ANUNCI

40 23100 48200

12.000,00 €

CULTURA

31 33400 48200

20.000,00 €

EDUCACIÓ

51 32000 48200

12.000,00 €

ESPORTS

52 34100 48200

31.800,00 €

JOVENTUT

41 33700 48200

3.000,00 €

IGUALTAT DE GÈNERE

15 92400 48200

1.500,00 €

Doc. comptable A nº 220200010802
Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al tauler
d’anuncis, la web municipal i la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) aquesta
resolució, així com el contingut de la convocatòria, determinant que el termini màxim de
presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals, comptadors des de l’endemà de la
publicació al BOPB.

Clara Pérez González

Signatura 1 de 2

18/09/2020 Secretaria

Quart.- Comunicar la present resolució als següents departaments de l’Ajuntament:
-

Intervenció-Tresoreria
Àrea de Benestar Social
Àrea de Cultura
Àrea d’Educació
Àrea d’Esports
Àrea de Joventut
Àrea d’Igualtat de Gènere
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BENESTAR SOCIAL

CVE 2020025367

Import

Data 23-9-2020

Aplicació
pressupostària

Programa

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Pere Xirau Espàrrech

Signatura 2 de 2

18/09/2020 Alcalde accidental

Segon.- Autoritzar la despesa derivada del punt anterior, per un import total vuitanta mil trescents euros (80.300,00 €), amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries de
l’exercici 2020:

B

Primer.- Aprovar la convocatòria de les subvencions en règim de concurrència competitiva
per a l’exercici 2020 a favor de les persones físiques i d’entitats públiques i privades que
realitzin activitats d’utilitat pública o interès social, en els àmbits cultural, educatiu, social,
artístic, esportiu, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, que compleixin els requisits generals i
específics establerts en les bases, estiguin legalment constituïdes i inscrites en el Registre
Municipal d’Associacions, recollides a l’Annex d’aquesta resolució.

A

En compliment d’allò que es disposa als articles 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i 20.8 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions, es fa públic que la Junta de Govern Local, en
sessió de caràcter ordinari de data 17 de setembre de 2020, va prendre, entre d’altres, els
acords següents:

CONVOCATÒRIA 1/2020, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DE
SUBVENCIONS EN ELS ÀMBITS CULTURAL, EDUCATIU, SOCIAL, ARTÍSTIC,
ESPORTIU, LÚDIC, FESTIU O QUALSEVOL ALTRE ANÀLEG, PER L’AJUNTAMENT DE
CANET DE MAR, PER A L’EXERCICI 2020.
Article 1.- Objecte, règim i finalitat de la convocatòria

Els projectes i actuacions per als quals se sol·liciti subvenció hauran de respondre a algun
dels objectius següents:
A) BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
 Finançar projectes o activitats dins l’àmbit social que beneficiïn o afavoreixin els
col·lectius més vulnerables o projectes adreçats al conjunt de la població i que
complementin l’acció municipal.
B) CULTURA
 Potenciar la difusió i el coneixement del patrimoni cultural de Canet de Mar, la seva
conservació i difusió.
 Contribuir a bastir una programació cultural estable al municipi adreçada a tots els grups
d’edat.
 Fomentar la difusió i el coneixement de l’art, la dansa, la música, el teatre, la literatura i
el cinema.
 Afavorir la integració, la solidaritat, la diversitat, les relacions intergeneracionals.
 Recuperar, mantenir i difondre la cultura catalana i la seva llegua (costums, tradicions,
història...)
C) EDUCACIÓ
 La realització de projectes d’activitats escolars que estiguin incloses al Pla Anual de
Centre, per tal de donar suport a les iniciatives dels centres i als seus projectes
educatius singulars.
 La realització de projectes que incentivin la implementació i ús de les TAC a les escoles.
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CVE 2020025367

1.3.- Objectius per àmbits

Data 23-9-2020

L’atorgament de les subvencions derivades d’aquesta convocatòria s’efectuarà pel
procediment de concurrència competitiva, mitjançant la comparació de les sol·licituds, a fi
d’establir una prelació entre aquestes, d’acord amb els criteris de valoració establerts en la
convocatòria de cada programa.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Pere Xirau Espàrrech
Clara Pérez González

Signatura 1 de 2

18/09/2020 Secretaria

Signatura 2 de 2

18/09/2020 Alcalde accidental

1.2.- Règim d’atorgament

B

La present convocatòria es regeix per l’Ordenança municipal de subvencions, aprovada pel
Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 25 de gener de 2018, i publicada
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de data 2 de març de 2018 (en endavant,
l’Ordenança).

A

1.1.- Bases generals

 La realització de projectes d’innovació educativa, inclosa l’adquisició de material per
dur-lo a terme.
 La realització de projectes que afavoreixin l’oferta educativa fora de l’horari escolar.
 La realització de projectes que afavoreixin la participació de les famílies en la vida dels
centres educatius.

A
https://bop.diba.cat

F) IGUALTAT DE GÈNERE

- Incidir en la prevenció i atenció de les problemàtiques o situacions de violència i/o
risc d’exclusió social; i de manera preferencial les derivades de de la Pandèmia
COVID-19.
- Millorar la qualitat de de vida de les dones i les persones dels col·lectius identificats
com a LGTBIQ+, la seva salut i la seva autonomia personal.
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

18/09/2020 Secretaria
Clara Pérez González

Data 23-9-2020

 Fomentar activitats d’estiu de lleure, no esportives, adreçades a infants i joves que
compleixen el DECRET 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure
en les quals participen menors de 18 anys.
 Fomentar activats relacionades amb la cultura del còmic, manga i/o anime adreçades a
joves del municipi.
 Fomentar activitats que promoguin la igualtat de gènere i el feminisme entre els i les
joves del municipi.
 Fomentar activitats que promoguin la mobilitat internacional dels i les joves del municipi.
 Fomentar la realització d’activitats que millorin la qualitat de vida dels joves (salut,
formació, ocupació, etc.).
 Facilitar la realització d’activitats que s’adrecin a potenciar la participació dels joves.

