Codi: Esports B2/2021
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES
A DONAR SUPORT A PROJECTES D’EXCEL·LÈNCIA D’ESPORTS INDIVIDUALS I/O
COL·LECTIUS QUE PARTICIPEN EN COMPETICIONS DE LLIGA ESTATAL EN LA CATEGORIA
ABSOLUTA O SÈNIOR AMB DESPLAÇAMENTS FORA DE CATALUNYA.

Article 1. Objecte. L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament de subvencions per
part del Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de
Manresa, per als projectes d’excel·lència d’esports individuals i/o col·lectius que participen en
competicions de lliga estatal en la categoria absoluta o sènior amb desplaçaments fora de Catalunya,
i que per mitjà d’aquesta participació afavoreixen la projecció exterior de la ciutat.
No seran objecte de subvenció la participació d’equips d’esportistes màsters ni veterans.
Article 2. Període d’execució. Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran
de destinar a finançar projectes desenvolupats en el transcurs de l’exercici 2021, o temporada
esportiva 2020/21. El calendari exacte de la temporada esportiva 2020/21 de cada projecte vindrà
determinat per la normativa específica de cada federació esportiva a la qual està adscrita el projecte
i/o modalitat esportiva objecte de la subvenció, i caldrà especificar-lo en la sol·licitud.
Article 3. Entitats beneficiàries. Podran acollir-se a aquestes convocatòries les entitats i
associacions sense finalitat de lucre, domiciliades en el municipi, legalment constituïdes i inscrites en
el Registre Municipal d’Entitats:
-

Clubs esportius, entitats i associacions esportives
Agrupacions Esportives
Fundacions o Seccions Esportives d’entitats privades sense ànim de lucre

A
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El text de les Bases inicial de les Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions
destinades a donar suport a projectes d’excel·lència d’esports individuals i/o col·lectius que participen
en competicions de lliga estatal en la categoria absoluta o sènior amb desplaçaments fora de
Catalunya és el següent:
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El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 15 de juliol del 2021, va aprovar inicialment les bases inicial
de les Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions destinades a donar suport a
projectes d’excel·lència d’esports individuals i/o col·lectius que participen en competicions de lliga
estatal en la categoria absoluta o sènior amb desplaçaments fora de Catalunya. En compliment d’allò
previst a l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels ens locals, se sotmet a informació pública per un termini de vint dies a
comptar a partir de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació
de reclamacions i al·legacions. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi formulat cap al·legació
o impugnació, l’acord d’aprovació esdevindrà definitiu.
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ANUNCI

El nombre de projectes o sol·licituds es limitarà a 1 per entitat.

B

Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.ajmanresa.cat/validar

Número de Referència: DX7HSPWCZPVC

SERVEI D’ENSENYAMENT, CULTURA I ESPORTS
Secció Juridicoadministrativa

Hauran d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Manresa, amb l’Agència
Tributària i amb la Seguretat Social, autoritzant expressament l’Ajuntament perquè consulti aquestes
dades a l’Agència Estatal d’Administració Tributària i a la Tresoreria de la Seguretat Social.

a) Núm. de desplaçaments fets fora de Catalunya per participar en competicions de lligues
estatals d’equips sèniors o de categoria absoluta (Màxim 30 punts).
10 punts per cada desplaçament
b) Nombre de jornades de competició de lliga estatal sènior o categoria absoluta (Màxim 20
punts).
2 punts per cada jornada de competició
c) Viabilitat econòmica (Màxim 50 punts):
Despesa ≥ 40.001 € :
Despesa ≥ 30.001 € fins ≤ 40.000 €:
Despesa ≥ 20.001 € fins ≤ 30.000 €
Despesa ≥ 10.001 € fins ≤ 20.000 €:
Despesa ≤ 10.000 €:

