
 CERTIFICAT 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2019/29 Junta de govern local 

MARIA  LLONCH  LLONCH,  SECRETÀRIA  DE  L’AJUNTAMENT  DE  LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS,

CERTIFICO: 

Que la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 30 de maig 2019, va adoptar, per 
unanimitat dels assistents, l’acord següent:

“Expedient 2663/2019. Subvencions per Concurrència Competitiva 
Proposta d'aprovació de la convocatòria per la concessió de subvencions en 
règim de  concurrència  competitiva  a  favor  d'entitats  sense  finalitat  de  lucre 
relacionades amb les polítiques socials per a l'any 2019

TENINT  EN  COMPTE  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de 
Subvencions  i,  el  seu reglament aprovat per Reial  Decret 887/2006,  de 21 de 
juliol.
 

ATÈS que en la línia de donar suport al teixit associatiu el Ple de l’Ajuntament en 
data 27 de març de 2014 va aprovar l’Ordenança General  de subvencions de 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus organismes autònoms, la 
qual es va elevar a definitiva mitjançant Decret de l’Alcalde de 17 de juliol de 
2014.

ATÈS que mitjançant  El  Ple  de  l’Ajuntament  en  data  26  de  juny  de  2014  va 
aprovar la Normativa de suport a les entitats i associacions adscrites a l’Àrea de  
Polítiques Socials, la qual es va elevar definitiva mitjançant Decret de l’Alcalde 
del 22 de setembre de 2014.

TENINT  EN  COMPTE  el  punt  7.1  de  la  Normativa  de  suport  a  les  entitats  i 
associacions  adscrites  a  l’àrea  de  Polítiques  Socials, el  qual  indica  que  és 
necessari obrir un període de presentació de sol·licituds de subvencions.

TENINT EN COMPTE la base 37, 38 i 41 de les Bases d’execució del pressupost 
general de l’exercici econòmic 2019.

VIST l’informe emès per l’àrea de Polítiques Socials.
 

ATENENT la disposició de dotació pressupostària número 08 2311 48 001 del 
pressupost vigent de la Corporació, amb una quantia total màxima de 15.000.-.
 

AQUESTA àrea de Polítiques Socials proposa a la Junta de Govern Local,  de 
conformitat amb el  que disposa el  Decret d’Alcaldia núm. 617/2015,  de 16 de 
juny, publicat al BOPB en data 30 de juny de 2015 i assabentat el Ple en data 9 de 
juliol de 2015 i Decret 1665/2016 de data 2 de juny, publicat al BOPB en data 20 
de juny de 2016 i assabentat el Ple en data 30 de juny de 2016, l’adopció dels 
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següents
ACORDS:

Primer.- APROVAR la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim  
de  concurrència  competitiva  a  favor  d’entitats  sense  finalitat  de  lucre  
relacionades amb les polítiques socials per a l’any 2019, segons la normativa  
establerta,  on  s’especifiquen  els  termes  que  han  de  regir  la  present  
convocatòria.

Essent aquets termes els que s’indiquen:

a) L’objecte de la  present  convocatòria  és fomentar  els  projectes que durant  
l’any natural duguin a terme activitats dins de l’àmbit de les polítiques socials a  
les Franqueses del Vallès, segons la normativa vigent.

b) Poden acollir-se a la present convocatòria les entitats i associacions sense 
ànim de lucre del municipi de les Franqueses del Vallès, constituïdes legalment,  
amb domicili  al  municipi  i,  inscrites  al  Registre  d'Entitats  i  Associacions de  
l’àrea de Polítiques Socials de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 

La inscripció al corresponent registre, s’haurà d’haver produït abans de la data  
de publicació de la convocatòria de la subvenció corresponent i,  segons els  
terminis establerts en aquest.

c) En relació a la documentació de sol·licitud a presentar, al formulari electrònic,  
caldrà adjuntar la documentació establerta normativament:

-  Imprès  de  sol·licitud  amb la  demanda especificada  referent  a  la  subvenció  
sol·licitada.  En  aquest  imprès  figuraran  les  dades  de  l’entitat,  el  nom  de  
l’activitat, així com la previsió d’ingressos i despeses que pugui generar i, les  
diferents fonts d’ingressos.
-  Descripció  del  programa  per  al  qual  es  sol•licita  subvenció.  En  aquesta  
descripció  s’ha  d’indicar  el  programa,  els  objectius,  la  metodologia,  els  
destinataris, les accions previstes, la temporalització, la ubicació, el pressupost  
i aquelles dades que l’entitat consideri d’interès. 
-  Declaració  jurada  conforme  l’entitat  es  troba  al  corrent  del  compliment  
d’obligacions  tributàries  i/o  de  la  Seguretat  Social,  es  troba  al  corrent  del  
pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions i, conforme l’entitat  
no és deutora en cap concepte amb aquesta tresoreria municipal.
-  Imprès  de  transferència  bancària  amb  les  dades  de  l’entitat  degudament  
conformat per l’entitat bancària.
-  Depenent  del  tipus  i  la  complexitat  de  l’activitat  es  podrà  demanar  altra  
documentació complementària.

