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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Que presenta la regidora de Cultura, Esports i Festes de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola
per tal que dicti si s’escau els següents acords:

Aprovació de la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva a les
entitats culturals, esportives i festives sense ànim de lucre dels Hostalets de Pierola per a
l’exercici 2022.

Regidoria Cultura, Esports i Festes

Tipus expedient Subvencions concurrència competitiva

Objecte

Subvencions per fomentar activitats i/o projectes que
complementin la competència municipal i promoure la cultura
popular catalana, el patrimoni cultural, la pràctica esportiva i les
activitats lúdic-festives.

Destinataris
Entitats culturals, esportives i festives sense ànim de lucre dels
Hostalets de Pierola que estiguin inscrites en el corresponent
registre oficial

Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així
com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).

Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada definitivament per
acord del Ple de data 27/10/2016, i publicada al Butlletí Oficial de la Província el 30 de desembre
de 2016 (en endavant l’Ordenança).

Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència competitiva és la
forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb allò previst a l’article 22 de la
LGS.

Vist la previsió del Pla Estratègic de Subvencions per al present any,  des de la regidoria Cultura,
Esports i Festes es vol fomentar i donar suport a les activitats culturals, esportives i lúdic-festives.

Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de 102.200,00 € amb
càrrec a les aplicacions  del pressupost de l’exercici 2022 que es detallen a continuació:

 334 48990 Subvencions C. Competitiva Entitats Culturals per import de 30.000,00 €
 338 48990 Subvencions C. Competitiva Entitats Festives per import de 27.550,00 €
 341 48990 Subvencions C. Competitiva Entitats Esportives per import de 44.650,00 €
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Vist que l’article 14 de l’Ordenança, posteriorment a les Bases Reguladores Específiques s’haurà
d’aprovar i publicar la corresponent convocatòria.

Atès que per acord de Junta de Govern  de data 10 de febrer de 2021 es van aprovar les Bases
Reguladores Específiques d’aquestes subvencions, les quals van ser publicades al Butlletí Oficial
de la Província CVE 202110020664 de data 8 de març de 2021.

Atès que el contingut de la present convocatòria s’ajusta a allò previst a l’article 23.2 de la LGS,
així com a allò previst a l’article 14.5 de l’Ordenança.

Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i de
conformitat amb allò previst als articles 14.2 i 14.3 de l’Ordenança, procedeix publicar el
corresponent extracte i text d’aquesta convocatòria, en el qual es determina el termini de
presentació de sol·licituds, enviant-los a la Base de Dades Nacional de Subvencions, així com les
dades estructurades, per tal de donar compliment al procediment establert a l’article 20.8 de la
LGS.

Vist la base 48a.2) de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2022 on s’estableix
que l’òrgan competent per acordar la convocatòria  per a la concessió de subvencions serà
l’Alcalde-President, en virtut del que disposa l’article 124 de la Llei 7/1985, Reguladora de les
Bases de Règim Local

RESOLC

Primer.- APROVAR la convocatòria mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a
l’atorgament de subvencions amb l’objecte de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social
que complementin la competència municipal i de promoure la cultura popular catalana, el
patrimoni cultural, la pràctica esportiva i les activitats lúdic-festives per a l’exercici 2022, en el
marc de les Bases Reguladores Específiques aprovades per la Junta de Governa de data 10 de
febrer de 2021, el text íntegre de la qual és el següent:

“CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA EN EL MARC DE LES BASES  REGULADORES
ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A ENTITATS CULTURALS,
ESPORTIVES I FESTIVES SENSE ÀNIM DE LUCRE DELS HOSTALETS DE PIEROLA PER A
L’ANY 2022

1.- Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores Específiques i diari oficial on s’han
publicat

Per acord de la Junta de Govern  de data 10 de febrer de 2021, van ser aprovades les Bases
Reguladores Específiques per a l’atorgament per part de l’Ajuntament a través de la Regidoria de
Cultura, Esports i Festes, de subvencions destinades a finançar  projectes/activitats que
complementin la competència municipal i de promoure la cultura popular catalana, el patrimoni
cultural, la pràctica esportiva i les activitats lúdic-festives

Aquestes Bases Reguladores Específiques van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la
Província  CVE 202110020664 de data 8 de març de 2021.
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2.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2022 per a la concessió de les subvencions
objecte de la present convocatòria serà de 102.200,00 € i anirà a càrrec de les aplicacions i per
les quanties màximes següents:

 334 48990 Subvencions C. Competitiva Entitats Culturals per import de 30.000,00 €
 338 48990 Subvencions C. Competitiva Entitats Festives per import de 27.550,00 €
 341 48990 Subvencions C. Competitiva Entitats Esportives per import de 44.650,00 €

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.

