BASES REGULADORES
DE SUBVENCIONS
CARNAVAL 2019
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT
D’ESPLUGUES ADREÇADES A LES ACTIVITATS DE LA RUA DE CARNAVAL, ANY
2019

Article 1.- Objecte
L’objecte de les presents bases és definir el conjunt de condicions i el procediment
a seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació dels ajuts
que atorgui l’Ajuntament d’Esplugues a entitats ciutadanes per a la seva
participació dins la Rua de Carnaval 2019.
Article 2.- Finalitat
Aquests ajuts econòmics estan destinats a reconèixer la participació d’entitats a
la rua de Carnaval que organitza el departament de cultura de l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat, i estan destinades a sufragar les despeses
corresponents a l’elaboració de carrosses i comparses fins a un màxim del 90%
del cost de les despeses justificades.
Article 3.- Terminis de presentació de les sol·licituds
El període per sol·licitar les subvencions previstes en aquestes bases serà el que
es determini a la corresponent convocatòria.
El concurs serà convocat mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones i mitjançant
anunci al tauler d’anuncis virtual ubicat a la seu electrònica del portal web
municipal www.esplugues.cat
Així mateix, l’Ajuntament informarà individualment les entitats registrades al
Registre d’Entitats Ciutadanes d’Esplugues de Llobregat.
A més a més, es donarà publicitat del període de presentació de les sol·licituds de
subvencions al portal web d’aquest Ajuntament: www.esplugues.cat
Article 4.- Requisits i persones destinatàries de les subvencions
Poden ser sol·licitants i/o beneficiàries de les subvencions a què es refereixen
aquestes bases:


Les entitats sense ànim de lucre que estiguin degudament inscrites al
Registre d’Entitats Ciutadanes d’Esplugues de Llobregat o que hagin
sol·licitat la seva inscripció, que tinguin la seva seu social o delegació al
terme municipal d’Esplugues de Llobregat.

Requisits:


-

Obtenir una puntuació mínima en la valoració conjunta dels criteris generals
i específics:
Entitats que hagin participat amb comparsa i carrossa: 12 punts.
Entitats que hagin participat només amb comparsa: 8 punts.
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Haver participat en la rua de Carnaval que organitza el departament de
cultura de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat amb una comparsa i/o una
carrossa.



Haver presentat la justificació de qualsevol subvenció atorgada per
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, un cop exhaurits els terminis. Les
peticions que no reuneixin aquest requisit seran desestimades sense més
tràmit.



Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb
l’Ajuntament, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Seguretat
Social, així com de les obligacions per reintegrament de subvencions
atorgades per l’Ajuntament, si escau.

Article 5.- Crèdit pressupostari al qual s’atribueixen les subvencions
L’aplicació de despesa del Capítol IV del pressupost 2019 de l'Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat destinada a l'atorgament de les subvencions previstes
en aquestes bases correspon a la partida pressupostària 33.33400.48004 (Suport
entitats Culturals) amb un import disponible pels ajuts contemplats a les presents
bases de 4.000,00 euros.
Article 6.- Imports màxims subvencionables
La subvenció atorgada no podrà superar en cap cas els següents imports:
•
•

350 € per comparsa
450 € per carrossa

Article 7.- Criteris de valoració
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte
els següents criteris, aplicats d’acord amb la ponderació indicada fins un màxim
de 24 punts.
1- Criteris genèrics aplicables a les carrosses i comparses (fins a 8 punts):
- Proposta econòmica (escalat en funció de la despesa acreditada). Fins a 5 punts

DESPESA ACREDITADA
Menys de 150 €
De 151 a 300 €
De 301 a 450 €
De 451 a 600 €
De 601 € o més

PUNTS
1
2
3
4
5
2

- Per la participació de 3 vegades o més en les darreres 5 edicions: 3 punts

2- Criteris d’aplicació a les comparses (fins a 8 punts):
-

Nombre de participants a la comparsa
o Fins a 5 persones: 1 punt
o De 6 a 10 persones: 2 punts
o Mes de 10 persones: 4 punts

