DECRET
APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D’ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS I FORMALITZACIÓ DE CONVENIS PER A ACTIVITATS
D’UTILITAT PÚBLICA O INTERÈS SOCIAL A DESENVOLUPAR DURANT
L’ANY 2022. EXP. ASP 2021 9.
Mitjançant acord del Ple municipal de data 28 d’octubre de 2021 es van aprovar les
Bases reguladores per a l’atorgament de subvencions i formalització de convenis per a
activitats d’utilitat pública o interès social a entitats sense ànim de lucre que realitzin la
seva activitat al municipi, per als anys 2022 a 2024 (ASP 2021 9 tràmit 6), publicades al
BOPB en data 11 de novembre de 2021 i al DOGC en data 18 de novembre de 2021
(ASP 2021 9 tràmits 7 i 9 respectivament), per a la seva submissió a informació pública.
Aquestes Bases reguladores d’atorgament han estat registrades a la Bases de Dades
Nacional de Subvencions amb el número 596720/2021.

Atès l’informe emès per la Cap de l’Àrea de Serveis a la Persona en data 17 de
novembre de 2021, favorable a l’aprovació de l’esmentada convocatòria (ASP 2021 9
tràmit 12).
Vist el redactat de la convocatòria per accedir als esmentats ajuts per a l’any 2022, que
es transcriu literalment a continuació:
“ CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS I FORMALITZACIÓ
DE CONVENIS PER A ACTIVITATS D’UTILITAT PÚBLICA O INTERÈS SOCIAL, EN
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A L’ANY 2022.
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Article 1. Objecte i finalitat
L’objecte d’aquesta convocatòria és establir les condicions d’accés per l’atorgament de
subvencions i formalització de convenis per a activitats d’utilitat pública o interès social, en
règim de concurrència competitiva, així com el procediment per a concedir-les.
Els ajuts previstos en aquesta convocatòria es regeixen per les Bases per a l’atorgament de
subvencions i formalització de convenis per a activitats d’utilitat pública o interès social, en
règim de concurrència competitiva, aprovades pel Ple municipal de data 28 d’octubre de
2021(aprovació inicial publicada al BOPB de data 11 de novembre de 2021).
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L’objecte d’aquesta convocatòria és establir les condicions d’accés per a l’atorgament
de subvencions i formalització de convenis per a activitats d’utilitat pública o interès
social, en règim de concurrència competitiva per a l’any 2022, així com el procediment
per a concedir-les, d’acord amb les Bases reguladores d’atorgament de subvencions i
formalització de convenis amb entitats sense ànim de lucre que realitzin la seva activitat
al municipi aprovades pel Ple municipal de 28 d’octubre de 2021.

Article 2: Dotació pressupostària
L’Ajuntament de Sant Just Desvern regula amb aquesta convocatòria anual l’atorgament de
subvencions i ajuts. Aquest atorgament es regeix pels criteris i percentatges establerts en la
Bases cinquena de les Bases per a l’atorgament de subvencions i formalització de convenis per
a activitats d’utilitat pública o interès social, en règim de concurrència competitiva (en
endavant, bases reguladores), aprovades pel Ple municipal de data 28 d’octubre de 2021,
supletòriament, pels criteris indicats a l’article 5.4 de l’Ordenança municipal reguladora de
les Bases generals d’atorgament de subvencions i formalització de convenis, així com en els
criteris establerts per al Pla estratègic d’atorgament aprovat pel Ple Municipal.
Article 3. Requisits d’accés als ajuts i obligacions de les persones beneficiàries
Els requisits generals i particulars que s’indiquen a les bases tercera i quarta de les Bases
reguladores.
Article 4. Criteris d’atorgament i documentació a presentar
Els criteris i la documentació necessària per accedir als ajuts s’indiquen a les bases setena i
vuitena de les Bases reguladores.
Article 5. Termini de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de la present
convocatòria al BOPB i finalitzarà el 31 de gener de 2022.

L’import dels ajuts s’indiquen a la base cinquena de les Bases reguladores.
Article 7: Òrgans competents i termini per resoldre
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes en aquesta convocatòria serà l’indicat a la bases novena de les Bases reguladores.
El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos des de la finalització del termini de
lliurament de sol·licituds. La manca de resolució dins d’aquest termini tindrà efectes
desestimatoris.
Article 8: Notificació i règim de recursos
De conformitat amb la base novena de les Bases reguladores, un cop acordada l’aprovació o
denegació d’aquestes subvencions, aquestes seran notificades a les persones interessades, per
mitjans electrònics, en un termini màxim de 10 dies, d’acord amb el que preveu l’article 41 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques. Igualment seran comunicades a la BDNS a efectes de publicitat.
Contra les resolucions de concessió o denegació de les subvencions d’aquesta convocatòria,
que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar un recurs de reposició potestatiu en
el termini d’un mes a comptar de l’endemà d’aquesta notificació davant el mateix òrgan que
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Article 6. Quantia de les subvencions

l'ha dictada, en els termes establerts a l’article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Transcorregut un mes des de
la seva presentació sense que s'hagi rebut notificació de la resolució expressa, el recurs de
reposició s’entendrà desestimat per silenci, i us facultarà per interposar recurs contenciós
administratiu davant els jutjats del contenciós administratiu de la província de Barcelona.
Alternativament es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu davant dels
Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos, a comptar des
del dia següent a la recepció de la notificació.
Si s’opta per interposar el recurs de reposició potestatiu no es podrà interposar recurs
contenciós administratiu fins que el primer hagi estat resolt expressament o s’hagi produït la
desestimació per silenci.
Tot això sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que pugui estimar més
convenient en dret.
Article 9: Justificació de la subvenció

