguna de les circumstàncies recollides a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
3.3 Les entitats sol·licitants podran demanar, com a màxim, una subvenció anual per
projecte, amb un màxim de dos projectes per entitat. Per projecte entenem, aquella
activitat de caràcter individual i d’interès general que pot desenvolupar l’entitat objecte
de la subvenció, sent aquesta activitat o projecte una del conjunt d’activitats que
realitza l’entitat.
Es consideren despeses subvencionables aquelles que responguin a la naturalesa del
projecte subvencionat i s’efectuïn dins el termini establert per a la realització de les
activitats en la convocatòria.
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents:
-

-

Despeses de l’adquisició de material fungible o no inventariable.
Despeses de publicitat i propaganda dirigida a la difusió de les activitats.
Despeses de lloguer d’equips de so, llums, taules, cadires, etc...
Despeses de contractació de serveis externs, contractació d’espectacles,
llicències, assegurances, arbitratges, dispositius d’assistència sanitària,
seguretat privada, etc.
Desplaçaments i dietes sempre que siguin directament relacionats amb
l’activitat desenvolupada i no superin el 50% de l’import justificable.
Despeses derivades d’activitats lúdiques i festives vinculades a l’objecte
social de l’entitat.
Despeses inventariables sempre que estiguin relacionades amb el projecte.
Despeses de manteniment de locals social sempre que no superin el 20%
de l’import justificat i estiguin directament relaciones amb el projecte.

4. Documentació, termini i lloc de presentació de les sol·licituds
Els peticionaris hauran de presentar:
o

La sol·licitud mitjançant model normalitzat amb el programa detallat del projecte
pel qual es demana la subvenció, declaració responsable i pressupost.

o

Documents específics per als programes d’esportistes locals, programa de suport
per a l’activitat i la promoció esportiva local i projectes i activitats juvenils (només
en el cas de joves sense personalitat jurídica).

Si la documentació presentada fos incorrecte o incompleta es reclamarà al beneficiari
sol·licitant el complement o la rectificació necessària en el termini de deu dies hàbils i
s’advertirà que la no-complimentació s’entendrà com un desistiment i implicarà l’arxiu
de la sol·licitud. Es donarà un termini de 10 dies hàbils per a l’esmenes i transcorregut
el termini sense que s’hagi esmenat la Comissió de valoració declararà el desestiment
de l’interessat i arxiu de la petició i no l’admetrà al tràmit de la valoració.
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La sol·licitud i la documentació requerida es podran presentar presencialment a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana o via electrònica fins 20 dies hàbils a partir de la data de
publicació en el BOP:
-

OAC Ajuntament (Plaça de la Vila, 1): de dilluns a dijous de 8.30 a 19 h i
divendres de 8.30 a 14h.
OAC Torre Julià (Les Fonts, c/Josep Mitats 10) dimecres de 16.45h a 20 h i
divendres de 8.45h a 14 h.

5. Òrgans competents per a la instrucció i concessió de les subvencions.
L’òrgan responsable per a la resolució del procediment d’atorgament de les
subvencions previstes en aquestes bases serà la Junta de Govern Local o en el seu
defecte l’òrgan que tingui la competència per raó de la quantia per a cadascú dels
programes específics d’acord amb el que estableixen les Bases d’execució del
pressupost 2017.
La proposta de resolució del procediment serà elaborada d’acord amb l’informe emès
per una comissió tècnica qualificadora única, un cop estudiades i valorades les
sol·licituds presentades, d’acord amb els barems de valoració indicats a les clàusules
específiques annex, composta pels següents membres:
-

Presidència: la tècnica de gestió de l’Àrea de Drets Socials
Desenvolupament Social i Cultural
Vocal: tècnic/a del servei de Cultura
Vocal: tècnic/a del servei de Joventut
Vocal: tècnic/a del servei de Participació Ciutadana
Vocal: tècnic/a del servei d’Esports
Vocal: tècnic/a del servei de Feminismes i LGTBI
Vocal: tècnic/a del servei de Benestar Social i Gent Gran
Vocal: tècnic/a de la unitat de Desenvolupament Econòmic i Local
Secretari: el funcionari que es designi

