Dijous, 24 de maig de 2012
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Consell Comarcal d'Osona
ANUNCI d'aprovació de les bases reguladores de les línies de subvenció dels serveis de cultura, esports i serveis
socials
La Comissió Permanent del Ple, en sessió del dia 9 de maig de 2012, va aprovar les bases reguladores de les línies de
subvenció següents:
‐ Activitats culturals de caràcter supramunicipal
‐ Activitats esportives de caràcter supramunicipal
‐ Activitats relacionades amb serveis socials de caràcter supramunicipal
En compliment del que disposen els articles 124 i 125 del Decret 179/1995, de 13 de juny, s’exposen al públic aquestes
bases, a efectes de possibles al·legacions, pel termini de vint dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació
de l’edicte de l’extracte de les bases i la convocatòria que s’efectuarà al DOGC, sense perjudici de les publicació íntegra
de les bases reguladores en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i de Girona.
Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a
definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions i s’obrirà un nou període per la convocatòria
d’ajuts.
Per altra banda, la Comissió Permanent del Ple en la sessió abans esmentada, també va obrir la convocatòria anual per
les citades línies de subvenció, de tal manera que la convocatòria es publicarà mitjançant edicte al DOGC i a partir de
l’endemà de la publicació, s’obrirà un termini d’un mes per a presentar sol·licituds.
Bases reguladores per la concessió d’ajuts per activitats culturals organitzades pels ajuntaments de la comarca o per
entitats sense finalitat de lucre amb seu a la comarca d’Osona
1a. OBJECTE. L’objecte d’aquesta línia d’ajuts és contribuir al finançament de manifestacions culturals que es duguin a
terme per ajuntaments dels municipis de la comarca d’Osona o per entitats sense ànim de lucre degudament
constituïdes i inscrites en registre corresponent, amb domicili a la comarca d’Osona.
Les activitats objecte de subvenció seran les següents:
- Activitats culturals organitzades, dintre de l’any natural de la convocatòria, per ajuntaments dels municipis de la
comarca d’Osona sempre i quan aquesta tingui caràcter supramunicipal, en el sentit que tingui com a destinataris
diversos municipis de la comarca d’Osona. En aquest sentit l’activitat ha de complir com a mínim amb un d’aquests
requisits:
1.- L’activitat cultural per la qual es demana subvenció s’ha de realitzar com a mínim en dos municipis de la comarca.

3.- L’activitat cultural per la qual es demana subvenció té una clara vocació comarcal (apareix el nom d’Osona en el seu
títol) o supramunicipal (apareix el nom de l’àmbit territorial de referència en el seu títol).
- Activitats culturals organitzades, dintre de l’any natural de la convocatòria, per entitats sense finalitat de lucre
degudament constituïdes i inscrites en el registre corresponent, amb domicili a la comarca d’Osona, sempre i quan
l’activitat i/o l’entitat compleixi com a mínim un d’aquests requisits:
1.- L’activitat cultural per la qual es demana subvenció s’ha de realitzar com a mínim en dos municipis de la comarca.
2.- L’activitat cultural per la qual es demana subvenció té una clara vocació comarcal (apareix el nom d’Osona en el seu
títol) o supramunicipal (apareix el nom de l’àmbit territorial de referència en el seu títol).
3.- L’entitat sense ànim de lucre tingui, en els seus estatuts, una naturalesa d’acció d’abast supramunicipal o al menys
de dos o més municipis.
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2.- L’activitat cultural per la qual es demana subvenció ha de disposar del suport formal d’un altre municipi.
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Totes les sol·licituds de subvenció per part d’entitats hauran d’anar acompanyades d’un document en el qual s’acrediti
que l’ajuntament on es du a terme l’activitat hi mostra el seu suport.
Queden excloses d’aquesta línia d’ajuts totes aquelles activitats culturals de caràcter local que els ajuntaments o entitats
organitzen principalment pel seu municipi, encara que pel seu pol d’atracció puguin acollir participants d’altres municipis.
2a. BENEFICIARIS. Els ajuntaments de la comarca d’Osona o bé entitats sense finalitat de lucre degudament
constituïdes i inscrites en el registre corresponent, amb domicili a la comarca d’Osona.
Els beneficiaris només podran presentar una sol·licitud de subvenció per una sola activitat i únicament per una de les
línies de subvenció següents:
- Activitats esportives
- Activitats culturals
- Activitats relacionades amb serveis socials
En cas de presentar-se per més d’una línia de subvencions només es tindrà en compte la presentada o demanada en
primer lloc, segons ordre d’entrada al registre general del Consell Comarcal d’Osona.
3a. SISTEMA DE SUBVENCIÓ. Serà pel sistema de concurrència competitiva. Una vegada aprovades aquestes bases
per l’òrgan competent, es sotmetran a informació pública pel termini de 20 dies mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’edictes i un extracte al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. Un cop transcorregut aquest termini sense la presentació de cap al·legació s’entendran
aprovades amb caràcter definitiu.
La convocatòria d’aquestes subvencions pot ser conjunta amb la publicació de les bases.
4t. LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Les sol·licituds seran formulades d’acord amb el model
que lliurarà el Consell i es presentaran al registre general d’aquest, sense perjudici dels altres mitjans previstos en la Llei
30/1992. Aquestes aniran acompanyades de la documentació següent:
a) En el cas d’una entitat sense finalitat de lucre haurà de presentar la documentació següent:
- Fotocòpia dels estatuts vigents de l’entitat.
- Fotocòpia de la inscripció de l’entitat al registre corresponent.
- Fotocòpia del DNI i del document que acredita la representació que ostenta la persona física respecte l’entitat.
b) Una descripció de l’activitat cultural per la qual es demana subvenció prenent com a model el formulari de presentació
de projectes que hi haurà a la pàgina web del Consell www.ccosona.cat.

