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Administració Local

2016-09068
Ajuntament de Valls

EDICTE

de l’Ajuntament de Valls sobre aprovació defi nitiva bases concessió de subvencions

La Junta de Govern Local, en sessió de 26 de setembre de 2016, va aprovar les bases per la concessió de 
subvencions a les entitats juvenils i entitats d’educació en el lleure infantils i juvenils sense ànim de lucre de Valls 
per al curs 2015-16.

Exposat al públic mitjançant anuncis inserits en el BOP número 192 de 7 d’octubre de 2016 i en el tauler d’anuncis 
de la Corporació, no s’han presentat al·legacions ni reclamacions, esdevenint defi nitivament aprovades, procedint-
se a la publicació del seu text íntegre. Simultàniament s’obre el termini de presentació de les sol·licituds a comptar 
a partir de l’endemà de la publicació de les bases de la subvenció al BOP.

Valls, 10 de novembre de 2016
El secretari en funcions, Jerónimo Rivas Gómez

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LES ENTITATS JUVENILS I ENTITATS D’EDUCACIÓ EN 
EL LLEURE INFANTILS I JUVENILS DE VALLS 

1. Objecte i fi nalitat
L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment de sol·licitud, atorgament i justifi cació de subvenció a les 
entitats juvenils i, d’educació en el lleure infantils i juvenils sense ànim de lucre de Valls.
Aquestes subvencions tenen per objecte col·laborar econòmicament amb les associacions i entitats juvenils i 
d’educació en el lleure sense ànim de lucre, amb la fi nalitat de contribuir al fi nançament de les seves despeses de 
manteniment i de fomentar la realització de les activitats de contingut lúdic, formatiu, festiu, de foment de la cohesió 
social i de dinamització comunitària o de lleure educatiu orientades a la població adolescent i jove, així com les 
destinades a la promoció del moviment associatiu i de voluntariat. 
El projecte o l’activitat objecte de subvenció haurà de ser realitzada en l’exercici corrent al de la convocatòria. Aquesta 
subvenció anirà a càrrec de la partida pressupostària que s’habiliti als efectes escaients i quedarà condicionada a 
l’habilitació de crèdit sufi cient i adequat al pressupost municipal vigent en funció de la dotació.
El procediment de concessió de la subvenció és en règim de concurrència competitiva.
La fi nalitat és donar suport a l’associacionisme juvenil i a les entitats del lleure educatiu segons els següents 
objectius:
- Potenciar l’associacionisme juvenil i la cohesió social a la ciutat de Valls.
- Promoure serveis d’interès general per a la població infantil i juvenil de la ciutat.
- Assegurar una oferta diversifi cada d’activitats socioculturals i de lleure dins de l’àmbit infantil i juvenil.
- Donar suport a les activitats obertes al municipi de caire comunitari, formatiu i educatiu, cultural i festiu.
- Fomentar la participació de les entitats en projectes de barri i ciutat.
- Potenciar la formació d’educadors/es, monitors/es o directors/es en el camp de l’educació en el lleure.
- Afavorir la realització d’activitats organitzades en períodes de vacances escolars.
- Donar suport al funcionament ordinari de les entitats.

2. Benefi ciaris i modalitats d’ajuda
Les entitats podran acollir-se a una de les dues modalitats d’aquestes bases:
Modalitat A: entitats juvenils que responguin a alguna de les següents característiques:
1) Associacions juvenils amb seu social a Valls (constituïdes o en procés de constitució) que estan inscrites com a 
juvenils al registre d’Associacions que gestiona el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, o bé que 
el seu nom i estatuts refl ecteixin el seu caràcter juvenil.
2) Seccions juvenils d’entitats amb òrgans de decisió propis i que estiguin constituïdes formalment com a tal secció 
d’acord amb els estatuts de l’entitat matriu.
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3) Entitats de serveis a la joventut sense ànim de lucre que realitzen algun programa d’activitats que s’adreça de 
forma específi ca, estable i exclusiva a joves i que, aquest programa sigui especialment rellevant.
Modalitat B: entitats d’educació en el lleure infantil i juvenil:
Entitats vallenques sense afany de lucre que tinguin com a principal fi nalitat l’educació en el lleure d’infants i joves o 
l’atenció a aquests col·lectius amb especial difi cultats. Les entitats hauran de complir la normativa vigent en matèria 
d’educació en el lleure i estar legalment reconegudes o en tràmit de ser-ho.