i

6. Crèdits pressupostaris i quantitat de les subvencions
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es reserva el dret d’adjudicar la quantitat total
o no de l’import establert a cada clàusula específica en funció de la valoració de les
propostes que es presentin al concurs i de la seva valoració.
Les subvencions atorgades dins d’aquesta convocatòria seran compatibles amb
qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats excepte en
el cas que les clàusules específiques prevegin la incompatibilitat. Tanmateix, l’import
de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en
concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos superi el cost de
l’activitat o el projecte subvencionat. En cas contrari resultarà d’aplicació el règim de
reintegraments previst al Títol II de la Llei 38/2003 General de Subvencions.
Les subvencions atorgades no podran excedir normalment el 50 per 100 del cost del
projecte a què s’apliquin, llevat que, de forma motivada, es justifiqui que es tracta d’un
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projecte de gran interès públic i/o social i que no es podrien portar a terme sense la
percepció d’una subvenció que excedeixi el 50% del seu cost. En cap cas superaran el
90% del cost projecte. Queda a càrrec del sol·licitant de la subvenció l’aportació de la
resta del cost, bé directament o per cofinançament de tercers (altres administracions,
ens públic o privats).
En el supòsit que, un cop resolt l’atorgament de les subvencions i en el transcurs de
l’exercici pressupostari, s’alliberés crèdit en alguna de les partides pressupostaries
previstes a les clàusules específiques a causa de la renúncia (total o parcial) a la
subvenció per part d’algun beneficiari, es podrà incrementar l’import concedit a
alguna/es de les sol·licituds, sense necessitat de fer una nova convocatòria, d’acord
amb els criteris de valoració i procediment establert en aquestes bases, sempre i quan
no es superi l’import de la subvenció el 90% del cost del projecte.
En cas d’obtenció concurrent de subvencions i ajuts, atorgats d’altres administracions
o ens públics o privats, nacionals o internacionals, podrà ocasionar modificacions en la
resolució de concessió.
Les subvencions s’imputaran als crèdits pressupostaris que s’especifiquen a les
clàusules específiques de l’annex.

7. Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris estaran obligats a:
-

-

-

-

Acceptar la subvenció a l’efecte del compliment de les condicions fixades per
a la seva aplicació mitjançant model normalitzat d’acceptació de la
subvenció.
Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el
comportament que fonamenta la concessió de subvencions.
Justificar el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de
l’activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió de la
subvenció. La justificació de la subvenció atorgada serà requisit
imprescindible per poder accedir a subvencions posteriors.
Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans
competents, aportant la informació que els sigui requerida.
Comunicar l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que
financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació haurà
d’efectuar-se tan aviat com es conegui, i, en tot cas, amb anterioritat a la
justificació de l’aplicació del fons percebuts.
Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
Acreditar el compliment de les obligacions comptables, mercantils i
tributàries derivades de la normativa aplicable. Disposar dels llibres
comptables, registres diligenciats i demés documents degudament auditats
en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al
beneficiari en cada cas, amb la finalitat de garantir d’adequat exercici de les
facultats de comprovació i control.
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-

-

-

-

-

-

-

-

Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos
els documents electrònics, en tant puguin ser objecte de les actuacions de
comprovació i control.
Utilitzar el català en la documentació i els elements de difusió generats per
les activitats subvencionades i també durant la realització d’aquestes
activitats de conformitat amb el Reglament per l’ús de la llengua catalana a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Fer constar la col·laboració o patrocini de l'Ajuntament en la publicitat dels
actes que se subvencionin. En tota documentació i propaganda escrita o
gràfica de l'acte haurà de constar la llegenda "amb suport de l'Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès" amb l'anagrama segons el model tipogràfic i el
disseny aprovat per l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
No es podrà subcontractar l’execució total o parcial del projecte que
constitueix l’objecte de la subvenció excepte en el cas que així ho prevegin
les clàusules específiques.
Complir la legislació laboral i fiscal pel que fa referència al personal
remunerat per realitzar el projecte, així com retribuir-lo d’acord amb la
legislació laboral vigent.
Complir amb la normativa sectorial i específica que afecta les activitats del
projecte pel qual s’ha sol•licitat aquesta subvenció (titulacions, ràtios,
assegurança de responsabilitat civil i assegurança d’accidents...) i disposar a
l’equipament on s’ha de realitzar l’activitat subvencionada d’una còpia de la
documentació abans esmentada per a la seva comprovació.
Les contractacions que facin els beneficiaris no podran estar per sobre del
preu del mercat atenent a l’article 31 de la LIei 38/2003.
Complir qualsevol altra obligació que es derivi d’aquestes bases particulars,
de les bases generals o d'altres disposicions generals vigents.
Totes les entitats beneficiàries de les subvencions, hauran de realitzar una
acció a favor de l’equitat de gènere o bé participar en alguna acció
organitzada per l’Ajuntament a tal efecte. En el moment de sol·licitar la
subvenció, l’entitat haurà d’especificar si necessitarà el suport de
l’Ajuntament per portar-la a terme i en què consistirà aquesta acció, que pot
incloure’ls en alguna de les següents línies:
o Potenciació de la coeducació.
o Accions que trenquin els estereotips sexistes
o Prevenció i sensibilització davant la violència masclista
o Sensibilització i implicació davant de la diversitat de gènere i sexual
o Accions que fomentin la presència paritària de dones i homes en els
espais de responsabilitat i presa de decisions.
o Accions que promoguin la coresponsabilitat.
Totes les entitats beneficiàries de les subvencions hauran de fer un ús de
llenguatge no sexista en els materials de les seves campanyes
La memòria de justificació haurà d’incloure les dades desglossades per sexe
o gènere del nombre de persones participants a les activitats.
Obligacions de transparència: els beneficiaris també hauran de donar
publicitat de les subvencions percebudes en els termes establerts en les lleis
19/2003, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern i 19/2004, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern. Les obligacions de transparència es
compleixen de la manera següent:
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o