50 punts
40 punts
30 punts
20 punts
10 punts

El valor de la subvenció vindrà determinat per l’import que resulti de dividir la quantia econòmica
efectivament assignada a aquesta convocatòria i la suma total de punts obtinguts per la valoració de
les sol·licituds resoltes favorablement, amb arrodoniment a unitats d’euro.
Article 8. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària. El
pressupost màxim que es destinarà aquest any 2021 per a la concessió de les subvencions regulades
en les presents bases reguladores serà el que s’indiqui a l’acte de la convocatòria i anirà a càrrec de
l’aplicació pressupostària núm. 3411 48900 del pressupost general vigent de l’Ajuntament de
Manresa.
Article 9. Import individualitzat de les subvencions. Una vegada valorats els projectes d’acord
amb el barem de puntuació, es calcularà l’import de la subvenció a concedir a cada projecte de la
següent manera:
a) S’establirà un valor punt X en € que resultarà de dividir la quantia econòmica efectivament
assignada a aquesta convocatòria entre la totalitat de punts atorgats als projectes resolts
favorablement, un cop aplicat el barem de puntuació.
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Article 7. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció. Les subvencions s’atorgaran a aquells
sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop aplicats els criteris objectius determinats a la present
base mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades per les entitats esportives, i d’acord amb
els criteris de valoració següents:
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Article 6. Procediment de concessió. El procediment de concessió de les subvencions regulades a
les presents Bases serà el de concurrència competitiva.
L’extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, a través de la Base de
Dades Nacional de Subvencions i al Butlletí Oficial de la Província.
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Article 5. Documentació a adjuntar. Les sol·licituds de subvenció hauran d’anar acompanyades de
la documentació que es detalla a les “Bases generals reguladores de l’atorgament de subvencions
per l’Ajuntament de Manresa”, d’acord amb els models específics que es lliurin als registres
municipals o estiguin disponibles al web de l’Ajuntament de Manresa.

B

Article 4. Forma i termini de presentació de sol·licituds. Les sol·licituds de subvenció s’hauran de
presentar telemàticament en el termini que s’estableixi a l’acte de convocatòria.

A

La concurrència a la convocatòria regulada per les presents bases és incompatible amb els supòsits
de l’obtenció de subvencions de caire nominatiu pel mateix concepte.

b) La quantia econòmica de la subvenció vindrà determinada per l’import que resulti de
multiplicar el valor punt X pels punts obtinguts de cada projecte, amb un import màxim de
12.000 €/projecte.

Article 10. Òrgans competents per a la instrucció i proposta de concessió. L’òrgan responsable
de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en les presents
bases serà la regidoria delegada d’Esports.
Existirà una comissió qualificadora que estarà formada per les següents persones o aquelles que les
substitueixin:
Antoni Massegú Calveras, regidor delegat d’Esports
Sra. Sílvia Saura Villar, cap del Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports
Sr. Josep Perau Fernández, Cap de la Unitat d’Activitats Esportives
Sr. Anna Llopart Solé, Cap de la Unitat de l’Oficina de Suport Jurídic dels Serveis a
les Persones.

-
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Les peticions que superin el 50% del pressupost de despeses quedaran desestimades de forma
automàtica.
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d) Si es produeix un sobrant de diners com a conseqüència d’aplicar el punt anterior, aquest
romanent de crèdit es distribuirà entre la resta de projectes que no han arribat a cobrir el
100% de l’import sol·licitat amb la primera valoració econòmica, seguint la metodologia
descrita en l’apartat a), b) i c) d’aquest article. I així successivament, fins esgotar la totalitat
de la quantia efectivament assignada a aquesta convocatòria.

A

c) L’import de la subvenció atorgada a cada projecte no podrà superar l’import sol·licitat.

