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CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN R ÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A LA PROMOCIÓ DE PROGR AMES 
D'ACTIVITATS EN EL MUNICIPI DE BARBERÀ DEL VALLÈS R EALITZATS PER 
ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE. 
 

 
1. Indicació de l'aprovació de les Bases reguladore s de referència 
 
Bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a la promoció de programes d'activitats en el municipi de 
Barberà del Vallès realitzats per entitats sense finalitat de lucre, aprovades pel Ple de 
l'Ajuntament el 19 de desembre de 2018.   
  
 
2. Quantia total màxima de les subvencions convocad es per a cada un dels 
àmbits  i l'aplicació pressupostària als quals s’im puta la subvenció 
 
Quantitat total màxima per àmbits:  
 

Àmbit Quantitat Aplicació 
pressupostària 

L'equitat de gènere 5.000,00 € 2019.514.231.48000 
El lleure infantil i l'atenció a la joventut 18.000,00 € 2019.513.337.48000 
La promoció de la salut 8.000,00 € 2019.521.311.48000 
La protecció i el benestar dels animals 7.000,00 € 2019.521.311.48000 
L'atenció a la dependència, a les 
situacions en risc i a l'exclusió social 30.000,00 € 2019.511.231.4800002 

L'atenció a la gent gran 4.500,00 € 2019.515.334.48000 
L'atenció a la població nouvinguda 5.300,00 € 2019.650.231.48000 
La promoció cultural 25.000,00 € 2019.540.330.48000 
La promoció d'activitats veïnals 20.000,00 € 2019.540.330.48000 
La promoció del voluntariat 3.000,00 € 2019.650.231.48000 

 
 
3. Objecte, condicions i finalitat de la subvenció 
 
Objecte:  Atorgament de  subvencions destinades a finançar projectes/activitats 
realitzades per les entitats sense finalitat de lucre en el municipi de Barberà del Vallès 
durant l'any 2019, en als àmbits de l'equitat de gènere, el lleure infantil i l'atenció a la 
joventut, la promoció de la salut, l'atenció a la dependència, a les situacions en risc i a 
l'exclusió social, l'atenció a la gent gran, l'atenció a la població nouvinguda, la protecció 
i el benestar dels animals, la promoció cultural, la promoció d'activitats veïnals i la 
promoció del voluntariat.  
 
Condicions i finalitat: Les establertes a les Bases reguladores específiques aprovades 
pel Ple de l'Ajuntament el 19 de desembre  de 2018. 
 
 
4. Procediment de concessió 
 
Concurrència competitiva, en funció del que s'estableix als articles del Títol V de 
l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Barberà del Vallès i en 
l'article 8 de les Bases reguladores.   
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5. Requisits mínims que han de reunir els projectes /activitats objectes de 
subvenció, forma d'acreditar-los i forma en que s'h an de presentar les 
sol·licituds 
 
5.1  Requisits mínims que han de reunir els projectes/activitats objectes de 
subvenció i forma d'acreditar-los: 
 
Els establerts al punt 9.1  de les Bases  reguladores específiques aprovades pel Ple de 
l'Ajuntament el 19 de desembre de 2018 i que són els següents: 
 
Els projectes/activitats han d'assegurar, mitjançant una declaració (Annex número 7), 
que en cas necessari, caldrà complementar amb documentació acreditativa que: 
 

a) Són projectes/activitats oberts a la població de Barberà del Vallès, d'interès 
general per a la comunitat.  

b) La participació per part de la ciutadania en qualsevol de les activitats 
sufragades amb els ajuts no es limitarà, en cap situació, a determinats 
col·lectius ni es podrà discriminar l'accés a les mateixes per raons de sexe, 
condició social, cultural, condicions personals, capacitats o destreses o 
altres raons.  

c) Les entitats beneficiàries assumeixen els projectes/activitats com una 
activitat pròpia i els han d'haver previst en el Pla Anual aprovat per la Junta 
Directiva i/o l'Assemblea General de l'entitat. De la concessió dels ajuts 
caldrà informar a l'Assemblea General de l'entitat.  

d) Que els ingressos que les entitats s'obtinguin de forma directament 
relacionada amb l'organització de les seves activitats revertiran directament 
en sufragar les despeses de les activitats que han generat l'ingrés.  

e) Compromís d'assistència a cursos/activitats formatives d'aspecte normatiu, 
organitzatiu i gestió associativa.  

 
 
5.2  Forma en que s'han de presentar les sol·licituds: 
 
Les sol·licituds s'hauran de lliurar al registre general de l'Ajuntament de Barberà del 
Vallès, mitjançant instància i documents requerits (Annexos 1 al 8). 
 
La instància individualitzada signada per la Presidència de l'entitat, d'acord amb el 
model aprovat a la convocatòria, adreçada a l'Il·lma. Sra. Alcaldessa-Presidenta de 
l'Ajuntament de Barberà del Vallès, en la qual es farà constar, com a mínim, el títol 
exacte del programa  per al qual se sol·licita l'ajut i l'import total sol·licitat i es declararà 
que l’entitat sol·licitant compleix els requisits per obtenir la condició de beneficiària o 
entitat col·laboradora que s’especifica en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de  Subvencions. 
 