-

Utilitzant mitjans propis: les entitats que percebin durant el període d'un
any ajudes o subvencions públiques en una quantitat superior a
100.000€ o que al menys el 40 per cent del total dels seus ingressos
anuals tinguin caràcter d'ajuda o subvenció pública, sempre que tinguin
un import de 5.000€ hauran de portar a terme la publicitat activa
prevista en el capítol II de la Llei 19/2003, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
o Utilitzant els mitjans propis o els que li posi a disposició l'Ajuntament:
Quan el pressupost de l'entitat beneficiària sigui inferior a 50.000€, el
compliment de l'obligació de transparència es podrà fer per mitjans
propis o utilitzant els mitjans electrònics que els oferirà l'Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès o si és l'Administració pública de la qual
provingui la major part de les ajudes o subvencions públiques rebudes.
o Comunicació de la retribució dels òrgans de direcció o administració: En
el cas que l'import de la subvenció fos superior als 10.000€, el
beneficiari haurà de comunicar a l'Ajuntament la informació relativa a les
retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l'efecte de
fer-les públiques.
Altres que es detalles a les clàusules específiques annexes.

8. Justificació de la subvenció
Els beneficiaris de les subvencions hauran de presentar la documentació justificativa
en el termini de 30 dies a comptar des de la finalització de l’activitat subvencionada i,
en tot cas, les de caràcter anual com a data màxima 30 de març de 2018.
La documentació justificativa de la realització de l’activitat o activitats subvencionades
es presentarà mitjançant model normalitzat de justificació que haurà d’incloure:
-

-

Memòria detallada del projecte al qual s’ha atorgat la subvenció.
La justificació econòmica, amb una relació escrita de les despeses del
projecte, tant de les corresponents a la subvenció atorgada com de la resta
de despeses derivades del projecte, classificades per partides, amb indicació
del número de justificant, l’import i la data, i d’altres ingressos, subvencions o
ajudes, públiques o privades, que hagin finançat el projecte subvencionat,
amb indicació de l’import i la seva procedència.
Certificat del/de la president/a que subscrigui que la subvenció atorgada
s’aplica a la finalitat per a la qual ha estat concedida.

Adjunt al formulari de memòria justificativa l’entitat haurà de presentar:
-

Les factures que justifiquin, com a mínim, el doble de la subvenció concedida
i la documentació acreditativa del seu pagament. Les factures que justifiquin
l’import subvencionat hauran de reunir els requisits següents:
 Ser originals i fotocòpies compulsades.
 Amb data de l’any que s’atorgui la subvenció (any natural o
temporativa esportiva/curs escolar 2016 – 2017).
 Anar obligatòriament a nom del beneficiari de la subvenció.
 Fer referència a despeses generades pel projecte objecte de la
subvenció.
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 Reunir el requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que
regulen les característiques de les factures i el seu contingut
(número, nom i cognoms de l’expedidor o raó social i del destinatari,
NIF, descripció de l’operació i contraprestació total, lloc i data de
l’emissió).
 Un certificat del president de l’entitat subvencionada que acrediti la
justificació de l’aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual
fou concedida.
 Un exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica
relativa a l’activitat subvencionada, que contingui la llegenda i
anagrama de l’Ajuntament. En cas d’editar materials, cal que els
textos siguin sotmesos a correcció lingüística.
 Quan l’activitat sigui cofinançada amb altres fons com altres
subvencions o
fons propis, també hauran de justificar-se
documentalment aquests imports i la procedència.
-

-

Els comprovants dels ingressos amb els requisits de la normativa aplicable.
L’acreditació de les despeses també podrà efectuar-se mitjançant factures
electròniques sempre que compleixin els requisits exigits per la seva
acceptació.
Altres que es detallin a les clàusules específiques annexes.

Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, el servei responsable
requerirà al beneficiari per corregir-la o completar-la en el termini de deu dies hàbils.
L’incomplement de qualsevol requisit establert en aquestes normes, com també la falta
de justificació de les despeses o la falta de presentació de la documentació
acreditativa, comporta la revocació i reintegrament de la subvenció concedida així com
no poder optar a subvencions posteriors.
En el cas que el beneficiari no pogués arribar a justificar adequadament la totalitat de
la despesa, la subvenció quedarà reduïda en la mateixa proporció. En cas que
l’associació o entitat organitzadora tingui personal retribuït al seu càrrec caldrà que
s’ajusti a la legislació laboral vigent.
9. Resolució
El termini per a l’atorgament de la subvenció no serà en cap cas superior a tres mesos
des de la data de la sol·licitud. La manca de resolució dins d’aquest termini produirà,
de forma general, efectes desestimatoris de la sol·licitud.
10. Convenis de col·laboració
L'Ajuntament podrà atorgar la subvenció en el si d'un conveni de col·laboració amb
l'entitat, quan s'entengui que la relació entre una i altra part sobrepassa l'aportació
dinerària. En el cas dels convenis, s'estarà a allò establert en el conveni a més
d'aquestes bases i de la normativa reguladora.
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11. Publicitat
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès farà publicitat de les subvencions concedides
amb expressió de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual
s’imputin, el beneficiari, la quantitat concedida i la finalitat o finalitats de la subvenció.
Aquesta publicitat es realitzarà en el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament quant
l’import de la subvenció concedida sigui inferior a tres mil euros i en el diari oficial
corresponent, en el cas que superi aquest import.
L’acord de resolució es farà públic mitjançant la pàgina web de l’Ajuntament i al Portal
de Transparència Municipal.
12. Reintegraments
Les entitats beneficiàries de les subvencions resten sotmeses al règim de
reintegraments previst al Títol II de la Llei 38/2003 General de Subvencions.
13. Responsabilitat civil i règim sancionador
Les entitats beneficiàries de les subvencions resten sotmeses a les responsabilitats i
règim sancionador que, sobre infraccions administratives en matèria de subvencions
estableix el Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions.
14. Disposició final
En tot el no previst en aquestes bases particulars serà d’aplicació les bases generals
reguladores per a la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 16 de febrer de 1999 (BOP 22/06/99
i DOGC 29/06/99), la Llei 38/2003, general de subvencions, el seu reglament de
desenvolupament aprovat pel RD 887/2006, de 21 juliol i la resta de disposicions
legals aplicables en matèria de règim local pel fa al procediment per a la concessió de
subvencions públiques.
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ANNEX
CLÀUSULES ESPECÍFIQUES DE LES BASES REGULADORES DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS
Programa de suport per a projectes esportius (C - 01 - 17)
Objecte de la convocatòria
És objecte d’aquesta convocatòria donar suport als projectes de les entitats esportives
per l’exercici 2017 o temporada esportiva 2016/2017.
Import de la convocatòria específica de subvencions
L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus de programa fins a un total de 56.688,48 €
que es faran efectius amb càrrec a la partida pressupostària 1300/3410/4800000 del
pressupost municipal de l’any 2017.
Requisits que han de reunir els beneficiaris
Les entitats i associacions esportives sense finalitat de lucre legalment constituïdes i
inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Sant Quirze del Vallès i
en el Registre d’Entitats Esportives de la Secretaria General de l'Esport.
Barem específic de valoració
El programa de suport per a entitats esportives locals utilitzarà els següents criteris i
barem d’acord a la puntuació que s’hi indica. Es ponderaran en el conjunt de les
activitats i en el marc de les previsions pressupostàries de l’exercici, a objecte de
garantir una millor redistribució dels recursos.
- Esportistes amb llicència federativa: 2 punts per esportista quirzetenc/a
- Esportistes amb llicència escolar: 1 punt per esportista quirzetenc/a
- Esportistes sense llicència: 0,2 punts per esportista quirzetenc/a
- Esportistes becats: 5 punts addicionals per cada esportista exempt de quotes. En
cas de beques parcials, s’aplicarà el % de punts al % de beca
