EXTRACTE CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA, DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES, DESTINADES A
ENTITATS
INSCRITES AL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VACARISSES
ANUNCI relatiu a la convocatòria del concurs públic per a l’atorgament de subvencions,
aprovades per Decret de la Regidor d’Acció Social, Cooperació i Solidaritat núm. 27/2018, de 8
de maig de 2018, per Decret de l’Alcaldia núm.152/2018, de 4 de maig de 2018, per Decret de
la Regidora d’Indústria, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme núm.6/2018, de 7 de maig de
2018, per Decret del Regidor de Cultura, Festes i Patrimoni núm. 15/2018, de 4 de maig de
2018, per Decret de la Regidora d’Educació núm. 11/2018, de 4 de maig de 2018, per Decret
del Regidor d’Esports núm. 13/2018, de 4 de maig de 2018, per Decret de la Regidora de Medi
Ambient i Sostenibilitat núm. 18/2018, de 4 de maig de 2018, per Decret del Regidor de
Participació Ciutadana núm. 5/2018, de 4 de maig de 2018, destinades a entitats inscrites al
Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vacarisses, per a l’any 2018, mitjançant el
procediment de concurrència competitiva.
BDNS (identif.): xxxxxxxxx
De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b) i 20.8.a) de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de
la qual pot consultar-se a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap
.gob.es/bdnstrans/es/index
Primer.- Beneficiaris
-

Entitats inscrites al Registre Municipal d’entitats i Associacions de Vacarisses.

Segon.- Objecte
És objecte de la present convocatòria regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud,
tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament de
Vacarisses, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, a través de l’Àrea de
Serveis Territorials i de l’Àrea de Servei a les Persones destinades a Entitats inscrites al
Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vacarisses.
Tercer.- Bases reguladores
Les Bases reguladores d’aquesta subvenció podran consultar-se a la Base de Dades Nacional
de Subvencions http://www.pap.minhap .gob.es/bdnstrans/es/index, i a la pàgina Web de
l’Ajuntament de Vacarisses al següent enllaç https://www.vacarisses.cat/seu-electronica/taulerd-anuncis.htm
Les Bases foren aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Vacarisses el dia 22 de Març de 2018, i
foren publicades al tauler d’anuncis de l’Ajuntament el dia 4 d’Abril, a la pàgina Web municipal
el dia 4 d’abril de 2018, a l’eTauler del dia 4 d’abril de 2018, al Portal de la Transparència de
l’Ajuntament de Vacarisses el dia 4 d’abril de 2018 i al Butlletí Oficial de la Província del dia 4
d’Abril de 2018. Tanmateix al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7605 del dia 24
d’Abril de 2018 es publicà l’anunci de referència del BOPB on surten publicades íntegrament
les Bases.
Quart.- Quantia
La regidoria d’Acció Social, Cooperació i Solidaritat, destina en l’àmbit de Solidaritat i
Cooperació, la quantia de 700 euros i a l’àmbit d’Acció Social, la quantia de 2.000 euros, a
càrrec de les partides pressupostàries de grup de programa 231 i concepte 480, del pressupost
per l’exercici 2018.
La regidoria d’Educació destina la quantia de 7.900 euros, a càrrec de la partida pressupostària
de grup de programa 323 i concepte 480, del pressupost per l’exercici 2018.

La regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat destina la quantia de 7.200 euros, dels quals
3.600,00 euros corresponen al pressupost de l’exercici 2018, i els 3.600,00 euros restants
corresponen al crèdit pressupostari retingut de l’exercici 2017 a incorporar a l’exercici 2018, a
càrrec de la partida pressupostària de grup de programa 1721 i concepte 480.
La regidoria d’Indústria, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, destina a l’àmbit de comerç la
quantia de 800 euros, a càrrec de la partida pressupostària de grup de programa 430 i
concepte 480, del pressupost per l’exercici 2018.
L’Alcaldia, destina a l’àmbit de Joventut, la quantia de 2.900 euros, a càrrec de la partida
pressupostària de grup de programa 330 i concepte 480, del pressupost per l’exercici 2018.
La regidoria de Participació Ciutadana destina la quantia de 21.657 euros, a càrrec de la
partida pressupostària de grup de programa 924 i concepte 480, del pressupost per l’exercici
2018.
La regidoria d’Esport, destina a l’àmbit de promoció i foment de l’esport la quantia de 13.504
euros, a càrrec de la partida pressupostària de grup de programa 341 i concepte 480, del
pressupost per l’exercici 2018.
La regidoria de Cultura, Festes i Patrimoni, destina la quantia de 16554 euros, a càrrec de la
partida pressupostària de grup de programa 334 i concepte 480, del pressupost per l’exercici
2018.
La quantia total de la subvenció atorgada a cada entitat es determinarà en funció de les
puntuacions de qualificacions dels projectes i activitats presentades.
El valor del punt expressat en euros serà el resultat de dividir l’import consignat a la
convocatòria entre el nombre d’entitats que concorrin a l’esmentada convocatòria, i l’import
resultant es dividirà entre 100 (puntuació màxima que pot obtenir cada entitat).
Import consignat a la convocatòria
---------------------------------------------------------- = x
Nombre d’entitats que sol·liciten subvenció
x
----- = valor punt/euros
100
Si després d’aplicar aquest repartiment no s’esgotés l’import total consignat, l’import sobrant es
podrà repartir en proporció als punts obtinguts.
L’import màxim de la subvenció, en cap cas superarà el 100% del cost de l’activitat i/o import
sol·licitat.
Cinquè.- Termini de presentació de sol·licituds.
Les sol·licituds de subvencions i tota la documentació requerida s’hauran de presentar en un
termini màxim de 20 dies, a comptar des de la publicació de l’anunci de l’extracte de la
convocatòria al BOPB, el text complet de la qual podrà consultar-se a la Base de Dades
Nacional de Subvencions http://www.pap.minhap .gob.es/bdnstrans/es/index, i a la pàgina
Web de l’Ajuntament de Vacarisses al següent enllaç https://www.vacarisses.cat/seuelectronica/tauler-d-anuncis.htm.
Sisè.- Altres dades
La sol·licitud per concórrer a aquesta convocatòria, així com la resta de documentació a
complimentar, es formalitzarà en imprès normalitzat que es pot trobar a la web municipal
http://www.vacarisses.cat/la-vila/participacio-ciutadana/subvencions-a-entitats.htm

La documentació es podrà presentar al registre d’entrada municipal, presencialment a (C. Pau
Casals, 17. 08233. Vacarisses) en horari de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h., i els dilluns i
dimecres de 16:00 a 18:00 h., o alternativament per mitjans electrònics per l’eTram que
trobareu a https://www.vacarisses.cat/seu-electronica/tramits.htm
Vacarisses, 11 de maig de 2018

Antoni Masana i Ubach
L’alcalde de Vacarisses
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