 
6. Òrgans competents per a la instrucció i la resol ució del procediment 
 
En funció del que s'estableix a l'article 12 de les bases reguladores específiques seran 
els següents:  
 
Òrgan concedent: La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Barberà del Vallès.  
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Òrgan col·legiat que examina la valoració efectuada per l’òrgan instructor i, si escau, 
proposa les esmenes oportunes format per :  
 

• Presidència:  Regidor o regidora delegada en l'àmbit competencial 
d'Associacionisme i relacions amb entitats.   

• Vocals: Regidors i regidores delegades i caps de secció i oficina responsables 
dels àmbits competencials de projectes/activitats objectes de subvenció. 
(Segons les bases) 

 
Òrgan instructor: Direcció de l'Àrea Municipal de Drets Civils i Ciutadania.   
 
 
7. Termini de presentació de sol·licituds  
 
Finalitzarà transcorreguts 20 dies naturals des de la publicació de l’extracte de la 
convocatòria, que serà aprovada per la Junta de Govern Local, en el diari oficial 
corresponent. Aquesta publicació s'efectuarà per part de la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, administrada per la Intervención General de la Administración del 
Estado.  
 
 
8. Termini de resolució i notificació  
 
S'estableix un termini màxim de tres mesos a comptar  de la  finalització del termini de 
presentació de sol·licituds. 
 
 
9.  Documents que han d'acompanyar la sol·licitud 
 
Els establerts a l'article 5 de les Bases reguladores específiques i que són els 
següents:  
 
9.1 Instància individualitzada signada per la Presidència de l'entitat, d'acord amb el 

model aprovat a la convocatòria, adreçada a l'Il·lma. Sra. Alcaldessa-
Presidenta de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, en la qual es farà constar, 
com a mínim, el títol exacte del programa  per al qual se sol·licita l'ajut i l'import 
total sol·licitat i es declararà que l’entitat sol·licitant compleix els requisits per 
obtenir la condició de beneficiària o entitat col·laboradora que s’especifica en 
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de  Subvencions. 
(annex número 1). 

9.2 Dades referents a l’entitat sol·licitant, d'acord amb el model aprovat a la 
convocatòria. (annex número 2). 

9.3 Dades bancàries certificades per l’entitat bancària on s’haurà de realitzar el 
pagament de la subvenció atorgada, llevat el supòsit que ja hagi estat presentat 
a l'Administració Municipal i sempre que no hagi experimentat cap modificació, 
d'acord amb el model aprovat a la convocatòria. (annex número 3). 

9.4 Certificat de l'acord de l'Assemblea General, el Consell o la Junta Rectora de 
l'entitat, de sol·licitud de la subvenció, en el qual han de constar el títol i l’import 
del programa, d'acord amb el model aprovat a la convocatòria. (Imprès model 
unificat: annex número 4). 

9.5 L'original o la còpia compulsada dels Estatuts legals de l'entitat sol·licitant, de 
l’acta de constitució i del DNI/NIF/NIE de la presidència de l’entitat,  llevat el 
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supòsit que ja hagin estat presentats a l'Administració Municipal i sempre que 
no hagin experimentat cap modificació. 

9.6 Pressupost global de l'entitat sol·licitant, tant d'ingressos com de despeses de 
l’exercici de la subvenció, aprovat en la seva Assemblea General, Consell o 
Junta Rectora, d'acord amb el model aprovat a la convocatòria. (Imprès model 
unificat: annex número 5). 

9.7 Si s'escau, sol·licitud de pagament anticipat de la subvenció, realitzada per la 
presidència de l’entitat a través d’un escrit adreçat a l'Il·lma. Sra. Alcaldessa-
Presidenta de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, d'acord amb el model 
aprovat a la convocatòria. (Imprès model unificat: annex número 6). 

9.8 Declaració responsable, d'acord amb el model aprovat a la convocatòria 
(Imprès model unificat: annex número 7) sobre: 

 9.9.1      Obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

99.2    Obligació de no haver estat mai objecte de sancions administratives 
fermes ni sentències fermes condemnatòries en contra de la Llei 17/2015 de 21 
de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. 

 9.9.3     Obligació respecte els ajuts públics que es puguin atorgar per un import 
 superior a 10.000,00 €, de comunicar a l'Ajuntament la informació relativa a les 
 retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, per tal de fer-les 
 públiques. 

 9.9.4  Pronunciament exprés de la beneficiària respecte l’autorització o 
 negativa per tal que en el cas de resultar beneficiària, l’Ajuntament obtingui de 
 forma  directa l’acreditació d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries 
 i amb la Seguretat Social a través de certificats telemàtics. 

 9.9.5. Pronunciament exprés de la beneficiària conforme els 
 projectes/activitats presentats compleixen amb tots els requisits especificats a 
 l'article 9 punt 1 de les Bases reguladores específiques. 

 9.9.6.  Pronunciament exprés de la beneficiària de sol·licitud o previsió de
 sol·licitud per a qualsevol activitat , a altres àrees de l'Ajuntament de Barberà 
 del Vallès, o per la mateixa activitat  a altres Administracions Públiques o 
 entitats privades. 

 9.9.7. Compromís a comunicar a l'Ajuntament de Barberà del Vallès, en el 
 moment de la justificació de la subvenció atorgada en el marc d'aquesta 
 convocatòria, l'obtenció d'altres subvencions per la mateixa activitat. 

