
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

ALTRES ORGANISMES

CONSORCI DEL BARRI DE LA MINA

EDICTE sobre publicació de les bases per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre
que duguin a terme actuacions cíviques, socials, educatives, culturals, lúdiques i esportives en el barri de
la Mina, a Sant Adrià de Besòs, i que promou el Consorci del Barri de la Mina, per a l’exercici 2018.

El Consorci del barri de la Mina té com a finalitat de caràcter general dirigir, coordinar i executar l'aplicació del
Pla de Transformació del barri, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya i pel ple de l'Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs.

El Pla de Transformació del barri de la Mina té per finalitat abordar de manera global i integrada, estratègies
que permetin la millora de la qualitat de vida de les persones que viuen en aquest barri i evitar les causes que
generen l'exclusió social.

Les subvencions regulades en aquesta resolució tenen com a objectiu la millora de la qualitat de vida, la
prevenció dels processos d'exclusió social i la promoció de la igualtat d'oportunitats d'infants, joves i adults, del
barri de la Mina.

 

Resolc,

 

1.- Objecte

Aquesta línia de subvencions té per objecte el finançament de projectes d'actuacions cíviques, socials,
educatives, culturals, lúdiques i esportives que tinguin com objectiu la millora de la qualitat de vida, la
prevenció dels processos d'exclusió social i la promoció de la igualtat d'oportunitats d'infants, joves i adults, del
barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs, que portin a terme entitats sense ànim de lucre, d'acord amb els
requisits que s'estableixen en aquestes bases.

La finalitat de les accions subvencionables és la de contribuir al desenvolupament humà i comunitari, el reforç
d'habilitats personals i socials, la lluita contra la discriminació, la millora de la convivència, la comunicació i les
relacions socials i la lluita contra l'exclusió social, al barri de la Mina.

 

2.- Accions subvencionables

2.1 El Consorci del barri de la Mina podrà subvencionar parcialment (com a màxim amb el 75%) aquells
projectes relatius a les accions següents:

a. Actuacions cíviques i socials

b. Actuacions educatives

c. Actuacions culturals

d. Actuacions lúdiques

e. Actuacions esportives

f. Petites inversions en bens d'equipaments per les actuacions subvencionables (mobiliari, equip informàtic,
equip tècnic)

2.2 El Consorci del barri de la Mina podrà subvencionar parcialment aquelles actuacions en què cooperin amb
l'entitat sol·licitant altres entitats per dur a terme un projecte conjunt.
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3.- Entitats beneficiàries

Poden ser entitats beneficiàries de la subvenció les entitats sense ànim de lucre que estiguin legalment
constituïdes i inscrites en el registre corresponent quan s'exigeixi per portar a terme l'activitat subvencionada i
estiguin establertes al barri de la Mina.

 

4.- Entitats col·laboradores

En la gestió de les subvencions, podrà col·laborar amb el Consorci del barri de la Mina l'entitat que,
seleccionada d'acord amb allò que s'estableix a l'article 16 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003) i compleixi els requisits de l'article 13 de la mateixa
Llei General de Subvencions, formalitzi l'oportú conveni de col·laboració amb caràcter previ a l'inici de la gestió
de les subvencions.

Les entitats col·laboradores hauran de complir les obligacions que s'estableixen en la base 11a del present
document i en tot cas, les de l'article 15 de l'esmentada Llei General de Subvencions.

 

5.- Requisits

Les entitats sol·licitants hauran de complir els requisits següents:

a. Estar al corrent de les seves obligacions tributaries davant les administracions consorciades i de Seguretat
Social.

b. Complir la quota de reserva per a la integració social dels discapacitats, d'acord amb l'article 42.1 RDL
1/2013, de 29 de novembre, Text Refós de la Llei General de Drets de les persones amb discapacitat i de la
seva inclusió social, donant ocupació almenys a un 2% de treballadors/es amb discapacitat sobre el nombre
total de treballadors/es de l'entitat, en cas d'empreses de 50 o més persones treballadores, o l'aplicació de les
mesures alternatives de caràcter excepcional que regulen el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i el Decret
322/2011, de 19 d'abril.

c. Proporcionar garanties de les seves capacitats i experiència reconeguda i demostrable per la realització de
les actuacions presentades, especialment la capacitació suficient del seu personal.

d. Desenvolupar accions considerables subvencionables en el marc de la present convocatòria.

e. Disposar de seu social o delegació permanent a Catalunya així com tenir una presència activa en la societat
catalana.

f. Estar inscrites en el registre municipal d'entitats de Sant Adrià de Besòs.

g. No es donin cap dels supòsits previstos a l'article 13.2 de la Llei General de Subvencions.

h. Tenir els estatuts adaptats a la normativa vigent.