CVE 2020025367

E) JOVENTUT

 Facilitar la realització d’activitats i els programes que programin l’associacionisme i la
participació de les dones i les persones dels col·lectius identificats com a LGTBIQ+ , així
com la igualtat entre homes i dones. En concret, seran subvencionables els projectes i
activitats que tinguin per finalitat:

Signatura 1 de 2

Pàg. 3-24

 Consolidar els agents que ofereixen serveis esportius a la població.
 Fomentar la pràctica esportiva de competició, de base i/o federada.
 Fomentar la pràctica d’altres activitats esportives de caràcter extraordinari amb la
finalitat de potenciar el desenvolupament econòmic local, la cohesió social i que
completin o supleixin els serveis de competència municipal en aquest àmbit o siguin
d’interès públic local.
 Garantir un nivell d’oferta que respongui a les necessitats i demandes del teixit social.
 Procurar que els serveis i activitats esportives en les vessants educativa, recreativa,
lúdica i competitiva arribin a tots els sectors de la població.
 Facilitar l’accés a la pràctica esportiva d’aquells col·lectius, que per raons socioculturals
i/o econòmiques, no hi accedeixin de forma habitual.
 Potenciar el coneixement extern i la imatge de Canet de Mar.

B

Pere Xirau Espàrrech

Signatura 2 de 2

18/09/2020 Alcalde accidental

D) ESPORTS

Article 3.- Import màxim de la subvenció i compatibilitat amb altres subvencions
3.1.- Enguany, i de manera excepcional degut a la situació derivada de la pandèmia
ocasionada pel COVID-19, la subvenció podrà arribar a cobrir el cost total de l’activitat o
projecte, no podent superar en cap cas aquest import.
Així mateix, de manera excepcional, s’admetran com a despeses subvencionables les
despeses fixes estructurals del funcionament ordinari de les entitats.
3.2.- En el cas de projectes emmarcats dins l’àmbit de l’Esport, l’import màxim de subvenció
serà el següent:
a. 6.000,00 euros per entitat entre la part general i l’específica en les activitats esportives
continuades.
b. 1.000,00 euros per entitat en esdeveniments esportius puntuals.
c. 1.000,00 euros per esportista individual
3.3.- Aquesta subvenció serà compatible amb la percepció d’altres subvencions per a la
mateixa finalitat, provinents de qualssevol altres administracions o en públics o privats, amb
el benentès que l’import total de les subvencions rebudes mai no podrà superar el cost de
l’activitat subvencionada.
Article 4.- Les sol·licituds
4.1.- Els interessats hauran de presentar a l’oficina de registre general la documentació
següent, segons models facilitats a través de la pàgina web:
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Pàg. 4-24
CVE 2020025367

La justificació per part de les persones o entitats del compliment dels requisits es pot fer pels
mitjans establerts a l’apartat 8è de l’article 12 de l’Ordenança.

Data 23-9-2020

Podran ser beneficiaris de les subvencions regulades en aquesta convocatòria les persones
físiques o jurídiques, públiques o privades, sense ànim de lucre, que realitzin activitats
d’utilitat pública o d’interès social que fonamenten l’atorgament de la subvenció i que
compleixin els requisits establerts a l’article 12 de l’Ordenança.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Pere Xirau Espàrrech
Clara Pérez González

Signatura 1 de 2

18/09/2020 Secretaria

Signatura 2 de 2

18/09/2020 Alcalde accidental

Article 2.- Requisits dels beneficiaris i forma d’acreditar-los

B

- Fomentar la presència de les dones i les persones dels col·lectius identificats com a
LGTBIQ+ en els diferents àmbits de la vida ciutadana (econòmic, social, cultural,
polític...)
- Potenciar el desenvolupament de col·lectius de dones i les persones dels col·lectius
identificats com a LGTBIQ+ amb especials dificultats.
- La sensibilització social vers la igualtat d’oportunitats.
- Potenciar l’associacionisme femení i de les persones dels col·lectius identificats com
a LGTBIQ+ i la seva qualitat, en qualsevol dels àmbits de la vida col·lectiva de la
ciutadania sigui de manera global o sectorial.
- Afavorir l’emprenedoria i el lideratge de les dones i les persones dels col·lectius
identificats com a LGTBIQ+.
- Sensibilitzar contra la LGTBIFÓBIA i/o de visualització del col·lectiu LGTBI.

Pere Xirau Espàrrech

Signatura 2 de 2

En el cas d’entitats que sol·licitin subvenció per a activitats emmarcades dins l’àmbit de
la cultura, s’admetran un màxim de 5 memòries per entitat.

Clara Pérez González

Signatura 1 de 2

18/09/2020 Secretaria

En el cas d’entitats dins l’àmbit de l’esport, s’admetrà un màxim d’un projecte per
subprograma.
e)

Full de dades bancàries, indicant el compte al qual es transferirà l’import de la
subvenció, cas de ser concedida (Fitxa 5)

4.2.- Quan s’observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari
ampliar la informació, es requerirà els sol·licitants que ho esmenin en el termini màxim i
improrrogable de 10 dies, amb l’advertiment exprés que, passat aquest termini sense que el
sol·licitant hagi complert el requeriment, se’l tindrà per desistit de la sol·licitud.
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A

Memòria descriptiva del projecte o activitat, que inclogui una breu descripció d’aquest, el
calendari d’execució, així com la previsió detallada de despeses i de les fonts de
finançament. Es vetllarà per la utilització d’un llenguatge escrit i gràfic no sexista (Fitxa
4)

https://bop.diba.cat

d)

Pàg. 5-24

Declaració responsable comprensiva de les següents manifestacions (Fitxa 3):
 Que la documentació aportada al Registre Municipal d’Entitats manté la seva
vigència.
 Que el/la beneficiari/ària es troba al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i davant de la Seguretat Social, si n’hi haguessin.
 Que no es troba incurs en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari de
subvencions.
 Indicació de les subvencions rebudes d’altres administracions públiques per a la
mateixa finalitat, així com el compromís de comunicar a l’Ajuntament les que
s’obtinguin en el futur.
 Compromís de complir les condicions i càrregues de la subvenció.