-

Realització de coreografies o actuacions durant la rua. 2 punts

-

Comparsa amb música 2 punts

3- Criteris d’aplicació a les carrosses (fins a 8 punts):
-

Participació amb vehicle decorat: 6 punts
Carrossa amb música: 2 punts

La subvenció serà la quantitat resultant de la suma de l’aplicació d’aquests
barems.
Restarà a càrrec del sol·licitant l’aportació de la resta del cost, bé directament o
per finançament de tercers (ens públics o privats).
El total de subvencions atorgades no podrà ser superior al pressupost anual
disponible assignat per a aquests tipus de projecte.
La quantia econòmica de la subvenció estarà vinculada a la ponderació tècnica
realitzada en base als criteris que es detallen a la present convocatòria i variarà
en funció del nombre total de sol·licituds presentades.
L’Ajuntament es reserva el dret a establir un import límit en les subvencions
atorgades a carrosses i comparses atenent a criteris de caràcter econòmic.
L’import de la subvenció rebuda no podrà, en cap cas, ser d’una quantia que, en
concurrència amb altres subvencions o ajudes rebudes d’altres administracions o
ens públics o privats, nacionals o internacionals, superin en el seu conjunt el cost
de l’activitat a desenvolupar per la persona beneficiària de l’activitat. En aquest
cas, l’Ajuntament es reserva la possibilitat de reduir la subvenció fins el cost màxim
de l’activitat.
També seran compatibles amb les subvencions municipals atorgades per a altres
projectes.
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Article 8.- Composició de la Comissió Qualificadora
Les funcions de la Comissió Qualificadora seran l’estudi de les sol·licituds
presentades en temps i forma, l’aplicació dels criteris de valoració i realitzar la
proposta de concessió a l’òrgan competent, d’acord amb el criteris de valoració
prèviament fixats.
La Comissió Qualificadora, encarregada de realitzar la proposta de resolució de
les diferents subvencions, estarà formada per:
•

Alcaldessa o regidor/a en qui delegui, responsable de cada àmbit
segons el projecte a valorar.

•

Director/a i un/a tècnic/a del servei implicat.

•

Director/a o coordinador/a de la Unitat Jurídico-administrativa de
l’Àmbit d’Acció social i Ciutadania.

Article 9.- Procediment de la concessió de les subvencions
El procediment ordinari per l’atorgament de les subvencions previstes a les
presents bases serà en règim de concurrència competitiva, i s’iniciarà a instància
de la persona interessada mitjans els impresos normalitzats i en la forma prevista
a l’article 19 de l’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions
d’aquest Ajuntament.
Junt amb els impresos normalitzats caldrà presentar també la següent
documentació:
•

Aquelles entitats que demanin més de 10.000 euros de subvenció o que ja
tinguin subvencions concedides durant l’any en curs i que amb una nova
sol·licitud superarien de forma acumulada aquest import, hauran de
presentar declaració responsable de retribucions dels òrgans de direcció o
administració (existeix imprès normalitzat de l’ajuntament a aquests
efectes)

•

Aquelles entitats on qualsevol persona relacionada amb la mateixa
(personal directiu, persones associades, monitors/es, altre personal
contractat, etc) desenvolupi tasques que impliquin contacte habitual amb
menors d’edat hauran de presentar:
a) Declaració responsable relacionant aquestes persones, especificant el
seu lligam amb l’entitat i quines funcions desenvolupa i que impliquin un
contacte habitual amb menors d’edat.
b) Certificat negatiu d’antecedents de naturalesa sexual d’aquestes
persones, de conformitat amb el que estableix la Llei 26/2015 de
4

modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència i la Llei
45/2015 de voluntariat.
L’entitat haurà d’actualitzar les dades i aportar els certificats cada cop
que es produeixi una nova incorporació d’una persona a l’entitat, sigui
el canal que sigui, i que impliqui tenir contacte habitual amb menors.
Els terminis per presentar les sol·licituds son els que es determinin a la respectiva
convocatòria.
L’òrgan competent per a l’atorgament de les subvencions serà la Junta de Govern
Local, per delegació de l’Alcaldessa. La proposta d’atorgament haurà d’ésser
formulada per la comissió qualificadora, que l’elevarà a l’òrgan competent per a la
concessió junt amb l’acta en la qual es determina la valoració dels criteris
prèviament fixats.
Article 10.- Procediment, termini de justificació i d’aplicació de les
subvencions
A aquests efectes resulta d’aplicació l’article 28 de l’Ordenança General
reguladora de la concessió de subvencions d’aquest Ajuntament.
Donat que l’activitat objecte de subvenció ja ha estat realitzada, junt amb la pròpia
sol·licitud de subvenció, es presentaran els impresos i comptes justificatius dels
mateixos, acompanyats de les corresponents factures, constituint l’omissió
d’aquest requisit motiu directe de desestimació de la sol·licitud de
subvenció.
Les subvencions concedides seran pagades en el termini màxim d’un mes (no
computa a aquests efectes el mes d’agost) a comptar des de l’acord de resolució
del present concurs de subvencions.
Article 11.- Informació sobre la gestió de la subvenció i publicitat de la
concessió de les mateixes.
L’Ajuntament resta obligat a facilitar a la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat, a efectes merament estadístics o informatius, tota la informació sobre les
subvencions atorgades o gestionades.
La “Base de Datos Nacional de Subvenciones” opera com a sistema de publicitat
de subvencions, i a aquests efectes l’Ajuntament remetrà a la BDNS la informació
sobre les convocatòries i les resolucions de concessió recaigudes.
Les persones beneficiàries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes
percebudes en els termes i condicions establerts a la Llei estatal 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; així com
a la Llei del Parlament de Catalunya, 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
5

L’atorgament de les subvencions es farà públic mitjançant edicte al Tauler
d’Anuncis de la Corporació, amb indicació de la persona beneficiaria, la quantitat
concedida i la finalitat o finalitats de la mateixa.
Article 12.- Principis ètics i regles de conducta
De conformitat amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’estableixen els
principis ètics i les regles de conducta als quals han d’adequar l’activitat les
persones beneficiàries de subvencions:
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques
i dels drets estatutaris.
c) La transparència de les activitats finançades mitjançant aportacions
econòmiques procedents de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
d) El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats, càrrecs públics, o
personal al servei de l’administració pública o dels seus ens dependents a
infringir l’ordenament jurídic o les regles de comportament establertes pel
codi de conducta.
e) El compromís de no intentar exercir influència sobre autoritat, càrrec
públic, o sobre personal al servei de l’administració pública o dels seus ens
dependents, per obtenir una actuació en benefici propi o de tercer,
respectant absolutament la seva actuació independent i no condicionada
per conflictes d’interessos, per qualsevol incompatibilitat o per qualsevol
causa que comporti el deure d’abstenció, i garant de la igualtat de tracte de
totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i arbitrarietat en
la presa de decisions o en l’informe sobre assumptes públics en els que
intervinguin per raó del càrrec o lloc de treball.
f) L’ajustament de la gestió i l’aplicació dels recursos públics a la legalitat
pressupostària i a les finalitats per a les quals s’han concebut i atorgats.
g) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies.
h) La utilització de la informació a què tenen accés en benefici de l’interès
públic, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè.
i) El compromís general i directe per la qualitat de les activitats o serveis
que presti i el compliment dels drets de les persones usuàries o
destinatàries de les seves activitats.
j) La bona fe.
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k) No oferir cap obsequi de valor, favor o servei a autoritat o càrrec públic,
o personal al servei de l’administració pública o dels seus ens dependents,
per raó del càrrec o que pugui comprometre l’execució de llurs funcions.
l) No obtenir ni tractar d’obtenir la informació o influir en la presa de
decisions de manera deshonesta.
m) El compromís de proporcionar informació actualitzada, fidel i no
enganyosa en l’actuació comprovadora de la Intervenció i de mantenir-la
actualitzada posteriorment.
n) El compromís d’acceptar i complir les mesures adoptades en el cas
d’incompliment de les obligacions legals establertes o pel codi de conducta.
L’incompliment dels principis ètics i regles de conducta establerts anteriorment per
part de les persones beneficiàries de subvencions tindrà el següents efectes:
•