El  formulari  de  sol·licitud  específic  de  la  convocatòria  i  els  seus  respectius  
annexos, poden trobar-se al lloc web: 
https://www.lesfranqueses.cat
 

La  presentació  de  la  sol·licitud  de  subvenció  pressuposa  el  coneixement  i   
acceptació de les normes que la regulen.

La  subvenció  s’entendrà  acceptada  pel  beneficiari  pel  transcurs  d’un  mes a  
partir de la publicació de la concessió al Tauler d’anuncis, dins del portal de  
transparència,  de  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  Les  Franqueses  del  

https://www.lesfranqueses.cat/


Vallès, sense que hagi manifestat expressament les seves objeccions. 
d) La participació a la present convocatòria s’haurà de presentar a través de la  
seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  les  Franqueses  del  Vallès,  mitjançant  la  
complementació  del  formulari  electrònic  normalitzat  que  serà  signat  
electrònicament amb el certificat de representant de persona jurídica, o amb el  
certificat  personal  del  president/a,  que  anirà  acompanyat  dels  estatuts  de  
l’entitat.

El número de registre d’entrada serà el número d’expedient assignat.

e) Es tindran en compte els  següents criteris  de valoració de les sol·licituds  
presentades:
 

La trajectòria i la implicació de l’entitat 30 punts

L’interès social i educatiu de les activitats 40 punts

El nombre d’usuaris i/o participants 10 punts

La col·laboració amb altres entitats del municipi 10 punts

La viabilitat econòmica de l’activitat 10 punts

Total     100 punts

f) El procediment de concessió serà el de concurrència competitiva.

g) Respecte al termini i forma de pagament, les subvencions es faran efectives,  
per  bestreta,  en  el  termini  màxim de  60  dies  de  la  data  d’aprovació  de  la  
resolució de concessió de la subvenció i, la forma de pagament serà mitjançant  
transferència al compte bancari de l’entitat que s’indiqui a la sol·licitud. 

h) L’òrgan  competent  per  la  instrucció  i  la  proposta  de  concessió  de  
subvencions, així com de la resolució del procediment és la Junta de Govern  
Local.

i) La resolució es comunicarà mitjançant publicació al Tauler d’anuncis, dins del  
portal  de  transparència,  de  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  Les  
Franqueses del Vallès, indicant l’expedient assignat segons registre d’entrada  
de la sol·licitud. 

j) La justificació de la  subvenció rebuda en aquesta convocatòria s’haurà de  
regir segons allò disposat a l’article 8.4 de la Normativa de suport a les entitats i  
associacions adscrites a l’àrea de Polítiques Socials.

Així, la documentació a presentar per a la justificació de la subvenció rebuda ha  
de contemplar:

-  Certificat  de  les  despeses  de  l’entitat,  lliurat  pel  secretari/a  de  l’entitat,  
corresponents a l’any en curs, de data màxima 31 de desembre del mateix any i,  
per un import no inferior a la subvenció atorgada.

-  Relació de despeses i factures justificatives presentades.
-  Factures originals justificatives de l’activitat  realitzada i  subvencionada, per  

l’import total subvencionat per part de l’àrea de Polítiques Socials. Aquestes  
seran retornades amb el segell de l’àrea de Polítiques Socials, indicant que ha  
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estat justificada per subvenció.
-  Declaració  jurada  conforme  no  s’ha  rebut  cap  altre  subvenció  pel  mateix  

concepte.
-  Resum de l’activitat o activitats realitzades en el marc d’aquesta convocatòria  

de subvencions.
-  Còpia de la documentació utilitzada per a la difusió i/o realització de l’activitat.

Aquesta documentació haurà de ser presentada abans del 31 de gener de l’any  
2020,  al  Registre  de  l’Ajuntament  de  les  Franqueses  del  Vallès,  aportant  la  
documentació justificativa original.

Segon.- DETERMINAR que aquesta convocatòria  serà publicada al  BOPB per  
part de la Base de Dades Nacional de Subvencions, d’acord amb el procediment  
establert al text consolidat de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de  
Subvencions. El període de presentació de les esmentades sol·licituds serà de  
15 dies naturals i s’iniciarà després de la seva publicació al BOPB.
 
Tercer.-  AUTORITZAR  la  despesa  de  15.000  euros  amb  càrrec  a  l’aplicació  
pressupostària 08 2311 48001 del pressupost vigent de la corporació. 

Quart.- PUBLICAR aquets acords al Butlletí Oficial de la Província i a la Base de  
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), de conformitat amb l’article 18 de la  
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i al Tauler d’anuncis  
de l’ajuntament.

Cinquè.- INFORMAR d’aquets acords a les entitats i  associacions adscrites a  
l’àrea de Polítiques Socials i inscrites al registre d’entitats de la mateixa.” 

I, perquè així consti, expedeixo aquest certificat per ordre i amb el vistiplau de l’alcalde 
en funcions, a reserva d’allò que estableix l'article 206 del Reglament d'Organització, 
Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  aprovat  per  Reial  decret 
2568/1986, de 28 de novembre, document que signem electrònicament al marge a les 
Franqueses del Vallès. 
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