CVE 2020025367

c)

Data 23-9-2020

Acreditació de la personalitat:
 Persones jurídiques: Fotocòpia del NIF, documentació acreditativa de la
representació que ostenta el signant de la sol·licitud i còpia del seu DNI
 Persones físiques: Fotocòpia compulsada del DNI
 Agrupació de persones: Fotocòpia compulsada del DNI de tots els membres (només
en cas de grups de fer o sense personalitat jurídica)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

b)

B

Instància de sol·licitud, on es farà constar la identitat de la persona física o jurídica
beneficiària de la subvenció; el programa i l’activitat per a la qual se sol·licita la
subvenció, la identitat de qui subscriu la sol·licitud, i les dades de contacte i mitjà de
notificació (Fitxa 1).
Quan la beneficiària sigui una entitat, caldrà acompanyar certificat de l’acord de
sol·licitud de subvenció (Fitxa 2).

18/09/2020 Alcalde accidental

a)

4.3.- Reformulació de sol·licituds. Dins d’una mateixa convocatòria, els beneficiaris d’una
subvenció, per raons justificades, podran sol·licitar la reformulació de les subvencions
concedides, quan l’import de la subvenció de la proposta de resolució provisional sigui
inferior a la que figura a la sol·licitud presentada. Aquesta reformulació haurà de ser
aprovada pel mateix òrgan que va concedir la subvenció i, en tot cas, haurà de respectar
l’objecte, els criteris de valoració i la resta de requisits previstos a les presents bases.

6.1.- Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un
cop aplicats els criteris objectius determinats en aquestes bases.
El total de punts resultants de la suma de totes les sol·licituds es dividirà pel total de la
partida assignada. El resultat d’aquesta divisió es multiplicarà pels punts obtinguts per cada
projecte i donarà com a resultat la quantitat a percebre per a cada projecte.
6.2.- L’òrgan competent per a la concessió procedirà al prorrateig de l’import global màxim
destinat a les subvencions, entre els beneficiaris de la subvenció.
6.3.- Els criteris ponderats de distribució de subvencions per als diversos àmbits seran els
següents:

Pàg. 6-24
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Pere Xirau Espàrrech

Article 6.- Criteris ponderats de valoració de les sol·licituds
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B

Signatura 2 de 2

Clara Pérez González

Les activitats susceptibles de rebre aquestes subvencions s’han de dur a terme dins del
període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020.

18/09/2020 Secretaria
Signatura 1 de 2

18/09/2020 Alcalde accidental

5.2.- Execució

CVE 2020025367

Les sol·licituds de subvenció es podran presentar dins el termini de 20 dies naturals, a
comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la
Província.

Data 23-9-2020

5.1.- Sol·licitud

https://bop.diba.cat

A

Article 5.- Terminis

A) BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA

b. Nombre de destinataris als quals va adreçada l’activitat

10 punts

c. Nombre de participants del municipi

10 punts

d. Dificultat d’executar-se sense la subvenció

10 punts

e. Complementarietat amb l’exercici de les competències
municipals

10 punts

Projectes i activitats adreçats a pal·liar el risc social

15 punts

Projectes i activitats que vagin adreçats a pal·liar situacions
de risc social existent al municipi i, en especial, aquelles
que s’han realitzat específicament en relació amb la
COVID 19.
g. Projectes i activitats adreçats a col·lectius d’especial
vulnerabilitat i/o que tinguin per objecte la integració social

10 punts

h. Criteris organitzatius

Data 23-9-2020

Projectes i activitats
que afavoreixin el treball amb
determinats grups i col·lectius vulnerables i projectes
adreçats a col·lectius amb dificultat per integrar-se a la
societat, com poden ser discapacitats, malalts mentals o
d’altres, que treballin i potenciïn la seva inclusió dins la
societat, evitant la seva discriminació.
25 punts

Clara Pérez González

Signatura 1 de 2

18/09/2020 Secretaria

Aquest any de manera excepcional es puntuaran les
despeses fixes que les entitats hagin pogut tenir malgrat
l’absència d’activitats:
-

Despeses de lloguer
Assegurances
Quotes federatives d’entitats
Altres despeses estructurals

10 punts
5 punts
5 punts
5 punts
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

f.

Màxim 50 punts

B

Pere Xirau Espàrrech
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18/09/2020 Alcalde accidental

CRITERIS ESPECÍFICS

https://bop.diba.cat

10 punts

Pàg. 7-24

a. Dèficit d’activitats anàlogues al municipi

A

Màxim 50 punts

CVE 2020025367

CRITERIS GENERALS

B) CULTURA
CRITERIS GENERALS

Màxim 50 punts

a. Dèficit d’activitats anàlogues al municipi

15 punts

A

- Sí: 15 punts
- No: 0 punts

- En la darrera edició hi van participar més de 15 persones i
menys de 50 persones
- És el primer cop que es programa l’activitat i s’adreça a
més de 15 persones i menys de 50 persones
- En la darrera edició hi van participar més de 51 persones
- És el primer cop que es programa l’activitat i s’adreça a
més de 51 persones
- És una activitat multitudinària
- És una activitat minoritària perquè és un tema molt
específic
d. Dificultat d’executar-se
d’autofinançament)
-

sense

la

subvenció

2 punts
4 punts
4 punts
5 punts
2 punts
10 punts

Fins al 10%: 2,2
Més del 10% i fins al 20%: 4,4
Més del 20% i fins al 30%: 6,6
Més del 30 i fins al 40%: 8,8
Més del 40 i fins al 50%: 10,10
Més del 50 i fins al 60%: 12,12
Més del 60 i fins al 70%: 14,14
Més del 70 i fins al 80: 16,16
Més del 80 i fins al 100: 20

e. Complementarietat amb les competències municipals
-

(grau

2 punts

Promoció de la lectura
Difusió del patrimoni cultural local
Difusió artística, escènica, musical i plàstica
S’emmarca en el cicle festiu i tradicional
Foment de la participació en l’associacionisme cultural