- Equips participants en competicions federades: 12 punts per equip federat
- Equips participants en competicions escolars: 8 punts per equip escolar
- Activitats de caràcter restringit: 10 punts per activitat
- Activitats de caràcter obert: 20 punts per activitat
- Col·laboració en activitats de la Regidoria d’Esports: 10 punts per activitat
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CLÀUSULES ESPECÍFIQUES DE LES BASES REGULADORES DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS
Programa de suport per a esportistes locals ( C - 02 - 17)
Objecte de la convocatòria
És objecte d’aquesta convocatòria donar suport a les activitats esportives que duguin a
terme els esportistes federats residents al municipi de Sant Quirze del Vallès per
l’exercici 2017 (temporada esportiva 2016/2017).
Import de la convocatòria específica de subvencions
L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus de programa fins a un total de 1.911,52 €
que es faran efectius amb càrrec a la partida pressupostària 1300/3410/4800000 del
pressupost municipal de l’any 2017.
Requisits que han de reunir els beneficiaris
Els i les esportistes federats/des residents a Sant Quirze del Vallès que practiquen
esport federat a nivell individual, sense afany de lucre i amb llicència esportiva
pertanyent a entitats que no percebin subvenció d’aquest mateix ajuntament en d’altre
programa.
Barem específic de valoració
El programa de suport per a esportistes locals utilitzarà els següents criteris i barem
d’acord a la puntuació que s’hi indica. Es ponderaran en el conjunt dels projectes en el
marc de les previsions pressupostàries de l’exercici, a objecte de garantir una millor
redistribució dels recursos.
Edat del esportista:
- 3 punts pels esportistes menors de 20 anys
- 1 punt pels esportistes majors de 20 anys
- 3 punts pels esportistes amb disminució física, mental o psíquica
Resultats de la darrera temporada:
- 3 punts per la 1a posició en Campionat del Món o Europa i per participació en
els Jocs Olímpics
- 2,5 punts per la 1a posició en Campionat d'Espanya o pòdium mundial i
europeu
- 2 punts per la 1a posició en Campionat de Catalunya o pòdium estatal
- 1,5 punts per la 1a posició en Campionat Catalunya o Espanya per equips i
pòdium català
- 0,5 punts per participacions en altres competicions
Objectius temporada vinent:
- 3 punts per la participació en Campionat del Món o Jocs Olímpics
- 2 punts per la participació en Campionat d'Europa i Special Olympics
- 1,5 punts per la participació en Campionat d'Espanya
- 0,5 punts per participacions en altres competicions
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CLÀUSULES ESPECÍFIQUES DE LES BASES REGULADORES DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS
Programa de suport per a projectes de promoció de la cultural local ( C – 03 – 17)
Objecte de la convocatòria
Els programes o projectes derivats de l’organització d’activitats culturals que tinguin
interès públic, esdevinguin importants per la projecció de la finalitat de l’entitat i tinguin
repercussió al poble.
Tindran la consideració de subvencionables, aquells projectes culturals que es realitzin
en el terme municipal de Sant Quirze del Vallès, o fora del poble sempre i quan es
consideri d’interès per la projecció exterior de Sant Quirze a criteri de la comissió
tècnica qualificadora.
Import de la convocatòria específica de subvencions
L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus de programa fins a un total de 19.800 € que
es faran efectius amb càrrec a la partida pressupostària 1300 3340 4800000 del
pressupost municipal de l’any 2017.
Requisits que han de reunir els beneficiaris
Les entitats i associacions culturals sense finalitat de lucre legalment constituïdes i
inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Sant Quirze del Vallès.
Barem específic de valoració
Els criteris que serviran de base per la valoració i adjudicació de subvencions, seran
les següents:
L’ interès general de l’activitat en l’àmbit municipal (màxim de 20 punts)
La impossibilitat de realitzar l’activitat si no és beneficiada amb la subvenció
(màxim de15 punts)
Presentació de pla anual d’activitats (màxim de 15 punts)
L’organització i la realització de forma conjunta, entre diverses entitats,
d’activitats i projectes comuns (màxim de 20 punts)
Les activitats que complementin l’oferta d’activitats programades per
l’Ajuntament (màxim de 30 punts)
El grau de compliment de les activitats per part de les entitats sol·licitants i
l’assoliment d’objectius en anys anteriors (màxim de 20 punts).
Col·laboració en activitats populars organitzades per l’Ajuntament (10 punts per
activitat).