Article 12. Despeses subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén per despeses
subvencionables totes aquelles associades a la pròpia activitat fisicoesportiva objecte de la subvenció
i les despeses associades a l’estructura organitzativa dels clubs i entitats que disposen d’equips
esportius sèniors o en categoria absoluta amb participació en lligues estatals, ja siguin fixes o
variables, objecte de la subvenció com ara:
-

Despeses estructurals de funcionament dels edificis i contractació de serveis que
donen suport a l’organització de l’activitat esportiva, com ara, despeses de lloguer o
adquisició d’edificis o materials, subministraments energètics i telecomunicacions,
neteja i manteniments, assegurances i llicències, préstecs hipotecaris, despeses
financeres i bancàries, despeses de gestoria comptable i assegurament jurídic,
nòmines de personal i dietes, publicitat i comunicació, material fungible i
inventariable, així com totes aquelles que són necessàries per mantenir l’estructura
organitzativa de l’entitat.

-

Despeses directes associades a l’activitat, com ara llicències federatives o escolars
de participació, assegurances esportives, desplaçaments a les competicions o llocs
d’entrenaments, material esportiu fungible i inventariable, contractació de personal
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Per norma general, l’aportació municipal no podrà excedir el 50% del cost del projecte al qual
s’apliqui. Tot i així, a la part específica de cada un dels programes s’establirà l’import màxim de
l’aportació municipal en relació amb el cost del projecte.

B

S’entendrà per cost del projecte la suma de despeses vinculades a la seva execució que tinguin la
consideració de despesa elegible. S’entendrà que formen part del cost del projecte les aportacions en
espècie realitzades per tercers que es puguin acreditar d’acord amb l’article 12è, computant-se a
efectes de càlcul del cofinançament.
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Article 11. Cost del projecte i import màxim de la subvenció.

tècnic i dietes de voluntariat, vestuari esportiu i material higiènicosanitari, així com
totes les despeses necessàries per dur a terme l’activitat fisicoesportiva.

La resolució d’atorgament s’haurà d’adoptar en el termini màxim de sis mesos a partir de l’endemà de
l’acabament del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi
notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i, contra la mateixa, es pot interposar
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva
notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de reposició en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.
Article 14. Pagament de la subvenció. Es pagarà anticipadament el 100% de l’import de la
subvenció quan l’import no superi els 1.500 € o fins als 3.000 € si l’entitat beneficiària ha estat
subvencionada per l’Ajuntament de Manresa en els darrers dos exercicis i estigui al corrent de tota
justificació. En els casos restants, s’abonarà el 80% de l’import de la subvenció un cop aquesta hagi
estat concedida i la quantia restant un cop hagi estat realitzat i justificat el 100% del projecte.
Així mateix, amb caràcter excepcional i motivadament, la comissió qualificadora podrà acordar
pagaments anticipats pels percentatges que estimi oportuns en la proposta relativa a l’acte
d’atorgament o al llarg de l’exercici 2021 amb la finalitat de garantir la viabilitat de projectes que
s’hagin vist especialment afectats o que pal·liïn les conseqüències derivades de la pandèmia Covid19.
En cas de modificació dels calendaris de pagament anticipats previstos a l’acte d’atorgament, es
podran dictar resolucions de modificació i pagament anticipat a proposta de la comissió qualificadora.
Article 15. Incompatibilitat de concurrència. Amb caràcter general, serà incompatible amb
disposar d’una subvenció consignada nominativament a les aplicacions pressupostàries
corresponents a les regidories d’Ensenyament, Cultura i Esports de l’Ajuntament de Manresa pel
mateix projecte, llevat que a la normativa específica de cada línia s’indiqui el contrari. No obstant,
quan resulti degudament motivat, es podrà acordar la compatibilitat en l’acte d’atorgament.
Article 16. Aplicació supletòria. En tot el que no es prevegi a les clàusules específiques que
s’adjunten, els serà d’aplicació l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Manresa així
com les Bases generals reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Manresa.
Article 17. Justificació.
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Aquesta resolució indicarà la quantia de l’ajut atorgat, les condicions tècniques o econòmiques i el
termini de presentació de la documentació addicional que es consideri oportuna.
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La resolució d’atorgament es notificarà als interessats per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i
s’enviarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) per a la seva publicació, d’acord amb
l’establert a l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions.
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En aquest mateix termini, els beneficiaris podran presentar la reformulació del projecte d’acord amb el
que s’estableix a l’article 17 i, si procedeix, l’atorgament de l’ajut comportarà l’acceptació de la
reformulació presentada. La reformulació no podrà alterar la finalitat perseguida amb la concessió de
la subvenció.

