AJUNTAMENT
DE

VILA-RODONA
TARRAGONA

Exp. 25/2018
Bases que han de regir la concessió d’ajuts destinats a les entitats
d’interès general sense ànim de lucre al terme municipal de Vila-rodona,
any 2018
Primera.- Objecte de la convocatòria
Són subvencionables les activitats programades que es realitzin durant l’any 2018
per entitats ubicades al municipi de Vila-rodona, o entitats que sense estar ubicades al
municipi, hagin realitzat de manera continuada activitats al municipi. Aquestes activitats
sempre han d’estar referides a les àrees d’interès generals que amb la seva activitat
generin un impacte positiu al conjunt del municipi.
Es consideren prestacions socials les ajudes econòmiques de caràcter extraordinari per
atendre situacions, de necessitats sobrevingudes, apreciada i informada pels serveis
socials del Consell Comarcal de l’Alt Camp o pels mitjans municipals.
Segona.- Destinataris
Podran sol·licitar subvencions:
1. Les entitats d’interès general i sense finalitat de lucre domiciliades al municipi.
2. Les entitats d’interès general i sense finalitat de lucre que, sense estar
domiciliades al municipi, hagin realitzat activitats al municipi, de manera
continuada.
3. Persones físiques, en representació particular d’algun grup per a iniciatives de
caràcter esporàdic, sense finalitat de lucre, amb residència al municipi.
4. Persones físiques o jurídiques amb la condició de ATP (Agricultor a Títol Principal)
o EAP (Empresa Agrària Prioritària) directament vinculades al mon de
l’Agricultura.
5. Persones individuals o famílies que per causa sobrevinguda es trobin en situació
de necessitat.
Tercera.- Característiques de les activitats subvencionables
Seran subvencionables aquelles activitats, realitzades per entitats o persones jurídiques,
que generin un impacte positiu en les infraestructures del municipi, que de
manera directa o indirecta, la seva activitat millori la convivència i la seguretat de les
persones i béns dels municipis.
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També es subvencionaran fins a un 80% dels tributs liquidats per l’administració
municipal de Vila-rodona de totes aquelles activitats que comportin externalitats positives
en el manteniment del territori, com pot ésser l’evitar la difusió de la mala herba i el
sotabosc que envaeixen els camps de conreu, per disminuir el risc d’incendi.
Quarta.- Criteris de puntuació a l’hora de valorar l’import de la subvenció atorgable a
cada entitat o persona física. Es tindran en compte els següents criteris que sumaran un
màxim de 100 punts.
a) Interès general de la proposta d’activitats dins de l’àmbit del municipi (30 punts).
b) Impacte directe sobre la millora en infraestructures del municipi (20 punts).
c) Impacte directe sobre el benestar i seguretat de les persones i béns del municipi (20
punts)
d) Finançament extern de la proposta (10 punts)
Quarta bis.- Criteris de puntuació a l’hora de determinar l’ajuda atorgable a cada persona
o família que es trobi en situació de necessitat per participar en les activitats municipals.
a) Les famílies sol·licitants amb un ingrés inferior a dues vegades el IRSC (indicador
de renda de suficiència), previ informe dels serveis socials, gaudiran d’una
subvenció del 90%.
b) Les famílies sol·licitants amb un ingrés inferior a 2,5 vegades al IRSC, gaudiran
d’una subvenció del 75%.
c) Les famílies sol·licitants amb un ingrés inferior a 3 vegades el IRSC, gaudiran
d’una subvenció del 50%.
Les ajudes seran rogades (es presentarà la corresponent instància)
La justificació dels ingressos es portarà a terme per algun dels següents mitjans:
•

Certificat i fotocòpia de la targeta d’atur o millora de l’ocupació dels majors de 16
anys que es trobin en situació d’atur laboral.

•

Certificat d’altes i baixes de la Seguretat Social dels membres adults de la unitat
familiar (certificat de vida laboral).

•

Documentació acreditativa de la formació reglada o ocupacional dels majors de
16 anys que no realitzin recerca activa de feina.

•

Qualsevol justificant admès en dret de la totalitat d’ingressos de tots els membres
de la unitat familiar corresponents als mesos que es determinin.
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•

En el cas de treballadors per compte d’altri: original i fotocòpia del contracte de
treball i de les sis darreres nòmines dels majors de 16 anys que realitzin activitat
laboral.