 9.9.8. Compromís a complir les condicions de la subvenció. 

9.9 Programa detallat del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la 
subvenció. Aquest haurà d'incloure informació suficient per valorar els 
conceptes prioritaris establerts a l'article 9 (annex número 8). 

 
Això no obstant, l'Ajuntament podrà sol·licitar tota la documentació complementària 
que consideri oportuna per al compliment dels objectius de la subvenció. 
 
 
10. Possibilitat de reformulació 
 
Una vegada l’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l’acta de l’òrgan col·legiat, 
formuli la proposta de subvenció i comuniqui aquesta proposta a l'entitat sol·licitant, i 
sempre que l’import de les subvenció proposada sigui inferior al sol·licitat, es podrà 
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instar la beneficiària que reformuli la sol·licitud a fi d'ajustar els compromisos i les 
obligacions a la subvenció atorgable.  
 
 
11. Recursos contra la resolució 
 
Es podran formular en base al que es preveu a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
 
12. Criteris de valoració 
 
Els criteris de valoració de les sol·licituds per part de l'òrgan instructor seran els 
següents: 
 
12. 1 Criteris generals  
 
Aquests criteris generals seran aplicats pel càlcul de la subvenció de forma 
independent a l'àmbit específic al qual es presenten i el màxim de punts que es podrà 
obtenir per a cada projecte/activitat serà de 30 punts, corresponents a un 30% del total 
de la valoració. 
 
Els criteris bàsics de valoració general s'establiran en funció de què els projectes: 
 

G.1.- Fomentin la igualtat efectiva entre dones i homes. 

G.2.- Afavoreixin la inserció social de persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat 
social o risc. 

G.3.- -S'orientin evitar l'exclusió social: per raó de gènere, edat, orientació sexual, 
etnicitat o origen, nacionalitat, diversitat funcional (entre d'altres). 

G.4.- Afavoreixin mesures d'equitat per a la diversitat física, psíquica i sensorial, per 
raó de gènere, edat, orientació sexual, etnicitat o origen, nacionalitat, diversitat 
funcional (entre d'altres). 

G.5.- Desenvolupin activitats d'interès públic no desenvolupades per d'altres 
institucions, col·lectius i administracions. 

G.6.- Afavoreixin processos de participació democràtica. 

G.7.- Estableixin un grau d'autofinançament. 

G.8.- Co-organitzin activitats amb altres entitats que promoguin el seu projecte a 
Barberà del Vallès. 

 
12. 2 Criteris específics per àmbits  
 
Aquests criteris específics de valoració dels projectes/activitats seran aplicats pel 
càlcul de la subvenció en funció de l'àmbit específic al qual es presenten i el màxim de 
punts que es podrà obtenir per a cada projecte/activitat serà de 70 punts, 
corresponents a un 70% del total de la valoració. 

Aquests criteris s'establiran per a cada àmbit en funció de: 

 
� Per a l'àmbit d'equitat de gènere : 
  
E.1.- Afavorir l’autonomia i desenvolupament personal de les dones. 
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E.2.- Difondre el caràcter transformador de les experiències i els sabers femenins i 
fer visibles les aportacions de les dones als diferents àmbits del coneixement 
humà. 

E.3.- Participar en xarxes de dones per a l’intercanvi de coneixements i experiències. 

E.4.- Fomentar la participació i presència activa de les dones en tots els àmbits de la 
vida comunitària. 

E.5.- Afavorir la inserció social i laboral de col·lectius de dones en perill d’exclusió 
social. 

E.6.- Contribuir a l'erradicació de la violència contra les dones a través  la prevenció, 
la detecció, l’atenció i la recuperació. 

E.7.- Crear espais de trobada per a l’intercanvi i la reflexió sobre la situació de les 
dones. 

E.8.- Potenciar i fomentar models alternatius de masculinitat per trencar amb la 
masculinitat hegemònica basada en el patriarcat. 

E.9.- Fomentar i sensibilitzar sobre la corresponsabilitat, visibilitzant la importància 
de les tasques de cura. 

E.10.- Contribuir i sensibilitzar per fer de Barberà una ciutat coeducadora, amb 
l'objectiu de fer prevenció del masclisme i el sexisme. 

E.11.- Nivell i Pla de formació del personal dirigent de les activitats (monitores i 
monitors, equip directiu del lleure, membres de les entitats, etc). 

E.12.- Afavorir criteris de composició paritària de sexe a les juntes directives, sempre i 
quan la finalitat de l’entitat ho faci possible. 

  
� Per a l'àmbit del lleure infantil i l’atenció a la joventut : 
 
E.1.- Potenciar la coeducació i la diversitat de gènere, cultural i d'origen en les 

activitats que desenvolupen. 

E.2.- Afavorir la convivència, la cohesió social, la cooperació i  la relació, entre 
infants, adolescents i  joves de Barberà. 

E.3.- Potenciar l'aprenentatge de la participació, la pressa de decisions 
democràtiques entre el jovent. 

E.4.- Afavorir espais que permetin la construcció del propi itinerari de vida, el 
desenvolupament personal, l'autonomia i l'empoderament des d'una mirada crítica  

E.5.- Promoure l'adquisició d'hàbits de vida saludables entre el jovent. 

