BASES GENERALS PER A L’ATORGAMENT SUBVENCIONS A LES
ENTITATS CIUTADANES DE TARRAGONA
Aprovades inicialment pel Consell Plenari el 26 de gener de 2015

Exposició de Motius
Tarragona gaudeix d’una xarxa associativa diversa i molt activa. Les entitats tarragonines realitzen activitats i projectes d’interès social
adreçats a la ciutadania que fomenten la participació, la convivència, el coneixement de la ciutat i el desenvolupament social i personal dels
participants.
Les entitats ciutadanes tenen un paper i una presència important en les dinàmiques socials, culturals, lúdiques i de coneixença del municipi.
Per tal de donar suport a aquest moviment i de promoure la realització d’activitats d’interès ciutadà, l’Ajuntament de Tarragona a través
de la Regidoria de Relacions Ciutadanes i Universitats, fa públiques aquestes bases.
1. OBJECTE I FINALITAT
L’Ajuntament establirà convocatòries anuals per a 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, s’adrecin a la població tarragonina i que complementin l’oferta
d’activitats programades per l’administració.
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 cohesió i la convivència, la participació de la ciutadania i la dinamització sòcio-cultural de
la ciutat.
L’Ajuntament de Tarragona pretén, amb aquestes bases, els objectius següents:
• Enfortiment de la xarxa associativa de la ciutat com a vehicle d’integració de la ciutadania mitjançant la seva participació activa en entitats
d’interessos sectorials diversos.
• Potenciació de la dinamització social i d’espais d’intercanvi d’experiències, de cohesió i de relació intergeneracional.
• El foment de la participació inter-associativa per a l’assoliment d’objectius comuns i la incidència dels programes i activitats en l’entorn.
• La corresponsabilitat entre associacions i administració pública en el finançament dels programes i activitats.
No seran objecte de subvenció:
1. Els 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.
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 d’interès social i beneficiïn a la ciutat o a la ciutadania.
4. Excursions i viatges amb finalitat exclusivament turística i/o comercial.
2. RÈGIM JURÍDIC
La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.
La concessió de les subvencions s’efectuarà en règim de concurrència competitiva d’acord al que s’estableix als articles 7 al 15 de l’Ordenança
General de Subvencions de l’Ajuntament de Tarragona.
Les subvencions a les quals fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es podran al·legar com a precedents.
Tot allò no previst en aquestes bases es regirà per la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i pel seu reglament aprovat
pel RD 887/2006, de 21 de juliol, per l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Tarragona, per les bases d’execució
del pressupost municipal vigents, per la llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú i demès
altra normativa concordant.
3. PRESSUPOST I LÍMIT DELS AJUTS
L’import total dels ajuts s’estipularà en cada convocatòria, així com la partida a la que anirà a càrrec.
La quantitat econòmica disponible es distribuirà entre els projectes susceptibles de ser finançats segons els projectes presentats, la puntuació
obtinguda per cada projecte i l’import de la subvenció sol·licitada.
La quantia màxima a concedir a cada beneficiari no podrà superar, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos
o recursos, el 100 % del pressupost presentat.
A cada convocatòria s’establirà el percentatge màxim a subvencionar en relació al pressupost total del projecte presentat i els límits màxims
a concedir atenent a la disponibilitat pressupostària i a les prioritats que, en cada moment, consideri l’Ajuntament de Tarragona.
A les convocatòries específiques que es desprenguin d’aquestes bases també s’establirà, si s’escau, un pressupost total màxim dels projectes
a presentar. En cas de què el pressupost presentat excedeixi la quantitat establerta el projecte podrà ser exclòs de la convocatòria.
4. ENTITATS BENEFICIÀRIES
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 i que compleixin els requisits següents:
1. Que tinguin la seu social, o delegació, i desenvolupin la seva activitat dins del municipi de Tarragona o aquesta sigui d’interès social i
beneficiosa per a la ciutat i la ciutadania.
