CONVOCATÒRIA 2020 DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
A LES ENTITATS CIUTADANES DE TARRAGONA
PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS
1. OBJECTE
L’objecte de la present convocatòria, dins l’exercici pressupostari 2020, és l’atorgament de subvencions a entitats ciutadanes destinades a
cofinançar activitats i/o projectes d’interès social i comunitari que es realitzin dins del municipi entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any
2020, s’adrecin a la població tarragonina i que complementin o supleixin les competències i/o serveis de l’ens municipal.
Les activitats a subvencionar, que hauran de respondre als objectius estatutaris de l’entitat sol·licitant, tindran com a finalitats l’impuls i la
projecció social de l’entitat, la conscienciació, la participació de la ciutadania, la dinamització sòcio-cultural del municipi, la sensibilització i
el suport a col·lectius en situació vulnerabilitat social, la cohesió i la convivència, la igualtat de gènere i la informació i promoció de la ciutat.
No seran objecte de subvenció:
1. Les entitats amb projectes i/o activitats que pel seu contingut siguin competència específica i/o estiguin inclosos en altres línies d’ajut o
de col·laboracions d’altres departaments u organismes municipals: entitats amb projectes esportius, projectes en l àmbit de la discapacitat,
àmbit de la cooperació internacional, àmbit d’acció humanitària, àmbit de la sensibilització i educació pel desenvolupament, centres i cases
regionals, etc.
2. Els projectes i/o activitats que suposin discriminació i siguin contraris a la llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat de dones
i homes.
3. Les activitats que es realitzin fora de l’àmbit territorial del municipi exceptuant aquelles que estiguin vinculades a agermanaments, tinguin
com a objectiu la projecció i coneixement del municipi de Tarragona i/o es considerin per la comissió de valoració d’interès social i ciutadà.
4. Excursions i viatges amb finalitat exclusivament turística i/o comercial.
5. Activitats de caràcter confessional i/o polític que siguin excloents per a una part de la ciutadania. Exceptuant aquelles destinades a promocionar la vessant cultural i artística de determinades manifestacions religioses
6. Espectacles, lluites, festes populars i altres activitats que impliquin crueltat o maltractament animal d’acord amb el que disposen els articles
5, 6 i 7 del decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
Es prioritzarà en aquesta convocatòria la presentació d’un projecte per entitat sol·licitant.
2. PROCEDIMENT
Les subvencions es concediran en règim de concurrència competitiva.
Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les bases generals reguladores de concessió de subvencions per a entitats
ciutadanes, aprovades inicialment pel consell plenari de data 26 de gener de 2015 i amb caràcter definitiu amb la seva publicació al BOP
de Tarragona núm. 84, d’11 d’abril de 2015.
La tramitació dels expedients i la seva resolució s’efectuarà segons el que es disposa a les bases reguladores citades anteriorment.
3. CRÈDIT DISPONIBLE, LÍMITS DE FINANÇAMENT I CÀLCUL DE LA SUBVENCIÓ
Les subvencions tindran la consideració de despeses públiques i l’efectivitat de les mateixes quedarà condicionada a l’existència de crèdit pressupostari suficient. S’abonaran amb càrrec a l’aplicació pressupostària 01060-92411-48900 del pressupost municipal per a l’exercici 2020.
L’import màxim que es destinarà durant l’any 2020 per l’atorgament de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és de 30.000 €.
L’import màxim de la subvenció no podrà superar el 50 % del pressupost total de projecte/activitat presentat amb un màxim de 2.200 € ó,
si es el cas, el límit del pressupost disponible.
La quantitat mínima a concedir haurà de garantir en tot moment la realització del projecte a subvencionar i no serà inferior, si és el cas, a la
quantitat que s’estableixi a les bases de execució del pressupost de l’any 2020.
Per a calcular l’import de la subvenció a rebre per cadascun dels projectes seleccionats l’import total de la convocatòria es repartirà atenent
a la puntuació obtinguda i a la quantitat demanada. En cap cas es superaran els límits establerts en aquest mateix apartat.
