BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE LLIURE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A
PROGRAMES INTERCULTURALS I PER A PROJECTES D’ASSOCIACIONS
D’IMMIGRANTS I PROJECTES D’ASSOCIACIONS DE DONES A RIPOLLET PER
L’ANY 2009 – 2010.
1.- Objectiu:
Aquestes bases tenen per objecte definir el conjunt de condicions i el procediment a
seguir per a l’atorgament de les següents subvencions:

a) Subvenció per desenvolupar programes interculturals amb incidència al municipi
de Ripollet;
b) Subvenció per donar suport econòmic a projectes de dues associacions
d’immigrants
c) Subvenció per donar suport econòmic a projectes de dues associacions de dones
del municipi.
El límit de les subvencions ve establert en els pressupostos municipals d’acord amb
les bases generals aprovades en el marc de les bases d’execució del pressupost de
l’Ajuntament de Ripollet per al 2009.
Les subvencions concedides tindran caràcter voluntari i discrecional i s’atorgaran en
funció de programes concrets. En cap cas no generaran drets o expectatives per
obtenir altres subvencions en anys successius.

2.- Crèdits pressupostaris i quantia màxima de les subvencions
El crèdit pressupostari disponible per aquesta convocatòria es de 11.820,00 € amb
càrrec a la Partida 313,5-48902 Subvencions a programes d’activitats Interculturals.
El crèdit pressupostari disponible per aquesta convocatòria es de 7.200,00 € amb
càrrec a la Partida 313,5-48903 Subvencions pels projectes de dues associacions
d’immigrants i pels projectes de dues associacions de dones del municipi. La
subvenció serà repartida de forma equitativa entre les quatre associacions
seleccionades i no podrà superar un import màxim de 1.800,00 €.
3.- Beneficiaris de la convocatòria.
Podran sol·licitar subvencions, d’acord amb aquesta convocatòria i bases, totes
aquelles entitats i associacions, sense finalitat lucrativa.
A la primera subvenció vinculada al desenvolupament de programes Interculturals
podran presentar-se totes les entitats i associacions que presentin una proposta on
la major incidència del projecte recaigui en la població del municipi.
La subvenció referent al suport econòmic per associacions d’immigrants i de dones
serà per aquelles associacions que es trobin inscrites i amb totes les dades al
corrent, en el Registre d’entitats culturals i ciutadanes del Patronat Municipal de
Cultura. En aquest últim cas, les entitats interessades en concórrer a aquesta
convocatòria han de tenir seu o desenvolupar les activitats subvencionades a

Ripollet. Així mateix hauran de tenir justificades les subvencions anteriorment
concedides, el termini de justificació de les quals ja hagi finalitzat.
4.- Procediment de sol·licitud de subvencions
Els interessats podran sol·licitar subvencions, al registre general de l’Oficina
d’atenció a la ciutadania, ubicat en el carrer Balmes nº2; 08291 de Ripollet.
El termini de presentació de les sol·licituds comença l’endemà de la data de
publicació d’aquesta convocatòria al BOPB i finalitzarà el 15 d’octubre de 2009.
A la sol·licitud caldrà adjuntar la següent documentació:
1.
Instància de sol·licitud de subvenció dirigida a Regidora de Polítiques d’Igualtat,
signada pel president de l’entitat, en la que es farà constar el programa o activitat per
a la qual es sol·licita la subvenció.
2.
Còpia dels estatuts de l’entitat i Certificat acreditatiu dels poders de qui signa
la instancia i la resta de documentació, expedit pel secretari de l’entitat o associació.
3.
Declaració jurada de què la entitat o associació no està inclosa en els supòsits
establerts a la Llei General de Subvencions que impedeixin ser beneficiar, signada
pel president o persona acreditada i amb segell de l’entitat.
4.
Declaració jurada davant de funcionari de compromís d’informar de les
subvencions rebudes pel mateix programa o activitat, signada pel president o
persona acreditada i amb segell de l’entitat o associació i pel funcionari davant del
qual es signa.
5.
Projecte detallat de l’activitat o programa pel que es sol·licita subvenció amb el
pressupost desglossat, signat pel president o persona acreditada i amb segell de
l’entitat o associació.
6.

Acreditació del compliment de les obligacions fiscals.

7.
Pòlissa d’assegurances per l’import mínim que fixa la legislació que cobreixi la
responsabilitat civil corresponent als actes o activitats que organitzi l’entitat o
associació.
8.
Sol·licitud de transferència bancària, només si hi ha hagut modificacions en el
número de compte o si es una entitat o associació nova.