2. Que estiguin degudament inscrites i amb les dades actualitzades al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.
3. Que es trobin al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
4. Que hagin justificat degudament les subvencions rebudes en anys anteriors de l’Ajuntament de Tarragona i es trobin al corrent d eles
seves obligacions amb l’Ajuntament.

5. Que no estiguin incurses en cap dels supòsits de prohibició que preveuen els apartats 5 i 6 de l’article 4 de la llei orgànica 1/2002, de
22 de març, reguladora del dret d’associació i en els supòsits previstos a l’article 13 de la llei 38/2003, General de Subvencions.
6. Qualsevol altre requisit que es pugui acordar a les convocatòries específiques.
5. TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ
A cada convocatòria específica es determinaran els terminis de presentació de les sol·licituds.
Les entitats interessades hauran de presentar la documentació següent:
1. Sol·licitud de subvenció mitjançant l’imprès que es podrà obtenir a qualsevol de les oficines municipals d’atenció al ciutadà (OMAC) i a la
web municipal. La presentació de la sol·licitud comportarà l’autorització a l’Ajuntament a obtenir directament la certificació que acrediti
que l’entitat es troba al corrent de els seves obligacions tributàries.
2. Projecte o activitat per la qual es demana subvenció.
3. Pressupost d’ingressos i despeses previstos de l’activitat/projecte.
4. 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.
5. Documentació que acrediti estar legalment constituïda i inscrita als Registre Municipal d’Entitats.
6. Fotocòpia del Número d’Identificació Fiscal.
7. Fotocòpia del NIF de la persona que exerceix la presidència de l’entitat.
8. Declaració responsable de no estar incursos en cap de les circumstàncies establertes a l’article 13 de la Llei 38/2003, General de
Subvencions. (Imprès inclòs en la sol·licitud).
9. 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).
10. 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).
11. Qualsevol altra documentació o justificació que a efectes de comprovació o concessió de la subvenció pugui acordar-se a les respectives
convocatòries específiques.
Tota la documentació s’haurà de presentar a qualsevol de les oficines municipals d’atenció al ciutadà (OMAC)
6. CORRECCIÓ DE DEFICIÈNCIES EN LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA.
En cas de què les sol·licituds de subvenció presentades no estiguessin correctament emplenades o no s’hagués adjuntat la totalitat de la documentació exigida es requerirà a l’entitat sol·licitant per tal de què en el termini de 10 dies hàbils es corregeixin les deficiències.
En cas de no fer-ho es desestimarà la sol·licitud, prèvia notificació de la resolució que es dictarà en els termes previstos a l’article 42.1
de la LRJ-PAC, en la seva redacció donada per la llei 4/1999, de 13 de gener, i es podrà arxivar l’expedient (art. 10.3 de l’Ordenança
General de Subvencions)
7. REQUISITS I CRITERIS DE VALORACIÓ DELS PROJECTES PRESENTATS
Seran requisits imprescindibles per accedir a les subvencions regulades per les presents bases:
1. Complir tot allò que s’estableix a l’apartat 4 de les presents bases generals
2. Haver presentat la sol·licitud i la documentació demanada en temps i forma indicats.
La valoració de les sol·licituds presentades la farà la Comissió de Valoració qui formularà la proposta concreta per assignar o per a denegar
subvenció a l’entitat sol·licitant considerant, entre d’altres, els criteris següents:
1. Trajectòria de l’entitat sol·licitant
a. Nombre de socis
b. Grau d’execució i justificació de projectes anteriors
c. Antiguitat
d. Participació en òrgans de coordinació associativa o institucional
2. Objectius/finalitat del projecte presentat
a. De sensibilització social, suport o ajut a col·lectius específics i/o en situació de vulnerabilitat social.
b. De dinamització sòcio – cultural, lúdica i del temps lliure que promoguin el desenvolupament social i personal de la població participant.
c. De informació, promoció i projecció de la ciutat.
d. De formació i debat.
e. De promoció de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, la eliminació d’estereotips masclistes, rescat del temps personal i repartiment equitatiu de responsabilitats i a favor de l’eliminació de la violència de gènere.