E.6.- Afavorir la mobilitat internacional per al foment de la participació i la promoció 
d'experiències vitals de les persones joves residents a Barberà del Vallès en 
l'àmbit internacional (intercanvis juvenils, congressos, jornades, intercanvis...). 

E.7.- Nivell i Pla de formació del personal dirigent de les activitats (monitores i 
monitors, equip directiu del lleure, membres de les entitats, etc). 

E.8.- Afavorir criteris de composició paritària de sexe a les juntes directives, sempre i 
quan la finalitat de l’entitat ho faci possible. 

E.9.- Promoure accions per reduir la desigualtat socioeconòmica entre infants i 
joves. 

E.10.- Participar en les activitats de la Regidoria de Joventut. 
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E.11.- Participar en projectes/activitats co-organitzats amb altres entitats , en 
l'afavoriment de la participació cívica, el traspàs intergeneracional i la presència 
del teixit associatiu juvenil en altres espais de la ciutat. 

E.12.- Afavoreix l'oci del jovent de Barberà del Vallès, desenvolupant activitats de 
promoció cultural i artística a la ciutat. 

 
� Per a l'àmbit de la promoció de la salut : 
  
E.1.- Dissenyar i desenvolupar activitats basades en la detecció de necessitats 

socio-sanitàries de la comunitat. 

E.2.- Afavorir projectes/activitats d’acció social i/o sanitària i de participació 
comunitària per afavorir la qualitat de vida de persones o col·lectius amb especials 
dificultats d’inclusió social (persones amb discapacitat, immigrades, minories 
ètniques,  persones sense llar, etc.). 

E.3.- Promoure la salut en el municipi per aconseguir un estat de benestar 
biopsicosocial, tant individual com grupal. 

E.4.- Ajudar a la població a adquirir els coneixements i les capacitats necessàries 
per adoptar i mantenir uns hàbits i estils de vida saludable. 

E.5.- Informar i orientar a la població sobre salut, malaltia, invalidesa, formes de 
millora o de protegir la salut i  sobre recursos de serveis socials i/o sanitaris. 

E.6.- Oferir a les persones malaltes i llurs familiars suport biopsicosocial especialitzat 
i informació sobre processos de malaltia i actuacions preventives. 

E.7.- Col·laborar en campanyes de prevenció i sensibilització en relació amb la salut 
i l’atenció sanitària, tant a professionals com a la població en general. 

E.8.- Afavorir criteris de composició paritària de sexe a les juntes directives, sempre i 
quan la finalitat de l'entitat ho faci possible. 

 
• Per a l'àmbit de l’atenció a la dependència, a les situacions en ri sc i a 

l'exclusió social : 
 
E.1.- Afavorir la inserció social de persones i col·lectius en situació de marginació i 

exclusió social. 

E.2.- Potenciar la tolerància, el respecte a la diversitat, a la convivència cultural i a la 
participació ciutadana. 

E.3.- Afavorir projectes/activitats d’acció social i/o sanitària en la comunitat adreçats 
a persones o col·lectius amb especials dificultats d’inclusió social (persones amb 
discapacitat, immigrades, minories ètniques,  persones sense llar, etc.). 

E.4.- Nivell i Pla de formació del personal dirigent de les activitats (monitores i 
monitors, equip directiu del lleure, membres de les entitats, etc). 

E.5.- Afavorir criteris de composició paritària de sexe a les juntes directives, sempre i 
quan la finalitat de l’entitat ho faci possible. 

 
� Per a l'àmbit de l’atenció a la gent gran : 
 
E.1.- Afavorir els espais de relació entre les persones grans fomentant els espais de 

trobada, lleure i formació en els mateixos. 
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E.2.- Facilitar l’accés a la cultura i a la formació al llarg de la vida entre les persones 
grans. 

E.3.- Facilitar l’accés a la informació i als recursos per a la gent gran. 

E.4.- Afavorir que les persones grans participin voluntàriament en la organització 
d’activitats formatives adreçades a la població en general i /o a les persones grans 
en particular i que fomentin la transmissió de coneixements i habilitats adquirides 
al llarg de la vida. 

E.5.- Facilitar la relació de les persones grans amb altres col·lectius de diferents edats 
amb l’objectiu d’afavorir el  coneixement mutu  amb accions concretes 
encaminades a reflectir la pluralitat de la societat. 

E.6.- Afavorir criteris de composició paritària de sexe a les juntes directives, sempre i 
quan la finalitat de l' entitat ho faci possible. 

 
• Per a l'àmbit de l’atenció a la població nouvinguda : 
 
E.1.- Afavorir la construcció col·lectiva d'un nou model de convivència per garantir la 

cohesió social. 

E.2.- Ajudar a identificar, canalitzar i donar suport a les demandes de les persones 
nouvingudes produïdes per situacions de desigualtat d'oportunitats. 

E.3.- Contribuir a l’eliminació dels estereotips racistes i xenòfobs. 

E.4.- Fomentar la bona acollida i integració de la població nouvinguda. 

E.5.- Possibilitar les vies de participació necessàries perquè les persones 
nouvingudes tinguin una presència activa en la vida ciutadana. 

