Oficina Administrativa ASP
Ref. Expedient: 37/2020/SUBCO

1223 de data 03/08/2020
Decret d'Alcaldia Número:

A la vila de Molins de Rei,
L'alcalde/ssa accidental de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient 37/2020/SUBCO ,que resulta del
procediment tramitat de/d' Aprovar la concessió de les subvencions i ajuts a entitats sense finalitat
de lucre de Molins de Rei per a l'exercici 2020 dicto aquest decret, que es fonamenta en els fets i en
les consideracions que tot seguit s'exposen:

Atès que l'Ajuntament té competència per atorgar subvencions i ajuts a ens, organismes o
particulars, les activitats dels quals supleixin o complementin els serveis atribuïts a la competència
local o siguin d'interès local.
Atès l'article 25.2 lletres e, h, l, m i n de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de la Bases de Règim
Local (LBRL) en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre de Racionalització
i Sostenibilitat de l'Administració Local atorga competències pròpies al municipi pel que fa a Cultura,
Esports, Serveis Socials, Sanitat i alguns aspectes d'Educació.
Atès que a la satisfacció dels interessos generals en els camps de serveis a les persones, les
relatives a l'educació, la cultura, la joventut i l'esport, la promoció de la dona, els arxius, les
biblioteques, els museus, els conservatoris de música i els centres de belles arts, contribueix d'una
manera fonamental la iniciativa privada, en particular, la d'aquelles entitats particulars les activitats
de les quals són d'utilitat i/o interès públic o social, i complementen els serveis prestats per aquesta
Administració.
Atès que, segons l'art. 2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS) en
concordança amb l'art 118 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el Reglament
d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS), la subvenció té per objecte la disposició
gratuïta de fons públics que les entitats locals atorguen a persones o entitats públiques o privades,
per fomentar una activitats d'utilitat o interès social o per a promoure la consecució d'una finalitat
pública. I haurà de reunir els requisits següents:
Que l'entrega es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris;
•
Que l'entrega estigui subjecta al compliment de determinat objectiu, l'execució d'un projecte, la
•
realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja realitzats o per
desenvolupar, o la concurrència d'una situació, havent el beneficiari complir les obligacions
materials i formals que s'haguessin establert;
Que el projecte, l'acció, conducta o situació finançada tingui per objecte el foment d'una activitat
•
d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública.
Que per fer efectiu el foment d'activitats dels ciutadans d'interès públic i/o social i complementàries
dels serveis públics municipals, la legislació pública local vigent en l'actualitat arbitra diferents
mecanismes, entre els quals resulta de fonamental importància la relació amb l'Administració i la
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subvenció i els ajuts econòmics, que suposa la participació d'aquest Ajuntament en el finançament
d'activitats, la iniciativa i organització de les quals van a càrrec dels particulars, sempre que
aquestes activitats es puguin considerar d'interès públic.
Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 25 de gener de 2018, va aprovar
l'Ordenança reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Molins de Rei, i es va
publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona de 15 de febrer de 2018.
Que el Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de febrer de 2018, va aprovar les Bases
específiques per a la concessió d'ajuts a entitats i associacions sense ànim de lucre a Molins de
Rei, i es va publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona de 5 de març de
2018.
Que mitjançant el Decret d'Alcaldia núm. 332, de data 17 de febrer de 2020, es va obrir la
convocatòria per a la concessió d'ajuts a entitats i associacions sense finalitat de lucre per a
l'exercici 2020, que es va publicar, mitjançant el Butlletí Oficial de la província de Barcelona, de 26
de febrer de 2020, i tramitada a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Que s'ha obert el període de presentació de sol·licituds per a l'organització d'activitats per part de
les entitats i col·lectius de Molins de Rei.
Que es considera d'interès públic i/o social dels projectes presentats per les entitats, en concret per
l'objecte perseguit pel mateix de fomentar la vida associativa i difondre tot tipus d'activitats
representatives del patrimoni cultural i social de la vila, aquest Ajuntament considera convenient
col·laborar-hi mitjançant l'establiment de Convenis que regulin la relació amb aquesta administració
i l'atorgament d'un ajut econòmic a l'entitat promotora del projecte.
Que els articles 10è i 11è de les bases reguladores d'aquests ajuts regula la constitució de dues
comissions avaluadores, una per l'àmbit sòciocultural i una altra per l'àmbit sòciosanitari, formada
pel President i els regidors de l'ASP i els tècnics municipals, que faran la proposta de concessió i
denegació d'ajuts a l'Alcaldia per tal que aquesta l'aprovi mitjançant decret.
Atesa la declaració d'alarma sanitària a partir del dia 14 de març i fins al 20 de juny de 2020, que ha
suposat un retard en l'aprovació del pressupost de 2020, el qual ha estat aprovat inicialment amb
consignacions pressupostàries superiors a les aprovades pel pressupost de 2019. Les dues
aplicacions pressupostàries següents amb una modificació de consignació han estat:
•
3020 334201 48004 - Subvencions i convenis entitats acció cultural, amb una consignació de
8.854€
3050 231202 48000 Subvencions entitats gent gran i voluntariat, amb una consignació de
•
18.088,80€
Vista la proposta d'atorgament i denegacions efectuades, en sessions de la comissió de valoració
de les subvencions de l'àmbit sociocultural i de l'àmbit sociosanitari del dia 20 de juliol de 2020, a
les 12h i a les 13h respectivament, per les comissions avaluadores de les subvencions, en les quals
es van estudiar els expedients de les sol·licituds fetes juntament amb els diferents tècnics dels
diferents negociats de l'Àrea de Serveis a les Persones i es va incloure un seguit de sol·licituds
presentades fora de termini per raons d'interès públic.