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i
l’acceptació de les normes que la regulen.
En l’annex 1 d’aquesta convocatòria hi ha models de la documentació sol·licitada, de
tota manera aquets documents són només models i es poden formalitzar en altra
documentació anàloga, sempre i quan incorpori la informació necessària.
Rebudes les sol·licituds, la Regidoria de Polítiques d’Igualtat comprovarà si aquestes
estan correctament complimentades i si els sol·licitants/beneficiaris reuneixen els
requisits exigibles, en cas contrari; es requerirà a l'interessat perquè, en un termini
de deu dies, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb indicació
que si així no ho fa se'l tindrà per desistit de la seva petició, procedint-se a l'arxiu de

la sol·licitud prèvia resolució que es dictarà en els termes de l'art. 42.1 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Acte seguit es formularan les propostes de concessió i es cursaran les denegacions
d'ajudes a aquells sol·licitants que no compleixin els requisits establerts en aquestes
bases.
La instrucció del procediment correspon a la Comissió d'Estudi i Proposta que estarà
integrada pels següents membres:
Presidenta:
Regidora de Polítiques d’Igualtat i Educació Mª del Mar Viera
Vocals:
Tècnica responsable departament de Polítiques d’Igualtat Sandra Ortiz,
Agent d’Igualtat Mercedes Delgado,
Tècnic de Immigració i Convivència Carles Sanjuan
La secretaria serà assumida per un dels vocals pressents.
A la vista de la proposta formulada per la Comissió, mitjançant acord de la Junta de
Govern Local es concediran o denegaran les sol·licituds formulades. Contra la
resolució, que posarà fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu
de reposició davant l'alcalde o alternativament recurs contenciós administratiu, en el
termini establert en la Llei 30/1992.
Els beneficiaris de la subvenció hauran d’acceptar-la expressament, admetent totes i
cadascuna de les condicions previstes en la convocatòria i en la resolució de
concessió, en el termini de dos mesos des de la notificació de l’atorgament de la
subvenció.
4.- Termini de resolució i notificació de l’atorgament de les subvencions
El termini per a la resolució i notificació de l’atorgament de les subvencions serà,
com a màxim de dos mesos a comptar des de la data de tancament del període de
presentació de sol·licituds que serà el dia 15 d’octubre de 2009, transcorregut
l’esmenat termini sense notificació de la resolució del procediment tramitat, la
sol·licitud s’entendrà desestimada.
5.- Criteris per a l’atorgament de subvencions
Cada sol·licitud s’ha de valorar amb una puntuació, que s’obtindrà en funció dels
criteris següents:
5.1.- Criteris generals de Valoració:
* Complementarietat o col·laboració amb l’acció de l’Ajuntament de Ripollet, i
ajustament a la realitat social de Ripollet (Màxim 10 punts )
* Interès general pel municipi de l’activitat sol·licitada (Màxim 15 punts)
* Experiència, trajectòria, base social i foment de la participació en el projecte
(Màxim 5 punts)
* Que sigui un projecte de nova creació, dirigit per a donar resposta a les necessitats
identificades i no cobertes fins aleshores (Màxim 15 punts)
* Que compti amb una proposta de pla de continuïtat (Màxim 5 punts)
* Volum de subvencions concedides a l’entitat per a la mateixa activitat (Màxim 5
punts)

* Concreció, qualitat i claredat del projecte. Projecte fonamentat, amb coherència i
correspondència entre els objectius definits, la metodologia de treball prevista, els
mitjans necessaris per la realització de les activitats del projecte i els resultats que
s’esperen del mateix projecte (Màxim 15)
* Preveure una avaluació i resultats (Màxim 15 punts)
* Que presenti un pla de difusió de les activitats (Màxim 10 punts)
* La repercussió del projecte en la societat, la seva capacitat de divulgació en els
mitjans de comunicació social i la seva incidència en el territori català (nombre de
persones participants, impacte en els medis de comunicació, altres repercussions
indirectes, etc.) (Màxim 5 punts)

5.2.- Criteris Específics de Valoració:
5.2.1.- En relació als projectes Interculturals
* Afavorir els processos de integració entre les diferents cultures del
nostre municipi (Màxim 25 punts)
* Promoure la participació social del conjunt de la ciutadania i la cohesió
social (Màxim 5 punts)
* Facilitar les relacions de convivència basades en el diàleg i
l’enriquiment mutu (Màxim 25 punts)
* Promoure la gestió de la diversitat i la interculturalitat (Màxim 15 punts)
* Promoure accions de sensibilització intercultural (Màxim 30 punts)

5.2.3.- En relació als projectes d’Associacions d’Immigrants:
* Promoure la participació dels nous ciutadans en la vida econòmica,
cultural i social de Ripollet (Màxim 40 punts)
* Foment de l’associacionisme immigrant (Màxim 30 punts)
* Foment del diàleg i la sensibilització intercultural, el reconeixement
mutu i la cohesió social (Màxim 30 punts)
5.2.2.- En relació als projectes d’Associacions de Dones
* Es valorarà que l’associació de dones tinguin com a mínim 20 dones
associades, i les dones sòcies hauran de representar , al menys, el 90%
de la totalitat de les persones associades (Màxim 10 punts)
* Atesa la situació de desigualtat que viuen les dones a la nostra
societat i la missió del departament de Polítiques d’Igualtat, i amb el
criteri d’acció positiva vers les dones, es valorarà positivament que el
projecte estigui presentat per dones i adreçat prioritàriament a les dones
(Màxim 25 punts)
* Que el projecte promogui la participació i la presència de les dones en
la vida pública, econòmica, cultural i social (Màxim 25 punts)
* El nivell de participació activa de les dones a les quals va dirigit el
projecte (Màxim 15 punts)
* Foment d’accions de sensibilització amb perspectiva de gènere
(Màxim 25 punts)