E.6.- Afavorir accions de discriminació positiva per aconseguir una igualtat 
d'oportunitats real de la població nouvinguda en l'accés a tots els serveis i els 
àmbits de la vida comunitària. 

E.7.- Desenvolupar accions encaminades a sensibilitzar la població per a la 
convivència intercultural. 

E.8.- Crear espais de trobada per a la reflexió sobre el fet migratori. 

E.9.- Orientar les seves accions a potenciar l’intercanvi socio-cultural. 

E.10.- Nivell i Pla de formació del personal dirigent de les activitats (monitores i 
monitors, equip directiu del lleure, membres de les entitats, etc). 

E.11.- Afavorir criteris de composició paritària de sexe a les juntes directives, sempre i 
quan la finalitat de l’entitat ho faci possible. 

 
• Per a l'àmbit de la protecció i el benestar dels animals : 

 
E.1.- Promoure el respecte i el paper social dels animals i aconseguir una bona 

convivència entre aquests,  i la ciutadania i l'entorn urbà. 

E.2.- Col·laborar amb l’Ajuntament en l’equilibri i control dels animals ensalvatgits 
ubicats dins de l’entorn urbà i polígon industrial i  que puguin ser motiu de conflicte 
per la seva nombrosa densitat. 

E.3.- Donar suport a iniciatives de sensibilització, identificació, convivència i tinença 
responsable d’animals. 
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E.4.- Col·laborar amb l’Ajuntament en la recollida i assistència d’animals domèstics 
de companyia, animals abandonats, ferits i/o atrapats en la via pública i animals 
ensalvatgits. 

E.5.- Col·laborar amb l’Ajuntament en campanyes adreçades a les persones 
propietàries d’animals domèstics de companyia. 

 
• Per a l'àmbit de la promoció cultural : 
 
E.1.- Potenciar l'activitat i l'activisme cultural com a motor de cohesió i arrelament a 

la ciutat. 

E.2.- Reforçar l'autoorganització i autonomia en l'activitat del teixit associatiu 
barberenc, així com la seva consolidació. 

E.3.- Afavorir iniciatives que promoguin la cooperació i la coordinació entre diferents 
Associacions. 

E.4.- Fomentar la cultura i la promoció de l'estudi i el coneixement en totes les edats 
com a instruments de cohesió comunitària i avenç social i econòmic. 

E.5.- Afavorir l'autonomia personal de les persones participants, la cohesió de grup, 
l'esperit crític i la presa de decisions democràtiques. 

E.6.- Potenciar la coeducació, la tolerància, el respecte a la diversitat i a la 
convivència cultural i la participació ciutadana. 

E.7.- Promoure els valors de convivència i de respecte per la ciutat. 

E.8.- Afavorir  que tota la ciutadania sigui activa en la promoció de la convivència a 
la ciutat. 

E.9.- Participar en activitats del municipi (Cavalcada de Reis, Carnestoltes o Festa 
Major). 

E.10.- Nivell i Pla de formació del personal dirigent de les activitats (monitores i 
monitors, equip directiu del lleure, membres de les entitats, etc). 

E.11.- Afavorir criteris de composició paritària de sexe a les juntes directives, sempre i 
quan la finalitat de l’entitat ho faci possible. 

 
• Per a l'àmbit de la promoció d’activitats veïnals : 
 
E.1.- Potenciar l'activitat i l'activisme cultural  de barri com a motor de cohesió i 

arrelament al propi barri i a la ciutat. 

E.2.- Reforçar l'autoorganització i autonomia en l'activitat del teixit associatiu veïnal 
barberenc, així com la seva consolidació. 

E.3.- Afavorir iniciatives que promoguin la cooperació i la coordinació entre diferents 
Associacions i col·lectius de la ciutat. 

E.4.- Afavorir l'autonomia personal de les persones participants, la cohesió de grup, 
l'esperit crític i la presa de decisions democràtiques. 

E.5.- Potenciar la coeducació, la tolerància, el respecte a la diversitat i a la 
convivència cultural i la participació ciutadana. 

E.6.- Promoure els valors de convivència i de respecte per la ciutat. 

E.7.- Afavorir que tota la ciutadania del barri sigui activa en la promoció de la 
convivència a la ciutat. 
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E.8.- Participar en activitats del municipi (Cavalcada de Reis, Carnestoltes o Festa 
Major). 

E.9.- Nivell i Pla de formació del personal dirigent de les activitats (monitores i 
monitors, equip directiu del lleure, membres de les entitats, etc). 

E.10.- Afavorir criteris de composició paritària de sexe a les juntes directives, sempre i 
quan la finalitat de l’Associació o entitat esportiva ho faci possible. 

 
• Per a l'àmbit de la promoció del voluntariat :  
 
E.1.- Fomentar la creació de plans de voluntariat. 

E.2.- Fomentar els projectes/activitats de voluntariat en alguns dels àmbits anteriors i 
amb objectius pertanyents, com a mínim, en algun d'aquests àmbits: l'equitat de 
gènere,  l'atenció a la dependència, l'afavoriment de la cohesió social, la promoció 
de la salut, la protecció i el benestar dels animals, l'atenció a la població 
nouvinguda, l'atenció a la gent gran, el lleure infantil i l'atenció a la joventut, la 
convivència i el civisme, la promoció de l'activitat física i l'esport, la promoció 
cultural i cívica, la promoció d'activitats veïnals i la promoció del voluntariat. 