3. Valoració tècnica del projecte presentat.
a. Beneficiaris. Nombre i col·lectius concrets
b. Qualitat i interès del projecte
c. Adequació als objectius i finalitats de la convocatòria
d. Originalitat i caràcter innovador del projecte.
e. Viabilitat tècnica i econòmica
f. Promoció de la tolerància i el coneixement de la pluralitat
4. Implicació de la ciutadania
a. Promoció de la participació ciutadana
b. Treball en xarxa i incidència en l’entorn
c. Promoció de l’associacionisme
d. Foment de la vida associativa i del treball en xarxa
5. Qualsevol altre criteri que s’estableixi a les convocatòries específiques.
A cada convocatòria, i atenent a la realitat sòcio – cultural i associativa del municipi, als programes municipals existents i a les necessitats
detectades, es definiran:

1. Els criteris a tenir en compte per a la valoració dels projectes presentats i la seva importància.
2. El valor en punts de cada criteri
3. La puntuació mínima, si s’escau, per a poder accedir a subvenció.
4. El nombre màxim de projectes a presentar per entitat sol·licitant.
L’import a subvencionar es calcularà a partir de la puntuació obtinguda per cada projecte atenent als criteris establerts.
8. COMISSIÓ DE VALORACIÓ
L’òrgan competent per a la valoració de les sol·licituds serà la Comissió de Valoració formada pel conseller/a de Relacions Ciutadanes,
un/a representant de cada grup municipal, un/a tècnic/a municipal competent per raó de la matèria i la persona que es designi per a les
funcions de secretaria.
La Comissió de Valoració formularà, un cop avaluades les sol·licituds, la proposta de resolució, amb caràcter vinculant, que adreçarà a
l’òrgan instructor. A la proposta hauran de figurar els criteris de valoració i la puntuació obtinguda.
Els acords es prendran per consens i, en cas de ser necessari, per acord de la majoria dels presents amb dret a vot. El vot dels representants
dels grups municipals serà ponderat en funció de la seva representació al consistori.
9. ÒRGANS COMPETENTS PER A L’ORDENACIÓ, INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT
L’Òrgan competent per a l’ordenació del procediment és el conseller/a de Relacions Ciutadanes.
L’Òrgan instructor serà el Conseller/a de Relacions Ciutadanes qui, a la vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió de Valoració,
formularà la proposta de resolució provisional degudament motivada.
La proposta de resolució provisional es notificarà a les entitats interessades mitjançant la seva publicació a la seu electrònica. Les entitats
interessades tindran un termini de 10 dies per a presentar al·legacions.
Examinades les al·legacions adduïdes en el seu cas pels interessats, es formularà la proposta de resolució definitiva que es traslladarà a
l’òrgan competent per a la resolució del procediment.
L’Òrgan competent per a la resolució del procediment és l’Alcalde, i l’òrgan que ho sigui per a la disposició de la despesa sense perjudici de
la delegació que pugui efectuar. (Art. 14 de l’Ordenança General de Subvencions)
10. TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ
El decret de resolució definitiva es dictarà en el termini màxim de sis mesos, comptats a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, tali com s’estableix a l’article 25.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Transcorregut aquest
termini sense que s’hagi dictat resolució expressa, la sol·licitud s’entendrà com a desestimada d’acord amb l’article 25.5 de l’esmentada llei
38/2003 i a l’article 241.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya.
La resolució es notificarà a les entitats sol·licitants mitjançant publicació a la seu electrònica.
La resolució expressarà la relació de sol·licitants per als quals s’atorga subvenció, activitats i/o projectes que es subvencionen i l’import subvencionat. També expressarà que aquesta posa fi a la via administrativa i els recursos que se’n poden interposar.