 

6.- Criteris de valoració

Es consideren criteris de valoració els següents:

a. Que els projectes aportin una anàlisi sobre les necessitats reals i que determini la inexistència o insuficiència
de cobertura pública o privada.

b. Que els projectes siguin de qualitat i que s'aportin garanties de la realització del mateix i determinin amb
precisió els resultats previstos amb indicadors qualitatius i quantitatius.

Que els projectes siguin innovadors dirigits a cobrir les necessitats que no han estat motiu de intervencions
específiques.

c. Que les entitats acreditin, en la memòria anual, la seva capacitat tècnica i experiència en la gestió i execució
de projectes similars al proposat en la sol·licitud de subvenció, especialment la capacitació suficient del
personal.

d. Que les entitats garanteixin la coordinació i sinèrgia necessària en relació al conjunt d'entitats del barri de la
Mina i a l'estructura participativa del Consorci del barri de la Mina.
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e. Que dins la proposta d'activitats del projecte a subvencionar es contempli la participació en accions
proposades des d'altres serveis o entitats.

f. Que les entitats tinguin l'estructura de personal (inclosos els voluntaris), la capacitat d'intervenció i l'eficàcia
de gestió suficient.

g. Que les entitats hagin complert les obligacions derivades de l'obtenció de subvencions en anys anteriors.

h. Que les entitats tinguin el domicili social al municipi de Sant Adrià de Besòs.

i. Que els projectes proposin accions obertes a la ciutadania a realitzar en espais públics del barri, potenciant-
los com espais d'intervenció socioeducativa.

j. Experiència anterior en el barri de la Mina o en l'àmbit del municipi de Sant Adrià de Besòs, així com que el
personal sigui resident en el propi barri.

k. Aportació econòmica pròpia de l'organisme perceptor, així com existència d'altres aportacions.

l. Que els projectes siguin compartits en tot el seu abast entre dues o més entitats.

m. Que els projectes contemplin accions pel foment del civisme i el respecte per l'entorn.

n. Que els projectes d'àmbit educatiu contemplin accions relacionades amb la participació de les famílies i amb
els valors educatius.

 

7.- Procediment de Concessió.

7.1.- El procediment ordinari de concessió de subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

7.2.- L'òrgan instructor del procediment serà el Cap de l'Àrea Social del Consorci del barri de la Mina. L'òrgan
instructor serà l'encarregat de realitzar d'ofici quantes actuacions estimi pertinents per a la determinació,
coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals ha de formular-se la proposta de resolució.

7.3.- La valoració i tramitació de les subvencions correspon a la Comissió d'Avaluació del Consorci del barri de
la Mina, constituït per la gerència o en qui delegui, un representant de la Generalitat de Catalunya, un de
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, un de la Diputació de Barcelona i un de l'Ajuntament de Barcelona.

7.4.- La Comissió d'Avaluació del Consorci del barri de la Mina un cop examinades i valorades les sol·licituds
presentades, emetrà un informe en el que es concreti el resultat de la valoració.

7.5.- L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de la Comissió d'Avaluació formularà proposta
de resolució que no crearà cap dret a favor de l'interessat, mentre no li sigui notificada la resolució de la
concessió per l'òrgan competent. Aquesta proposta de resolució serà elevada a la Comissió Executiva.

7.6 Amb anterioritat a la resolució definitiva de la concessió, de conformitat al què s'estableix a l'art. 92.2g bis
Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, Text Refós de la Llei de Finances públiques de Catalunya, hi
cabrà la possibilitat de reduir parcial o totalment la subvenció com a conseqüència de les restriccions que es
derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

7.7.- Contra la resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar, en el termini d'un mes a
comptar des de l'endemà de la seva notificació, recurs d'alçada davant del Consell de Govern en els termes que
estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

7.8.- El Consorci del barri de la Mina publicarà en el DOGC les subvencions concedides amb expressió de la
convocatòria, el programa i crèdit pressupostari al que s'imputen, el beneficiari i la quantitat concedida amb la
finalitat de la subvenció.