Aquets criteris es ponderaran en el conjunt de les activitats i en el marc de les
previsions pressupostàries de l’exercici, a objecte de garantir una millor redistribució
dels recursos.
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CLÀUSULES ESPECÍFIQUES DE LES BASES REGULADORES DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS
Programa de suport per a projectes de foment i promoció de l’activitat veïnal ( C
– 04 – 17)
Objecte de la convocatòria
Regular la distribució de fons destinats a cofinançar projectes de les associacions i
federacions de veïns del municipi que tinguin per objectiu vetllar pel benestar social del
barri i la realització d’activitats recreatives i de bon veïnatge que redundin en benefici
de les condicions materials i socials de la zona.
Import de la convocatòria específica de subvencions
L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus de programa fins a un total de 5.450 € que
es faran efectius amb càrrec a la partida pressupostària 1300.9200.4660000 del
pressupost municipal de l’any 2017.
Requisits que han de reunir els beneficiaris
Les entitats i associacions sense finalitat de lucre legalment constituïdes i inscrites en
el Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Sant Quirze del Vallès.
Barem específic de valoració
Es consideraran el següents criteris:
a) L’interès general del projecte en l’àmbit municipal i de barri. Fins a un màxim de
1 punt.
b) Número d’activitats adequades al projecte i a les finalitats de l’entitat. Màxim 2
punts (0,2 punts per activitat).
c) Grau d’autofinançament del projecte. Màxim 1 punt.
d) La concurrència o no d’altres subvencions concedides per altres
administracions. Fins a un màxim de 1 punt.
e) La col·laboració amb d’altres entitats municipals per assolir objectius comuns
i/o la programació d’activitats que contemplin altres sectors de treball com la
cultura, l’esport, la solidaritat, la defensa dels drets humans, dona, gent gran i
joventut. Fins a un màxim de 2 punts.
f) Innovació i originalitat de les activitats. Fins a un màxim de 2 punts.
g) Número d’edicions de la mateixa activitat. Fins a un màxim de 1 punt.
Aquets criteris es ponderaran en el conjunt de les activitats i en el marc de les
previsions pressupostàries de l’exercici, a objecte de garantir una millor redistribució
dels recursos.
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CLÀUSULES ESPECÍFIQUES DE LES BASES REGULADORES DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS
Programa de suport per a projectes juvenils ( C – 05 – 17)
Objecte de la convocatòria
Aquestes bases tenen per objecte regular la distribució de fons destinats a cofinançar
projectes d’entitats juvenils i grups de joves sense personalitat jurídica de Sant Quirze
del Vallès. Els projectes han de ser rellevants i s’han d’ adreçar principalment a joves
així com que fomentin i reforcin el teixit associatiu i que siguin d’especial interès social,
cultural, esportiu, lúdic, participatiu etc. per al jovent de Sant Quirze o altres col·lectius
de població, és a dir, que repercuteixin favorablement en terceres persones.
Import de la convocatòria específica de subvencions
L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus de programa fins a un total de 1.500€ que es
faran efectius amb càrrec a la partida pressupostària 1300.2313.4800000 del
pressupost municipal de l’any 2017.
Requisits que han de reunir els beneficiaris
Poden sol·licitar subvencions destinades a la realització d’activitats descrites les
entitats juvenils o associacions sense afany de lucre que tenen la seu social al
municipi i que figurin inscrites al Registre Municipal d’Associacions i Entitats
Ciutadanes així com grups de joves que, tot i actuar plegats per tirar endavant un o
més projectes, NO tenen personalitat jurídica com a tal grup.
Aquests GRUPS SENSE PERSONALITAT JURÍDICA hauran de:
estar formats per un mínim de 4 persones
el 66% de les persones membres del grup ha de tenir entre 16 i 30 anys, estar
empadronades a Sant Quirze del Vallès i almenys una d’elles ha de ser major
d’edat.
Si totes les persones membres del grup són menors d’edat, s’haurà d’incloure
una persona major d’edat que assumeixi les responsabilitats legals
corresponents.
Aquests grups no hauran de:
pertànyer o tenir personalitat jurídica delegada d’una altra entitat més gran.
Pel que fa als GRUPS NO LEGALMENT CONSTITUÏTS, a més de les abans
esmentades, tenen l’obligació de:
- Nomenar un representant o apoderat únic de l’agrupació amb els suficients
poders per a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponguin a
l’agrupació
- Que tots els i les membres del grup participin en la realització del projecte
- Que, per al què fa exclusivament als efectes del projecte i la subvenció
corresponent, els i les membres del grup en responguin solidàriament fins a 3
anys després que s’hagi acabat.
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-