6.- Criteris per a la determinació de la quantia individualitzada de la subvenció
L’import de subvenció que cada associació o entitat pot rebre depèn de la puntuació
obtinguda i de la consignació pressupostària de la convocatòria. La puntuació
màxima que es pot rebre és de 200 punts.
Amb la finalitat de determinar aquest import caldrà realitzar les operacions següents:

1. En el cas dels Programes Interculturals, la subvenció serà atorgada a la
sol·licitud amb màxima puntuació.
2. La subvenció que s’atorgui pel suport econòmic a Projectes d’Associacions
d’Immigrants i a Projectes d’Associacions de Dones es repartirà entre quatre
associacions de la següent manera: En el cas dels Projectes d’Associacions
d’Immigrants, la subvenció serà atorgada a les dues sol·licituds amb màxima
puntuació, essent repartida la subvenció total en parts iguals. En el cas dels
projectes d’Associacions de Dones, la subvenció serà atorgada a les dues
sol·licituds amb màxima puntuació, essent repartida la subvenció total en parts
iguals.
3. La quantia obtinguda després de realitzar les operacions descrites en l’apartat
anterior té la consideració d’import màxim, per la qual cosa no es podrà atorgar
cap subvenció per una quantia superior.
4. L’import de la subvenció no pot excedir el 50% del cost de l’activitat a la qual
s’apliqui. No obstant, es podrà arribar al 100% del cost sempre i quan es justifiqui
de forma motivada per part de l’associació o entitat i que la Regidoria de
Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Ripollet valori que té un gran interès
públic i/o social i que no es podria portar a terme sense la percepció d’una
subvenció que financi la totalitat del projecte.

No seran motiu de subvenció:
Les activitats confessionals i/o politiques, o amb finalitat lucrativa per a
persones físiques o entitats.
La compra de material no fungible, ni d’us personal privat.
Les activitats que impliquin desplaçament que tinguin finalitat comercial.
I, en general, totes aquelles activitats que no siguin de clar interès general i/o
que sigui excloents per a alguna part de la població

7.- 0bligacións del beneficiaris
1.
Els beneficiaris hauran de destinar la subvenció únicament a les despeses
previstes en el projecte d’activitats presentat. En cas d’existir canvis, aquest seran
prèviament comunicats a la Regidoria de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de
Ripollet, que en valoraran la seva idoneïtat, tot reservant-se el dret de denegació i
per tant de reintegrament d’una part o del total de la subvenció.
2.
Cal que en tota la publicitat impresa relacionada amb els programes, projectes
o activitats subvencionades, i figuri el logotip oficial de la Regidoria de Polítiques
d’Igualtat de l’Ajuntament de Ripollet amb la frase: Amb el suport de la Regidoria de
Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Ripollet.

8.- Justificació de les subvencions atorgades
El període d’execució dels projectes es realitzarà des del 2 de novembre de 2009 fins
al 30 de juliol de 2010. Les entitats o associacions beneficiaries estan obligades a
justificar les subvencions atorgades abans del 30 de novembre de 2010 i hauran de
presentar la documentació següent:
a) Memòria justificativa de les activitats realitzades i nombre de participants.
b) Factures de les despeses realitzades per un import igual o superior de l’ajut
atorgat.

Les factures que justifiquin l’import subvencionat hauran de reunir els
requisits següents:
Ser originals (que seran segellats i retornades a l’entitat).
Estar datades a l’any 2009 – 2010 amb el que s’atorgui la
subvenció.
Anar obligatòriament a nom de l’entitat subvencionada .
La Regidoria de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Ripollet, en el cas que
consideri escaient, és reserva el dret de sol·licitar qualsevol altra documentació (actes
balanços econòmics o altres sistemes de comprovació) per tal de verificar la correcta
aplicació de la subvenció atorgada.
La justificació de la subvenció es farà dins els terminis fitxats en l’apart anterior. En cas
contrari d’incompliment de la justificació en els terminis establerts, aquest implicarà la
pèrdua del dret de rebre subvenció en exercicis futurs i l’inici de procediment de
reintegrament de les quantitats atorgades.
9.- Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat,
amb indicació de la convocatòria, la partida pressupostària, el/la beneficiari/ària, la
quantitat concedida i la finalitat de la subvenció, en els mitjans que es detallen a
continuació:
- Inferiors a 3.000 euros en el taulell d’anuncis de l’ajuntament
- Superiors a 3.000 euros en el Butlletí Oficial de la Província
10.- Règim jurídic supletori
En tot el que no preveuen aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual
s’aprova el seu reglament de desenvolupament, les Bases d’execució del pressupost
de l’ajuntament per al 2009, la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i demés
legislació concordant.