Contra la resolució de concessió o denegació dels ajuts, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu,
recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació o bé de l’ingrés de la subvenció, o directament recurs
contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos. No obstant, es podrà interposar
qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
11. PUBLICACIÓ
En compliment del que disposa la Llei General de Subvencions i l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Tarragona, les
subvencions concedides que superin, considerades individualment, els 3.000 € es publicaran al BOP amb expressió de la convocatòria, el
programa i crèdit pressupostari al que s’imputen, beneficiari, quantitat concedida i finalitat o finalitats de la subvenció.
Quan els imports de les subvencions concedides, individualment considerades, siguin de quantia inferior a 3.000 € se n’haurà de publicar
un extracte a la seu electrònica de l’Ajuntament. Aquest extracte contindrà com a mínim l’expressió de la convocatòria, beneficiaris i quantia
de la subvenció.
A partir de l’1 de gener de 2016, un cop entrin en vigor les modificacions a la Llei General de Subvencions aprovades per la Llei 15/2014,
de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, la publicació de les subvencions concedides
s’efectuarà d’acord amb el que es disposa a l’article 30 i a la disposició transitòria 10 de l’esmentada Llei 15/2014.
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.
12. COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS I AJUTS
Les subvencions a que fan referència aquestes bases seran compatibles amb altres que, amb la mateixa finalitat, pugui rebre el beneficiari
d’altres institucions públiques o privades sempre que no se’n derivi un sobre-finançament. En cas de produir-se aquest sobre-finançament es
reduirà l’import de la subvenció en la quantitat corresponent a l’excés.
Altrament les subvencions a les que fan referència aquestes bases seran incompatibles amb altres subvencions o ajuts que es puguin rebre per
part de l’Ajuntament i/o organismes municipals amb la mateixa finalitat.
Les entitats hauran de fer constar, a les sol·licituds de subvenció presentades a cada convocatòria, l’administració o ens a qui hagin demanat
subvenció i, si es el cas, l’import concedit.
13. LLIURAMENT I JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
La regidoria de Relacions Ciutadanes i Universitat remetrà l’expedient de petició de subvenció a la Intervenció Municipal amb l’informe que
acrediti l’adequació de la documentació presentada a les bases de la convocatòria corresponent.
El pagament de les subvencions s’efectuarà, un cop notificada, segons les previsions econòmiques de l’Ajuntament tenint en compte la naturalesa de la subvenció i mitjançant transferència bancària.
L’abonament de la subvenció tindrà caràcter de pagament anticipat, d’acord amb l’establert a la base 40.8 de les BEP, i a l’apartat 4 de
l’article 34 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Les entitats beneficiàries hauran de justificar la subvenció rebuda en el termini i d’acord a allò que s’estableixi a les convocatòries específiques
i/o a l’acord de concessió. La justificació haurà d’incloure un compte justificatiu amb la declaració de les activitats realitzades que hagin estat
finançades amb la subvenció rebuda i el seu cost, amb el desglòs de cada una de les despeses suportades segons s’estableix al Article 19 de
la Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Tarragona.

14. DESPESES SUBVENCIONABLES I DESPESES NO SUBVENCIONABLES
A cada convocatòria específica s’indicaran les despeses que es considerin subvencionables i les que es considerin no subvencionables seguint,
en tot moment, allò que s’estableix a l’article 17 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Tarragona.
15. OBLIGACIONS DEL LES ENTITATS BENEFICIÀRIES
Les entitats perceptores de subvenció regulades per les presents bases hauran de complir les següents obligacions:
1. Acceptar la subvenció concedida. L’acceptació s’entendrà efectuada de forma tàcita si transcorregut un mes des de la publicació de la
resolució definitiva de la concessió l’entitat beneficiaria no n’ha fet renúncia expressa.
Si l’entitat beneficiària renunciés a la subvenció dins d’aquest termini havent rebut la quantitat atorgada, aquesta procedirà al reintegrament de les quantitats percebudes. En cas de què la renúncia a la subvenció es realitzés un cop transcorregut aquest termini, s’aplicaran
a la quantitat a reintegrar els interessos corresponentsa comptar des del dia en que s’hagués rebut la quantitat assignada.