Acceptar el seguiment que des de la regidoria de Joventut es faci del projecte
i aportar la documentació que, a aquest efecte, es sol·liciti

És dir, totes les persones membres majors d’edat del grup hauran de respondre de
forma mancomunada de la realització del projecte i de les obligacions que com a
beneficiari de la subvenció corresponen al grup (s’entén que també són responsables
les persones membres menors d’edat del grup però, a aquestes, no se les podrà exigir
legalment)
Barem específic de valoració
Els criteris que serviran de base per la valoració i adjudicació de subvencions seran els
següents:
a) L’interès general del projecte en l’àmbit municipal i de cara al
col·lectiu juvenil més específicament. Fins a un màxim de 1 punt.
b) L’adequació del projecte a les finalitats de l’entitat o del grup no
formal de joves. Fins a un màxim de 2 punts.
c) La concurrència o no d’altres subvencions concedides per altres
Administracions. Fins a un màxim de 2 punts.
d) La col·laboració amb d’altres entitats municipals i/o grups no
legalments constituïts per assolir objectius comuns i/o la
programació d’activitats que contemplin altres sectors de treball com
la cultura, l’esport, la solidaritat, la defensa dels drets humans, dona
i gent gran. Fins a un màxim de 2 punts.
e) La implementació de part o d’alguna línia d’actuació i/o eix estratègic
del Pla Local de Joventut. Fins a un màxim de 2 punts.
f)

Col·laboració en activitats que organitza el servei de Joventut. Fins a
un màxim de 1 punt.

Aquest criteris es ponderaran en el conjunt de les activitats i en el marc de les
previsions pressupostàries de l’exercici, a objecte de garantir una millor redistribució
dels recursos.
Justificació
Les entitats juvenils registrades es regularan per allò que preveuen les bases
particulars.
Pel que fa als GRUPS DE JOVES SENSE PERSONALITAT JURÍDICA, a més,
s’haurà de presentar:
- valoració raonada de com ha repercutit en el propi grup la realització del
projecte
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CLÀUSULES ESPECÍFIQUES DE LES BASES REGULADORES DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS
Projectes per a gent gran ( C - 06 – 17)
Objecte de la convocatòria
Són objecte d’aquesta convocatòria els projectes destinats a promoure l’envelliment
actiu i el desenvolupament d’activitats de tipus formatiu, lúdic i cultural que
contribueixin a millorar la qualitat de vida de les persones grans del municipi de Sant
Quirze del Vallès.
Els projectes que poden optar a les subvencions han de promoure l’ envelliment actiu
fomentant:
- la sensibilització, el suport i l’ajuda mútua per a les persones grans
- el desenvolupament d’ activitats de tipus formatiu, lúdic i cultural
- la col·laboració amb les activitats dutes a terme per part del servei de gent
gran municipal
Import de la convocatòria específica de subvencions
L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus de programes fins a un total de 4.500 € que
es faran efectives amb càrrec a la partida 1300. 2311. 4800000 del pressupost
municipal de 2017.
Requisits que han de reunir els beneficiaris
Entitats i associacions sense finalitat de lucre legalment constituïdes i inscrites en el
Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Sant Quirze del Vallès que tinguin com
a objectiu promoure l’envelliment actiu i el desenvolupament d’ activitats de tipus
formatiu, lúdic i cultural de les persones que viuen al municipi de Sant Quirze del
Vallès. Les entitats han de desenvolupar els projectes i/o activitats objecte de la
subvenció al municipi de Sant Quirze del Vallès.
Barem específic de valoració
Cal tenir en compte els següents criteris de valoració:
o L’interès del projecte: màxima puntuació 60 punts. En aquest punt es valorarà
l’acompliment dels següents aspectes:
- La correlació entre els objectius del projecte i els objectius propis del
servei municipal de gent gran (màxim 15 punts).
- La complementarietat amb les activitats desenvolupades per part del
servei de gent gran de l’Ajuntament (màxim 15 punts).
- La viabilitat del projecte (màxim 10 punts).
- La transversalitat i el treball conjunt amb altres entitats i/o associacions
(màxim 5 punts).
- El caràcter innovador del projecte (màxim 5 punts)
- L’impacte del projecte (els destinataris del projecte a) (màxim 15 punts).
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o Aspecte formal del projecte: màxima puntuació 20 punts. En aquest punt es
valorarà l’acompliment dels següents aspectes:
-

La metodologia emprada (màxim 10 punts).
Pressupost detallat (màxim 10 punts).

o Implantació de l’entitat a Sant Quirze del Vallès: màxima puntuació 20 punts. En
aquest punt es valorarà l’acompliment dels següents aspectes:
-

Nombre de socis residents al municipi de Sant Quirze del Vallès (màxim
5 punts).
Implicació continuada en les propostes promogudes per part de
l’Ajuntament (màxim 5 punts).
Experiència en projectes de gent gran anteriors (màxim 10 punts).