3.- Objecte, condicions i finalitat de les subvencions

1.- L'objecte de les subvencions de la present convocatòria és finançar  projectes/activitats que
tinguin com a objectiu:

 Fomentar activitats i/o projectes que complementin la competència municipal i que, a més,
promoguin la cultura popular catalana i el patrimoni cultural del municipi.

 Fomentar activitats i/o projectes que complementin la competència municipal i que, a més,
promoguin la pràctica esportiva, esdeveniments i activitats esportives.

 Fomentar activitats lúdiques i festives que complementin la competència municipal i que
fomentin les relacions entre les persones.

2.- Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a
finançar projectes/activitats desenvolupats/ades al llarg  de l’exercici 2022.

3.- Per tal de donar compliment als objectius estratègics previstos al  Pla Estratègic de
Subvencions per al present any, aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats
d’interès públic o social que tinguin per finalitat:

 La recuperació, el manteniment i la difusió de la cultura popular catalana en l'àmbit
territorial dels Hostalets de Pierola (costums, tradicions, història,...)

 Promoure l’esport, valors, participació de col·lectius específics, hàbits saludables i
integració social en l’àmbit territorial dels Hostalets de Pierola.

 Donar suport a les activitats de les  entitats festives que tinguin un contingut adient amb
les competències i les iniciatives municipals i que siguin d’interès comú per als ciutadans
dels Hostalets de Pierola.

4.- Procediment de concessió

El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de
concurrència competitiva.

5.- Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los

1.- Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que
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hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades
per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:
a) Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que compleixin els requisits que tot seguit es

detallen:

 Ser una persona jurídica sense ànim de lucre
 Estar degudament constituïdes i inscrites en el corresponent registre oficial.
 Tenir definits objectius i finalitats coincidents amb els establerts en les bases.
 Que les activitats es realitzin en el terme municipal dels Hostalets de Pierola, sempre que

complementin o supleixin la competència municipal en la matèria.
 Haver justificat les anteriors subvencions, un cop exhaurits els terminis. En el supòsit que

un beneficiari no hagi dut a terme un projecte, caldrà que presenti abans de finalitzar el
termini de justificació un escrit de renúncia a la subvenció atorgada explicant degudament
els motius per els quals no l’ha pogut realitzar. La manca de presentació d’aquest
renúncia, així com la no justificació de la subvenció atorgada, tindran com a conseqüència
la impossibilitat d’obtenir cap subvenció municipal en la següent convocatòria.

  No tenir deutes amb l’Ajuntament.
 Trobar-se al corrent del compliments de les obligacions tributàries així com de la Seguretat

Social.

2.- La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud,
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent.

6.- Documents que han d’acompanyar a la sol·licitud

A la sol·licitud (segons model normalitzat) de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:

1) Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció.
2) Pressupost previst pel projecte/activitat.
3) Dades bancàries on s’ha de fer l’ingrés de la subvenció.
4) Fotocòpia del DNI del/de la representant legal signatari/ària de la sol·licitud.
5) Escriptura de constitució o Estatuts.
6) Poders de representació o certificat expedit pel Secretari/ària de l’entitat que acrediti la
representació legal de qui signa la sol·licitud.
7) Fotocòpia del CIF de la persona jurídica.
8) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició
de beneficiari d’acord amb el model normalitzat.
9) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a
l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.
10) Declaració d’autorització a l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola per a obtenir de
forma directa l’acreditació d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social a través de certificats, si s’escau.
11) Declaració responsable que substitueix la presentació de la documentació per
acreditar les condicions exigides en els punts 4, 5, 6, 7 i 8 anteriors en el cas que l’hagin
aportat anteriorment o entitats que estiguin registrades a l’Ajuntament, sempre que no
s’hagin modificat o que no hagin transcorregut més de 2 anys des de la seva presentació.
12) Altres documents que el sol·licitant estimi oportú.
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2. Cada subjecte podrà presentar una única sol·licitud per convocatòria, que integrarà o bé una
activitat o bé un projecte.