En cas que, un cop resolta la convocatòria, quedés crèdit sense aplicació a la partida 01060-92411-48900 aquest es podrà incrementar a
la partida 01060-92413-48900, segons certificat de l’òrgan instructor, per atendre sol·licituds d’associacions de veïns i federacions veïnals
que haguessin quedat sense subvenció per motius de disponibilitat pressupostària, sempre que aquestes sol·licituds s’hagin presentat en el seu
moment a la convocatòria i a partir dels criteris, requisits, procediments i altres extrems de les seves bases específiques.
4. ENTITATS SOL·LICITANTS
Podran sol·licitar les subvencions totes les associacions i entitats ciutadanes sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i legalment constituïdes que realitzin les activitats que fonamenta l’atorgament de la subvenció, que recullin entre els seus objectius estatutaris accions relacionades
amb l’objecte de la convocatòria i que compleixin els requisits establerts al punt 4 de les bases reguladores.
D’acord al que s’estableix a l’article 11 de la llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, les entitats sol·licitants hauran
d’acreditar no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències judicials fermes condemnatòries per haver exercit
o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.
5. TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Les sol·licituds, seguint el que disposa la llei 39/2015 d’ 1 d’octubre, es presentaran electrònicament mitjançant la instància genèrica que
consta a l’apartat e-tramits, de la pàgina web municipal www.tarragona.cat, adjuntant l’imprès normalitzat de la subvenció del departament
de Relacions Ciutadanes, la qual haurà d’estar signada en format electrònic.

Les entitats interessades hauran d’adjuntat a la instància genèrica, seguint l’indicat al punt 5 de les bases reguladores de la subvenció, la
documentació següent:
1. Sol·licitud de subvenció
2. Projecte o activitat pel qual es demana subvenció on haurà de constar:
a. Nom del projecte
b. Entitat/entitats organitzadores
c. Dates de realització
d. Justificació de la necessitat del projecte/activitat
e. Objectius i persones destinatàries
f. Descripció del projecte/activitat
g. Accions de publicitat, propaganda i divulgació previstes
h. Recursos necessaris (propis i externs)
i. Cost del projecte i pressupost d’ingressos i despeses previstos
j. Criteris i indicadors de seguiment i avaluació
3. Certificat de trobar-se al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social o bé, en els casos que procedeixi, certificat negatiu
d’obligacions amb la Seguretat Social.
4. Identificació i caracterització de l’entitat (segons imprès inclòs en la sol·licitud)
5. Fotocòpia del Número d’Identificació Fiscal.
6. Fotocòpia del NIF de la persona que exerceix la presidència de l’entitat.
7. Declaració responsable de no estar incursos en cap de les circumstàncies establertes a l’article 13 de la Llei 38/2003, General de
Subvencions i a l’article 11 d ela Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes. (Imprès inclòs en la sol·licitud)
8. Declaració sobre si s’han demanat o s’han obtingut, i quines quanties en aquest cas, ajuts al mateix ajuntament o a altres organismes amb
la mateixa finalitat i exercici (imprès inclòs a la sol·licitud)
9. Certificació de l’entitat bancària on hi figuri el número de compte on s’ha de rebre la subvenció i on hi figuri l’entitat sol·licitant com a
titular. (Imprès inclòs a la sol·licitud)
El termini per a presentar les sol·licituds comença l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria en el BOPT i finalitzarà transcorreguts 20 dies naturals.