E.3.- Promoció i implantació del projecte LECXIT de la Fundació Jaume Bofill als 
centres educatius. 

E.4.- Afavorir  que tota la ciutadania sigui activa en la promoció de la convivència a 
la ciutat. 

E.5.- Nivell i Pla de formació del personal dirigent de les activitats (monitores i 
monitors, equip directiu del lleure, membres de les entitats, etc). 

E.6.- Afavorir criteris de composició paritària de sexe a les juntes directives, sempre i 
quan la finalitat de l’entitat ho faci possible. 

 
 
13. Procediment de valoració de les sol·licituds.  
 
13.1  En primer lloc, l'Òrgan instructor analitzarà per a cada demanda de subvenció  
 l'adequació de la documentació presentada i el compliment de  les condicions  
 dels sol·licitants establertes als articles 4 i 5 de les Bases reguladores.   
 
 Si el compliment  de les condicions és positiu, es passarà a valorar el punt 
 13.2. 
 
 En cas que sigui negatiu en alguna de les condicions, es donarà a l'entitat 
 sol·licitant un termini màxim de 5 dies per solucionar els defectes o omissions, 
 per aportar documentació o informació complementària.  
 
 En cas, que transcorregut aquest termini, el compliment de les condicions 
 continuï sent valorat com a negatiu, es proposarà a l'Òrgan concedent, previ 
 examen de l'Òrgan col·legiat, la resolució negativa de la mateixa.  
 
13.2.  En segon lloc, l'Òrgan instructor analitzarà cadascun dels projectes/activitats 
 presentats, valorant la seva adequació a l'objecte establert a l'article 1 de les 
 Bases  reguladores i el compliment dels requisits obligatoris establerts al punt 5 
 d'aquesta convocatòria.  
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 Si el projecte/activitat s'adequa a l'objecte establert a les bases i al compliment 
 dels requisits obligatoris se seleccionarà per a la seva inclusió al procés de 
 concurrència competitiva.  
 
 En cas que sigui necessari disposar de més documentació acreditativa per 
 valorar la seva adequació, es donarà a l'entitat sol·licitant un termini màxim de 
 5 dies per aportar-la. Si transcorregut aquest termini, no s'ha presentat la 
 documentació complementària o l'anàlisi d'aquesta no justifica l'adequació del 
 projecte/activitat presentat a l'objecte de la convocatòria, aquest no s'inclourà
 en el procés de concurrència competitiva, comunicant aquesta situació a 
 l'entitat que l'ha presentat. 
 
13.3  Dels projectes/activitats seleccionats per formar part del procés de 
 concurrència  competitiva, l'Òrgan instructor valorarà i ponderarà els criteris 
 bàsics de valoració general dels projectes/activitats establerts al punt 12.1 
 d'aquesta convocatòria, que seran aplicats pel càlcul de la subvenció de forma 
 independent a l'àmbit específic al qual es presenten.  
 
 La ponderació del compliment dels criteris bàsics la realitzarà un professional 
 tècnic adscrit a l'àmbit del projecte/activitat que signarà un informe i que lliurarà 
 a l'òrgan instructor. 
 
 La ponderació total dels criteris generals tindrà una puntuació mínima de 0 
 punts i una màxima de 30 punts per a cada projecte/activitat. 
 
 Caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts per a què es pugui passar a la 
 fase de valoració dels criteris específics 
    
13.4  Una vegada valorats els criteris generals, havent obtingut una puntuació 
 mínima de 5 punts, l'Òrgan instructor valorarà i ponderarà els criteris 
 específics, en funció de l'àmbit on s'adscriu el projecte/activitat i que 
 s'estableixen a l'article 12.2 d'aquesta convocatòria.  
 
 La ponderació del compliment dels criteris específics la realitzarà un 
 professional tècnic adscrit a l'àmbit del projecte/activitat, que signarà un informe 
 i que lliurarà a l'òrgan instructor. 
 
 La ponderació total dels criteris tindrà una puntuació mínima de 0 punts i una 
 màxima de 70 punts. 
  
 Caldrà obtenir una puntuació mínima de 15 punts per tal que el projecte 
 s'integri al procés de concurrència competitiva per al càlcul de les subvencions. 
 
13.5  L'òrgan instructor procedirà a sumar els punts obtinguts en la ponderació dels 
 criteris bàsics més l'obtinguda en la ponderació dels criteris específics.  
 
13.6  L'òrgan instructor calcularà la subvenció obtinguda per a cada projecte/activitat, 
 en el procés de concurrència competitiva, de forma proporcional en relació als 
 punts assignats a cadascun d'ells. 
 
 Per fer-ho seguirà el procediment establert al punt 15 d'aquesta convocatòria.  
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14.  Mitjans de notificació i publicació 
 
L'Ajuntament de Barberà del Vallès, que vetllarà per tal que la informació facilitada 
sigui veraç, objectiva, permanentment actualitzada, accessible, comprensible, 
ordenada de forma temàtica, publicarà i notificarà:  
 
14.1  La 'Base Nacional de Subvenciones' publicarà els extractes de les 
 convocatòries al Diari Oficial corresponent a través de la 'Base de Datos  
 Nacional de Subvenciones', a la que s'enviaran el text íntegre de la 
 convocatòria, el text  de l’extracte, les dades estructurades, entre les que 
 figurarà el diari oficial en el que es publicarà l’extracte. 
  
