Oficina Administrativa ASP
Núm. expedient: 7/2021/SUBCO

Decret d’Alcaldia Número:

492 de data 13/04/2021

A la vila de Molins de Rei,
Xavi Paz Penche, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient 7/2021/SUBCO ,que
resulta del procediment tramitat de/d' Convocatòria per a la concessió d'ajuts a entitats i
associacions sense ànim de lucre a Molins de Rei 2021 ,dicto aquest decret, que es
fonamenta en els fets i en les consideracions que tot seguit s'exposen:
El Ple de l'ajuntament, en sessió ordinària, celebrada el dia 25 de gener de 2018, va aprovar
inicialment l'Ordenança reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament de
Molins de Rei, que es va publicar íntegrament en el BOP de Barcelona el dia 15 de febrer de
2018.
En aplicació de l'art. 124.3 del Reglament d'obres, activitats i serveis, el Ple de l'Ajuntament,
en sessió ordinària duta el 22 de febrer de 2018, va aprovar inicialment les bases
específiques de l'Ajuntament de Molins de Rei reguladores de la concessió d'ajuts a entitats i
associacions sense ànim de lucre a Molins de Rei, publicades íntegrament en el BOP de
Barcelona el dia 5 de març de 2018.
El Ple, en sessió ordinària que es va dur a terme el 28 de novembre de 2019, va acordar la
modificació de l’annex III relatiu a les subvencions específiques per a l’ajut a les entitats amb
seu social a Molins de Rei, publicada en el BOP de Barcelona de 4 de desembre de 2019.
De conformitat amb l'article 20 de l'Ordenança esmentada, en aplicació de l'article 23 de Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), la convocatòria ha de contenir
com a mínim els següents extrems:
a) Indicació de les bases específiques de la convocatòria, així com el número i data del BOP
en el qual s'hagi publicat
b) Indicació del crèdit pressupostari al qual s'atribueix la subvenció, mitjançant la reserva de
crèdit del pressupost de l'exercici corresponent o la documentació comptable corresponent
c) Objecte, condicions i finalitat de la subvenció, així com els requisits a complir pels
sol·licitants, la forma d'acreditar-los i la documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud
d) Termini de presentació de la sol·licitud
e) Destinataris de la subvenció
f) Expressió que la concessió s'efectua mitjançant el règim de concurrència pública
g) Possibilitat, si escau, de la concessió de bestreta sobre la quantitat subvencionada
h) Termini, justificació de l'ús, gaudi i aplicació de la subvenció per part dels beneficiaris.
Per tot el que s'ha exposat, i en virtut de les facultats que en són atribuïdes per l'article 53.1
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
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Atès la Proposta de Decret del Cap de negociat de recursos socioculturals, de data 30 de
març de 2021, amb la supervisió de la Presidenta de l’ASP, de data 10 d’abril de 2021.
Atès l’informe sense observacions de l’Interventor accidental, de data 8 d’abril de 2021.
Tenint en compte el que s'ha exposat i en virtut de les atribucions que té conferides per la
legislació vigent.
DECRETO:
Primer.- APROVAR la convocatòria de la concessió d'ajuts a entitats i associacions sense
ànim de lucre de Molins de Rei per a l'exercici 2021 i els seus annexos, amb el text següent:
CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS A ENTITATS I ASSOCIACIONS
SENSE ÀNIM DE LUCRE A MOLINS DE REI 2021
En compliment del decret d'Alcaldia número xxx de data xx de xx de 2021, s'obre la
convocatòria de concurs públic per a la presentació de sol·licituds d'ajuts a entitats i
associacions sense ànim de lucre a Molins de Rei per a l’exercici 2021 amb el text següent:
1. Objecte i línies de subvenció
L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió d’ajuts, en concurrència competitiva, per a
activitats i els projectes de les entitats de Molins de Rei dels àmbits de cultura, esports,
educació, joventut, infància, sanitat, serveis socials, polítiques de feminismes i alliberament
LGTBI, que col·laborin a millorar vida associativa, esportiva, educativa i cultural de la vila.
Les línies de subvenció incloses en aquesta convocatòria són:
a) Subvencions per a activitats i projectes de les associacions de veïns
b) Subvencions per a activitats i projectes d’entitats culturals
c) Subvencions per a entitats amb seu social a Molins de Rei
d) Subvencions per a activitats i projectes d’entitats infantils i juvenils
e) Subvencions específiques per a entitats esportives
f) Subvencions per a entitats amb finalitat social
g) Subvencions per a entitats de gent gran i Casals d’avis
h) Subvencions per a entitats de l’àmbit de feminismes i alliberament LGTBI
i) Subvencions per a activitats AMPAS i centres escolars
2. Bases reguladores i normativa d’aplicació
Aquests ajuts es regeixen per la normativa general de subvencions, per l’Ordenança
reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei publicada
íntegrament en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona de 15 de febrer de 2018, i per
les Bases específiques per a la concessió d’ajuts a entitats i associacions sense ànim de
lucre a Molins de Rei (d’ara endavant bases), aprovades pel Ple en sessió ordinària
celebrada el dia 22 de febrer de 2018, i publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la
província de Barcelona de 5 de març de 2018, amb la modificació de l’annex III relatiu a les
subvencions específiques per a l’ajut a les entitats amb seu social a Molins de Rei, publicada
en el BOP de Barcelona de 4 de desembre de 2019, disponibles al nostra web:
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www.molinsderei.cat, així com a la Base de datos Nacional de subvenciones:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
3. Disponibilitat pressupostària
La disponibilitat de crèdit pressupostari per a l’any 2021 és la corresponent a les aplicacions
pressupostaries del pressupost 2021, aprovat inicialment pel Ple Municipal en sessió
celebrada el 25 de febrer de 2021, següents:
org
3000
3020
3030
3050
3070
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subp

econ

234003
338601
341101
231202
233003
233102
311104

48000
48000
48000
48000
48000
48000
48000

3020 333101 48001
3050 230001 48001
3260 234001 48001
3040 320001 48004
3040 320001 48007