B

Les subvencions concedides s’entendran acceptades plenament en els termes i condicions
establertes en aquestes Bases i, per tant, tindran plena efectivitat si en el termini de 10 dies hàbils
des de l’endemà de la notificació de la concessió, no es manifesta per part del beneficiari la seva
renúncia expressa.

A

Article 13. Tramitació dels expedients. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la
comissió avaluarà les diferents sol·licituds i proposarà les subvencions a atorgar.

a) memòria detallada de l’activitat concedida que contindrà, com a mínim, la següent informació:
a. Descripció de les activitats realitzades i persones o entitats que han intervingut en la seva
realització, amb indicació de les dates i els llocs en què s’han materialitzat.
b. Resultats obtinguts i breu valoració dels mateixos.
b) Liquidació econòmica de l'activitat, junt amb les factures relatives a la justificació.
Aquestes factures relatives a la justificació hauran de reunir els requisits següents:
-Amb data de l'any en què s'atorgui la subvenció o termini a que es refereixin les bases com a
termini d’execució de l’activitat.
-Anar obligatòriament a nom del beneficiari de la subvenció.
-Fer referència a despeses generades per l'activitat objecte de subvenció.
-Reunir els 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 i del
destinatari, NIF, descripció de l'operació i contraprestació total, lloc i data de l'emissió).
Les despeses de personal hauran de reunir els següents requisits:
- Rebuts de nòmina, emplenats d’acord amb la O.M. 27-12-94 (Nom, cognoms i NIF del
treballador, categoria professional, número d ’afiliació a la Seguretat Social, antiguitat,
conceptes retributius, firma del treballador, firma i segell de l’empresa, etc.)
-Butlletins acreditatius de cotització a la Seguretat Social (TC1, TC2).
En el cas de subvencions d’imports iguals o inferiors a 6.000 €, les bases específiques del seu
atorgament podran preveure la justificació mitjançant l’aportació de compte justificatiu simplificat, que
haurà de contenir:
1. Memòria de l’actuació, d’acord amb el que s’estableix a l’apartat a)
2. Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en l’article
75.2 del Reglament de la Llei General de subvencions:
- Una declaració certificada amb una relació classificada de les despeses i les inversions
de l’activitat, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió i, si
s’escau, la data de pagament. En el cas que la subvenció s’atorgui d’acord amb un
pressupost estimat, s’han d’indicar les desviacions esdevingudes.
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La documentació relativa a la justificació es podrà presentar telemàticament en el termini de 30 dies
hàbils des de la finalització de l’activitat. Haurà de contenir la documentació següent segellada per
l’entitat beneficiària:
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S’haurà de justificar el 100% del pressupost de justificació descrit en el paràgraf anterior, en
concordança amb el que s’estableix en aquest mateix article pel què respecta al compliment de la
finalitat. La justificació es presentarà d’acord amb els formularis que es lliurin o estiguin a disposició
de les entitats beneficiàries al web municipal.
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Documentació i comprovació

B

El pressupost a efectes de justificació serà determinat en la resolució d’atorgament de la subvenció.
Estarà composat per les despeses del cost del projecte definit a l’article 12, minorant-ne les
aportacions en espècie de tercers. Aquestes hauran de ser acreditades mitjançant un certificat -o
document similar segons la naturalesa jurídica de l’entitat o empresa col·laboradora- que acrediti la
col·laboració amb l’entitat beneficiària de la subvenció, l’equivalent en diners de la seva aportació i el
sistema per a la seva determinació i el projecte en què es dóna la col·laboració.