3. Requisits
Les entitats, per tal d’acollir-se a la subvenció, hauran de complir els següents requisits:
- L’entitat ha de tenir la seu social a Valls.
- Estar legalment reconegudes o en tràmit de ser-ho.
- Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
- No tenir deutes amb l’Ajuntament de Valls.
- L’entitat no pot haver estat subvencionada anteriorment per l’Ajuntament o altres organismes de l’administració 

municipal en el mateix període econòmic i per la mateixa activitat.
- Ser entitats sense afany de lucre.
- No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 

de subvencions.
En el cas de les entitats que es presentin en la modalitat A, també hauran de complir els següents requisits específi cs:
- Les activitats subvencionables han de tenir lloc al municipi de Valls o fora d’aquest només si es considera 

imprescindible per la naturalesa de l’activitat o per a la projecció de la ciutat.
En el cas de les entitats que es presentin de la modalitat B, també hauran de complir els següents requisits específi cs:
- Seguir la normativa vigent en matèria d’educació en el lleure.
Resten excloses, les següents activitats:
- Que promoguin actituds masclistes, xenòfobes o violentes.
- Les activitats amb fi nalitat lucrativa.
- Els viatges turístics.
- Les activitats organitzades per compte d’altres.
Els requisits s’hauran d’acreditar mitjançant declaració jurada.

4. Valoració i criteris de priorització
S’encarregarà de valorar les sol·licituds i procedir a la proposta de subvenció una comissió d’estudi i valoració 
formada per un/a tècnic/a d’acció cívica, un/a tècnic/a de joventut i un tècnic/a de la Xarxa de Cultura. L’avaluació 
es procedirà mitjançant els criteris de valoració establerts amb anterioritat.
Per la modalitat A, la comissió d’estudi i valoració mesurarà els projectes presentats amb un màxim de 20 punts 
distribuïts en els criteris i puntuacions parcials següents:
a) Adequació del projecte a les necessitats de Valls (3 punts)
b) L’organització d’activitats ordinàries obertes al municipi de caire comunitari, formatiu i educatiu, cultural o festiu 
(4 punts)
c) El foment de l’associacionisme juvenil i la cohesió social a la ciutat de Valls (4 punts)
d) L’impacte de les activitats entre els joves (4 punts)
e) El caràcter innovador del projecte (2 punts)
f) La col·laboració de l’entitat en les activitats de caire festiu organitzades per la Xarxa de Cultura de Valls i/o 
l’Ajuntament de Valls (3 punts)
Per la modalitat B, la comissió d’estudi i valoració mesurarà els projectes presentats amb un màxim de 24 punts 
distribuïts en els criteris i puntuacions parcials següents:
- El funcionament ordinari de l’entitat (4 punts)
- L’organització d’activitats ordinàries i extraordinàries obertes al municipi de caire comunitari, formatiu, educatiu, 

cultural o festiu (4 punts)
- L’organització, la participació i la col·laboració en activitats realitzades durant períodes de vacances escolars (4 

punts)
- La participació de les entitats en projectes de barri i ciutat (4 punts)
- La formació d’educadors, monitors o directors en el camp de l’educació en el lleure (4 punts)
- La col·laboració de l’entitat en les activitats de caire festiu organitzades per la Xarxa de Cultura de Valls i/o 

l’Ajuntament de Valls (4 punts)
La comissió tècnica, a més, podrà ser assistida pels tècnics que considerin oportuns i necessaris en cadascuna de 
les modalitats.
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Criteris de ponderació
El percentatge de la subvenció es determinarà segons la següent taula (en relació als criteris de puntuació establerts 
en aquest apartat):

Modalitat A:
Puntuació % d’ajuda 
Més de 15 punts 100%
Entre 9 i 15 punts 75%
Menys de 9 punts 50%

Modalitat B:
Puntuació % d’ajuda 
Més de 17 punts 100%
Entre 9 i 17 punts 75%
Menys de 9 punts 50%

La subvenció atorgada comporta el reembossament d’un percentatge, en funció de les sol·licituds i imports 
sol·licitats, de les despeses presentades fi na a un màxim de 500 €. L’import estarà condicionat pel pressupost anual 
destinat a aquesta fi nalitat. L’import màxim de subvenció no pot superar el 100% del total de la despesa de les 
activitats subvencionades, i en cap cas superarà els 500 €.