Fins a 15 punts
15 punts
15 punts
15 punts
15 punts
15 punts
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5 punts

Pàg. 8-24

Nombre de participants

CVE 2020025367

5 punts
2 punts
2 punts
5 punts

Data 23-9-2020

Pere Xirau Espàrrech
Clara Pérez González

Signatura 1 de 2

18/09/2020 Secretaria

Signatura 2 de 2

18/09/2020 Alcalde accidental

c.

S’adreça a tots els públics
S’adreça a una franja d’edat especifica
S’adreça a un públic especialitzat
S’adreça al públic de la comarca/província

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

-

5 punts

B

b. Nombre de destinataris als quals va adreçada l’activitat

Pere Xirau Espàrrech
Clara Pérez González

Signatura 1 de 2

18/09/2020 Secretaria

Signatura 2 de 2

Impacte i projecció de l'activitat, i singularització del
municipi

- Es valorarà l’exposició a la memòria de sol·licitud del
projecte o activitat, la previsió realista de l’impacte i
visibilitat de l’activitat a nivell local i el seu potencial de
projecció del municipi a la resta del territori
- Es valorarà que l'activitat formi part d'una programació
extraordinària amb motiu d'un esdeveniment especial o
d'un aniversari significatiu
h.

Criteris organitzatius

- No és necessari el suport logístic de la brigada i material de
préstec per realitzar el projecte
- No és necessari el suport logístic de la policia per a la
realització de l’activitat
- L’entitat té una seu en dependències que no són de
l’ajuntament
- L’entitat forma part de federacions o agrupacions d’entitats,
coordinadores (cal acreditar-ho en la memòria de
sol·licitud)
- L’entitat té una assegurança de responsabilitat civil per a
les seves activitats (cal acreditar-ho en la memòria de
sol·licitud)
i.

Valoració de la memòria

5,5 punts
7,5 punts

A

10 punts
Fins a 5 punts

Fins a 2,5 punts
Fins a 2,5 punts
Fins a 25 punts
4 punts
1 punt
10 punts
5 punts
5 punts
Fins a 10 punts

- Es valorarà de 0 a 10 punts l’exposició de forma concreta i
clara a la memòria de sol·licitud del projecte o activitat, de
la necessitat de la seva realització, dels objectius que es
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2,5 punts

Pàg. 9-24

g.

0 punts

CVE 2020025367

18/09/2020 Alcalde accidental

- El projecte o activitat és de nova creació, però la memòria
no justifica la cobertura d’una necessitat
- El projecte o activitat és de nova creació i respon a una
necessitat detectada i justificada a la memòria de sol·licitud
- El projecte o activitat es desenvolupa dins el calendari
d’activitats anuals del municipi des de fa 3 anys en
endavant
- El projecte o activitat es desenvolupa dins el calendari
d’activitats anuals del municipi des de fa 6 anys en
endavant
- El projecte o activitat es desenvolupa dins el calendari
d’activitats anuals del municipi des de fa més de 8 anys

10 punts

Data 23-9-2020

Consolidació del projecte dins la programació cultural del
municipi

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

f.

Màxim 50 punts

B

CRITERIS ESPECÍFICS

A
CVE 2020025367
Data 23-9-2020
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Pere Xirau Espàrrech
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B

Signatura 2 de 2

Clara Pérez González

18/09/2020 Secretaria
Signatura 1 de 2

18/09/2020 Alcalde accidental

Pàg. 10-24

https://bop.diba.cat

pretenen assolir, dels criteris d’avaluació d’assoliment
d’aquests objectius, de la planificació i execució temporal i
material del projecte o activitat i de la valoració de la seva
viabilitat en base a l’exposició de la necessitat i
disponibilitat dels recursos humans i materials necessaris
pel seu desenvolupament efectius.
- Es valorarà de 0 a 5 punts l’exposició de l’impacte que les
mesures de prevenció de la COVID19 ha tingut en la
programació i projectes de l’entitat.

Màxim 60 punts

a.

Fins a 10 punts

Dèficit d’activitats anàlogues al municipi

- No hi ha cap activitat anàloga al municipi
- Hi ha alguna activitat anàloga però es cobreix un dèficit
- Tot i no haver-hi dèficit es considera d’interès
Nombre de destinataris als quals va adreçada l’activitat

- Si l’activitat va adreçada a un curs en concret
- Si l’activitat va adreçada als alumnes d’un cicle escolar
- Si l’activitat va adreçada als alumnes de tot el centre

-

sense

la

subvenció

(grau

Sol·licita menys del 20% del cost del projecte
Sol·licita entre el 20,01% i el 40% del cost del projecte
Sol·licita entre el 40,01% i el 60% del cost del projecte
Viabilitat econòmica del projecte, relació entre el cost total i
les característiques del projecte

Pere Xirau Espàrrech

Signatura 2 de 2

e. Complementarietat amb les competències municipals
- Si el projecte complementa alguna de les competències
municipals
Si el projecte s’emmarca en l’àmbit un pla local o projecte
de treball transversal municipal
CRITERIS ESPECÍFICS

Clara Pérez González

Signatura 1 de 2

18/09/2020 Secretaria

f.