A

Pressupost de l’activitat a efectes de justificació i despeses en espècie

- Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada
amb indicació de l’import i la seva procedència.

Aquest procediment simplificat no resultarà d’aplicació quan el nombre de beneficiàries d’aquesta línia
de subvenció sigui inferior a cinc.
En qualsevol de les modalitats de justificació, les factures relatives a les despeses efectuades per les
persones beneficiàries hauran d'estar datades entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'exercici de
la subvenció.
Només s’admetran factures amb data posterior a 31 desembre que facin referència a consums de
subministraments del darrer període de l’any, sempre que resultin despesa elegible i, si és el cas, per
la proporció prevista a les bases. La mateixa regla s’aplicarà als comprovants de pagaments de
nòmines (TC1 i TC2) del mes de desembre de l’any objecte de subvenció.
En qualsevol de les modalitats de justificació, aquesta haurà de contenir un exemplar de la
documentació i propaganda escrita i gràfica relativa a l'activitat subvencionada, que contingui la
llegenda i l'anagrama de l'Ajuntament.
Quan la difusió s'hagi realitzat a través de mitjans audiovisuals s'haurà de fer constar a la memòria de
l'activitat.
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1. Es confeccionarà una llista on s'identificaran mitjançant un número totes
les entitats de cadascuna de les convocatòries que han resultat beneficiàries de les subvencions de
projectes i que han justificat la subvenció rebuda mitjançant el compte justificatiu simplificat, de forma
independent al número de projectes subvencionats.
2. Es determinarà el número d'entitats que correspon al 20%. En cas que el número sigui fraccionat,
s'atendrà a la fracció superior.
3. De forma aleatòria, en un procediment de sorteig que realitzarà la comissió avaluadora
d’atorgament de les subvencions un cop s’hagi presentat els comptes justificatius simplificats,
s'extrauran tants números com entitats, que en càlcul del 20%, s'ha determinat aplicant la tècnica de
mostreig.
4. Es requerirà a aquestes entitats la presentació, en un termini de 15 dies, de les factures i
justificacions de pagaments efectuats que havien fet constar en la declaració certificada presentada.
Els documents originals presentats es digitalitzaran a càrrec d'un/a funcionari/ària municipal, retornant
a l'entitat els originals requerits.
5. Es comprovarà la veracitat de les dades presentades en la certificació, mitjançant la contrastació
amb els documents presentats i es farà constar aquesta comprovació mitjançant una diligència en
l'expedient.
6. En cas que la documentació presentada verifiqui les dades de la certificació es farà constar en
l'expedient.
7. En cas que la documentació requerida no verifiqui les dades de la certificació, s'aplicaran els
procediments de regularització i , en el seu cas, de reintegrament i sanció.

Data 27-7-2021

Per fer-ho, s'aplicarà una tècnica de mostreig sobre un 20% de les entitats que han resultat
beneficiàries de les subvencions dels diferents projectes seguint el següent procediment:
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L'òrgan instructor comprovarà una mostra dels justificants de les despeses relacionades en la
memòria econòmica, per tal d’obtenir una evidència raonable de l’adequada aplicació de la subvenció,
requerint a l'entitat beneficiària que els aporti.

B

En el cas que la documentació aportada no justifiqui el total de pressupost de despeses
subvencionades, la quantitat subvencionada s'ajustarà d'ofici de forma proporcional a l'import de les
despeses documentalment justificades, en funció del percentatge del cost subvencionat.

A

- Si s’escau, carta de pagament de reintegrament en el cas de romanents no aplicats,
així com dels interessos derivats d’aquests.

Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, el servei responsable requerirà el
beneficiari per corregir-la o completar-la en el termini improrrogable de 15 dies hàbils.