Descripció
Subv. i convenis AAVV
Subv. i convenis amb entitats culturals
Subv. a entitats esportives
Subvencions entitats gent gran
Convenis entitats juvenils
Convenis amb entitats infantils
Subvencions entitats sociosanitàries
Subv. i convenis amb entitats per al museu
municipal
Subvencions entitats finalitat social
Subvencions entitats àmbit dona
Subvencions materials pedagógics pels centres
públics
Subvencions i convenis per activitats amb les
AMPA

import
17.060,00
114.214,75
75.569,75
18.088,80
8.000,00
7.000,00
4.750,00
1.581,00
32.448,00
1.800,00
17.500,00
12.000,00

4. Sol·licitants i activitats subvencionables
Poden sol·licitar subvencions les entitats i associacions amb seu social o delegació al terme
municipal de Molins de Rei especificades a l’art. 4 i en els annexos I, II, III i IV de les bases i
estaran subjectes a les obligacions que es deriven de l’art. 16 de les bases específiques per
a la concessió d’ajuts a entitats i associacions sense ànim de lucre a Molins de Rei.
Les activitats subvencionables són les especificades a l’article 5 de les bases específiques.
5. Presentació de la sol·licitud, termini i tramitació
Caldrà presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de
l’Ajuntament de Molins de Rei mitjançant una instància genèrica que trobareu al link
https://www.molinsderei.cat/tramitsonline/ amb les instruccions corresponents de com fer-ho.
La sol·licitud també podrà ser presentada al registre general de l’Ajuntament de Molins
Rei, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (carrer Rubió i Ors, 2-4) amb cita prèvia, a partir
l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província
Barcelona i per un període de 21 dies naturals, dins l’horari següent: dilluns a divendres,
8:30 a 14:00 hores, i dimarts i dijous de 15:00 a 19:00 amb cita prèvia.
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La documentació a presentar en la convocatòria del 2021 és la que s’especifica a l’art. 7 de
les bases.
Els models a presentar, així com la resta d'annexos a la present convocatòria, es poden
obtenir:
· al web www.molinsderei.cat
Per a la instrucció del procediment se seguirà el tràmit especificat en els art. 10 a 14 de les
bases específiques.
6. Criteris d’atorgament i valoració de sol·licituds
Els criteris que es seguiran per a la resolució de les sol·licituds són els que figuren a l’art. 15
de les bases i els criteris específics que es recullin en l’annex corresponent.
7. Òrgan instructor i comissió qualificadora
Des dels Negociats corresponents es farà la instrucció del procediment de conformitat amb
l’art. 10 de les bases específiques.
Es constituiran dues comissions qualificadores, una per a subvencions de l’àmbit
sociocultural i una altra per a subvencions de l’àmbit sociosanitari.
La comissió qualificadora de l’àmbit sociocultural estarà formada per:
· El/la president/a, que serà la Presidenta de l’Àrea de Serveis a les Persones
· Les/els Regidores/s dels àmbits següents: Moviments veïnals, de Cultura, de
Joventut, d’Esports, d’Educació i d’Infància i Famílies
· El Cap de Secció Sòciocultural
· El Cap del Negociat de Joventut i d’Infància i Famílies
· La Cap del Negociat d’Esports
· El Cap del Negociat de Cultura
· La Cap del Negociat d’Educació
Les línies de subvenció d’aquest àmbit seran les següents:
1. Subvencions per a activitats i projectes de les associacions de veïns
2. Subvencions per a activitats i projectes d’entitats culturals
3. Subvencions per a entitats amb seu social a Molins de Rei
4. Subvencions per a activitats i projectes d’entitats infantils i juvenils
5. Subvencions específiques per a entitats esportives
6. Subvencions per a activitats AMPAS i centres escolars
La comissió qualificadora de l’àmbit sociosanitari, estarà formada per:
· El/la president/a, que serà la Presidenta de l’Àrea de Serveis a les Persones
· Les/els Regidores/s dels àmbits següents: de Salut Pública, de Serveis Socials, de
Gent Gran, (DIS)capacitats i de Feminismes i LGTBI
· La Cap del Negociat de Sanitat
· La Tècnica del Programa Feminismes i Alliberament LGTBI
· La Cap del Negociat de Serveis Socials
Les línies de subvenció d’aquest àmbit seran les següents:
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1. Subvencions per a entitats amb finalitat social
2. Subvencions per a entitats de gent gran i Casals d’avis
3. Subvencions per a entitats de l’àmbit de feminismes i alliberament LGTBI
Actuarà de secretària d’ambdues comissions la Cap del Negociat d’Oficina Administrativa de
l’ASP que actuarà com secretària d’aquesta Comissió qualificadora.
8. Resolució i Notificació de l’acord de concessió de subvencions
La Resolució i notificació de l’acord es farà conforme als arts. 12 al 14 de les bases
específiques.
Segon.- PUBLICAR la convocatòria en el BOPB, mitjançant la Base de Datos Nacional de
Subvenciones d'acord amb els art. 18.2 i 20 de la LGS, al taulell d'anuncis de la Corporació i
al web municipal, obrint-se un termini de presentació de sol·licituds des de l’endemà de la
publicació de la convocatòria al BOP de Barcelona i per un període de 21 dies naturals.
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.
Joan Montserrat Olivella

Xavi Paz Penche

El secretari accidental S/DA 369 de data 16/03/2021
L'Alcalde
13/04/2021 19:47:42
13/04/2021 11:00:23
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