Just Fosalva i Sanjuan, president de l’Àrea de Serveis a la Persona, en exercici de les
competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per
l’Alcaldia d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret número 981, de data 5 de març de
2021, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 19 de març de 2021,
RESOLC:
Primer. Aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions i formalització de
convenis per a activitats d’utilitat pública o interès social, en règim de concurrència
competitiva per a l’any 2022, d’acord amb les Bases reguladores per a l’atorgament de
subvencions i formalització de convenis per a activitats d’utilitat pública o interès social
per als anys 2022 a 2024, aprovades pel Ple municipal de 28 d’octubre de 2021,
establint que el termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la
publicació de la present convocatòria al BOPB i finalitzarà el 31 de gener de 2022.
Segon. Condicionar l’aprovació d’aquesta convocatòria a l’aprovació definitiva de les
Bases reguladores per a l’atorgament de subvencions i formalització de convenis per a
activitats d’utilitat pública o interès social per als anys 2022 a 2024, aprovades pel Ple
municipal de data 28 d’octubre de 2021.
Tercer. - Autoritzar la despesa amb càrrec a les següents partides del Pressupost de la
Corporació previst per a l’exercici 2022, pels imports totals que a continuació
s’indiquen:
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La justificació de les subvencions atorgades per a l’any 2022 s’ha de realitzar seguint la forma
i el procediment regulat a l’article 14 de l’Ordenança municipal reguladora de les bases
generals d’atorgament de subvencions i formalització de convenis i segons s’indica a la Base
quinzena de les Bases reguladores. El termini per a la justificació de les subvencions atorgades
en base a aquesta convocatòria finalitza el dia 31 de gener de 2023.”

PARTIDA
SA 33400 48100
SA 33400 48105
SF 32004 48200
SF 32004 48201
SU 34100 48600
SU 34100 48601
SJ 33403 48300
SO 23101 48500
SP 31100 48500
SL 23108 48400
SS 92401 48700
SS 92402 48810
SS 92402 48811
ED 43100 48801
PD 23109 48800
UM 17900 48800

IMPORT
49.160,00 €
12.000,00 €
15.825,00 €
5.000,00 €
47.080,00 €
37.290,00 €
17.050,00 €
9.800,00 €
8.224,70 €
11.987,00 €
11.670,00 €
17.000,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €

Quart. Comunicar la present resolució a la Intervenció General de l’Ajuntament per a
que procedeixi a la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions
i Ajudes Públiques (Base de Dades Nacional de Subvencions).
Just Fosalva i Sanjuan
PRESIDENT DE L’ÀREA DE
SERVEIS A LA PERSONA

Secretaria General
Als efectes art. 3.2 del RD 128/2018

Sant Just Desvern, en la data de la signatura electrònica
Referència: ASP 2021 9 14
Intervenció: CONFORME AMB OBSERVACIONS

APROVACIÓ CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS O AJUTS
Normativa: Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
FETS:
1.- Han estat prèviament aprovades les bases per acte administratiu que consta al tràmit ASP 2021 9 6.
2.- Existeix un informe tècnic d’oportunitat, favorable a la proposta que aquí es presenta, contingut al tràmit ASP 2021 9 12.
3.- Existeix crèdit adequat i suficient i ha estat expedit el certificat d’existència de crèdit al tràmit INT 201 7 360.
4.- La Intervenció n’ha pres raó per la confecció dels documents d’autorització de despesa al tràmit INT 2021 6 167.
Base de Dades Nacional de Subvencions
-Les presents subvencions han de ser degudament registrades a la Base de Dades Nacional de Subvencions, prevista a l’article 20 de
la Llei General de Subvencions. En conseqüència la Intervenció ha pres raó al tràmit INT 2021 33 219 per ordenar a la persona
gestora corresponent a l’àmbit de la subvenció que la inscrigui la referida Base de Dades.
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Tercer. Publicar la present convocatòria per a l’atorgament de subvencions i
formalització de convenis per a activitats d’utilitat pública o interès social, en règim de
concurrència competitiva per a l’any 2022, al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, a la seu electrònica de l’Ajuntament i un extracte al DOGC.

OBSERVACIONS
La persona gestora realitzarà la inscripció i en registrarà la imatge acreditativa al tràmit del seu expedient que crearan per al
REGISTRE DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIÓ A LA BASE DE DADES NACIONAL DE SUBVENIONS, tot
associant el dit tràmit al de requeriment rebut de la Intervenció.
El tràmit de REGISTRE DE LA CONVOCATÒRIA, serà signat per la persona responsable de l’àrea gestora i intervingut.

INTERVENTORA GENERAL ACCIDENTAL
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Sant Just Desvern, a la data de la signatura electrònica de l’interventor