5. Documentació 
Per acollir-se a la subvenció, les entitats hauran de presentar la següent documentació:
- Imprès de sol·licitud de subvenció emplenat (espai reservat a la sol·licitud).
- Fotocòpia del NIF i estatuts de l’entitat jurídica.
- Imprès de transferència bancària signat i segellat per l’entitat bancària (espai reservat a   l’imprès de sol·licitud).
- Acreditar estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social (espai a l’imprès de 

sol·licitud).
- Projecte de l’activitat i pressupost de l’activitat subvencionable.
- Declaració d’altres subvencions o ajuts obtinguts i/o sol·licitats per a la mateixa fi nalitat a administracions i entitats 

públiques i privades, si s’escau.
- Acreditar el compliment dels requisits exposats al punt 3 de les bases.
No caldrà presentar la documentació esmentada en el punt 2 si aquesta ja està en disposició de la regidoria per 
haver-se presentat en anteriors convocatòries, durant els últims tres anys, sempre que no s’hagin produït variacions 
al respecte. 

6. Incompatibilitats
Aquest ajut no és compatible amb d’altres subvencions i ajuts per la mateixa fi nalitat, procedent de qualsevol 
administració pública.

7. Terminis i lloc de presentació
La convocatòria tindrà caràcter anual (de setembre a agost) i el termini per presentar i resoldre les sol·licituds serà 
el que fi xi la respectiva convocatòria.
La documentació es registrarà a les ofi cines de l’Ajuntament mitjançant instància tipus, adreçada al servei de 
Joventut, Vallsjove.

8. Òrgan competent per resoldre i òrgan gestor
L’òrgan competent per resoldre sobre la concessió o denegació de les prestacions sol·licitades és la Junta de 
Govern Local.
La gestió administrativa de la concessió o denegació de les prestacions sol·licitades, es farà des dels serveis 
tècnics de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Valls. 

9. Notifi cació i publicació
Les notifi cacions a les persones interessades es fi xarà segons la respectiva convocatòria.
La publicació de la convocatòria resta subjecta a l’existència de disponibilitat pressupostària per a l’exercici 
corresponent. A tal efecte, l’Ajuntament consignarà una partida en el pressupost anual que marcarà el límit de la 
dotació econòmica.
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10. Pagament i justifi cació
Un cop es resolgui la subvenció i es comuniqui a cada entitat la dotació econòmica de la subvenció, aquesta 
disposa, d’acord amb el que fi xi la respectiva convocatòria, de 15 dies naturals des de la notifi cació per presentar 
la justifi cació econòmica de la subvenció (factures originals o fotocòpies, o altres justifi cants i l’acreditació del seu 
pagament, compulsades justifi catives pel total de l’import de l’activitat i detall de despeses i ingressos relatives al 
pressupost presentat) al mateix òrgan gestor.
El pagament dels ajuts s’efectuarà en contraprestació de les justifi cacions de l’activitat subvencionada. I segons les 
previsions econòmiques de l’Ajuntament, tenint en compte la naturalesa de la subvenció, en un únic termini, un cop 
aprovada la justifi cació presentada o ordenat el pagament per part de la Junta de Govern Local.
A més dels justifi cants de despeses efectuades caldrà aportar exemplars per duplicat, si s’escau, de tot el material 
editat de difusió de les activitats on hi hagi el suport de la Regidoria i el logotip de VallsJove i, una memòria de les 
activitats objecte de subvenció, on s’inclogui un resum del pressupost. 

11. Control fi nancer
El benefi ciari/a té l’obligació de sotmetre’s a les actuacions de control fi nancer que, donat el cas, realitzi l’Ajuntament. 
La no observança d’aquesta obligació donarà lloc al reintegrament de la subvenció concedida i a la devolució dels 
imports percebuts pel benefi ciari.
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