d) En el cas de rebre aportacions d’altres administracions o entitats públiques o privades per la mateixa finalitat,
declaració responsable de concurrència, inclosa al formulari de sol·licitud, amb indicació de l’administració o entitat
pública o privada a la qual s’hagi sol·licitat subvenció i de l’estat de tramitació d’aquesta sol·licitud.
En cas de no rebre aportacions, declaració responsable, inclosa al formulari de sol·licitud de no haver demanat o
obtingut, ni l’entitat ni cap òrgan que en depengui, subvencions o ajuts per la mateixa finalitat de cap organisme de les
administracions públiques ni de cap entitat privada, nacional o internacional.
També haurà de constar el compromís escrit del peticionari de comunicar al Consell Comarcal d’Osona si l’entitat arriba
a obtenir subvencions o ajuts per la mateixa finalitat procedents d’altres administracions públiques o entitats. Si es
produeix un excés de finançament serà reduïda l’aportació del Consell en el mateix import.
Al mateix temps, s’estableix la prohibició de percebre subvencions o altres ingressos per la mateixa finalitat o similars
d’activitats que puguin provenir d’una altra àrea o departament d’aquest Consell Comarcal. Aquest extrem s’acreditarà
d’ofici.
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c) Declaració responsable, inclosa al formulari de sol·licitud, de no trobar-se en cap circumstància prevista en l’article 13
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en el sentit de no haver estat objecte de cap resolució
ferma de caràcter sancionador en relació amb la prestació del servei que se subvenciona, o bé d’haver-ne estat objecte i
haver prescrit la sanció, i d’estar al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions.
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La signatura i presentació de la sol·licitud de subvenció impliquen el coneixement i acceptació de les bases que regulen
el procediment, així com l’autorització al Consell Comarcal d’Osona per a comprovar, si s’escau, d’ofici si el beneficiari
està al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat de Catalunya.
El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes a comptar a partir de l’endemà de publicació de l’anunci de
convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sense perjudici de les publicacions anteriors al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’edictes i a la pàgina web
www.ccosona.net.
L’incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds establerts en aquestes bases suposa la
inadmissió de la sol·licitud. La manca de presentació de qualsevol dels documents esmentats, es requerirà la seva
presentació en el termini màxim de deu dies hàbils. De no esmenar-se aquesta manca de documentació es resoldrà
amb el desistiment de la sol·licitud presentada.
5è. QUANTIA I CRITERIS DE VALORACIÓ. L’import de les subvencions s’atorgarà tenint en compte els paràmetres
següents:
‐ L’import de l’activitat i de la subvenció que es demana al Consell Comarcal (excloent sempre les despeses
d’infraestructures i béns d’inversió), que haurà d’atendre’s a les disponibilitats pressupostàries.
‐ La puntuació obtinguda d’acord amb els criteris de valoració que tot seguit es detallaran.
‐ Únicament es subvencionarà una activitat per entitat o municipi i per una de les tres línies de subvenció (cultura,
esports i relacionades amb serveis socials).
‐ En el cas de concurrència d’aquestes subvencions amb altres procedents d’altres institucions, la suma dels imports de
totes les atorgades per una mateixa activitat no pot ser superior a l’import del pressupost previst per aquesta.
Els criteris de valoració que s’utilitzaran seran els següents:
1.- Les característiques de les activitats culturals que es volen dur a terme d’acord amb els paràmetres següents. Fins
un màxim de 14 punts segons els següents indicadors i criteris:
- Grau de supramunicipalitat: 4 punts
- Caràcter innovador de l’activitat: 2 punts
- Diversitat de públic destinatari: 2 punts
- Continuïtat de l’activitat: 1 punt
- Participació (oberta/tancada): 2 punts
- Caràcter formatiu de l’activitat: 2 punts
- Caràcter integrador i cohesió social: 1 punt
2.- La quantitat de potencials usuaris posat en relació amb el pressupost de l’activitat. Fins un màxim de 10 punts.
Aquest criteri es quantificarà segons el cost mitjà per usuari.

- Municipis de fins a 1000 habitants: 7 punts
- Municipis de 1001 fins a 2000 habitants: 5 punts
- Municipis de 2001 fins a 5000 habitants: 3 punts
Aquells projectes que no obtinguin una puntuació global mínima de 10 punts seran exclosos de la convocatòria i, per
tant, serà denegada la subvenció demanada.
6a. ÒRGANS. La proposta d’atorgament de subvencions serà elaborada per una comissió designada pel President i
formada per: el president del Consell o vicepresident en qui delegui, un conseller delegat de l’àrea que gestioni el
programa, un conseller en representació dels grups polítics que no formin part del govern, el gerent del Consell
Comarcal, el responsable tècnic del servei i/o el cap de servei de l’àrea, que actuarà de secretari de la comissió.
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3.- Es donarà preferència als projectes presentats pels ajuntaments de municipis de la comarca d’Osona de menys de
5000 habitants. Fins a un màxim de 7 punts seguint l’escala següent:

Dijous, 24 de maig de 2012
L’òrgan competent per a la concessió o denegació de les subvencions, segons escaigui, és la Comissió Permanent del
Ple del Consell.
7a. PUBLICITAT DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES.- El Consell Comarcal farà públiques les subvencions
concedides mitjançant un anunci al tauler d’edictes del Consell pel termini d’un mes, a comptar a partir de la data
d’inserció de l’anunci. En aquest anunci hi constarà el nom de l’entitat o ajuntament beneficiari; el títol de l’activitat
subvencionada i la quantitat de la subvenció concedida.
Per altra banda, aquelles subvencions que s’hagin atorgat a entitats sense ànim de lucre també seran comunicades a
l’ajuntament/s on es dugui a terme l’activitat subvencionada, únicament pel seu coneixement.
8a. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. Una vegada el Consell Comarcal acordi l’atorgament de la subvenció
corresponent, l’ajuntament o l’entitat beneficiària disposa del termini màxim d’un mes, a comptar a partir de la data de
notificació de l’acord, per tal d’acceptar formalment la subvenció concedida. En aquest sentit, l’acord de concessió de la
subvenció facilitarà un model d’acord d’acceptació comú per totes les entitats beneficiàries de la subvenció.
9a. JUSTIFICACIÓ. Els ajuntaments o entitats sense finalitat de lucre una vegada hagin realitzat l’activitat per la qual
se’ls ha concedit la subvenció corresponent, hauran de presentar al Consell Comarcal d’Osona els documents següents:
Ajuntaments:
- Sol·licitud d’abonament de la subvenció concedida per aquest concepte, indicant l’entitat bancària i número de compte
corrent on fer l’abonament corresponent.
- Un informe o memòria del responsable de l’activitat en el qual hi consti l’activitat realitzada, la data i el nombre
aproximat de participants en l’activitat.
- Un certificat del secretari/interventor on hi consti la despesa de l’activitat desenvolupada, figurant com a mínim l’import
de la subvenció demanada al Consell Comarcal.
- Document publicitari en el qual hi consti el logotip del Consell Comarcal d’Osona.
Entitats sense ànim de lucre:
- Sol·licitud d’abonament de la subvenció concedida per aquest concepte, indicant l’entitat bancària i número de compte
corrent on fer l’abonament corresponent.
- Una memòria en la qual hi consti l’activitat realitzada, la data i el nombre aproximat de participants en l’activitat.
- Original o fotocòpia compulsada de les factures que s’han abonat en concepte de l’activitat subvencionada, com a
mínim per l’import de la subvenció demanada al Consell Comarcal.
- Document publicitari en el qual hi consti el logotip del Consell Comarcal d’Osona.

L’activitat subvencionada s’ha de realitzar durant l’exercici en el qual s’atorga la subvenció i el termini de presentació de
justificants serà de sis mesos a comptar a partir de la data de notificació de l’acord de concessió de la subvenció.
En el cas que l’ajuntament o l’entitat beneficiària no aportin la documentació de justificació esmentada dintre del termini
que s’assenyala, la subvenció serà revocada, previs els tràmits corresponents.
10a. PAGAMENT. Una vegada justificada degudament la despesa, l’abonament de l’ajut econòmic concedit es realitzarà
al compte corrent o llibreta d’estalvi designat per l’Ajuntament o entitat corresponent.
11a. DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA. El Consell Comarcal d’Osona disposarà del màxim que vingui fixat pel pressupost
comarcal de cada any per atendre a les sol·licituds de subvenció formulades pels ajuntaments i les entitats sense
finalitat de lucre de la comarca d’Osona.
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L’ajuntament o entitat està obligat a justificar com a mínim l’import que hagi demanat com a subvenció al Consell
Comarcal d’Osona. En cas de no justificar-se aquest import el Consell Comarcal ajustarà i minorarà la subvenció
concedida.
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Es realitzarà únicament una convocatòria dins cada any natural que procurarà ser publicada amb l’inici del segon
trimestre natural.
12a. ALTRES OBLIGACIONS DE LES ENTITATS BENEFICIÀRIES: L’atorgament d’ajuts en les despeses d’activitats
culturals no genera cap tipus de responsabilitat al Consell Comarcal d’Osona, en tant que la seva organització
correspon a l’ajuntament o bé a l’entitat sense finalitat de lucre. Així mateix, les subvencions que es puguin concedir
estan sotmeses a la limitació pressupostària i no generaran cap dret de continuïtat en l’assignació de finançament als
destinataris per a exercicis successius.
A més de l’obligació de justificació descrita en la base 9a, les entitats beneficiàries o ajuntaments tenen les següents
obligacions:
a) Dur a terme l’activitat d’acord amb el projecte presentat.
b) Notificar al Consell Comarcal els ajuts obtinguts per part d’altres administracions, rebudes amb posterioritat a
l’atorgament de la subvenció.
c) Incloure el logotip del Consell Comarcal d’Osona en tots els elements informatius i publicitaris relacionats amb
l’activitat subvencionada.
d) En cas de produir-se algun canvi en l’activitat subvencionada, l’ajuntament o l’entitat beneficiària haurà de presentar
sol·licitud al Consell Comarcal d’Osona el qual estimarà si accepta el canvi o revoca la subvenció, si s’escau.
13a. RÈGIM JURÍDIC: En tot allò que no estigui previst en aquestes bases serà d’aplicació l’Ordenança general de
subvencions del Consell Comarcal d’Osona; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003.
Bases reguladores per la concessió d’ajuts per activitats esportives organitzades pels ajuntaments de la comarca o per
entitats sense finalitat de lucre amb seu a la comarca d’Osona
1a. OBJECTE. L’objecte d’aquesta línia d’ajuts és contribuir al finançament de manifestacions esportives que es duguin
a terme per ajuntaments dels municipis de la comarca d’Osona o per entitats sense ànim de lucre degudament
constituïdes i inscrites en registre corresponent, amb domicili a la comarca d’Osona.
Les activitats objecte de subvenció seran les següents:
‐ Activitats esportives organitzades, dintre de l’any natural de la convocatòria, per ajuntaments dels municipis de la
comarca d’Osona sempre i quan aquesta tingui caràcter supramunicipal, en el sentit que tingui com a destinataris
diversos municipis de la comarca d’Osona. En aquest sentit l’activitat ha de complir com a mínim amb un d’aquests
requisits:
1. L’activitat esportiva per la qual es demana subvenció s’ha de realitzar com a mínim en dos municipis de la comarca.
2. L’activitat esportiva per la qual es demana subvenció ha de disposar del suport formal d’un altre municipi.