•

En el cas de treballadors autònoms: última liquidació trimestral d’IRPF i/o butlletí
de cotització a la Seguretat Social, i, en tot cas, declaració de responsabilitat dels
ingressos que té.

•

Original i fotocòpia de la declaració de la renda o certificat negatiu d’Hisenda del
darrer any.

•

Justificant del capital mobiliari en què constin els rendiments i els saldos de tots
els comptes oberts a nom de la persona sol·licitant.

•

Declaració jurada d’ingressos de la unitat familiar, únicament en el supòsit en què
quedi suficientment justificada la impossibilitat d’aportar la documentació
requerida en els apartats anteriors.

•

Certificat de percebre o no pensions de l’Administració pública i en cas afirmatiu
de la seva quantia.

•

Justificació de despeses fixes mensuals: contracte de lloguer de l’habitatge, últims
rebuts de préstecs bancaris, despeses d’aigua, llum i gas...

•

Declaració acreditativa de la reclamació de la pensió d’aliments (en cas de
separació i quan no es compleix aquesta mesura).

•

Certificat del registre de la propietat de la situació patrimonial dins i fora del
territori.”

Cinquena.- Sol·licituds
La documentació es presentarà al registre de l'Ajuntament i ha de ser la següent:
Pels apartats 1, 2 i 3 de la base segona, han de presentar:
a) Instància individualitzada per a cada activitat concreta o conjunt de l’exercici
econòmic, signada pel president de l’entitat o per qui tingui conferida la
delegació degudament acreditada. (Annex 1)
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b) Programa detallat de les activitats que es duran a terme durant l’any 2018. En
cada activitat s’hi ha de detallar la finalitat amb la que es vol fer l’activitat i
l’objectiu que es persegueix. Pressupost global de l’entitat durant l’any 2018,
detallant ingressos i despeses per activitats.
c) Un exemplar dels seus estatuts (en el cas que no s’hagin presentat amb
anterioritat o s’hagin modificat).
Per l’apartat 5 de la base segona, s’aportarà la declaració de la renda de l’any anterior.
Sisena.- Termini
El termini d’admissió de sol·licituds serà el dia 28 de febrer per a les activitats realitzades
entre l’1 de gener el 30 de juny de 2018, i de l’1 de setembre per a les activitats
realitzades entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2018, per les activitats que desplegui
l’Ajuntament en el període d’inscripció.
Setena.- Requisits i justificació del pagament de les subvencions
-Requisits
1. És necessari que les activitats subvencionades s’hagin realitzat abans del 31
de desembre de 2018.
-Justificació del pagament
a) Per les entitats d’interès general sense finalitat de lucre:
Es podrà pagar el 50% de la subvenció concedida a partir del moment en què el Ple
hagi pres l’acord, una vegada hagi estudiat totes les sol·licituds.
Per rebre el 50% restant de la subvenció, s’ha de presentar a l'Ajuntament la següent
documentació abans del 31 de gener de l’any 2019:
a) Instància subscrita pel president de l’entitat dirigida a l’alcalde, on se sol·liciti el
pagament de la subvenció i s’indiqui el número de compte corrent al qual s’ha de
realitzar la transferència. (Annex 2)
b) Certificat signat pel president i pel secretari de l’entitat del cost de les activitats
realitzades al llarg de l’any adjuntant còpia de les factures. (Annex 3)
c) Relació certificada de les factures i còpia de les factures (Annex 4)
L’aprovació i el pagament, si és el cas, es farà per decisió del ple municipal, que podrà
reduir la subvenció fins a arribar a un 50% de les despeses efectivament produïdes, si
aquests fossin inferiors al doble de la subvenció concedida.
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- L’estudi de les propostes es realitzaran per la pertinent Comissió Informativa
composta per dos regidors (un de cada grup polític) i el president o persona en
qui delegui. El vot serà ponderat.
- S’haurà de justificar el 100% de la subvenció concedida.
- El no previst en aquestes bases s’estarà al que determinen les bases generals
aprovades al ROAS i la Llei 38/2003 de Subvencions.
No s’autoritzaran canvis de destinació de les subvencions concedides.
b) Persones físiques, en representació particular d’algun grup per a iniciatives de
caràcter esporàdic, sense finalitat de lucre.
Es podrà pagar el 100% de la subvenció concedida a partir del moment en què el Ple
hagi pres l’acord, i s’hagi presentat la justificació de l’activitat.
Vuitena.- La simple presentació d’una sol·licitud de subvenció per a una activitat implica
el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases.
Novena.- L'incompliment de qualsevol dels requisits esmentats en els apartats anteriors,
suposarà la pèrdua immediata d’opció a aquest tipus d’ajut.
c)Ajudes socials: Totes aquelles persones físiques o famílies que es trobin en situació de
necessitat social podent realitzar la pertinent sol·licitud, la qual serà tramesa, si escau
als serveis socials municipals, que emetrà informa proposta no vinculant per la
corporació que amb el seu criteri resolgui.
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Annex 1. Sol·licitud de subvenció a entitats i grups d’interès general
………………………………………………………………..…………DNI………………..,
en nom propi o en representació de l’entitat…………………………………….., amb
domicili
al
c/
…………………………………………………,
núm.
………….,
pis…………….., porta……….., CP …………………… de……………………….. telèfon/ns
……………………………………fax……………………….., amb el núm. de
CIF (si
…………………………………………………., núm. de socis ................, amb quota anual
de ........................i les dades bancàries següents:
E S
DEMANO:
La
concessió
d’una
subvenció
o
ajut
pel
concepte
……………………………………………….….. segons la convocatòria de Bases vigents
per a enguany. Amb aquesta finalitat es tramet la documentació següent:
* Programa i pressupostos

