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 JOVENTUT L’ANY 2019.
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 2019/1-JOV

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 d’ajuts per part de la regidoria de Joventut 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, adreçades a projectes
relacionats amb els objectius del Pla Local de Joventut de Lliçà d’Amunt i molt
especialment amb la cohesió social, l’emancipació i la participació dels joves del
municipi.
2.- Finalitat de les subvencions
Pel que fa a la cohesió social, seran objecte de subvenció aquells projectes que
prioritzin línies d’actuació dirigides a fomentar un model de poble cohesionat, on el bon
enteniment, el diàleg i la producció i recolzament mutu sigui la fita.
Pel que fa a l’emancipació, seran objecte de subvenció aquells projectes que prioritzin
el foment de l’emancipació dels i les joves a través d’accions educatives i formatives,
culturals, d’accés a l’habitatge, de promoció de la salut, d’accés a la mobilitat i, en
general, totes aquelles iniciatives adreçades a millorar l’autonomia del jovent.
Pel que fa a la participació, podran rebre subvenció els projectes que potenciïn la
participació dels i les joves mitjançant activitats d’interlocució, de foment de
l’associacionisme i de la cultura participativa.
Queden exclosos d’aquests ajuts els projectes que tinguin els continguts següents:
- Activitats lúdiques o festives quan tinguin tanta rellevància que esdevinguin principals
i no accessòries de tal manera que la finalitat de les mateixes acaba amb la seva
pròpia realització.
- Viatges o desplaçaments que no siguin accessoris a l’activitat, sinó que siguin
l’activitat en sí mateixa.
3.- Beneficiaris/es
Aquests ajuts s’adrecen a aquelles entitats juvenils que operin al municipi i que
estiguin inscrites al Registre Municipal d’Associacions i Entitats de Lliçà d’Amunt, i
compleixin els requisits 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 desenvolupats 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’article 6 de las Bases generals
reguladores, sobre termini, forma i lloc de presentació, dins el termini de 10 dies hàbils,
un cop finalitzat el període de publicació de la present 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).
La documentació que s’ha de presentar amb la sol·licitud, serà la genèrica indicada a
les bases generals reguladores. I també es podrà aportar altra documentació que
l’entitat cregui pertinent: projectes, programes, etc.
7.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
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 que es tracta dels següents:
El projecte o activitat s’adequa a les línies estratègiques i/o objectius establerts
al pla local de joventut vigent:
No....................................................................0 punts
Sí, un objectiu operatiu....................................2 punts
Sí, dos objectius operatius..............................5 punts
Sí, més de tres objectius operatius.................7 punts
Es potencia la cohesió social al municipi:
No....................................................................0 punts
Sí, tot i que no és l’eix principal del projecte....2 punts
Sí, és l’eix principal del projecte......................5 punts
Es potencia l’emancipació del col·lectiu jove:
No.....................................................................0 punts
Sí, tot i que no és l’eix principal del projecte ....2 punts
Sí, és l’eix principal del projecte.......................5 punts
Es potencien formes i espais de participació juvenil al municipi:
No....................................................................0 punts
Sí, indirectament..............................................2 punts
Sí, de forma directa, concreta i específica.......5 punts
El projecte o activitat incorpora i/o va dirigit a col·lectius subrepresentats:
No....................................................................0 punts
Sí, un col·lectiu subrepresentat.......................2 punts
Sí, dos col·lectius subrepresentats..................5 punts
Sí, més de tres col·lectius subrepresentats.....7 punts
Es treballa per la millora del funcionament intern del grup, la consolidació de les
formes d’organització i la cohesió del grup:
No....................................................................0 punts

Sí, de forma indirecta.......................................2 punts
Sí, amb espais i metodologia concreta............5 punts
Es promocionen activitats per a joves amb contingut solidari i/o de cooperació:
No....................................................................0 punts
Sí, una activitat................................................2 punts
Sí, dues activitats............................................5 punts
Sí, més de tres activitats.................................7 punts
Es promocionen activitats per a joves amb contingut medi ambiental:
No...................................................................0 punts
Sí, una activitat...............................................2 punts
Sí, dues activitats............................................5 punts
Sí, més de tres activitats.................................7 punts
Es promocionen activitats per a joves amb contingut formatiu:
No....................................................................0 punts
Sí, una activitat................................................2 punts
Sí, dues activitats............................................5 punts
Sí, més de tres activitats.................................7 punts
Es col·labora i/o treballa amb altres entitats del municipi:
No...................................................................0 punts
Sí, dues entitats..............................................3 punts
Sí, tres entitats................................................6 punts
Sí, més de tres entitats...................................9 punts
Es compta amb eines d’autogestió econòmica que reverteixen en el propi
projecte/activitat:
No...................................................................0 punts
Sí....................................................................2 punts
Es subvencionaran els projectes amb una puntuació superior a 20 punts.
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 2.500 euros,
i anirà a càrrec de la partida pressupostària de subvencions de la regidoria de
Joventut, 02 3300 48000, del Pressupost municipal de despeses per a l’exercici 2019,
on s’especifica l’import destinat a subvencionar les entitats i grups en funció de les
previsions fetes per la regidoria de Joventut, condicionat a l’aprovació definitiva del
pressupost. La repartició d’ajudes no superarà la partida destinada per la regidoria en
la confecció del pressupost anual.
9.- Import individualitzat de les subvencions
L’import a concedir a cadascun dels projectes o activitats subvencionades es
determinarà de forma proporcional entre els sol·licitants, en relació amb la valoració
obtinguda d’acord amb els criteris objectius d’atorgament dels ajuts, sent l’import
màxim a què es pot optar de 2.500 euros, import de la partida previst inicialment en el
Pressupost 2019 d’acord amb l’apartat anterior.
10.- Òrgans competents per a la instrucció, proposta de concessió i resoluciò.
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 Joventut.
11.- Termini i forma de justificació
Les subvencions hauran de justificar-se 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 a la relació de factures per justificar l’ajut atorgat. El
termini màxim per presentar la justificació serà el dia 31 de desembre de 2019. En el
cas que alguna de les activitats objecte de l’ajut es porti a terme durant l’última
quinzena de desembre, el termini s’entendrà prorrogat fins el 15 de gener de 2020.
12.- Forma de pagament
Un cop l’ajut hagi estat atorgat, es farà un pagament per avançat del 50% de la
quantitat atorgada en concepte de pagament avançat com a màxim el 30 de juny. Un
cop realitzada l’activitat i justificat correctament l’ajut, es farà el pagament del 50%
restant com a màxim el 31 de gener de l’any següent.
Lliçà d’Amunt, 21 de gener de 2019.