7.9.- El Consorci del barri de la Mina haurà de facilitar a la Intervenció General de l'Estat informació sobre les
subvencions gestionades fent referència expressa a les bases reguladores de la subvenció, convocatòries,
identificació dels beneficiaris amb la subvenció atorgada i efectivament rebuda, resolucions de reintegrament i
sancions imposades.

 

8.- Obligacions de les entitats beneficiàries

8.1.- Les entitats beneficiaries amb un nombre de 50 treballadors o més han de presentar una declaració del
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compliment de l'obligació establerta a l'article 42.1 RDL 1/2013, de 29 de novembre, Text Refós de la Llei
General de Drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, de donar ocupació almenys a un
2% de treballadors/es amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors/es de l'entitat, o de l'aplicació de
les mesures alternatives de caràcter excepcional que regulen el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i el Decret
322/2011, de 19 d'abril.

8.2.- Les entitats beneficiaries amb una plantilla igual o superior a 25 persones estan obligades a indicar els
mitjans que utilitzin per a prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i
intervenir en els seus centres de treball, d'acord amb els agents socials.

8.3.- Les entitats beneficiàries hauran de presentar, en el termini màxim d'un mes des de la comunicació de la
concessió, les modificacions a introduir en el projecte a partir tant de l'import final de la subvenció com en el
seu cas, de les esmenes tècniques proposades des del Consorci del barri de la Mina.

8.4.- Les entitats beneficiaries hauran de fer constar en qualsevol tipus de rètol, documents o publicitat
relacionats amb l'actuació subvencionada l'emblema del Consorci del barri de la Mina, donant d'aquest mode
adequada publicitat al caràcter públic del finançament del projecte. Aquesta publicitat s'haurà de fer amb un
mínim d'una setmana de temps abans de l'inici de l'actuació, i caldrà fer-ne arribar còpies al Consorci del barri
de la Mina.

8.5- Les entitats beneficiaries de la subvenció es sotmetran a les actuacions de comprovació i a les de control
de l'activitat econòmica i financera que corresponguin, al Consorci del barri de la Mina i facilitaran tota la
informació i documentació que li sigui requerida pel Consorci, per la Intervenció General de la Generalitat, la
Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d'acord amb la normativa vigent.

8.6.- L'entitat perceptora se sotmetrà a l'avaluació a realitzar pel Consorci del barri de la Mina sobre els
resultats dels projectes. El Consorci del barri de la Mina revisarà periòdicament l'assoliment dels objectius
específics de la intervenció; a tal fi, es duran a terme totes aquelles reunions que siguin necessàries, sempre
que qualsevol de les parts ho sol·liciti prèviament.

8.7.- El Consorci del barri de la Mina podrà publicar les memòries, estudis o altres derivats de les accions
subvencionades quan ho consideri convenient.

 

9.- Subcontractació de les activitats subvencionades pels beneficiaris.

L'activitat subvencionada no podrà ser subcontractada en cap cas pels beneficiaris.

 

10.- Justificació

10.1.- Les entitats beneficiaries hauran de justificar les despeses objecte de la subvenció mitjançant factures,
rebuts o documents acreditatius del pagament efectiu, així com, en cas de despeses de personal, les nòmines i
els documents

acreditatius dels ingressos efectuats a la seguretat social i de les retencions ingressades a hisenda i altres
documents que determini la resolució de la concessió. Aquesta justificació haurà de cobrir la totalitat del
projecte objecte de la subvenció finalment atorgada i el compliment de la finalitat per la qual s'ha concedit la
subvenció.

10.2.- Es considerarà despesa realitzada aquella que ha estat efectivament pagada amb anterioritat a la
finalització del període de justificació.

10.3.- La documentació esmentada s'haurà de presentar al Consorci del barri de la Mina en el termini màxim
d'un mes a comptar des de la data de finalització de l'acció.