Interès general de l’activitat per a la població

- Projectes i activitats dins i fora de l’horari lectiu que siguin
de caire educatiu, cultural i/o esportiu durant tot el curs
escolar
- Projectes singulars que donin suport a l’èxit educatiu
- Activitats de conscienciació en la protecció del medi
ambient i en valors socials
- Activitats festives i commemoratives puntuals dins el
calendari escolar

Fins a 10 punts
5 punts
3 punts
1 punt
5 punts
10 punts
10 punts
5 punts

Màxim 40 punts
20 punts

20 punts
15 punts
10 punts
5 punts
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Pàg. 11-24

d. Dificultat d’executar-se
d’autofinançament)

10 punts

CVE 2020025367

Nombre de participants del municipi

2 punts
5 punts
10 punts

Data 23-9-2020

18/09/2020 Alcalde accidental

c.

Fins a 10 punts

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

b.

10 punts
5 punts
3 punts

https://bop.diba.cat

CRITERIS GENERALS

A

EDUCACIÓ

B

C)

-

5 punts

Data 23-9-2020

CVE 2020025367

Qualitat del projecte presentat: exposició concreta i clara
del projecte o activitat, la necessitat de la seva realització,
els objectius que es vol assolir, els criteris d’avaluació, la
planificació temporal i materials.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Pere Xirau Espàrrech

10 punts
10 punts
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B

Signatura 2 de 2

Clara Pérez González

Altres criteris específics de l’activitat

20 punts

18/09/2020 Secretaria
Signatura 1 de 2

18/09/2020 Alcalde accidental

i.

Per poder dur a terme l’activitat compta amb unes
dependències pròpies
L’entitat té personal propi contractat

5 punts

A

h. Criteris organitzatius

5 punts

https://bop.diba.cat

- Treball conjunt amb altres centres educatius o altres
entitats
- Projectes que comportin la promoció del municipi més enllà
de l’àmbit territorial

5 punts

Pàg. 12-24

g. Transcendència de l’activitat

D) ESPORTS
CRITERIS GENERALS

Màxim 50 punts

b. Nombre de destinataris als quals va adreçada l’activitat

Pere Xirau Espàrrech

Signatura 2 de 2

-

05 punts
03 punts
03 punts
03 punts

c. Nombre de participants del municipi
- Per a cada 10 esportistes femenins:
- Per cada 10 esportistes masculins:
- Per cada esportista en discapacitat:
- Per cada esportista becat per la pròpia entitat
(mínim el 50% del total de la quota):

15 punts
10 punts
10 punts
10 punts

d. Dificultat d’executar-se sense la subvenció
- Sol·licita ments del 20% del cost del projecte
- Sol·licita entre 20,01% i el 40% del cost del projecte
- Sol·licita entre el 40,01% i el 60% del cost del projecte

10 punts
05 punts
03 punts

Clara Pérez González

Signatura 1 de 2

18/09/2020 Secretaria

e. Complementarietat amb l’exercici de les competències
municipals
Col·laboració en actes organitzats pel servei d’Esports:
- De 2 a 5 col·laboradors i/o voluntaris
- De 6 a 10 col·laboradors i/o voluntaris
- Més de 10 col·laboradors i/o voluntaris:

05 punts
03 punts
02 punts
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Pàg. 13-24

-

15 punts

CVE 2020025367

18/09/2020 Alcalde accidental

-

Per a cada equip en categoria de formació
(fins categoria juvenil 18 anys):
Per cada equip en categories superiors) a partir de
categories júnior dels 18 anys):
Per a cada equip en categoria veterans (sempre i quan
estigui en competició federada):
Per cada equip en competició Nacional:
Per cada equip en competició Internacional:

Data 23-9-2020

-

https://bop.diba.cat

05 punts
03 punts
01 punt

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

No hi ha cap activitat anàloga al municipi
Hi ha alguna activitat anàloga però es cobreix un dèficit
Tot i no haver-hi dèficit es considera d’interès

B

-

A

a. Dèficit d’activitats anàlogues al municipi

CRITERIS ESPECÍFICS

18/09/2020 Alcalde accidental

- Per cada equip que realitza menys de 21 participacions
anuals
- Per cada equip que realitza més de 21 participacions anuals

03 punts
05 punts

TÈCNICS AMB TITULACIONS OFICIALS
Per cada tècnic titulat

10 punts

TÈCNICS AMB FORMACIÓ DEA i/o DESA (desfibril·lador):
Per cada tècnic titulat amb la formació adient i actualitzada

05 punts

https://bop.diba.cat

NÚMERO DE PARTICIPACIONS ESPORTIVES

Pàg. 14-24

Les entitats i associacions hauran de col·laborar en l’organització d’activitats i/o
esdeveniments esportius del municipi, vetllar en tot moment per difondre els valors
implícits de l’esport i fer constar a tota la producció gràfica i audiovisual el logotip i/o
la col·laboració de l’ajuntament de Canet de Mar.

CVE 2020025367

S’entenen com a activitats esportives continuades aquelles que són de llarga
durada, segons els calendaris de competició establerts per les corresponents
federacions.