Termini de justificació
En la resolució d’atorgament es determinarà la data màxima de justificació, que en tot cas, ha de ser
abans del 15 de desembre de 2021.
Compliment de la finalitat
La despesa mínima, realitzada i justificada, de l’activitat objecte de l’ajut exigible per poder considerar
acomplerts el seu objecte i la finalitat és del 50% del cost del projecte que consta a la sol·licitud i/o a
l’acte d’atorgament de la subvenció. L’incompliment d’aquesta despesa mínima comporta la revocació
total de l’ajut atorgat i, en el seu cas, el seu reintegrament o pèrdua de dret de cobrament. Si la
desviació és superior al 20% però respecta la despesa mínima del 50%, comportarà la revocació
parcial de la subvenció en proporció a la desviació. Si la desviació és inferior al 20 % però respecta la
despesa mínima del 50%, no comportarà reducció de la quantia de l’ajut. En tot cas, la despesa
efectivament realitzada i justificada, haurà de respectar els percentatges de cofinançament establerts
a l’acte d’atorgament. Així, independentment del percentatge de desviació entre pressupost previst a
la sol·licitud i l’efectivament executat i justificat, es procedirà a la revocació parcial i obligació de
reintegrament o pèrdua del dret de cobrament fins el restabliment del percentatge de cofinançament.

Article 18. Obligacions específiques. Incloure en tota la informació i publicitat que es faci del
projecte subvencionat, sigui quin sigui el mitjà de difusió escollit o el lloc de realització, el logotip de
l'Ajuntament i fer constar que aquestes actuacions es realitzen amb el suport de l'Ajuntament. Així
mateix, l'entitat beneficiària caldrà que faci constar en les obres i/o material editat que aquest ha estat
subvencionat per l’Ajuntament, i haurà de lliurar a l’Ajuntament dos exemplars, com a mínim, de tot el
material.
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S’admetran com a despesa indirecta elegible, a banda de les específiques de l’activitat o programa
subvencionat, despeses relatives al funcionament ordinari de l’entitat associades a l’execució del
projecte fins a un màxim del 10% de l’import a justificar, amb les excepcions que es prevegin a la part
específica de cada línia de subvenció.

Data 27-7-2021

Amb caràcter previ al pagament de subvencions, tant si es tracta de pagaments anticipats com en el
supòsit de pagaments una vegada justificada la despesa, es comprovarà d’ofici que les persones
beneficiàries es troben al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la
Hisenda municipal.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Llevat que en l’acte d’atorgament o conveni regulador s’estableixi el contrari, quan els beneficiaris de
les subvencions siguin altres administracions, aquestes podran exercir el compliment de la justificació
econòmica de la subvenció amb una certificació emesa pel secretari o interventor de la corporació on
s’acrediti que l’import de la subvenció ha estat destinat íntegrament a l’actuació que en motivà
l’atorgament; que la quantia de la subvenció atorgada per aquest ajuntament, conjuntament amb les
altres fonts específiques de finançament de l’actuació, no en supera el cost total; i que el beneficiari té
arxivats i a disposició de l’Ajuntament de Manresa tots els documents originals justificatius de les
obligacions derivades de la subvenció, així com dels ingressos que en financen l’actuació.

B

En qualsevol cas, el procediment de justificació es completarà amb l’emissió d’un informe tècnic
municipal, on s'indicarà que les despeses són compatibles i es corresponen amb l'activitat
subvencionada i que aquesta s'ha realitzat adequadament, complint-se els objectius d'utilitat pública i
interès general que en motivaren el seu atorgament.

A

L'Ajuntament, en els casos que consideri escaient, podrà acudir a sistemes de comprovació externs
dels fons per tal de verificar la correcta aplicació dels mateixos a l'activitat o programa per la qual s'ha
concedit la subvenció.

Alhora, si el beneficiari és persona jurídica i la subvenció supera els 10.000 EUR, haurà de comunicar
la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l’efecte de ferles públiques, segons el model que s’adjunta com a annex a aquestes bases.
Article 21. 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 de Manresa.
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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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.
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Així mateix, donarà publicitat als ajuts concedits segons les previsions establertes a l’article 18 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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Article 20. Informació sobre la gestió de la subvenció i publicitat de la concessió de les
mateixes. L’Ajuntament està obligat a facilitar a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat
(BDNS), a efectes merament estadístics o informatius, tota la informació sobre les subvencions
atorgades o gestionades. La “Base de Dades Nacional de Subvencions” 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.