Si el comportament contrari als principis ètics i regles de conducta
constitueix, simultàniament, una infracció administrativa de les recollides
als articles 52 i següent de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, es prendrà en consideració aquest comportament al
moment de determinar la graduació de la sanció corresponent. Així mateix
es procedirà a deixar constància a l’expedient i el publicarà mitjançant el
Portal de la Transparència.

•

Si el comportament contrari als principis ètics i regles de conducta no
resultés constitutiu d’una infracció administrativa de les recollides als
articles 52 i següent de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, es deixarà constància a l’expedient administratiu i es
publicarà mitjançant el Portal de la Transparència.

De conformitat amb allò que s’estableix al Reglament de patrimoni dels Ens Locals
de Catalunya, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, les entitats hauran
de complir amb les instruccions del document d’utilització de béns immobles de
titularitat municipal que han estat cedits o posats a disposició d’associacions,
fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, de forma exclusiva o compartida,
pel desenvolupament de les seves finalitats d’interès general, aprovat i modificat
per la Junta de Govern Local en dates 9 de febrer i 1 de juny de 2018,
respectivament.
La manca de compliment d’aquestes instruccions tindrà la consideració
d’incompliment del conveni o del títol en virtut del qual es disposa de l’espai de
titularitat municipal i generaran, prèvia instrucció d’expedient contradictori que
serà resolt per l’òrgan competent de l’Ajuntament, els efectes que en cada cas
correspongui, que pot comportar la revocació o a la reducció de la subvenció
atorgada, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués
avançat el seu pagament.
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Article 13.- Ús no sexista del llenguatge i prohibició de publicitat sexista.
Primer. Les persones beneficiàries d’ajuts contemplats en aquestes bases estan
obligades a incorporar en el desenvolupament de les activitats i projectes la
perspectiva de gènere i a evitar els elements de discriminació sexista en l’ús del
llenguatge, de la imatge, evitant també la publicitat sexista, en totes les seves
actuacions, inclusió feta de la fase en que actuïn com sol·licitants dels ajusts.
Aquesta obligació de les persones beneficiàries s’estén a la totalitat d’àmbits
relatius a l’execució de l’ajut, així com a la totalitat d’àmbits relacionals de la
persona beneficiària, és a dir, a les seves relacions amb les persones associades,
treballadores, voluntàries, usuàries de les activitats i amb la ciutadania en general.
Segon. El contingut d’aquesta clàusula tindrà la consideració de condició que
regeix l’atorgament dels ajuts contemplats en aquestes bases, per la qual cosa el
seu incompliment comportarà la revocació o a la reducció de la subvenció
atorgada, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués
avançat el seu pagament. Detectat el presumpte incompliment es procedirà a la
instrucció d’expedient contradictori que serà resolt per l’òrgan competent de
l’Ajuntament.
Article 14.- Normativa reguladora de les presents subvencions
Les subvencions atorgades per l’Ajuntament d’Esplugues a les que fa referència
aquesta convocatòria, es regiran, en primer lloc, per les presents Bases, i en allò
que no estigui previst en les mateixes, per les següents disposicions normatives:
•

Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions d’aquest
Ajuntament.

•

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i les
disposicions que resultin aplicables del seu reglament de
desenvolupament.

•

Normativa sobre subvencions establertes en el Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals de Catalunya.

•

La resta de normativa de dret administratiu, tant estatal com autonòmic.

Esplugues de Llobregat, a 5 de març de 2019
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