6. CORRECCIÓ DE DEFICIÈNCIES
En el supòsit de què la sol·licitud no reuneixi els requisits establerts en les bases o en aquesta convocatòria, es requerirà a l’entitat sol·licitant
per tal que subsani les deficiències o acompanyi els documents preceptius en el termini màxim de 10 dies naturals, improrrogable, indicant-li
que si no ho complimentés es desestimarà la seva sol·licitud i es tancarà l’expedient, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes
previstos a l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
7. CRITERIS DE VALORACIÓ
Les sol·licituds es valoraran fins un màxim de 100 punts d’acord amb els criteris següents:
1. Trajectòria de l’entitat sol·licitant (fins a 15 punts)
a. Nombre de socis (fins a 3 punts)
b. Grau d’execució i justificació de projectes anteriors subvencionats pel departament de Relacions Ciutadanes (fins a 5 punts)
c. Antiguitat al Registre Municipal d’Entitats (fins a 3 punts)
d. Participació en òrgans de coordinació associativa o institucional (fins a 2 punts)
e. Promoció de criteris de paritat de gènere entre les persones membres de la junta directiva de l’entitat (fins a 2 punts)
2. Valoració tècnica del projecte presentat. (fins 50 punts)
a. Beneficiaris. Nombre i col·lectius concrets (fins a 5 punts)
b. Qualitat i interès del projecte (fins a 10 punts)
c. Adequació als objectius i finalitats de la convocatòria (fins a 5 punts)
d. Originalitat i caràcter innovador del projecte. (fins a 7 punts)
e. Viabilitat tècnica i econòmica (fins a 3 punts)
f. Presència d’indicadors de seguiment i valoració. (fins a 7 punts)
g. Aportació de recursos propis de l’entitat (fins a 3 punts)
h. Solidesa i coherència global del projecte (fins a 10 punts)
3. Implicació de la ciutadania (fins a 15 punts)
a. Promoció de la participació ciutadana en la organització de l’activitat i de la implicació de la comunitat (fins a 5 punts)
b. Treball en xarxa per a la realització del projecte/activitat i incidència en l’entorn (fins a 5 punts)
c. Activitats de divulgació i informació sobre la xarxa associativa i de promoció de l’associacionisme (fins a 5 punts)
4. Foment de valors com la igualtat, la tolerància, la solidaritat i el coneixement de la pluralitat(fins a 5 punts)
5. Necessitat de què al municipi es desenvolupin les actuacions previstes al projecte/activitat. (fins a 5 punts)
6. Accions de formació adreçades a socis i ciutadania (fins a 5 punts)
7. Accions de projecció i coneixement de la ciutat (fins a 5 punts)
Es consideraran com a subvencionables els projectes que obtinguin un mínim de 20 punts i es prioritzarà un projecte per associació.

8. CÀLCUL DE LES SUBVENCIONS A REBRE
Per calcular la quantitat a rebre per cada entitat es procedirà de la següent manera:
1. Es valoraran les sol·licituds presentades en temps i forma atenent als criteris establerts
2. Les entitats que no superin un mínim de 20 punts (el 20 % de la puntuació total) seran excloses del procés de distribució de les subvencions.
3. S’atorgaran les subvencions de forma descendent d’acord a l’ordre resultant de la puntuació obtinguda per cada entitat i atenent al
pressupost total del projecte o activitat a subvencionar, la quantitat demanada i les limitacions establertes al punt 3 d’aquesta convocatòria, fins a exhaurir la disponibilitat pressupostària.
9. ORDENACIÓ, INSTRUCCIÓ, RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ
El procediment per a la ordenació, instrucció, resolució i notificació de la subvenció serà l’establert als punts 8 i 9 de les bases generals.
10. PUBLICITAT
La publicació de les subvencions concedides s’efectuarà d’acord amb el que es disposa a la Llei General de Subvencions, atenent a les modificacions establertes a l’article 30 i a la disposició transitòria 10 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic
i altres mesures de reforma administrativa i al punt 10 i 11 de les bases generals que regeixen aquesta convocatòria.
La presentació de la sol·licitud per a l’atorgament d’aquestes subvencions implicarà la manifestació tàcita de consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter personal i a la seva publicació en els termes establerts en aquest apartat, d’acord amb el que es preveu a la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
11. LLIURAMENT DE LES SUBVENCIONS
Amb caràcter general, l’abonament de la subvenció tindrà caràcter de pagament anticipat d’acord amb l’establert a la base 40.8 de les BEP,
i l’apartat 4 de l’art. 34 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
No es podrà realitzar el pagament de la subvenció mentre el beneficiari no es trobi al corrent en el compliment de les obligacions tributàries
i davant la Seguretat Social o sigui deutor per resolució on es declari la procedència de reintegrament d’una subvenció anterior.