A

ACTIVITATS ESPORTIVES CONTINUADES

03 punts

PARITAT COS TÈCNIC:
- Cos tècnic: Si la paritat és superior al 50% femenina
- Cos tècnic: Si la paritat és igual o inferior al 50% femenina

05 punts
03 punts

Clara Pérez González

Signatura 1 de 2

18/09/2020 Secretaria

ORGANITZACIÓ D’ACTES I/O ESDEVENIMENTS PUNTUALS:
Per cada acte i/o esdeveniment puntual organitzat per l’entitat
- Més de 3 actes/esdeveniments puntuals
- De 1 a 3 actes/esdeveniments puntuals

10 punts
04 punts
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Data 23-9-2020

05 punts

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

- Junta Directiva: Si la paritat es superior al 50% femenina
- Junta Directiva: Si la paritat es igual o inferior al 50%
femenina

B

Pere Xirau Espàrrech

Signatura 2 de 2

PARITAT JUNTA DIRECTIVA:

RAÓ I OBJECTIU DE L’ESDEVENIMENT:
Afavoreix la integració social

15 punts

Atén la igualtat de gènere

15 punts

Atén la diversitat i/o relacions intergeneracionals
Promou la solidaritat entre els participants així com altres
grups i col·lectius
Promou el respecte al medi ambient

15 punts
15 punts
15 punts

ALTRES COL·LABORACIONS DE LA REGIDORIA D’ESPORTS:
Quan la realització de l’activitat no genera despeses
d’entarimats i megafonia
Quan la realització de l’activitat no genera despeses de trofeus
Quan la realització de l’activitat no genera despeses de
sanitaris
Quan la realització de l’activitat no genera despeses
d’ambulància
Quan la realització de l’activitat no genera despeses per la
compra de material
Quan la realització de l’activitat no genera despeses per l’ús
de les instal·lacions

15 punts
15 punts
15 punts
15 punts
15 punts
15 punts
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https://bop.diba.cat
Pàg. 15-24
CVE 2020025367

S’entén per esdeveniments puntuals aquelles que es donen en un di puntual o
durant un termini de temps no superior a un mes (comptant els dies naturals).
L’esdeveniment ha de mantenir un caràcter obert i participatiu per a membres que
no formin part de l’entitat organitzadora de l’activitat.
Les entitats, associacions... hauran de col·laborar en l’organització d’activitats i/o
esdeveniments esportius del municipi.
Vetllar en tot moment en tot moment per difondre els valors implícits de l’esport.
Els beneficiaris dels ajuts hauran de fer constar a tota la producció gràfica i
audiovisual el logotip i/o la col·laboració de l’ajuntament de Canet de Mar.

Data 23-9-2020

Pere Xirau Espàrrech
Clara Pérez González

Signatura 1 de 2

18/09/2020 Secretaria

Signatura 2 de 2

18/09/2020 Alcalde accidental

ESDEVENIMENTS ESPORTIUS PUNTUALS

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

10 punts
05 punts
03 punts

B

- Múltiples de 25
- Múltiples de 10
- Múltiples de 5

A

CELEBRACIÓ D’ANIVERSARIS:

Més de 12 edicions

5 punts

ESPORTISTES INDIVIDUALS
Ajuts per esportistes que participin de manera individual en competicions nacionals,
estatals i internacionals i que representin al nostre poble així com en entrenaments
o concentracions oficials especials per a la millora de les seves condicions
individuals i que no es trobin incloses en cap altre programa municipal de
subvencions. Disposar de llicència federativa vigent, tramitada per la Federació de
la corresponent modalitat.
Haver nascut a Canet de Mar i/o estar empadronat a Canet de Mar (mínim de 4 anys
de residència). També ho podran ser els esportistes d’un club de Canet de Mar que
participin en competicions oficials.
Els esportistes professionals i de gran ressò mediàtic no tindran dret a percebre
aquesta subvenció.
No tenir cap tipus de llicència i/o contracte professional.
El/l’esportista haurà de col·laborar en l’organització d’activitats i/o esdeveniments
esportius del municipi.
Vetllar en tot moment en tot moment per difondre els valors implícits de l’esport.
Els beneficiaris dels ajuts hauran de fer constar a tota la producció gràfica i
audiovisual el logotip i/o la col·laboració de l’ajuntament de Canet de Mar. En el cas
de menors d’edat serà necessari d’oportú consentiment patern, matern o tutor legal.
RESULTATS ESPORTIUS:
Campionats o podis internacionals en proves federades

25 punts

Campionats o podis estatals en proves federades

20 punts

Campionats o podis nacionals en proves federades

15 punts

Campionats o podis comarcals en proves federades

10 punts

Altres campionats o podis en proves no federades

05 punts

Participació en proves d’especial interès

05 punts

UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS:
No realitza activitats a les instal·lacions esportives municipals

10 punts

De 0 a 5 hores setmanals d’ús

05 punts

Més de 5 hores setmanals d’ús

01 punt
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A

10 punts

https://bop.diba.cat

Entre 11 i 12 edicions

Pàg. 16-24

15 punts

CVE 2020025367

Entre 6 i 10 edicions

Data 23-9-2020

20 punts

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Entre la 1a i 5a edició

B

Pere Xirau Espàrrech
Clara Pérez González

Signatura 1 de 2

18/09/2020 Secretaria

Signatura 2 de 2

18/09/2020 Alcalde accidental

TRADICIÓ ESPORTIVA DE L’ESDEVENIMENT:

15 punts

Llicència federativa internacional

10 punts

Llicència federativa estatal

08 punts

Llicència federativa nacional

05 punts

CVE 2020025367
Data 23-9-2020
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Pere Xirau Espàrrech
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Pàg. 17-24

https://bop.diba.cat

Llicència federativa per a discapacitats

A

MODALITAT:

E) JOVENTUT

- Tot i no haver-hi dèficit es considera d’interès

5 punts

18/09/2020 Alcalde accidental
Pere Xirau Espàrrech

Fins a 20 punts

- D’1 a 25 persones beneficiàries previstes

5 punts

- De 26 a 50 persones beneficiàries previstes
- De 51 a 75 persones beneficiàries previstes

10 punts
15 punts

- Més de 75 persones beneficiàries previstes

20 punts

c. Nombre de participants del municipi
- D’1 a 3 persones participants organitzadores
- De 4 a 10 persones participants organitzadores
- Més de 50 persones participants organitzadores