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia
degudament autenticada.

7.- Termini, forma i  lloc de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils comptats des de l’endemà
d’aquestes dues publicacions, en convocatòria única.

a) De l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de
la Base de Dades Nacional de Subvencions.

b) Del text íntegre de la convocatòria a la seu electrònica de l’Ajuntament dels Hostalets de
Pierola

Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant el compliment  del model normalitzat,
que serà signat per l’interessat/da o pel  legal representant de l’entitat.

El model normalitzat de sol·licitud (annex 1 de les bases), així com alguns dels documents exigits
a la base 5 podrà trobar-se a la pàgina web de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola
https://www.elshostaletsdepierola.cat.

La seva tramitació es realitzarà per mitjans electrònics en aplicació del que disposa l’article 14.3
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú a les Administracions
Públiques.

Cada subjecte podrà presentar una única sol·licitud per convocatòria, que integrarà o bé una
activitat o bé un projecte.

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

8.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació,
procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així
s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

9.-  Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió

L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions
objecte de la present convocatòria serà l’àrea de Cultura, l’àrea d’Esports o l’àrea de Festes 

La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït
d’acord amb allò previst a l’article 17.5 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i
que estarà format per les següents persones:

https://www.elshostaletsdepierola.cat
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 L’alcalde o persona en qui delegui.
 El/la regidor/a responsable de l’àrea de la tipologia de la subvenció (cultura, esports i

festes).
 La secretària municipal o funcionari/a en qui delegui.
 El cap de comptabilitat o tècnic a qui delegui.
 El tècnic municipal de cultura, esports o festes.

L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions serà
aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i
atribucions d’òrgans de l’Ajuntament diferents del Ple.

L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no
esgotar el crèdit total previst.

10.-  Termini de resolució i de notificació

S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del
termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des
de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en
un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst a
l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

11.- Règim de recursos

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la
seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

12.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció

Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop aplicats
els següents criteris objectius.

Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els següents
criteris objectius, uns de tipus general i uns altres específics per cada tipus de projecte:

A.- CRITERIS GENERALS
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A CRITERIS GENERALS PUNTUACIO
MÀXIMA

1 Antiguitat de l’entitat a raó de:
0,5 punts per cada any d’antiguitat (fins a un màxim de 5
punts).
5 punts per les entitats que tinguin més de 10 anys
d’antiguitat

10 punts

2 Assistència a reunions informatives municipals
(socials, festives, culturals i/o esportives) i/o cursos de
formació, excloent-hi les comissions a raó de:
2 punts per reunions informatives 
1 punt per assistència a cursos

 10 punts

3 Col·laboració amb altres entitats en la realització
d’activitats socials, festives, culturals i esportives a raó
de:
1 punts per cada activitat en què s’ha col·laborat

5 punts

4 Foment de la igualtat de gènere, es valorarà:
- Paritat a la composició de la  Junta de l’entitat
- Promoció de la igualtat de gènere en la programació dels
actes
- Que les activitats que ofereix l’entitat vagin adreçades a
ambdós sexes indistintament.

10 punts

5 Finançament extern i/o autofinançament a raó de:
5 punts entre el  30%-45%
10 punts entre el 46%-60%
15 punts més del 60%

 15 punts

6 Presentació correcta de la justificació de l’any anterior,
a raó de:
15 punts si la justificació és correcta
10 punts si la justificació ha tingut un requeriment
0 punts si la justificació ha tingut més d’un requeriment

 15 punts

7 Foment del consum i/o demanda de serveis locals
(comerç, restauració, autònoms i pimes) sempre que
sigui realitzable.

5 punts

TOTAL 70 punts

B.- CRITERIS PER TIPOLOGIA DEL PROJECTE

B1 ENTITATS CULTURALS PUNTUACIO
MÀXIMA

1 Valor cultural i/o educatiu de les activitats proposades
Es considerarà l’interès de l’activitat per l’enriquiment
cultural o educatiu que suposi tant per a l'entitat promotora
com pels destinataris, i es valorarà la qualitat de la
programació d’activitats i els segments de població a qui
van adreçats els projectes.

10 punts
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2 Caràcter innovador
Es valorarà les activitats que representin una diferència
respecte a les realitzades  l’any anterior per la mateixa
entitat o bé respecte les activitats que facin les altres
entitats del municipi.