‐ Activitats esportives organitzades, dintre de l’any natural de la convocatòria, per entitats sense finalitat de lucre
degudament constituïdes i inscrites en el registre corresponent, amb domicili a la comarca d’Osona, sempre i quan
l’activitat i/o l’entitat compleixi com a mínim un d’aquests requisits:
1. L’activitat esportiva per la qual es demana subvenció s’ha de realitzar com a mínim en dos municipis de la comarca.
2. L’activitat esportiva per la qual es demana subvenció té una clara vocació comarcal (apareix el nom d’Osona en el
seu títol) o supramunicipal (apareix el nom de l’àmbit territorial de referència en el seu títol).
3. L’entitat sense ànim de lucre tingui, en els seus estatuts, una naturalesa d’acció d’abast supramunicipal o al menys de
dos o més municipis.
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3. L’activitat esportiva per la qual es demana subvenció té una clara vocació comarcal (apareix el nom d’Osona en el
seu títol) o supramunicipal (apareix el nom de l’àmbit territorial de referència en el seu títol).
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Totes les sol·licituds de subvenció per part d’entitats hauran d’anar acompanyades d’un document en el qual s’acrediti
que l’ajuntament on es du a terme l’activitat hi mostra el seu suport.
Queden excloses d’aquesta línia d’ajuts totes aquelles activitats esportives de caràcter local que els ajuntaments o
entitats organitzen principalment pel seu municipi, encara que pel seu pol d’atracció puguin acollir participants d’altres
municipis.
2a. BENEFICIARIS. Els ajuntaments de la comarca d’Osona o bé entitats sense finalitat de lucre degudament
constituïdes i inscrites en el registre corresponent, amb domicili a la comarca d’Osona.
Els beneficiaris només podran presentar una sol·licitud de subvenció per una sola activitat i únicament per una de les
línies de subvenció següents:
- Activitats esportives
- Activitats culturals
- Activitats relacionades amb serveis socials
En cas de presentar-se per més d’una línia de subvencions només es tindrà en compte la presentada o demanada en
primer lloc, segons ordre d’entrada al registre general del Consell Comarcal d’Osona.
3a. SISTEMA DE SUBVENCIÓ. Serà pel sistema de concurrència competitiva. Una vegada aprovades aquestes bases
per l’òrgan competent, es sotmetran a informació pública pel termini de 20 dies mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’edictes i un extracte al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. Un cop transcorregut aquest termini sense la presentació de cap al·legació s’entendran
aprovades amb caràcter definitiu.
La convocatòria d’aquestes subvencions pot ser conjunta amb la publicació de les bases.
4t. LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS. Les sol·licituds seran formulades d’acord amb el model
que lliurarà el Consell i es presentaran al registre general d’aquest, sense perjudici dels altres mitjans previstos en la Llei
30/1992. Aquestes aniran acompanyades de la documentació següent:
b) En el cas d’una entitat sense finalitat de lucre haurà de presentar la documentació següent:
- Fotocòpia dels estatuts vigents de l’entitat.
- Fotocòpia de la inscripció de l’entitat al registre corresponent.
- Fotocòpia del DNI i del document que acredita la representació que ostenta la persona física respecte l’entitat.
b) Una descripció de l’activitat esportiva per la qual es demana subvenció prenent com a model el formulari de
presentació de projectes que hi haurà a la pàgina web del Consell www.ccosona.cat.

d) En el cas de rebre aportacions d’altres administracions o entitats públiques o privades per la mateixa finalitat,
declaració responsable de concurrència, inclosa al formulari de sol·licitud, amb indicació de l’administració o entitat
pública o privada a la qual s’hagi sol·licitat subvenció i de l’estat de tramitació d’aquesta sol·licitud.
En cas de no rebre aportacions, declaració responsable, inclosa al formulari de sol·licitud de no haver demanat o
obtingut, ni l’entitat ni cap òrgan que en depengui, subvencions o ajuts per la mateixa finalitat de cap organisme de les
administracions públiques ni de cap entitat privada, nacional o internacional.
També haurà de constar el compromís escrit del peticionari de comunicar al Consell Comarcal d’Osona si l’entitat arriba
a obtenir subvencions o ajuts per la mateixa finalitat procedents d’altres administracions públiques o entitats. Si es
produeix un excés de finançament serà reduïda l’aportació del Consell en el mateix import.
Al mateix temps, s’estableix la prohibició de percebre subvencions o altres ingressos per la mateixa finalitat o similars
d’activitats que puguin provenir d’una altra àrea o departament d’aquest Consell Comarcal. Aquest extrem s’acreditarà
d’ofici.