14.2  L'Ajuntament publicarà en la seva pàgina web (www.bdv.cat) i en el portal 
 municipal de transparència (https://www.seu-e.cat/web/barberadelvalles/govern-
 obert-i-transparencia/contractes-convenis-i-subvencions), la següent documentació:  
 
 a) El text íntegre de les bases reguladores específiques. 
 b) El text íntegre de la convocatòria. 
 c) El pressupost corrent amb un nivell de detall per aplicacions 
 pressupostàries. 
 d) Els models de sol·licitud, declaracions responsables i justificació de les 
 subvencions necessaris per a la seva tramitació.  
 e) Les subvencions atorgades, amb indicació del seu import, objecte i entitat 
 beneficiària. 
 f) La informació relativa al control financer d'aquestes subvencions. 
 g) La justificació de comptes de la subvenció per part de les entitats 
 beneficiàries. 
 
14.3  Una vegada l’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l’acta de l’òrgan 
 col·legiat, formuli la proposta de subvenció comunicarà aquesta, via correu 
 electrònic o correu ordinari a l'entitat sol·licitant.  
 
14.4  La resolució de concessió, a càrrec de l'Òrgan concedent, serà notificada a les 
 entitats sol·licitants, estarà  motivada d’acord amb l’establert a la convocatòria, i 
 contindrà la relació de beneficiàries, l’activitat subvencionada, l’import concedit, 
 així com també les sol·licituds desestimades amb la indicació del motiu de 
 desestimació. 
 
 
15. Quantia de les subvencions i resolució de la co ncessió 
 
15.1 El total de subvencions econòmiques proposades, en funció del principi de 
concurrència competitiva, no podrà excedir el total de crèdit establert per la 
convocatòria en cadascun dels àmbits. 
 
15.2 La quantia de les subvencions serà la que correspongui en funció de l'aplicació  
del següent procediment:  
 
Càlcul de la primera assignació 
 
Es dividirà, per a cada un dels àmbits d'actuació, l'import total del crèdit establert a la 
convocatòria (punt 2 d'aquests continguts)  pel total de la suma dels punts atorgats a la 
valoració de cada un dels projectes/activitats presentats, que hagin superat els punts 
mínims de valoració. 
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La divisió donarà com a resultat l'import atorgat per a cada un dels punts obtinguts. 
 
Es multiplicaran els punts obtinguts pel projecte/activitat per l'import resultant de la 
divisió. La xifra resultant correspondrà a la proposta de subvenció atorgada inicialment.   
 
La xifra de subvenció per a cada projecte no podrà ser superior als límits màxims de 
subvenció establerts per a cada un dels àmbits i que correspondran amb el límits 
establerts al punt 2. 
 
En cas que el resultat de la subvenció inicial sigui superior a l'import per al projecte 
presentat per l'entitat, la subvenció s'ajustarà a l'import sol·licitat.  
 
En cas que el resultat de la subvenció inicial sigui inferior a l'import per al projecte 
presentat per l'entitat, i que existeixi crèdit suficient una vegada atorgada a les 
subvencions en primera assignació, es procedirà a una segona assignació.  
 
Càlcul de la segona assignació 
 
Podran accedir a la segona assignació els projectes que hagin obtingut a la primera 
assignació una subvenció inferior a la sol·licitada. 
 
Una vegada realitzades les primeres assignacions, es dividirà, per a cada un dels 
àmbits d'actuació, l'import total del crèdit restant pel total de la suma dels punts 
atorgats a la valoració de cadascun dels projectes. 
 
La divisió donarà com a resultat l'import atorgat per a cada un dels punts obtinguts. 
 
Es multiplicaran els punts obtinguts pel projecte/activitat per l'import resultant de la 
divisió. La xifra resultant correspondrà a la proposta de subvenció atorgada en segona 
assignació. 
 
En cas que els imports resultants de la suma de la subvenció atorgada en la primera i 
la segona assignació superin l'import sol·licitat, la subvenció s'ajustarà a l'import 
sol·licitat. 
 
En cas que els imports resultants de la suma de la subvenció atorgada en la primera i 
la segona assignació siguin inferiors a l'import sol·licitat, i que existeixi crèdit suficient 
una vegada atorgada a les subvencions en segona assignació, es procedirà a una 
tercera assignació, seguint el mateix procediment establert a la segona assignació. 
 
 
16. Termini i  forma de justificació  
 
En funció del que s'estableix als articles 18 i 19 de les Bases reguladores. 
 
 
17. Despeses subvencionables 
 
a) Es consideraran despeses subvencionables, les que de manera indubtable 
responen a la naturalesa del programa subvencionat, resultin estrictament 
necessàries, s'efectuïn en el termini establert en aquestes bases i hagin estat 
efectivament pagades amb anterioritat a l'acabament del període de justificació. 
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b) La quantitat econòmica total atorgada en concepte d'ajut a cadascun dels 
projectes/activitats, no podrà excedir del límit del 100%  del total de despeses dels 
projectes/activitats subvencionats. 
 
c) Les subvencions atorgades no inclouran en cap cas (i per tant no es podran 
justificar amb factures d’aquests conceptes)  despeses referents a:  
 
 c.1)      Despeses generades pel pagament d’allotjaments, a excepció de: 

• La participació de membres d'entitats de cultura popular en 
esdeveniments supramunicipals, que fomentin la divulgació de 
les tradicions populars del municipi.  

