BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS, EN EL
MARC DE LES BASES GENERALS REGULADORES DE LA CONCESSIÓ ANUAL
DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A
PROJECTES, ACTIVITATS I/O SERVEIS D’UTILITAT PÚBLICA I INTERÈS SOCIAL,
A ATORGAR PER LA REGIDORIA DE GENT GRAN L’ANY 2019.
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 2019/1-GEN

1.- Objecte
L'objecte de les presents bases específiques per a la convocatòria de l’any 2019,
aprovades en Junta de Govern Local de 21 de gener de 2019, és regular i fixar els
criteris específics per a la concessió de subvencions per part de la Regidoria de Gent
gran de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, dins l’exercici 2019, en aplicació de les Bases
generals reguladores de la concessió anual de subvencions en règim de concurrència
competitiva per a projectes, activitats i/o serveis d’utilitat pública i interès social,
aprovades en Junta de Govern Local de 26 de març de 2012, dirigides a promoure
iniciatives que desenvolupin activitats i projectes adreçats a la participació de la gent
gran del municipi en els diferents àmbits de la vida ciutadana.
2.- Finalitat de les subvencions
L’objectiu de la subvenció és promoure iniciatives que desenvolupin activitats i
projectes adreçats a la participació de la gent gran del municipi en els diferents àmbits
de la vida ciutadana.
- Impuls a les polítiques que afavoreixin l’autonomia i vida saludable de la gent gran
del municipi.
- Foment de la participació de la gent gran en la xarxa social del municipi.
3.- Beneficiaris
Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions les associacions inscrites al Registre
Municipal d’Associacions i Entitats de Lliçà d’Amunt, que compleixin la resta de
requisits es establerts a l’article 4 de les Bases generals reguladores.
4.- Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a
finançar projectes o activitats que es realitzin durant l’any 2019.
5.- Normativa aplicable
Tot el que no vingui regulat en les presents bases específiques i la convocatòria, es
regirà per les Bases generals reguladores de la concessió anual de subvencions en
règim de concurrència competitiva per a projectes, activitats i/o serveis d’utilitat pública
i interès social, aprovades en Junta de Govern Local de 26 de març de 2012.
6.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds s’hauran de presentar d’acord amb l’establert en l’article 6 de las Bases
generals reguladores, dins el termini de 10 dies hàbils des de la publicació de la
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, amb la particularitat
que tant la sol·licitud com els altres tràmits, s’hauran de realitzar telemàticament a
través del web municipal http://www.llicamunt.cat/, amb signatura digital, en
compliment de l'art. 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).

7.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció:
Per a la valoració dels projectes o activitats es tindran en compte els criteris següents,
sent cadascun puntuable amb un màxim de dos punts:
a) Participació en Consells i/o altres Òrgans o processos de participació municipals.
b) Participació en la formació per a Entitats impulsada per l’Ajuntament i altres
administracions supralocals.
c) Projectes de col·laboració amb altres Entitats.
d) Promoció d’activitats que afavoreixen l’autonomia i el creixement personal.
e) Activitats socioculturals per a la gent gran
8.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació
pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà l’any 2019 per a la concessió de les
subvencions regulades en les presents bases específiques és en total de 1.750 euros,
i anirà a càrrec de la partida pressupostària de la regidoria de Gent gran, 06 3370
48000 del Pressupost municipal de despeses per a l’any 2019, condicionat a
l'aprovació del Pressupost.
9.- Import individualitzat de les subvencions
Les subvencions s’atorgaran a les sol·licituds presentades d’acord amb la valoració
que obtinguin un cop aplicats els criteris objectius establerts a les presents bases
específiques, i serà per una quantitat màxima de 1.000 euros.
10.- Òrgans competents per a la instrucció, proposta de concessió i resolució
Els òrgans competents per a la instrucció, proposta de concessió i resolució
d’atorgament de les subvencions seran els que indica l’article 11 de les Bases generals
reguladores, amb la particularitat que el/la regidor/a i el/la tècnic/a seran els de la
regidoria de Gent Gran.
11.- Termini i forma de justificació
Les subvencions s’hauran de justificar de conformitat amb allò establert a l’article 16
de les Bases generals reguladores, amb la particularitat que la presentació de la
justificació s’haurà de fer telemàticament, i caldrà aportar còpia de tots els justificants
de despeses que es presentin dins la relació de factures per justificar l'ajut atorgat.
S’ha de justificar, com a mínim, la quantitat atorgada, i el termini màxim per presentar
la justificació serà el 31 d’octubre de 2019.
12.- Forma de pagament
Un cop justificada correctament de la realització de les activitats i l’import
subvencionat, el pagament es farà en un sol termini com a màxim el 31 de desembre
de 2019.
Lliçà d’Amunt, 21 de gener de 2019
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