Fins a 10 punts
5 punts
7 punts
10 punts

d. Dificultat d’executar-se sense la subvenció

Fins a 10 punts

- Sol·liciten menys del 15% del cost activitat

10 punts

- Sol·liciten entre el 15,01 i el 50% del cost del activitat

7 punts

- Sol·liciten més del 50,01 del cost del activitat

5 punts

e. Complementarietat amb l’exercici de les competències
municipals
- Activitats realitzats de manera conjunta ambla regidoria

Fins a 10 punts
10 punts

Clara Pérez González

Signatura 1 de 2

18/09/2020 Secretaria

CRITERIS ESPECÍFICS

Línia 1: Activitats d’estiu de lleure, no esportives, adreçades a infants i joves que
compleixen el DECRET 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure
en les quals participen menors de18 anys.
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7 punts
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- Hi ha alguna activitat anàloga però es cobreix un dèficit

Pàg. 18-24

10 punts

CVE 2020025367

- No hi ha cap activitat anàloga al municipi

Data 23-9-2020

Fins a 10 punts

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

a. Dèficit d’activitats anàlogues al municipi

b. Nombre de destinataris als quals va adreçada l’activitat

Signatura 2 de 2

Màxim 50 punts

B

CRITERIS GENERALS

-

Estatutàriament juvenil
Altres
h. Coordinació amb la Regidoria de Joventut a l’hora de
preparar i executar l’activitat

Pere Xirau Espàrrech

Signatura 2 de 2

18/09/2020 Alcalde accidental

-

18/09/2020 Secretaria

Fins a 10 punts
10 punts
0 punts

 Activats relacionades amb la cultura del còmic, manga i/o anime adreçades a joves del
municipi.
 Activitats que promoguin la igualtat de gènere i el feminisme entre els i les joves del
municipi.
 Activitats que promoguin la mobilitat internacional dels i les joves del municipi.
 Activitats que millorin la qualitat de vida dels joves (salut, formació, ocupació, etc.).
 Activitats que s’adrecin a potenciar la participació dels joves.
CRITERIS ESPECÍFICS – Línia 2

Màxim 50 punts

i.

Fins a 20 punts

Activitats que es realitzin a la Masoveria
- Sí
- No

20 punts
0 punts

Assistents a l’activitat
-

Clara Pérez González

20 punts
0 punts

Línia 2: Altres activitats:

j.

Signatura 1 de 2

Sí
No

-

Si l’activitat va adreçada al públic adolescent (de 12 a 17
anys)
Si l’activitat va destinada a un públic juvenil (entre 18 i 35
anys)
Si l’activitat va destinada a altres públics

k. La incorporació d’altres entitats o grup de joves dins
l’activitat a subvencionar, fomentant així la seva interrelació
i transversalitat

Fins a 10 punts
10 punts
7 punts
5 punts
Fins a 10 punts
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A

Fins a 20 punts

https://bop.diba.cat

g. Forma jurídica de l’entitat

5 punts
10 punts
20 punts

Pàg. 19-24

- D’1 a 7 dies naturals
- De 8 a 14 dies naturals
- Més de 14 dies

CVE 2020025367

Fins a 20 punts

Durada de l’activitat

Data 23-9-2020

f.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Màxim 50 punts

B

CRITERIS ESPECÍFICS – Línia 1

10 punts
0 punts

Nombre d’activitats obertes realitzades per l’entitat durant
l’any
- De 0 a 2 activitats
- De 3 a 4 activitats
- 5 o més activitats

Fins a 10 punts
0 punts
5 punts
10 punts

CVE 2020025367
Data 23-9-2020
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Pere Xirau Espàrrech
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18/09/2020 Secretaria
Signatura 1 de 2

18/09/2020 Alcalde accidental

Pàg. 20-24

https://bop.diba.cat

l.

Sí
No

A

-

F) IGUALTAT DE GÈNERE

- Si no hi ha projectes/activitats/accions anàlogues al municipi
- Si hi ha un dèficit de projectes/activitats/accions anàlogues al
municipi o complementa altres d’anàlogues ja existents

10 punts

b. Nombre de destinataris als quals va adreçada l’activitat

10 punts

c. Nombre de participants
- En la darrera edició hi van participar més de 15 persones i
menys de 50 persones:
- En la darrera edició hi van participar més de 51 persones i
menys de 100 persones:
- En la darrera edició hi van participar més de 100 persones:
- És la primera vegada que es programa:

6 punts
10 punts
10 punts

- Projectes/activitats/accions que treballen i incorporen les
campanyes de sensibilització de la regidoria
- Projectes/activitats/accions realitzats de manera conjunta
amb la regidoria i treball en xarxa amb d’altres entitats
- Projectes/activitats/accions realitzats de manera conjunta
amb la regidoria

6 punts
10 punts

10 punts
10 punts
5 punts
3 punts
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4 punts
del

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Pere Xirau Espàrrech

Signatura 2 de 2

18/09/2020 Secretaria

3 punts

10 punts

e. Complementarietat amb l’exercici de les competències
municipals

Clara Pérez González

6 punts

10 punts

d. Dificultat d’executar-se sense la subvenció

Signatura 1 de 2

10 punts
4 punts

B

18/09/2020 Alcalde accidental

- S’adreça a tots els públics:
- S’adreça a un públic especialitzat:
- S’adreça a un públic d’una franja d’edat específica, d’un
sexe, d’un gènere, d’un col·lectiu, específic i concret:

- Sol·liciten menys del 15% del cost projecte/activitat
- Sol·liciten entre el 15,01 i el 50% del cost
projecte/activitat
- Sol·liciten més del 50,01 del cost del projecte/activitat

5 punts

https://bop.diba.cat

10 punts

Pàg. 21-24

a. Dèficit d’activitats anàlogues al municipi

A

Màxim 50 punts

CVE 2020025367

CRITERIS GENERALS

CRITERIS ESPECÍFICS
Enguany, de manera excepcional despeses estructurals
fixes del funcionament del dia a dia:

Pere Xirau Espàrrech

Signatura 2 de 2

5 punts

10 punts

h. projectes/activitats/accions que promoguin la visibilitat de
les dones i de les persones dels col·lectius identificats com
a LGTBIQ++, i persones /col·lectius en risc d’exclusió
social, en diferents àmbits: cultura, mitjans de comunicació,
salut, educació, ocupació... encara que només s’hagin
pogut desenvolupar en la seva fase inicial i/o parcialment

5 punts

i.