5 punts

3 Obertura al públic i gratuïtat
Activitats gratuïtes al públic en general 5 punts

4 Nombre d’activitats (continuades i/o esporàdiques), a
raó de:
1 punt per cada activitat esporàdica fins a un màxim de 10
punts

10 punts

5 TOTAL 30 punts

B2 ENTITATS ESPORTIVES PUNTUACIO
MÀXIMA

1 Nombre de participants i/o usuaris a raó de:
1 punt entre  0-10 participants/usuaris
2 punts entre 11-20 participants/usuaris
3 punts entre 21-30 participants/usuaris
4 punts entre 31-40 participants/usuaris
5 punts entre  41-50 participants/usuaris
6 punts més de 50 participants/usuaris

6 punts

2 Nombre de participants federats a raó de:
1 punt entre 0-10 participants
2 punts entre 10-20 participants
3 punts entre 21-30 participants
4 punts entre 31-45 participants
5 punts entre 46-60 participants
6 punts més de 60 participants

 6 punts

3 Foment de la gestió de residus a raó de:
3 punts per utilització de contenidors de reciclatge
2 punts  per utilització de vaixella compostable
2 punts per utilització de gots reciclables 

7 punts

4 Nombre d’activitats (continuades i/o esporàdiques), a
raó de:
1 punt per cada activitat esporàdica fins a un màxim de 4
punts
5 punts si realitzen activitats continuades durant tot l’any,
amb un mínim de 5 activitats

9 punts

5 Participació en l’agenda esportiva municipal a raó de:
1 punt per la col·laboració en l’agenda esportiva de l’App
municipal
1 punt  per la col·laboració  en les activitats dutes a terme
per la comissió esportiva

 2 punts
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TOTAL 30 punts

B3 ENTITATS FESTIVES PUNTUACIO
MÀXIMA

1 Repercussió social
Veïns directament beneficiats en funció del nucli de
població a raó de :
2 punts fins a 200 veïns 
5 punts de 201 a 500 veïns 
7 punts de 501 a 1000 veïns 
10 punts de 1001 en endavant

10 punts

2 Foment de la gestió de residus a raó de:
3 punts per utilització de contenidors de reciclatge
2 punts  per utilització de vaixella compostable
2 punts per utilització de gots reciclables

 7 punts

3 Nombre d’activitats esporàdiques a raó de:
1 punt per cada activitat esporàdica 5 punts

4 Col·laborar amb l’agenda festiva i tradicional del
municipi a raó de:
2 punts per col·laborar amb les activitats dins del cicle
festiu del municipi (Festa Major, Nadal, Setmana Santa,
Onze de Setembre)

8 punts

TOTAL 30 punts

Amb la suma obtinguda de cadascun dels apartats anteriors s’obtindran els punts per valorar la
subvenció.

13.- Mitjans de publicació

Les subvencions atorgades seran objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria,
l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida, la finalitat de la subvenció,
els diferents projectes o programes subvencionats i els participants en cada projecte o programa
subvencionat, conforme es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i
Ajuts Públics, a través de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

S’hauran de publicar a la web municipal les subvencions i ajuts públics atorgats amb indicació del
seu import, objecte i beneficiaris.”

Segon.- ESTABLIR  que el termini per a la presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils
comptats des de l’endemà d’aquestes dues publicacions, en convocatòria única.

a) De l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de
la Base de Dades Nacional de Subvencions.

b) Del text íntegre de la convocatòria a la seu electrònica de l’Ajuntament dels Hostalets de
Pierola
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Tercer.- AUTORITZAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import de cent
dos mil dos cents euros (102.200,00 €) amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i per les
quanties màximes  del pressupost de l’exercici  2022 següents:

 334 48990 Subvencions C. Competitiva Entitats Culturals per import de 30.000,00 €
 338 48990 Subvencions C. Competitiva Entitats Festives per import de 27.550,00 €
 341 48990 Subvencions C. Competitiva Entitats Esportives per import de 44.650,00 €

Quart.- ENVIAR les dades estructurades, el text complert i l’extracte de la present  convocatòria,
de conformitat amb allò que estableixen els articles 14.2 i 14.3 de l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament i l’article 20.8 de la Llei General de Subvencions.

Tanmateix l’Alcaldia-Presidència dictarà allò que consideri més adient.

Els Hostalets de Pierola a data de la signatura electrònica
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