Aquests criteris es ponderaran en el conjunt de les activitats i en el marc de les
previsions pressupostàries de l’exercici, a objecte de garantir una millor redistribució
dels recursos.
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CLÀUSULES ESPECÍFIQUES DE LES BASES REGULADORES DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS EN L’ÀMBIT DE SERVEIS PERSONALS
Programa de suport per a projectes de Feminismes i LGTBI ( C – 07 – 15)
Objecte de la convocatòria .
L‘objecte d’aquesta convocatòria és la de donar suport a les entitats de dones i LGTBI
que presentin un pla anual d’activitats per aquest 2017.
Són objecte d’aquesta convocatòria les activitats o programes destinats a promoure
l’equitat de gènere i la diversitat afectiva, sexual i de gènere en tots els àmbits i el
desenvolupament d’activitats de tipus formatiu, lúdic i cultural que contribueixin a
millorar la qualitat de vida de les dones i les persones LGTBI del municipi de Sant
Quirze del Vallès.
Import de la convocatòria específica de subvencions.
L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus de programa fins a un total de 450 € que es
faran efectius amb càrrec a la partida pressupostària 1300.2313.4800000 del
pressupost municipal de l’any 2017.
Requisits que han de reunir els beneficiaris
Podran accedir a aquesta subvenció les entitats de dones i LGTBI sense finalitat de
lucre legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i
Associacions de Sant Quirze del Vallès que tinguin con finalitat promoure la
participació de les dones i persones LGTBI, l’equitat de gènere i la diversitat afectiva,
sexual i de gènere.
Barem específic de valoració
Aquests criteris es ponderaran en el conjunt de les activitats i en el marc de les
previsions pressupostàries de l’exercici, a objecte de garantir una millor redistribució
dels recursos.
L’interès general del projecte en l’àmbit municipal i per al col·lectiu de dones i
persones LGTBI més específicament (màxim 2 punts).
Adequació dels objectius del projecte al foment de l’equitat de gènere i la
diversitat afectiva, sexual i de gènere (màxim 2 punts).
Col·laborar amb el servei de Feminismes i LGTBI en la planificació d’activitats i
de les diades internacionals (màxim 2 punts).
El caràcter innovador del projecte (màxim 2 punts).
La transversalitat i el treball conjunt amb altres entitats i/o associacions (màxim
2 punts).
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CLÀUSULES ESPECÍFIQUES DE LES BASES REGULADORES DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS
Programes de Desenvolupament Econòmic i Local ( C – 08 – 17)

Objecte de la convocatòria
Són objecte d’aquesta convocatòria les activitats o programes destinats a promoure el
desenvolupament econòmic i local per assolir una major competitivitat del municipi,
tant en les àrees industrials com en els eixos comercials.
Import de la convocatòria específica de subvencions
L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus de programes fins a un total de 6.000 € que
es faran efectives amb càrrec a la partida 1300/4300/480000 del pressupost municipal
de 2017.
Requisits que han de reunir els beneficiaris
Entitats i associacions sense finalitat de lucre legalment constituïdes i inscrites en el
Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Sant Quirze del Vallès que tinguin com
a objectiu promoure l’activitat econòmica del municipi i tinguin un pla de treball anual
per desenvolupar.
Barem específic de valoració
Cal tenir en compte els següents criteris de valoració:
o L’interès del pla de treball anual i el benefici que comporta pel sector
implicat: màxima puntuació 60 punts. En aquest punt es valorarà l’acompliment
dels següents aspectes:
- La correlació i complementarietat entre els objectius del pla de treball i
els objectius propis del servei municipal de Promoció Econòmica
(màxim 15 punts).
- La viabilitat del pla (màxim 15 punts).
- El caràcter innovador del pla (màxim 15 punts)
- L’impacte del projecte (els destinataris del projecte a) (màxim 10 punts).
- La transversalitat del pla (10)
o Aspecte formal del projecte: màxima puntuació 20 punts. En aquest punt es
valorarà l’acompliment dels següents aspectes:
-

La metodologia emprada (màxim 10 punts).
Pressupost detallat (màxim 10 punts).

o Implantació de l’entitat a Sant Quirze del Vallès: màxima puntuació 10 punts. En
aquest punt es valorarà l’acompliment dels següents aspectes:
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-

Nombre de socis residents al municipi de Sant Quirze del Vallès (màxim
5 punts).
Implicació continuada en les propostes promogudes per part de
l’Ajuntament (màxim 5 punts).

Aquests criteris es ponderaran en el conjunt de les activitats i en el marc de les
previsions pressupostàries de l’exercici, a objecte de garantir una millor redistribució
dels recursos.
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