
 

BASES REGULADORES DE L’AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA PER 

A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES 

DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT PER L’ANY 2021 

 

La Regidoria de Cooperació i Solidaritat, dona suport a les 

entitats i persones que vulguin dur a terme projectes d’accions 

solidaries i de cooperació en el territori de Sant Andreu de la 

Barca, o bé cooperin a nivell nacional i internacional.  

 

El Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en sessió de 

data 25 de gener de 2018, va aprovar les Bases específiques, i 

els corresponents annexos, reguladores de les subvencions per a 

l’any 2018, destinades a activitats, projectes i serveis en els 

àmbits de Cultura, Participació Ciutadana, Serveis Socials, 

Cooperació, Ensenyament, Esports, Joventut i Polítiques 

d’Igualtat, les quals van ser exposades al públic per un termini 

de 20 dies al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 

data 8 de febrer de 2018 i al tauler d’edictes d’aquesta 

corporació.  

 

Que en el termini d’exposició al públic no es va presentar cap 

al·legació i/o suggeriment a les esmentades Bases, les quals van 

esdevenir aprovades definitivament en data 9 de març de 2018.  

 

El text íntegre de les Bases específiques reguladores de les 

subvencions, destinades a activitats, projectes i serveis en els 

àmbits de Cultura, Participació Ciutadana, Serveis Socials, 

Cooperació, Ensenyament, Esports, Joventut i Polítiques 

d’Igualtat, es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona de data 20 de març de 2018.  

 

El Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en sessió 

ordinària, duta a terme el dia 31 de gener de 2019, va aprovar la 

modificació dels annexos I i VI de les Bases específiques 

reguladores de les subvencions, destinades a activitats, projectes 

i serveis en els àmbits de Cultura, Participació Ciutadana, 

Serveis Socials, Cooperació, Ensenyament, Esports, Joventut i 

Polítiques d’Igualtat. 

 

En data 15 de febrer de 2019, es publica al Butlletí Oficial de 

la Província de Barcelona l’acord de modificació i s’exposa al 

públic per un termini de 20 dies. 

  

L’acord de modificació esdevé definitivament aprovat en data el 

16 de març de 2019. 

 

La DISPOSICIÓ FINAL de les bases reguladores estableix que 

aquestes seran vigents per a les convocatòries anuals futures fins 

que se n’acordi la seva modificació o derogació.  

 

1. OBJECTE  

 

Son objecte de regulació en aquestes bases les subvencions 

destinades a projectes de Cooperació i Solidaritat.  

 



 

Els projectes presentats hauran de tenir en compte els aspectes 

generals següents:  

 

● Donar suport a sectors de la població en risc d’exclusió. 

● Promoure l’associacionisme potenciant serveis d’interès general 

per la comunitat.  

● Fomentar valors socials i noves formes de participació.  

● Promoure l’organització de projectes que siguin innovadors a la 

ciutat.  

● Millorar la convivència i el civisme entre la ciutadania.  

● Encabir la cooperació internacional com a eina de projecció per 

a la ciutat. 

 

2.- Crèdits pressupostaris  

 

Els crèdits pressupostaris als que s’imputa la subvenció són els 

següents: 4.000,00-euros a la partida 64-929-480 i la quantia 

total màxima de les subvencions convocades és de 4.000,00 euros. 

 

3.- Objecte, condicions i finalitats de les subvencions  

 

Poden ser subvencionables els projectes en els àmbits temàtics 

següents:  

 

- Projectes d’atenció, sensibilització i promoció social de 

persones que es trobin en situació de desigualtat, malaltia, 

discriminació o risc d’exclusió social.  

- Iniciatives que promoguin grups d’informació, assessorament 

i de suport mutu no professionalitzats, a familiars 

cuidadors de persones que es troben en situació de 

desigualtat, malaltia, discriminació o risc d’exclusió 

social.  

- Projectes que promoguin l’associacionisme i la participació 

activa de grups o col·lectius socials en els diferents àmbits 

de la vida ciutadana.  

- Iniciatives que potenciïn la sensibilització i la inclusió 

social i promoguin la no discriminació dels diferents grups 

de població.  

- Propostes singulars de caràcter extraordinari d’interès per 

la ciutat.  

- Iniciatives internacionals que aportin personal qualificat 

de manera voluntària per tal de millorar la situació d’un 

col·lectiu.  

 

Requisits de les activitats subvencionables:  

 

 Que les activitats proposades millorin la situació de 

persones o d’un col·lectiu.  

 Que les activitats i/o serveis complementin o supleixin la 

competència municipal en aquestes matèries.  