El Departament de Relacions Ciutadanes haurà de remetre l’expedient de petició de subvenció a la Intervenció Municipal amb informe que
acrediti l’adequació de la documentació presentada a les bases de la convocatòria.
El pagament de les subvencions s’efectuarà segons les previsions econòmiques de l’Ajuntament, tenint en compte la naturalesa de la subvenció
i un cop notificada aquesta, mitjançant transferència bancària.
12. CONTROL, SEGUIMENT I AVALUACIÓ
D’acord amb l’establert als articles 14.1 c) i 32.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, les entitats beneficiàries
de la subvenció es sotmetran a les actuacions de comprovació, seguiment i avaluació que determini el Departament de Relacions Ciutadanes,
a qui es delega l’exercici d’aquesta competència, facilitant tota la informació requerida, amb la finalitat de verificar la correcta execució de
les activitats subvencionades.
El departament de Relacions Ciutadanes podrà auditar les activitats per les que es sol·liciten subvenció, en quant a la participació i el nivell
d’assoliment dels objectius de l’activitat, amb presència pública en els actes programats per part del personal tècnic municipal.
Igualment les entitats beneficiàries es sotmetran a les actuacions de control financer previstes al punt 19 de les bases generals.
13. JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS
El termini per a la justificació de despeses començarà a la finalització del projecte subvencionat i finalitzarà el 20 de gener de l’any 2021.
La justificació anirà acompanyada d’una memòria de realització del projecte subvencionat.
Les entitats beneficiàries de la subvenció hauran de justificar el 100% del cost total del projecte subvencionat presentant un compte justificatiu
simplificat.
El compte justificatiu simplificat haurà de tenir la següent documentació:
a) Una relació classificada i signada de la totalitat de despeses de l’activitat subvencionada, amb identificació del document, data d’emissió,
persona creditora, import, objecte de la despesa i data de pagament. Aquestes despeses han de correspondre a l’exercici de l’any 2020.
b) Un balanç econòmic del projecte subvencionat en que es posi de manifest el resultat econòmic de l’activitat així com les subvencions i altres
ingressos que l’hagin finançat. En cap cas els imports percebuts pel beneficiari en concepte de subvenció, ajuts, ingressos o recursos, tant
públics com privats, poden superar el cost real de l’activitat subvencionada.
El compte justificatiu es presentarà en el model establert per la Intervenció General, segons figura en el document Expedient de Justificació
de Subvenció.
L’òrgan concedent, a través del departament gestor que és el responsable de la comprovació de l’adequada justificació i tramitació de
l’expedient d’aprovació, podrà comprovar mitjançat mostreig els justificants que estimi oportuns i que permetin obtenir evidència raonable
sobre l’adequada aplicació de la subvenció. A tal fi, podrà requerir a l’entitat beneficiària la remissió dels justificants de despeses seleccionades (factures), sense perjudici del control financer per part de la Intervenció General.
Les despeses d’un import superior 150,25 € es justificaran, obligatòriament, amb la factura i el seu corresponent rebut o document equivalent
que acrediti el pagament tal i com s’estableix a l’article 40, punt 9, de les Bases d’Execució Pressupostària de l’Ajuntament de Tarragona.
L’article 7.1 de la llei 7/2012, de 19 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa
financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau, estableix que no es podran pagar en efectiu les operacions amb un import igual o superior a 2.500 €.

14. MESURES DE DIFUSIÓ DEL FINANÇAMENT PÚBLIC MUNICIPAL
Les entitats beneficiàries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona en la documentació i publicitat generada per
l’esmentat projecte o activitat, en particular en els cartells, materials impresos, anuncis i altres elements de propaganda utilitzats per donar-lo
a conèixer, i als mitjans electrònics (web) o audiovisuals o qualsevol altre mitjà de difusió que serveixi de suport del producte resultant de la
col·laboració, mitjançant la inclusió del logotip de l’Ajuntament de Tarragona o la imatge corporativa corresponent que, si escau, sigui facilitada
pel departament gestor de les presents subvencions.