10.4.- Aquesta justificació s'ha de realitzar d'acord amb el què disposa l'Ordre ECO 172/2015, de 3 de juny,
sobre les formes de justificació de les subvencions (DOGC d'11 de juny de 2015) i d'acord amb el què disposa
la Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 de novembre (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003).

 

11. Justificació per part de les entitats col·laboradores

11.1 Quan hi hagi entitats col·laboradores, aquestes hauran de presentar, segons els models establerts des del
Consorci del Barri de la Mina, la documentació següent:
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a) Memòria global del projecte on es detalli la seva gestió i cada una de les subvencions atorgades.

b) Certificació expedida pel responsable comptable de l'entitat on s'expressi que la subvenció s'ha registrat a la
comptabilitat de la entitat col·laboradora, que els fons rebuts s'han destinat a l'activitat per a la qual havien
estat concedits i que la documentació original acreditativa d'aquesta despesa està a disposició dels òrgans de
control de l'administració.

c) Relació detallada de les despeses realitzades que inclogui, com a mínim, la identificació dels beneficiaris i
l'import atorgat.

d) Justificació del lliurament als beneficiaris dels fons percebuts.

e) Lliurament a l'òrgan que la concedeix de la justificació presentada pels beneficiaris d'acord amb els apartats
anteriors.

11.2 Els beneficiaris, així com les entitats col·laboradores, hauran de presentar qualsevol documentació
addicional a la prevista en aquesta base que els sigui requerida a la convocatòria.

 

12.- Bestretes i lliuraments a compte

Es podran concedir bestretes fins al 20% de la quantitat concedida per l'inici de les actuacions, si l'entitat ho
sol·licita. En la resolució de la concessió s'han d'especificar el tipus i la quantia de les garanties que, si escau,
ha de complir l'entitat. A més, per a la resta de la quantitat concedida, es podran anar presentant
trimestralment justificacions de despesa per tal de fer efectiu l'import corresponent, en el termini d'un mes
després de la presentació de les mateixes.

 

13.- Incompatibilitat

Les subvencions atorgades seran incompatibles amb qualsevol altre ajut obtingut per l'entitat sol·licitant per a
la realització de la mateixa acció, excepte quan es tracti del finançament parcial del projecte i s'hagi definit de
manera precisa en la petició de l'ajut la part subvencionada pel Consorci del barri de la Mina i la finançada amb
càrrec a altres fons.

 

14.- Revisió

L'òrgan que concedeix la subvenció pot revisar les subvencions ja concedides i modificar-ne la resolució de
concessió en el cas d'alteració de les condicions, de l'obtenció concurrent d'altres ajuts o incompliment de la
finalitat.

 

15.- Obligació de Col·laboració

Els beneficiaris, les entitats col·laboradores i els tercers relacionats amb l'objecte de la subvenció o de la seva
justificació restaran obligats a prestar col·laboració i a facilitar quanta documentació sigui requerida en
l'exercici de les funcions de control que corresponguin, dins de l'àmbit de l'Administració concedent, a la
Intervenció General de l'Administració de l'Estat, de les Comunitats Autònomes o de les corporacions locals, així
com als òrgans que d'acord amb la normativa comunitària, tinguin atribuïdes funcions de control financer.

 

16.- Funcions de control

Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació i de control i/o arran dels
controls practicats per la resta d'òrgans competents per a la realització de les accions de seguiment i control,
constata que s'ha produït algun dels supòsits previstos a l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, i 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i, en especial, quan els ajuts es
destinin a finalitats diferents d'aquelles per les quals es va concedir o quan l'entitat oculti dades referents a
altres ajuts o subvencions que hagi pogut percebre d'altres institucions o entitats pel projecte subvencionat. En
aquests supòsits es podrà reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament més els
interessos legals corresponents, d'acord amb el procediment establert a l'article 100 del Decret legislatiu
esmentat.
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17.- Règim jurídic

Aquestes bases es regeixen pel contingut de les mateixes, pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, les lleis especials aprovades pel
Parlament i les lleis de pressupostos de la Generalitat, i pels preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de17 de
novembre, General de Subvencions i per la resta de normes de dret administratiu que li puguin ésser
d'aplicació.

 

Sant Adrià de Besòs, 9 de gener de 2018

 

Juan Luis Rosique Pérez

Gerent

 

(18.009.039)
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