Atès la proposta de Decret de la Cap de l'Oficina Administrativa de l'ASP, de data 30 de juliol de
2020, amb la supervisió de la Presidenta de l'ASP, de data 31 de juliol de 2020.

Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

Pàgina 2 de 5

Atès l'informe sense observacions de l'Interventor accidental, de data 31 de juliol de 2020.

Tenint en compte el que s'ha exposat i en virtut de les atribucions que té conferides per la legislació
vigent.
DECRETO:
Primer: Ampliar la disponibilitat de crèdit pressupostari per a l'any 2020 respecte a les aplicacions
pressupostàries, de l'exercici 2020, i per l'import que s'indica següents:
•
•

3020 334201 48004 - Subvencions i convenis entitats acció cultural, amb una consignació de
8.854€.
3050 231202 48000 Subvencions entitats gent gran i voluntariat, amb una consignació de
18.088,80€.

Segon.- Aprovar dins de l'àmbit de l'Àrea de Serveis a les persones, la concessió de les
subvencions i ajuts que es detallen a l'ANNEX I que s'adjunta a aquest decret.
Tercer.- Aprovar les condicions generals aplicables a les subvencions i ajuts que s'indiquen a
l'acord primer d'aquest decret, amb el següent text:
CONDICIONS GENERALS
La subvenció està subjecta a les Bases específiques per a la concessió d'ajuts a entitats i
associacions sense ànim de lucre a Molins de Rei, que es va publicar íntegrament en el Butlletí
Oficial de la província de Barcelona de 5 de març de 2018 i al Decret d'Alcaldia núm. 332, de data
17 de febrer de 2020, pel qual es va obrir la convocatòria per a la concessió d'ajuts a entitats i
associacions sense finalitat de lucre per a l'exercici 2020, així com la resta de normes que són
d'aplicació i en tot cas les següents determinacions:
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)

No es lliurarà cap pagament anticipat si existeixen quantitats pendents de justificar (excedint
dels terminis fixats) per qualsevol concepte.
El pagament s'efectuarà en dos terminis:
-el primer, per un import de 90% de la subvenció, 60 dies des de la comunicació de l'acord o,
si s'escau, des de la data de signatura del conveni de col·laboració
-el segon, per la resta de l'import, que serà lliurat un cop hagin presentat la justificació del
projecte pel qual han estat subvencionats
Per a les subvencions de 500€ o menys, el pagament es podrà efectuar, de forma anticipada
sense prèvia justificació, d'un sol cop.
L'acceptació de la subvenció s'entendrà tàcita si l'entitat beneficiària no manifesta
expressament les seves objeccions en el termini de 5 dies des de la data de la notificació del
present acord.
La Despesa mínima a realitzar per l'entitat beneficiària és la indicada per a cada una de les
entitats beneficiàries.
Modificació del projecte presentat: caldrà comunicar qualsevol canvi en les activitats i en el
pressupost previst en el projecte presentat, per tal que l'Ajuntament pugui tornar a avaluar-los.
Pel que fa als terminis d'execució, les dates de la realització de la despesa: les
corresponents a l'exercici 2020.
L'incompliment per part de l'entitat beneficiària d'alguna de les obligacions que es deriven de
la concessió dels presents ajuts, podrà donar lloc a la revocació total o parcial de l'ajut i el
reintegrament de les quantitats rebudes indegudament, amb els corresponents interessos de
demora.
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i)