Les mesures de difusió del finançament públic hauran de ser acreditades en la memòria justificativa.
L’incompliment de l’adopció d’aquest mesures o la seva acreditació insuficient pot constituir un dels supòsits de reintegrament de la subvenció.
15.DESPESES SUBVENCIONABLES I DESPESES NO SUBVENCIONABLES
Es consideraran despeses subvencionables:
a) Aquelles que de forma indubtable responen a la naturalesa de l’activitat subvencionada i es realitzen en el termini establert a la convocatòria.
b) Es considerarà despesa realitzada la que s’hagi efectivament pagat durant el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de
l’any 2020.
Es consideraran despeses no subvencionables:
a) Els interessos deutors dels comptes bancaris
b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i/o penals.
c) Les despeses de procediments judicials.
d) Els impostos personals sobre la renda
e) Les despeses associades a activitats confessionals i/o polítiques, amb les excepcions contemplades al punt 1.5 d’aquesta convocatòria.
f) Les despeses realitzades amb finalitat lucrativa per a persones físiques o jurídiques.
g) Les despeses relatives a àpats dels membres de la junta o dels socis de l’entitat i desplaçaments que tinguin associada una finalitat comercial.
h) Les despeses de begudes alcohòliques
i) L’adquisició d’aliments o begudes en general destinades exclusivament a la venda per la pròpia entitat.
j) Les despeses de publicitat que excedeixin del 25 % del cost de l’activitat subvencionada.
k) La compra de material no fungible i de material d’ús personal privat amb l’excepció d’allò que es contempli, en el seu cas, a les Bases
Generals d’Execució del Pressupost o a l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Tarragona.
l) En general totes aquelles despeses que no siguin de clar interès general, que no s’adeqüin als objectius estatuaris de l’entitat i/o que siguin
excloents per a alguna part de la població.
16. REINTEGRAMENT
Són causa de reintegrament, amb l’exigència dels interessos de demora corresponents, entre d’altres, l’incompliment de l’obligació de justificació de la subvenció o la justificació insuficient, el no inici o execució parcial de l’activitat subvencionada, així com la concurrència d’altres
supòsits previstos en l’article 37 de la Llei de Subvencions.
El procediment de reintegrament serà l’establert a l’article 20 de l’Ordenança municipal de Subvencions.
17. RESPONSABILITAT I RÈGIM SANCIONADOR
Les entitats beneficiaries de les subvencions queden 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 i a allò que es recull al punt
18 de les bases generals.
Seran responsables de les infraccions administratives en matèria de subvencions les persones físiques o jurídiques, públiques o privades,
així com els col·lectius ciutadans i ens sense personalitat, que tinguin la condició de beneficiaris de les subvencions, així com, en el seu cas,
les entitats col·laboradores i els representants legals de les entitats beneficiàries de subvenció que estiguin mancades de capacitat d’obrar.
18. 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 la subvenció:
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats o càrrecs públics, o a funcionaris públics o altre empleat públic a infringir
l’ordenament jurídic o les regles de comportament establertes pel codi de conducta.
c) El compromís de no intentar exercir influència sobre autoritat o càrrec públic, o sobre funcionari públic o altre empleat públic, 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.
d) 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.
e) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies.
f) La bona fe.

g) No oferir cap obsequi de valor, favor o servei a autoritat o càrrec públic, o a funcionari públic o altre empleat públic, per raó del càrrec
o que pugui comprometre l’execució de llurs funcions.
h) No obtenir ni tractar d’obtenir la informació o influir en la presa de decisions de manera deshonesta.
i) El compromís de proporcionar informació actualitzada i no enganyosa en l’actuació comprovadora de la Intervenció i de mantenir-la
actualitzada posteriorment.
j) 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.
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,
si escau, li serà d’aplicació el règim sancionador establert a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
19. DISPOSICIÓ FINAL
En tot el no previst en aquesta convocatòria s’aplicarà supletòriament el disposat en les bases generals, en l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament de Tarragona, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en la 39/2015 d’1 d’octubre,
de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú.
La present convocatòria entrarà en vigor d’endemà de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província.