B

Article 19. Protecció jurídica del menor. Les entitats beneficiàries hauran de garantir que es dóna
compliment a l’obligació continguda a l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de
protecció jurídica del menor. En conseqüència, formulen declaració responsable en el sentit que
disposen dels certificats penals corresponents a totes les persones participants en l’activitat que
puguin tenir un contacte habitual amb menors.

A

Aquesta obligatorietat s'estén a futures campanyes divulgatives i d’edició del material que ha estat
subvencionat per l’Ajuntament.

Article 22. Reformulació de sol·licituds i projectes.
En el cas que la proposta d’adjudicació contingui una subvenció a partir d’un 20% inferior a la
sol·licitada o, en qualsevol cas, quan sent inferior ho consideri l’entitat sol·licitant, s’instarà la
possibilitat que el beneficiari procedeixi a la reformulació de la sol·licitud en el termini de 10 dies
hàbils des de l’endemà de la notificació de la concessió, segons s’estableix a l’article 7.En el cas que
no ho faci, es mantindrà el contingut de la sol·licitud inicial.
La reformulació es podrà realitzar també durant l’execució de l’activitat, sempre que es sol·liciti i sigui
acceptada per l’òrgan atorgant amb anterioritat a la finalització del termini de realització de l’activitat.
En qualsevol cas, en la reformulació s’han d’especificar els canvis que afecten el projecte i el
pressupost i ha de respectar l’objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris
de valoració establerts en relació amb el projecte, i, en cap cas, pot comportar una modificació
substancial del projecte. La reducció del pressupost no pot ser superior a la diferència entre l’import
sol·licitat i l’import de l’ajut proposat i s’estableix el límit del 50% de l’import respecte de la totalitat del
cost del projecte.
Si no representa un modificació substancial del projecte, es faculta l’òrgan instructor – previ informe
tècnic – a elevar proposta de resolució a l’òrgan atorgant de la subvenció. En cas que ofereixi dubtes
d’interpretació, impacte o una alteració substancial, la comissió de valoració valorarà la proposta de
reformulació.
Article 23. Reintegrament. L’article 89.1 del Reial decret 887/2006, pel qual s’aprova el reglament
de la Llei 38/2003, general de subvencions, disposa que es produirà la pèrdua del dret al cobrament
total o parcial de la subvenció en el supòsit de manca de justificació o de concurrència d’alguna de les
causes previstes a l’article 37 de la Llei general de subvencions.

A
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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.
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L’incompliment dels principis ètics i regles de conducta establerts anteriorment per part de les
persones beneficiàries de subvencions tindrà el següents efectes:
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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.

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condiciones requerides per a la seva obtenció o ocultant
aquelles que ho haguessin impedit.

B

L’article 37 esmentat estableix que procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i
l’exigència de l’interès de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a
la data en què s’acordi la procedència del reintegrament, o la data en què el deutor ingressi el
reintegrament si és anterior a aquesta, en els casos següents:

b) Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat, del projecte o la no adopció del
comportament que fonamenten la concessió de la subvenció.

h) L’adopció, en virtut de l’establert en els articles 87 a 89 del Tractat de la Unió Europea, d’una
decisió de la qual se’n derivi una necessitat de reintegrament.
i) En els altres supòsits previstos en la normativa reguladora de la subvenció.
El punt 2 de l’article 37 disposa que quan el compliment pel beneficiari o, en el seu cas, entitat
col·laboradora s’aproximi de manera significativa al compliment total i s’acrediti por aquests una
actuació inequívocament tendent a la satisfacció dels seus compromisos, la quantitat a reintegrar
vindrà determinada por l’aplicació dels criteris esmentats al paràgraf n) de l’apartat 3 de l’article 17
d’aquesta llei o, en el seu cas, les establertes en la normativa autonòmica reguladora de la subvenció.
L’import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència
amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada. En
aquest cas, procedirà el reintegrament de l’excés obtingut sobre el cost de l’activitat subvencionada,
així com l’exigència de l’interès de demora corresponent.