6

CVE-Núm. de registre: 022012011367

c) Declaració responsable, inclosa al formulari de sol·licitud, de no trobar-se en cap circumstància prevista en l’article 13
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en el sentit de no haver estat objecte de cap resolució
ferma de caràcter sancionador en relació amb la prestació del servei que se subvenciona, o bé d’haver-ne estat objecte i
haver prescrit la sanció, i d’estar al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions.

Dijous, 24 de maig de 2012

La signatura i presentació de la sol·licitud de subvenció impliquen el coneixement i acceptació de les bases que regulen
el procediment, així com l’autorització al Consell Comarcal d’Osona per a comprovar, si s’escau, d’ofici si el beneficiari
està al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat de Catalunya.
El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes a comptar a partir de l’endemà de publicació de l’anunci de
convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sense perjudici de les publicacions anteriors al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’edictes i a la pàgina web
www.ccosona.net.
L’incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds establerts en aquestes bases suposa la
inadmisió de la sol·licitud. La manca de presentació de qualsevol dels documents esmentats, es requerirà la seva
presentació en el termini màxim de deu dies hàbils. De no esmenar-se aquesta manca de documentació es resoldrà
amb el desistiment de la sol·licitud presentada.
5è. QUANTIA I CRITERIS DE VALORACIÓ. L’import de les subvencions s’atorgarà tenint en compte els paràmetres
següents:
‐ L’import de l’activitat i de la subvenció que es demana al Consell Comarcal (excloent sempre les despeses
d’infraestructures i béns d’inversió), que haurà d’atendre’s a les disponibilitats pressupostàries.
‐ La puntuació obtinguda d’acord amb els criteris de valoració que tot seguit es detallaran.
‐ Únicament es subvencionarà una activitat per entitat o municipi i per una de les tres línies de subvenció (cultura,
esports i relacionades amb serveis socials).
‐ En el cas de concurrència d’aquestes subvencions amb altres procedents d’altres institucions, la suma dels imports de
totes les atorgades per una mateixa activitat no pot ser superior a l’import del pressupost previst per aquesta.
Els criteris de valoració que s’utilitzaran seran els següents:
1.- Les característiques de les activitats esportives que es volen dur a terme d’acord amb els paràmetres següents. Fins
un màxim de 14 punts segons els següents indicadors i criteris:
- Grau de supramunicipalitat: 4 punts
- Caràcter innovador de l’activitat: 2 punts
- Diversitat de públic destinatari: 2 punts
- Continuïtat de l’activitat: 1 punt
- Participació (oberta/tancada): 2 punts
- Caràcter formatiu de l’activitat: 2 punts
- Caràcter integrador i cohesió social: 1 punt

3.- Es donarà preferència als projectes presentats pels ajuntaments de municipis de la comarca d’Osona de menys de
5000 habitants. Fins a un màxim de 7 punts seguint l’escala següent:
- Municipis de fins a 1000 habitants: 7 punts
- Municipis de 1001 fins a 2000 habitants: 5 punts
- Municipis de 2001 fins a 5000 habitants: 3 punts
Aquells projectes que no obtinguin una puntuació global mínima de 10 punts seran exclosos de la convocatòria i, per
tant, serà denegada la subvenció demanada.
6a. ÒRGANS. La proposta d’atorgament de subvencions serà elaborada per una comissió designada pel President i
formada per: el president del Consell o vicepresident en qui delegui, un conseller delegat de l’àrea que gestioni el
programa, un conseller en representació dels grups polítics que no formin part del govern, el gerent del Consell
Comarcal, el responsable tècnic del servei i/o el cap de servei de l’àrea, que actuarà de secretari de la comissió.
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2.- La quantitat de potencials usuaris posat en relació amb el pressupost de l’activitat. Fins un màxim de 10 punts.
Aquest criteri es quantificarà segons el cost mitjà per usuari.

Dijous, 24 de maig de 2012
L’òrgan competent per a la concessió o denegació de les subvencions, segons escaigui, és la Comissió Permanent del
Ple del Consell.
7a. PUBLICITAT DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES. El Consell Comarcal farà públiques les subvencions
concedides mitjançant un anunci al tauler d’edictes del Consell pel termini d’un mes, a comptar a partir de la data
d’inserció de l’anunci. En aquest anunci hi constarà el nom de l’entitat o ajuntament beneficiari; el títol de l’activitat
subvencionada i la quantitat de la subvenció concedida.
Per altra banda, aquelles subvencions que s’hagin atorgat a entitats sense ànim de lucre també seran comunicades a
l’ajuntament/s on es dugui a terme l’activitat subvencionada, únicament pel seu coneixement.
8a. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. Una vegada el Consell Comarcal acordi l’atorgament de la subvenció
corresponent, l’ajuntament o l’entitat beneficiària disposa del termini màxim d’un mes, a comptar a partir de la data de
notificació de l’acord, per tal d’acceptar formalment la subvenció concedida. En aquest sentit, l’acord de concessió de la
subvenció facilitarà un model d’acord d’acceptació comú per totes les entitats beneficiàries de la subvenció.
9a. JUSTIFICACIÓ. Els ajuntaments o entitats sense finalitat de lucre una vegada hagin realitzat l’activitat per la qual
se’ls ha concedit la subvenció corresponent, hauran de presentar al Consell Comarcal d’Osona els documents següents:
Ajuntaments:
- Sol·licitud d’abonament de la subvenció concedida per aquest concepte, indicant l’entitat bancària i número de compte
corrent on fer l’abonament corresponent.
- Un informe o memòria del responsable de l’activitat en el qual hi consti l’activitat realitzada, la data i el nombre
aproximat de participants en l’activitat.
- Un certificat del secretari/interventor on hi consti la despesa de l’activitat desenvolupada, figurant com a mínim l’import
de la subvenció demanada al Consell Comarcal.
- Document publicitari en el qual hi consti el logotip del Consell Comarcal d’Osona.
Entitats sense ànim de lucre:
- Sol·licitud d’abonament de la subvenció concedida per aquest concepte, indicant l’entitat bancària i número de compte
corrent on fer l’abonament corresponent.
- Una memòria en la qual hi consti l’activitat realitzada, la data i el nombre aproximat de participants en l’activitat.
- Original o fotocòpia compulsada de les factures que s’han abonat en concepte de l’activitat subvencionada, com a
mínim per l’import de la subvenció demanada al Consell Comarcal.
- Document publicitari en el qual hi consti el logotip del Consell Comarcal d’Osona.