Vila-rodona, ……. d. ………………………. del 201..
(signatura)

AJUNTAMENT DE VILA-RODONA – Pl. dels Arbres, 7 – Vila-rodona
Lliurar-ho abans del 28 de febrer de 2018
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Annex 2. Sol·licitud de pagament
..............................................................................................................................,
en nom propi o en representació de l’entitat o grup …………………………….., amb
domicili

al

c/

…………………………………………………,

núm.

………….,

pis…………….., porta……….., CP …………………… de……………………….. telèfon/ns
……………………………………fax……………………….., amb el núm. de

CIF (si és

entitat o de NIF si és persona) …………………………………………………., i les dades
bancàries següents:

E S

DEMANO:
Que, d’acord amb les bases reguladores, l’Ajuntament aboni la part restant de la
subvenció de l’any 2017. Amb aquesta finalitat, adjunto la documentació següent:
•

Certificat signat pel president i pel secretari del cost de les activitats realitzades.

•

Exemplar de tota la documentació impresa generada.

Vila-rodona, ……. d ………………………. del 201..
(signatura)

AJUNTAMENT DE VILA-RODONA, Pl. dels Arbres, 7 – Vila-rodona
(Data límit 31 de gener de 2019)
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Annex 3. CERTIFICAT

NOM DEL PRESIDENT/A: .........................................................................

NOM DEL SECRETARI/ÀRIA: .................................................................

ENTITAT: .................................................................................................

CERTIFICO:

Que l’any 2018 l’entitat ……………………………………... ha tingut
unes despeses per a la realització de les activitats del programa
anual per un import d………....………….……€, segons relació
certificada que s’adjunta.

I perquè consti, a petició de l’Ajuntament de Vila-rodona, lliuro aquest certificat amb el
vist-i-plau del president/a.

El secretari/ària

Vist i plau
El president/a

Vila-rodona, …… d ………………….. del 201..

Ajuntament de Vila-rodona. Pl. dels Arbres, 7. VILA-RODONA
(Data límit 31 de gener de 2019)
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Annex 5. RELACIÓ CERTIFICADA DE FACTURES
Data

Núm
Fra.

Nom Empresa

Concepte

Import €

IMPORT TOTAL

€

CERTIFICO:
El president/a
(signatura)

El tresorer/a
(signatura)

Ajuntament de Vila-rodona –Pl. dels Arbres, 7- VILA-RODONA

(Data límit 31 de gener de 2019)
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Annex 6. Per ajuts socials
IL·LTRE. SR.
Nom i cognoms
Representant
Adreça
CP i Població
DNI

Telèfons

EXPOSA:

Per tot això,
SOL·LICITA:

DOCUMENTACIÓ APORTADA:

Vila-rodona,
Signat:

IL·LTRE. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE VILA-RODONA (Alt Camp)
Les dades de caràcter personal que consten en la present instància són tractades i incorporades en un Fitxer anomenat
Gestió d’expedients responsabilitat de AJUNTAMENT DE VILA-RODONA, amb la finalitat de portar la gestió d’expedients
de diversa naturalesa.
Conforme allò disposat en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: PLAÇA DELS
ARBRES, N.7, 43814 VILA-RODONA (TARRAGONA).
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