https://bop.diba.cat
Pàg. 10-12
CVE 202110099070

g) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats col·laboradores i
beneficiaris, així com dels compromisos per aquests assumits, amb motiu de la concessió de la
subvenció, diferents dels anteriors, quan d’això se’n derivi la impossibilitat de verificar l’ús donat als
fons percebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o
la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de
qualsevol Administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unión Europea o d’organismes
internacionals.
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f) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats col·laboradores i
beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de la concessió de la
subvenció, sempre que afectin o es refereixin a la manera en què s’han d’aconseguir els objectius,
realitzar l’activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la
subvenció.
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e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer
previstes en els articles 14 i 15 d’aquesta llei, així com l’incompliment de les obligacions comptables,
registrals o de conservació de documents quan d’això se’n derivi la impossibilitat de verificar l’ús
donat als fons percebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats
subvencionades, o la concurrència de subvenciones, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa
finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públic o privats, nacionals, de la Unió Europea o
d’organismes internacionals.
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d) Incompliment de l’obligació d’adoptar las mesures de difusió contingudes en l’apartat 4 de l’article
18 d’aquesta llei.

A

c) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes establerts en
l’article 30 de la llei general de subvencions, i en el seu cas, en les normes reguladores de la
subvenció.

DECLARACIÓ:
☐ Que no es perceben retribucions per part dels òrgans de direcció o administració.
☐ Que la/les persones que integra/en els òrgans de direcció o administració perceben les retribucions
següents amb càrrec al pressupost de l’entitat:
Nom de l’òrgan /càrrec
Retribucions brutes (€) (opció:
mensuals /anuals)
Nom de l’òrgan /càrrec
Retribucions brutes (€) (opció:
mensuals /anuals)
Nom de l’òrgan /càrrec
Retribucions brutes (€) (opció:
mensuals /anuals)
☐ Que sóc coneixedor que aquestes dades han de ser objecte de publicitat en el termes que disposa la
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Data:
El/la declarant,

Signatura
De conformitat amb la legislació de protecció de dades, us informem el següent:
Responsable del
Ajuntament de Manresa
tractament
Plaça Major, 1 08241 Manresa
Tel. 93 878 23 00
www.manresa.cat
Finalitat del tractament
Prestació de serveis i gestió de tràmits municipals
Drets de les persones
Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, cancel·lar-les, oposarinteressades
vos al seu tractament i sol·licitar-ne la seva limitació, enviant la vostra
sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament o mitjançant la Seu Electrònica de
l’Ajuntament.
Informació addicional
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de
dades a www.manresa.cat/lpd
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En /na ____________________________________, com a ______________________, en compliment
de l’article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, formulo la següent
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Resolució de l’atorgament:

Data 27-7-2021

NIF:
Càrrec:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

IDENTIFICACIÓ DE L’ENTITAT BENEFICIÀRIA
Nom:
Representant:
Adreça:
Contacte (telèfon/correu electrònic):
ACTUACIÓ SUBVENCIONADA
Identificació de l’actuació:
Import de la subvenció:

B

ANNEX
DECLARACIÓ DE LES RETRIBUCIONS DELS ÒRGANS DE DIRECCIÓ
O D’ADMINISTRACIÓ DE L’ENTITAT BENEFICIÀRIA

Signat electrònicament
per: JOSEP GILI PRAT
Data: 19/07/2021
11:45:03
Raó: Signatura
Lloc: Manresa
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Manresa,
El cinquè tinent d’Alcalde,