Projectes/activitats/accions
inclusives
adreçades
a
col·lectius específics, i/o socialment vulnerables i/o
prioritaris per la regidoria, encara que només s’hagin pogut
desenvolupar en la seva fase inicial i/o parcialment:

5 punts

j.

Haver justificat correctament l’anterior subvenció atorgada
per l’ajuntament

5 punts

Clara Pérez González

Signatura 1 de 2

18/09/2020 Secretaria

Article 7.- Òrgans competents
7.1.- Les sol·licituds de subvenció seran examinades per l’àrea de la qual depengui l’àmbit
de subvenció, que formularà els requeriments d’esmena que s’escaiguin, en els termes de
l’article 4.2 de la convocatòria.
7.2.- Els tècnics municipals elevaran la documentació presentada pels sol·licitants,
juntament amb els informes que s’escaiguin, a l’òrgan col·legiat, que farà l’examen i la
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A
Pàg. 22-24

g. Projectes/activitats/accions que fomentin la participació
ciutadana de les dones de les persones dels col·lectius
identificats com a LGTBIQ+, i persones /col·lectius en risc
d’exclusió social, encara que només s’hagin pogut
desenvolupar en la seva fase inicial i/o parcialment

https://bop.diba.cat

15 punts

CVE 2020025367

18/09/2020 Alcalde accidental

-

25 punts

Data 23-9-2020

-

Amb local propi, no cedit per l’ajuntament i amb totes les
despeses estructurals a càrrec:
Sense local propi, ni privat ni cedit per l’ajuntament i amb
despeses estructurals a càrrec
Amb ús de fruit, de manera regular i periòdica, d’espais
municipals i amb despeses estructurals a càrrec

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

-

B

f.

Màxim 50 punts

valoració de les sol·licituds i formularà la proposta de concessió de les subvencions a l’òrgan
instructor, per a la seva aprovació.

Tècnic/a de Benestar social
Tècnic/a de Cultura
Tècnic/a d’Educació
Tècnic/a d’Esports
Tècnic/a auxiliar de Participació Ciutadana
Tècnic/a de Joventut

Secretari:

El de l’Ajuntament, o persona en qui delegui

Instructor:

TAG d’Urbanisme

7.4.- L’òrgan competent per acordar la resolució de l’atorgament de les subvencions és la
Junta de Govern Local.

Article 9.- Forma de pagament
9.1.- El pagament de la subvenció es farà en tot cas mitjançant transferència bancària al
número de compte detallat a la Fitxa 5.
9.2.- El 50 per cent de l’import de la subvenció atorgada es pagarà en forma de bestreta en
el termini de 30 dies des de l’acord d’atorgament. L’import restant es pagarà dins els 30 dies
posteriors a l’aprovació de la justificació de la subvenció.

18/09/2020 Secretaria
Clara Pérez González

Article 10.- Termini i forma de justificació
10.1.- El termini per a la justificació de les despeses començarà a la finalització del projecte
o actuació subvencionat i finalitzarà el 31 de gener de 2021.
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Data 23-9-2020

8.2.- La manca de resolució expressa dins del termini anterior tindrà efectes desestimatoris.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

8.1.- El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de 3 mesos, a comptar des de
l’endemà de la finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.

CVE 2020025367

Article 8.- Termini de resolució i notificació

9.3.- En el supòsit que la subvenció no hagi estat justificada totalment amb els requisits que
estableix l’article 9 d’aquestes bases, l’import a abonar al beneficiari serà el corresponent a
les quanties justificades correctament.

Signatura 1 de 2

A

Vocals:

https://bop.diba.cat

Interventor

Pàg. 23-24

President:

B

Pere Xirau Espàrrech

Signatura 2 de 2

18/09/2020 Alcalde accidental

7.3.- La composició de l’òrgan col·legiat serà la següent:

10.2.- La justificació es portarà a terme mitjançant la presentació de la documentació que
estableix l’article 19 de l’Ordenança.

Pere Xirau Espàrrech

Signatura 2 de 2

En tot el no previst en aquesta convocatòria serà d’aplicació l’Ordenança municipal i la resta
de disposicions legals aplicable en matèria de règim local pel que fa al procediment de
subvencions públiques.

L’alcalde accidental

Clara Pérez González

Signatura 1 de 2

18/09/2020 Secretaria

Canet de Mar, el dia de la data de signatura electrònica
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Estat d'elaboració: Original

https://bop.diba.cat
Pàg. 24-24
CVE 2020025367

Disposició final

Data 23-9-2020

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu –
silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la interposició
sense que s’hagi notificat la resolució- el termini per a la interposició de recurs contenciós
administratiu serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs
de reposició s’entengui desestimat, d’acord amb el que estableix l’article 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, si s’escau, o bé directament contra
aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos
comptats des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent, d’acord amb el
que estableixen els articles 8.1 (modificat per la Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre,
de modificació de la Llei orgànica del poder judicial), 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

B

18/09/2020 Alcalde accidental

Aquesta resolució esgotarà la via administrativa i, contra aquesta només cap recurs de
reposició potestatiu davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que estableix l’article 124 de la
Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.

A

Article 11.- Esgotament de la via administrativa