 Que les activitats que es facin, no hagin obtingut 

subvencions per cap regidoria d’aquest Ajuntament, en aquest 

cas han d’obtenir una única subvenció per activitat.  



 

 Que les activitats que es facin siguin sempre sense ànim de 

lucre, o bé que si se n’obtenen, siguin revertits a la pròpia 

activitat i declarar-los com a ingrés quan es presenti a la 

memòria de l’activitat.  

 Les entitats i persones físiques han de trobar-se al corrent 

en el compliment de les obligacions tributàries amb 

l’Ajuntament, l’Agència Estatal d’Administració Tributària 

i la Seguretat Social, així com de les obligacions per 

reintegrament de les subvencions atorgades per l’ajuntament, 

si s’escau. 

 

4.- Beneficiaris  

 

Poden ser beneficiaris de les subvencions:  

 

1. Les entitats sense ànim de lucre de caràcter local o 

supramunicipal, que hauran d’estar inscrites en el Registre 

Municipal d’Entitats, per realitzar activitats de caràcter 

cultural, social, artístic o educatiu, amb especial 

projecció a Sant Andreu de la Barca.  

2. Les persones físiques, que realitzin activitats de caràcter 
cultural, social, artístic o educatiu, amb especial 

projecció a Sant Andreu de la Barca.  

 

5.- Procediment, òrgan competent per a la instrucció i resolució  

 

Per a la valoració dels projectes o programes subvencionables es 

designa una Comissió Qualificadora composada per:  

 

 El/la regidor/a de la regidoria corresponent.  

 El/la tècnic/a de la regidoria corresponent.  

 L’interventor municipal.  

 

La Comissió Qualificadora revisarà que les sol·licituds compleixen 

els requisits que les Bases estableix pels sol·licitants. La 

comissió podrà recavar els informes tècnics o de valoració que 

consideri adients.  

 

L’òrgan competent per a l’atorgament de les subvencions es la 

Junta de Govern Local.  

 

La Junta de Govern Local té la facultat de revisar les subvencions 

ja concedides i de modificar les resolucions de concessió en el 

cas d’alteració de les condicions o de l’obtenció concurrent 

d’altres ajuts.  

 

6.- Termini de presentació de sol·licituds i documentació  

 

Les sol·licituds es presentaran per escrit o de manera telemàtica 

al Registre General de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.  

 

El termini general de presentació de sol·licituds serà de 20 dies 

hàbils a partir del dia següents a la publicació de la convocatòria 



 

en el BOPB, sense perjudici que l’acord de convocatòria estableixi 

un termini diferent.  

 

Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la documentació 

descrita en l’article 5 de les Bases específiques de les 

subvencions destinades a Expedient Convocatòria Projectes de 

Cooperació i Solidaritat per l'any 2021. 

 

El model de sol·licitud i les bases estaran disponibles a la 

pàgina web de l’Ajuntament (www.sabarca.cat) 

  

7.- Termini de resolució i notificació  

 

Les subvencions es resoldran en el termini de màxim de 90 dies a 

comptar des de la data límit del termini de presentació de les 

sol·licituds, mitjançant acord de la Junta de Govern Local a 

proposta de la Comissió qualificadora.  

 

8.- Recursos  

 

La resolució de la Junta de Govern Local posa fi a la via 

administrativa i, per tant, es pot interposar recurs contenciós 

administratiu davant els jutjats contenciosos administratius i 

potestativament i prèviament el de reposició, sense perjudici 

d’utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient. 

 

9.- Criteris de valoració de les sol·licituds  

 

Per a la valoració de les sol·licituds es tindran en compte els 

criteris següents:  

 

1. Viabilitat tècnica del projecte (fins a un màxim de 25 punts)  

2. Interès general del projecte ( fins un màxim de 15 punts)  

3. Cobriment de dèficit d’activitats anàlogues (fins un màxim 
de 10 punts)  

4. Caràcter social del projecte (fins un màxim de 10 punts)  

5. Capacitat de gestió del sol·licitant per la realització del 
projecte (fins un màxim de 10 punts)  

6. Impacte del projecte a la ciutat (fins un màxim de 20 punts)  

7. Grau d’autofinançament i recerca de noves vies de 

finançament (fins un màxim de 5 punts)  

8. Altres projectes en actiu (fins un màxim de 5 punts)  
 

10.- Mitjans de notificació o publicació  

 

Les notificacions es practicaran en el lloc i pel mitjà que el 

sol·licitant faci constar a tal efecte en la seva sol·licitud, 

tenint en compte el que estableix a aquest efecte l’article 42 de 

la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment administratiu comú 

de les administracions públiques.  

 

Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases 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, a través de la seva tramesa 

a la Base de Dades Nacional de Subvenciones. 

 