2. Realitzar l’activitat que fomenta la concessió de la subvenció dins l’exercici per al qual s’atorgui.
3. Acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament.
4. Acreditar la realització de l’activitat i justificar l’aplicació dels fons rebuts.
5. Fer menció expressa del patrocini de l’Ajuntament en programes, cartells, fotografies i altres materials gràfics, escrits o sonors que
s’elaborin amb motiu del projecte/activitat subvencionat, afegint el logotip de l’Ajuntament de Tarragona.
6. Comunicar per escrit qualsevol variació o modificació del projecte/activitat objecte de subvenció, essent necessària l’aprovació de
l’Ajuntament per a la seva realització.
7. Facilitar la informació, comprovació i documentació que li sigui demanada per la regidoria de relacions ciutadanes i pels òrgans de
fiscalització municipal o d’altres òrgans competents.
8. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts.
9. Les establertes a la llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i a l’article 6 de l’Ordenança General de Subvencions
d’aquest Ajuntament.
16. PÈRDUA DE LA SUBVENCIÓ
Les entitats beneficiàries podran perdre, totalment o parcialment, la subvenció rebuda en els casos següents:
1. Si s’haguessin falsejat les dades de la sol·licitud i/o de la documentació demanada.
2. Quan no s’hagi destinat la subvenció a finalitat i activitats per les quals hagi estat concedida.
3. Si s’haguessin incomplert les obligacions de justificació establertes.
4. Altres supòsits previstos a l’article 37 de la llei 38/2003, General de Subvencions.
17. REINTEGRAMENT
El procediment de reintegrament per a la devolució, total o parcial, de la subvenció rebuda s’ajustarà a allò que s’estableix a l’article 20 de
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Tarragona.
18. INFRACCIONS I SANCIONS ADMINISTRATIVES
El règim d’infraccions i sancions s’ajustarà a allò que s’estableix als articles 20, 21, 22 i 23 de l’Ordenança General de Subvencions de
l’Ajuntament de Tarragona i als articles 51 al 69 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
19. CONTROL FINANCER
Sense perjudici de la comprovació dels justificants per part de l’òrgan gestor de l’Ajuntament, la Intervenció General efectuarà el control i
fiscalització de les subvencions atorgades, per procediments d’auditoria amb medis propis o amb firmes externes, dins del marc d’actuació
determinat per la legislació aplicable, i de conformitat amb el que estableixin les bases d’execució del pressupost i els plans anuals d’auditories
i actuacions del control financer.
20. INTERPRETACIÓ
Qualsevol dubte que pugui sorgir pel que fa a la interpretació d’aquestes bases i de les convocatòries que se’n derivin es resoldrà per la
Junta de Govern Local.
En tot el no previst en aquestes bases, s’aplicarà supletòriament el disposat en l’Ordenança General de Subvencions d’aquest Ajuntament, en
la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i en la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu Comú i demés normativa concordant.
21. ENTRADA EN VIGOR I APLICACIÓ
Les presents bases reguladores, un cop aprovades per l’òrgan competent, serà d’aplicació l’endemà de la seva publicació íntegra en el Butlletí
Oficial de la Província.
Les convocatòries públiques de subvencions que se’n derivin s’ajustaran a allò que disposen aquestes bases, si bé podran determinar, ampliar
o modificar aquells extrems que s’assenyalen expressament, i podran així mateix adequar-se als aspectes derivats de canvis legislatius i
organitzatius.
22. VIGÈNCIA
Les presents bases generals tindran una vigència indefinida en tant no es produeixi la seva modificació per acord del Consell Plenari de
l’Ajuntament de Tarragona.
Tarragona, 10 de desembre de 2014
Manuel Sanmartín Suñer
EL VICESECRETARI GENERAL