La justificació de la despesa es presentarà, com a molt tard, el dia 31 de gener de 2021
seguint les pautes indicades a l'art. 22 i següents de les bases esmentades de la manera
següent:
1. Un resum econòmic de l'activitat, signat pel president o secretari de l'entitat. Les entitats
esportives que hagin rebut subvenció de funcionament general de les entitats infantils i juvenils
que hagin rebut subvenció per suport a entitats de lleure infantil i juvenil presentaran el model
de justificació 09.
2. Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a
l'atorgament de la subvenció, amb indicació de les activitats dutes a terme i dels resultats
obtinguts.
3. Els justificants econòmics de l'activitat per l'import total del projecte aprovat i pel qual es rep la
subvenció. Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents
amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa.
Aquests documents hauran de reunir tots els requisits assenyalats al Reial Decret 1496/2003,
de 28 de novembre, pel qual s'aprova les obligacions de facturació, essent, en general els
següents:
1hauran de ser documents originals (caldrà presentar-los a l'Àrea de Serveis a les
Persones).
2identificació del proveïdor (nom, NIF i adreça)
3identificació de l'entitat o associació (nom, NIF i adreça)
4número de factura
5data de la factura, de l'any en què s'atorga l'ajut.
6descripció clara de l'activitat, despesa o subministrament que haurà de fer
referència a la despesa generada per l'activitat o el programa objecte de subvenció
7desglossament d'IVA o IRPF: tipus impositiu i import
No es podran aportar justificants o altres rebuts que no reuneixin aquests requisits. Queden
exclosos els justificants de materials inventariables menys en els casos de subvenció per a
aquest concepte.
Les despeses de les diferents actuacions s'entendran executades amb la tramesa dels
documents acreditatius. La justificació per part del beneficiari del pagament a tercers de les
despeses de l'actuació podrà requerir-se per l'Ajuntament en l'exercici de les facultats de
comprovació i control financer.
També caldrà especificar la relació detallada d'altres ingressos i subvencions que hagin
finançat el projecte subvencionat amb indicació de l'import rebut i la font de procedència.
d.Caldrà presentar un exemplar de la documentació i la propaganda escrita i gràfica relativa
a l'activitat o programa en el qual haurà d'aparèixer el logo de l'Ajuntament (Es pot
descarregar els diferents logos normalitzats a
https://www.molinsderei.cat/lajuntament/imatge-corporativa/imatge-corporativa).
j)

L'Ajuntament també col·laborarà amb l'entitat beneficiària:
En la cessió d'espais i materials del Centre de Recursos Logístics sempre que sigui
sol·licitat amb temps suficient, amb un mínim de 15 dies, i sempre que els seus recursos li
ho permetin. En la cessió d'instal·lacions diverses per a la realització de les activitats de
l'entitat, tot segons les condicions d'ús de cada equipament.
b)
En la programació de formació específica adreçada a l'entitat, de la qual se'n donarà
informació amb temps i forma.
c)
En posar a disposició de l'entitat la possibilitat d'incloure informació de les activitats que
duen a terme al web municipal, així com fer-ne difusió a través dels canals de que disposa
l'Ajuntament. La informació caldrà fer-la arribar amb prou temps per a poder ser editada a
l'adreça alg@molinsderei.cat.
a)

Quart.- Denegar les sol·licituds següents per la causa que s'especifica:
-Club Ciclista Sons and Bikes, registre d'entrada 2020005491, de data 11 de març de 2020, donat
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que l'activitat per la qual es demana aquest ajut no es durà a terme enguany per el efectes de l'estat
d'alarma declarat el passat 14 de març per el Govern Espanyol.
-Associació per a la promoció de l'espectacle infantil i juvenil "La Xarxa", registre d'entrada
2020005665, de data 13 de març de 2020, per a la celebració del 35è aniversari, segons ha
comunicat la mateixa entitat, i a causa de la situació excepcional, no hi haurà celebració enguany.
-Associació Espai de Lleure Clariana, registre d'entrada 2020005688, de data 13 de març de 2020,
per no tenir coneixement de l'inici de l'activitat i coincidir amb l'oferta de programació així com la
població diana del projecte presentat per Acosu- activitats de caps de setmana, per una altra banda.
Cinquè.- Autoritzar i disposar, per a l'exercici 2020, les despeses corresponents a les subvencions
enumerades a l'acord primer del present decret, per l'import i a càrrec de les consignacions
pressupostàries que s'especifiquen a l'ANNEX II, que s'adjunta a aquest decret.
Sisè.- Disposar que l'incompliment per part dels beneficiaris d'alguna de les obligacions que es
deriven de la concessió dels presents ajuts, podrà donar lloc a la revocació total o parcial de l'ajut i
al reintegrament de les quantitats rebudes indegudament, amb els corresponents interessos de
demora.
Setè.- Atesa la declaració d'alarma sanitària declarada el 14 de març fins el 20 de juny, que a
suposat la dificultat en la presentació de documentació justificativa per part de les entitats de la vila,
es posposa el pagament de l'import atorgat enguany fins a la presentació de la documentació de
justificació de la subvenció rebuda durant l'exercici 2019.
Vuitè.- Publicar al web municipal de l'Ajuntament les subvencions concedides, a la Base Nacional
de Dades de Subvencions i al BOPB una relació de les subvencions concedides.
Novè.- Notificar aquest acord a totes les entitats interessades, i TRASLLADAR-HO als Negociats de
Tresoreria, Intervenció i Transparència.

I perque així consti, signo aquest decret en la data que consta a l'encapçalament, la qual
s'incorporarà al Llibre de Decrets d'Alcaldia.

Ramon Sánchez Gil

Sandra Castelltort Claramunt

Document signat electrònicament

L'Alcalde accidental S/DA 1051 de 06/07/2020
03/08/2020 9:04:04
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