L’activitat subvencionada s’ha de realitzar durant l’exercici en el qual s’atorga la subvenció i el termini de presentació de
justificants serà de sis mesos a comptar a partir de la data de notificació de l’acord de concessió de la subvenció.
En el cas que l’ajuntament o l’entitat beneficiària no aportin la documentació de justificació esmentada dintre del termini
que s’assenyala, la subvenció serà revocada, previs els tràmits corresponents.
10a. PAGAMENT: Una vegada justificada degudament la despesa, l’abonament de l’ajut econòmic concedit es realitzarà
al compte corrent o llibreta d’estalvi designat per l’Ajuntament o entitat corresponent.
11a. DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA. El Consell Comarcal d’Osona disposarà del màxim que vingui fixat pel pressupost
comarcal de cada any per atendre a les sol·licituds de subvenció formulades pels ajuntaments i les entitats sense
finalitat de lucre de la comarca d’Osona.
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L’ajuntament o entitat està obligat a justificar com a mínim l’import que hagi demanat com a subvenció al Consell
Comarcal d’Osona. En cas de no justificar-se aquest import el Consell Comarcal ajustarà i minorarà la subvenció
concedida.

Dijous, 24 de maig de 2012
Es realitzarà únicament una convocatòria dins cada any natural que procurarà ser publicada amb l’inici del segon
trimestre natural.
12a. ALTRES OBLIGACIONS DE LES ENTITATS BENEFICIÀRIES. L’atorgament d’ajuts en les despeses d’activitats
esportives no genera cap tipus de responsabilitat al Consell Comarcal d’Osona, en tant que la seva organització
correspon a l’ajuntament o bé a l’entitat sense finalitat de lucre. Així mateix, les subvencions que es puguin concedir
estan sotmeses a la limitació pressupostària i no generaran cap dret de continuïtat en l’assignació de finançament als
destinataris per a exercicis successius.
A més de l’obligació de justificació descrita en la base 9a, les entitats beneficiàries o ajuntaments tenen les següents
obligacions:
e) Dur a terme l’activitat d’acord amb el projecte presentat.
f) Notificar al Consell Comarcal els ajuts obtinguts per part d’altres administracions, rebudes amb posterioritat a
l’atorgament de la subvenció.
g) Incloure el logotip del Consell Comarcal d’Osona en tots els elements informatius i publicitaris relacionats amb
l’activitat subvencionada.
h) En cas de produir-se algun canvi en l’activitat subvencionada, l’ajuntament o l’entitat beneficiària haurà de presentar
sol·licitud al Consell Comarcal d’Osona el qual estimarà si accepta el canvi o revoca la subvenció, si s’escau.
13a. RÈGIM JURÍDIC. En tot allò que no estigui previst en aquestes bases serà d’aplicació l’Ordenança general de
subvencions del Consell Comarcal d’Osona; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003.
Bases reguladores per la concessió d’ajuts per activitats relacionades amb serveis socials organitzades per entitats
sense finalitat de lucre amb seu a la comarca d’Osona
1a. OBJECTE. L’objecte d’aquesta línia d’ajuts és contribuir al finançament de programes relacionats directament amb
serveis socials que es duguin a terme per entitats sense ànim de lucre degudament constituïdes i inscrites en registre
corresponent, amb domicili a la comarca d’Osona.
Les activitats objecte de subvenció seran les següents:
- Activitats socials organitzades, dintre de l’any natural de la convocatòria, per entitats sense finalitat de lucre
degudament constituïdes i inscrites en el registre corresponent, amb domicili a la comarca d’Osona, sempre i quan
l’activitat i/o l’entitat compleixi com a mínim un d’aquests requisits:
1.- L’activitat social per la qual es demana subvenció té una clara vocació comarcal (apareix el nom d’Osona en el seu
títol) o supramunicipal (apareix el nom de l’àmbit territorial de referència en el seu títol).

2a. BENEFICIARIS. Entitats sense finalitat de lucre degudament constituïdes i inscrites en el registre corresponent, amb
domicili a la comarca d’Osona.
Els beneficiaris només podran presentar una sol·licitud de subvenció per una sola activitat i únicament per una de les
línies de subvenció següents:
- Activitats esportives
- Activitats culturals
- Activitats relacionades amb serveis socials
En cas de presentar-se per més d’una línia de subvencions només es tindrà en compte la presentada o demanada en
primer lloc, segons ordre d’entrada al registre general del Consell Comarcal d’Osona.
3a.SISTEMA DE SUBVENCIÓ. Serà pel sistema de concurrència competitiva. Una vegada aprovades aquestes bases
per l’òrgan competent, es sotmetran a informació pública pel termini de 20 dies mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la
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2.- L’entitat sense ànim de lucre tingui, en els seus estatuts, una naturalesa d’acció d’abast supramunicipal o al menys
de dos o més municipis.