• Aquelles derivades de la participació en activitats del lleure 
infantil i juvenil que impliquin pernoctació (excursions, colònies, 
intercanvis juvenils...). 

c.2)   Despeses generades pel pagament de desplaçaments i viatges,  a 
excepció de: 

• Aquelles derivades de desplaçaments de membres d'entitats de 
cultura popular en esdeveniments supramunicipals, que 
fomentin la divulgació de les tradicions populars del municipi.  

• Aquelles derivades de desplaçaments pel col·lectiu infantil o 
juvenil per a excursions, colònies, activitats casals d’estiu. 

• Aquelles derivades de la participació de joves en intercanvis 
internacionals. 

c.3)     Despeses generades per l’adquisició de productes alimentaris,  menjars 
o caterings per a col·lectius, a excepció de: 

• Les despeses d’adquisició de productes alimentaris per activitats 
formatives de cuina o similars. 

• Les despeses per l'adquisició de productes alimentaris, menjars 
o caterings per a col·lectius en activitats culturals i veïnals, fins a 
un límit màxim del 25% sobre el total de l’import de la subvenció 
concedida pel projecte/activitat. 

• Les despeses generades per l’adquisició de productes 
alimentaris dirigits als bancs d’aliments o projectes/activitats 
d’intervenció social  similar. 

• Les despeses generades per l'adquisició de productes destinats 
a l'alimentació bàsica en  activitats del lleure infantil i juvenil 
casals d'estiu, colònies, campaments, sortides de lleure infantil i 
juvenil.   

c.4)   Despeses generades per donatius econòmics a particulars o d’altres 
entitats o adquisició de regals, a excepció de: 

• Trofeus, samarretes o similars utilitzats en l’organització 
d’esdeveniments tipus curses  populars, caminades o similars. 

• Premis de concursos, establerts prèviament en unes bases 
públiques aprovades per l'entitat. 

• Obsequis per a persones, que de forma voluntària i no 
retribuïda,  hagin participat en ponències, conferències, tallers  o 
activitats similars, per un valor màxim de l'obsequi de 100,00 
euros per persona i activitat. 

 c.5)    Qualsevol despesa no susceptible d’estar relacionada de forma directa 
 amb l’objecte del programa subvencionat.  
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 c.6)  Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o 
 compensació, ni els impostos sobre la renda. 
 
d) Els conceptes econòmics de les despeses totals generades per a la realització del 
programa no podran excedir els següents percentatges i/o conceptes: 
 

d.1) Pagament de despeses derivades de l’ús d’edificis (consums, 
 consergeries, neteges). Fins a un límit màxim del 25% sobre el total de 
 l’import de la subvenció concedida pel projecte/activitat.  

d.2) Pagament de despeses derivades del lloguer de locals com a seu de 
 l'entitat. Fins a un límit màxim del 25% sobre el total de l’import global 
 de la subvenció concedida pel projecte/activitat.  

d.3) Pagament de despeses derivades de publicitat, contractació de 
 professionals o de prestacions de serveis, assegurances de locals i/o 
 activitats, impressió de documents, adquisició de material fungible i 
 d’altres relacionades de forma directa amb l’execució del 
 projecte/activitat. Fins a un límit màxim del 100% sobre el total de 
 l’import de la de la subvenció concedida pel projecte/activitat. 

d.4) Pagament de despeses derivades de l’adquisició de material 
 inventariable imprescindible per a la realització del projecte/activitat  
 (material informàtic, mobiliari, equips de  música). Fins a un límit 
 màxim del 25% sobre el total de l’import global de la subvenció 
 atorgada i tenint com a límit màxim la quantitat de 500,00 euros. 

 
 
18. Percentatge emprat en la tècnica de mostreig de l compte justificatiu 
simplificat 
 
En funció del que s'estableix a l'article 18 de les Bases reguladores específiques per a 
la concessió de subvencions i en el cas de justificacions a través del compte justificatiu 
simplificat,  l'òrgan instructor  comprovarà una mostra dels justificants de les despeses 
relacionades en la memòria econòmica, per tal d’obtenir una evidència raonable de 
l’adequada aplicació de la subvenció, requerint a l'entitat beneficiària que els aporti.  
 
Per fer-ho, s'aplicarà una tècnica de mostreig sobre un 20% de les entitats que han 
justificat  les subvencions dels diferents projectes/activitats. 
 
 
19. Normativa subsidiària 
 
En tot allò no previst en aquesta convocatòria s'atendrà al que s'estableix en les Bases 
Reguladores Específiques per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per la promoció de programes d'activitats en el municipi de 
Barberà del Vallès realitzats per entitats sense finalitat de lucre, aprovades pel Ple de 
l'Ajuntament el 19 de desembre de 2018, l'Ordenança General de Subvencions de 
l'Ajuntament de Barberà del Vallès, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i d'altra normativa concordant. 


