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Article 1.― Objecte. És objecte d’aquestes bases específiques la subvenció per
entitats sense finalitat de lucre propietàries o llogateres de la seva seu social a qui
se’ls repercuteixi l’mpost de l’IBI i/o el tribut metropolità.
Article 2.― Termini. El termini màxim de presentació de les sol·licituds per participar
en aquesta convocatòria es publicarà a la convocatòria corresponent.
Article 3.― Sol·licitants. Podran sol·licitar la present subvenció les entitats sense
finalitat de lucre que disposin de seu social en propietat i les que tinguin un local de
lloguer a qui se’ls hi repercuteix l’impost de l’IBI i/o el tribut metropolità.
Article 4.― Sol·licitud. Les entitats interessades a acollir-se a aquesta convocatòria
hauran de presentar a l’Ajuntament de Molins de Rei la documentació següent:
1. Per a les entitats propietàries de la seva seu social: una instància genèrica en
la qual faci constar la sol·licitud de subvenció per l’import de l’IBI i/o el tribut
metropolità del local de la seva seu social.
2. Per a les entitats amb seu social en règim de lloguer: còpia dels rebuts
efectivament pagats en el termini d’un any (de novembre a novembre) on consti
l’import de l’IBI que se’ls aplica i, si s’escau, còpia del contracte de lloguer del
local de la seva seu social.
Aquesta documentació s’ha de presentar al Registre d’entrada de l’Ajuntament, a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, al carrer Rubió i Ors, 2 de Molins de Rei.
Article 5.― Import subvencionable. L’import màxim de la subvenció consistirà en
l’import pagat efectivament en concepte d’IBI i/o el tribut metropolità per aquella part
de la superfície de la seu social de l’entitat destinada a la realització d’activitats
culturals, sempre i quan hi hagi suficient consignació pressupostària anual.
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Introducció.― A més dels preceptes establerts en aquestes bases, en les
subvencions a entitats amb patrimoni i aquelles entitats que tinguin un local de lloguer
a Molins de Rei, a qui se’ls repercuteixi l’IBI i/o el tribut metropolità s’aplicaran els
articles que es preveu en aquest annex, deixant sense aplicació els establerts de
manera general, en tot allò que els contradigui.
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ANNEX III. SUBVENCIONS ESPECÍFIQUES PER A L’AJUT A LES ENTITATS AMB
SEU SOCIAL A MOLINS DE REI

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Primer.- Aprovar la modificació de l’annex III, Subvencions específiques per a l’ajut a
les entitats amb seu social a Molins de Rei amb el text següent:
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D'acord amb el que es preveu a l'article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, es fa públic que el Ple de l'ajuntament, en sessió ordinària,
celebrada el dia 28 de novembre de 2019, ha aprovat la modificació de l’annex III, de
les bases de l’Ajuntament de Molins de Rei per a la concessió d’ajuts a entitats i
associacions sense ànim de lucre, i de persones públiques o privades de Molins de
Rei, publicades íntegrament en el BOPB del 5 de març de 2018, amb els acords
següents:
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Segon.- Exposar al públic el present acord per un termini de 20 dies hàbils a partir de
la seva publicació al BOPB, al taulell d’anuncis de la Corporació i al web municipal, als
efectes que es puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions que es considerin
convenients. S’inserirà al DOGC una referència de l’anunci publicat al BOPB.
Tercer.- Determinar que un cop finalitzat el termini d’informació pública sense haver-se
presentat al·legacions i/o reclamacions, l’acord inicialment adoptat esdevindrà definitiu,
sense necessitat d’ulterior acord.
Quart.- Establir que la convocatòria d’aquesta base específica de l’Ajuntament de
Molins de Rei per a entitats amb patrimoni, per a l’exercici 2019, es podrà realitzar a
partir de l’endemà de la seva publicació en el BOPB i per un termini de 30 dies,
tramitant-se des de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, d’acord amb els
articles 18.2 i 20 de la LGS.
Cinquè.- COMUNICAR aquest acord al Negociats de l’ASP, al d’Intervenció i al de
Transparència per a la seva difusió als efectes oportuns.
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Molins de Rei, 29 de novembre de 2019
L’Alcalde,
Xavi Paz Penche
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Article 7.― Justificació. La justificació de la subvenció s’entén complerta un cop
l’Ajuntament hagi comprovat que l’entitat ha fet el pagament efectiu d’aquest impost.
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El pagament es farà a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:
 Ajut de l’Ibi: 3020/334201/48002, transferències corrents entitats (retorn IBI),
per 8.000€.
 Ajut tribut metropolità: 3020/334201/48004, subvencions i convenis per acció
cultural, per 2.000€.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Article 6.― Pagament. L’Ajuntament farà efectiva la dotació econòmica que
correspongui a cada entitat en un sol lliurament, prèvia comprovació que l’entitat ha
abonat els dos impostos, en el termini màxim de sis mesos des de la notificació de
l’acord d’atorgament.

A

En cas d’insuficient consignació pressupostària, es repartirà la totalitat de la
consignació pressupostaria, proporcionalment respecte cada import de l’IBI i/o el tribut
metropolità subvencionable, entre totes les entitats sol·licitants.
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