Dijous, 24 de maig de 2012
Província de Barcelona i el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’edictes i un extracte al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. Un cop transcorregut aquest termini sense la presentació de cap al·legació s’entendran
aprovades amb caràcter definitiu.
La convocatòria d’aquestes subvencions pot ser conjunta amb la publicació de les bases.
4t. LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS. Les sol·licituds seran formulades d’acord amb el model
que lliurarà el Consell i es presentaran al registre general d’aquest, sense perjudici dels altres mitjans previstos en la Llei
30/1992. Aquestes aniran acompanyades de la documentació següent:
c) En el cas d’una entitat sense finalitat de lucre haurà de presentar la documentació següent:
- Fotocòpia dels estatuts vigents de l’entitat.
- Fotocòpia de la inscripció de l’entitat al registre corresponent.
- Fotocòpia del DNI i del document que acredita la representació que ostenta la persona física respecte l’entitat.
b) Una descripció de l’activitat social per la qual es demana subvenció prenent com a model el formulari de presentació
de projectes que hi haurà a la pàgina web del Consell www.ccosona.cat.
c) Declaració responsable, inclosa al formulari de sol·licitud, de no trobar-se en cap circumstància prevista en l’article 13
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en el sentit de no haver estat objecte de cap resolució
ferma de caràcter sancionador en relació amb la prestació del servei que se subvenciona, o bé d’haver-ne estat objecte i
haver prescrit la sanció, i d’estar al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions.
d) En el cas de rebre aportacions d’altres administracions o entitats públiques o privades per la mateixa finalitat,
declaració responsable de concurrència, inclosa al formulari de sol·licitud, amb indicació de l’administració o entitat
pública o privada a la qual s’hagi sol·licitat subvenció i de l’estat de tramitació d’aquesta sol·licitud.
En cas de no rebre aportacions, declaració responsable, inclosa al formulari de sol·licitud de no haver demanat o
obtingut, ni l’entitat ni cap òrgan que en depengui, subvencions o ajuts per la mateixa finalitat de cap organisme de les
administracions públiques ni de cap entitat privada, nacional o internacional.
També haurà de constar el compromís escrit del peticionari de comunicar al Consell Comarcal d’Osona si l’entitat arriba
a obtenir subvencions o ajuts per la mateixa finalitat procedents d’altres administracions públiques o entitats. Si es
produeix un excés de finançament serà reduïda l’aportació del Consell en el mateix import.
Al mateix temps, s’estableix la prohibició de percebre subvencions o altres ingressos per la mateixa finalitat o similars
d’activitats que puguin provenir d’una altra àrea o departament d’aquest Consell Comarcal. Aquest extrem s’acreditarà
d’ofici.

El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes a comptar a partir de l’endemà de publicació de l’anunci de
convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sense perjudici de les publicacions anteriors al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’edictes i a la pàgina web
www.ccosona.net.
L’incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds establerts en aquestes bases suposa la
inadmissió de la sol·licitud. La manca de presentació de qualsevol dels documents esmentats, es requerirà la seva
presentació en el termini màxim de deu dies hàbils. De no esmenar-se aquesta manca de documentació es resoldrà
amb el desistiment de la sol·licitud presentada.
5è. QUANTIA I CRITERIS DE VALORACIÓ. L’import de les subvencions s’atorgarà tenint en compte els paràmetres
següents:
‐ L’import de l’activitat i de la subvenció que es demana al Consell Comarcal (excloent sempre les despeses
d’infraestructures i béns d’inversió), que haurà d’atendre’s a les disponibilitats pressupostàries.
‐ La puntuació obtinguda d’acord amb els criteris de valoració que tot seguit es detallaran.
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La signatura i presentació de la sol·licitud de subvenció impliquen el coneixement i acceptació de les bases que regulen
el procediment, així com l’autorització al Consell Comarcal d’Osona per a comprovar, si s’escau, d’ofici si el beneficiari
està al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat de Catalunya.

Dijous, 24 de maig de 2012

‐ Únicament es subvencionarà una activitat per i per una de les tres línies de subvenció (cultura, esports i relacionades
amb serveis socials).
‐ En el cas de concurrència d’aquestes subvencions amb altres procedents d’altres institucions, la suma dels imports de
totes les atorgades per una mateixa activitat no pot ser superior a l’import del pressupost previst per aquesta.
Els criteris de valoració que s’utilitzaran seran els següents:
1. Les característiques de les activitats socials que es volen dur a terme d’acord amb els paràmetres següents:
‐
‐
‐
‐

Continuïtat de l’activitat.
Col·laboració amb les àrees bàsiques de serveis socials de la comarca d’Osona.
Caràcter integrador i cohesió social.
Els destinataris de l’activitat es trobin en situació de precarietat sòcio – econòmica.

2. El número de participants a l’activitat en relació amb la despesa de l’activitat.
3. La inclusió del nom “comarca d’Osona” com a títol de l’activitat social.
4. Es donarà preferència a les sol·licituds que tinguin per destinataris de la seva activitat a atendre col·lectius en
especials dificultats econòmiques.
Cada paràmetre es puntuarà de 0-10, de tal manera que aquells projectes que tinguin major puntuació seran
proporcionalment més subvencionats que els que tinguin menor puntuació.
Tot i això, les subvencions s’atorgaran tenint en compte les factures presentades (excloent sempre les despeses
d’infraestructures i béns d’inversió) i s’hauran d’atenir a les disponibilitats pressupostàries d’aquesta línia d’ajuts.
6a. ÒRGANS. La proposta d’atorgament de subvencions serà elaborada per una comissió designada pel President i
formada per: el president del Consell o vicepresident en qui delegui, un conseller delegat de l’àrea que gestioni el
programa, un conseller en representació dels grups polítics que no formin part del govern, el gerent del Consell
Comarcal, el responsable tècnic del servei i/o el cap de servei de l’àrea, que actuarà de secretari de la comissió.
L’òrgan competent per a la concessió o denegació de les subvencions, segons escaigui, és la Comissió Permanent del
Ple del Consell.
7a. PUBLICITAT DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES. El Consell Comarcal farà públiques les subvencions
concedides mitjançant un anunci al tauler d’edictes del Consell pel termini d’un mes, a comptar a partir de la data
d’inserció de l’anunci. En aquest anunci hi constarà el nom de l’entitat o ajuntament beneficiari; el títol de l’activitat
subvencionada i la quantitat de la subvenció concedida.

8a. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. Una vegada el Consell Comarcal acordi l’atorgament de la subvenció
corresponent, l’ajuntament o l’entitat beneficiària disposa del termini màxim d’un mes, a comptar a partir de la data de
notificació de l’acord, per tal d’acceptar formalment la subvenció concedida. En aquest sentit, l’acord de concessió de la
subvenció facilitarà un model d’acord d’acceptació comú per totes les entitats beneficiàries de la subvenció.
9a. JUSTIFICACIÓ. Els ajuntaments o entitats sense finalitat de lucre una vegada hagin realitzat l’activitat per la qual
se’ls ha concedit la subvenció corresponent, hauran de presentar al Consell Comarcal d’Osona els documents següents:
- Sol·licitud d’abonament de la subvenció concedida per aquest concepte, indicant l’entitat bancària i número de compte
corrent on fer l’abonament corresponent.
- Una memòria en la qual hi consti l’activitat realitzada, la data i el nombre aproximat de participants en l’activitat.
- Original o fotocòpia compulsada de les factures que s’han abonat en concepte de l’activitat subvencionada, com a
mínim per l’import de la subvenció demanada al Consell Comarcal.
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Per altra banda, aquelles subvencions que s’hagin atorgat a entitats sense ànim de lucre també seran comunicades a
l’ajuntament/s on es dugui a terme l’activitat subvencionada, únicament pel seu coneixement.

Dijous, 24 de maig de 2012

- Document publicitari en el qual hi consti el logotip del Consell Comarcal d’Osona.
L’entitat està obligat a justificar com a mínim l’import que hagi demanat com a subvenció al Consell Comarcal d’Osona.
En cas de no justificar-se aquest import el Consell Comarcal ajustarà i minorarà la subvenció concedida.
L’activitat subvencionada s’ha de realitzar durant l’exercici en el qual s’atorga la subvenció i el termini de presentació de
justificants serà de sis mesos a comptar a partir de la data de notificació de l’acord de concessió de la subvenció.
En el cas que l’entitat beneficiària no aporti la documentació de justificació esmentada dintre del termini que
s’assenyala, la subvenció serà revocada, previs els tràmits corresponents.
10a. PAGAMENT. Una vegada justificada degudament la despesa, l’abonament de l’ajut econòmic concedit es realitzarà
al compte corrent o llibreta d’estalvi designat per l’entitat corresponent.
11a. DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA. El Consell Comarcal d’Osona disposarà del màxim que vingui fixat pel pressupost
comarcal de cada any per atendre a les sol·licituds de subvenció formulades per les entitats sense finalitat de lucre de
la comarca d’Osona per activitats relacionades amb serveis socials.
Es realitzarà únicament una convocatòria dins cada any natural que procurarà ser publicada amb l’inici del segon
trimestre natural.
12a. ALTRES OBLIGACIONS DE LES ENTITATS BENEFICIÀRIES. L’atorgament d’ajuts en les despeses d’activitats
socials no genera cap tipus de responsabilitat al Consell Comarcal d’Osona, en tant que la seva organització correspon
a l’entitat sense finalitat de lucre. Així mateix, les subvencions que es puguin concedir estan sotmeses a la limitació
pressupostària i no generaran cap dret de continuïtat en l’assignació de finançament als destinataris per a exercicis
successius.
A més de l’obligació de justificació descrita en la base 9a, les entitats beneficiàries tenen les següents obligacions:
i) Dur a terme l’activitat d’acord amb el projecte presentat.
j) Notificar al Consell Comarcal els ajuts obtinguts per part d’altres administracions, rebudes amb posterioritat a
l’atorgament de la subvenció.
k) Incloure el logotip del Consell Comarcal d’Osona en tots els elements informatius i publicitaris relacionats amb
l’activitat subvencionada.
l) En cas de produir-se algun canvi en l’activitat subvencionada, l’ajuntament o l’entitat beneficiària haurà de presentar
sol·licitud al Consell Comarcal d’Osona el qual estimarà si accepta el canvi o revoca la subvenció, si s’escau.
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13a. RÈGIM JURÍDIC. En tot allò que no estigui previst en aquestes bases serà d’aplicació l’Ordenança general de
subvencions del Consell Comarcal d’Osona; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003.

Vic, 10 de maig de 2012
La gerent, Anna Seijas Vila
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