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BASES ESPECÍFIQUES 
Convocatòria anual de subvencions. Àrea de Serveis a la Persona. Ajuntament de 

Sant Joan Despí 2014 

1. Objecte 

D'acord amb l’Ordenança General de subvencions aprovada pel Ple de l'Ajuntament de 
Sant Joan Despí en data 8 de juliol de 2010, l’Àrea de Serveis a la Persona exposa a les 
presents bases específiques el conjunt de condicions i procediments a seguir per a la 
sol·licitud, tramitació, concessió, justificació i cobrament dels ajuts que, dins dels 
límits establerts en els pressupostos municipals, atorgui l’Ajuntament de Sant Joan 
Despí a aquelles entitats que duguin a terme activitats i serveis durant l’any 2014 en els 
següents àmbits: 

• Participació ciutadana    annex 1 
• Esport      annex 2 
• Educació i família     annex 3 
• Acció social i polítiques d’igualtat  annex 4 
• Medi ambient     annex 5 
• Joventut      annex 6 
• Solidaritat i cooperació    annex 7 
• Gent gran      annex 8 
• Sanitat      annex 9 

 
El crèdit pressupostari de què disposen els departaments relacionats anirà 
condicionat pel pressupost ordinari que sigui aprovat per a l’exercici de 2014. 
 
Les subvencions i/o convenis es referiran al desenvolupament de programes, activitats o 
serveis que es realitzin en part o en la seva totalitat, durant l’any en curs i en el terme 
municipal de Sant Joan Despí; que complementin i/o supleixin la competència 
municipal en les matèries esmentades i que s’explicita als programes establerts als 
apartats de cadascun dels departaments i que s’annexen en aquestes bases específiques. 
 
Aquestes subvencions tenen la finalitat de millorar la cohesió social de la ciutat, 
promovent el teixit associatiu i afavorint la cooperació entre el sector públic i el sector 
privat. 
 
Les subvencions han d’ajudar a donar suport a actuacions, programes i projectes que 
potencien les polítiques d’igualtat i fomentin els valors de convivència, respecte al medi 
ambient, civisme, participació i solidaritat. 
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2. Requisits dels beneficiaris/àries 

En poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les entitats sense ànim de lucre, 
legalment constituïdes,  sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions 
contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Caldrà que compleixin amb el requisit d’estar inscrites en el corresponent registre oficial, 
tal com estableix l’article 13.2 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí. 
 
En àmbits d’acció especifica, sempre que es reculli a les bases particulars annexes, també 
podran ser subvencionats col·lectius semiorganitzats i/o entitats que, encara que no tinguin 
el seu domicili en aquest municipi, realitzin activitats en defensa, foment o millora dels 
interessos generals o sectorials dels veïns o veïnes de la ciutat de Sant Joan Despí. 
 
És subvencionable qualsevol activitat, programa i/o projecte d'índole cultural, recreativa, 
esportiva, juvenil, d'ensenyament, sanitària, d’acció social i polítiques d’igualtat, cíviques, 
de solidaritat, mediambientals o qualsevol altra de naturalesa anàloga. 
 
A aquests efectes, les peticions de subvenció hauran d’acollir-se a l'àmbit d’acció 
principal que defineix la mateixa entitat i respondre a les condicions específiques de les 
presents bases i a les particulars del seu àmbit d’acció pel qual es presenta. 
 
Així mateix, les entitats sol·licitants hauran de tenir justificades les subvencions 
anteriorment concedides, el termini de justificació de les quals ja hagi finalitzat. 

3. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 

Les entitats que concorrin a la convocatòria hauran de presentar la sol·licitud a l’Àrea de 
Serveis a la Persona (av. Barcelona núm. 41, matins de dilluns a divendres de 09.00 h a 
14.00 h i tardes de dilluns i dimecres de 17.00 h a 19.00 h) abans dels terminis establerts 
i cal formalitzar-la en els models normalitzats que es detallin en cadascun dels àmbits 
i/o departaments, recollits als annexos de les presents bases. 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació 
de les normes que la regulen. 

4. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 

Si la documentació fos incorrecta o incompleta, es reclamarà a l'entitat sol·licitant el 
complement o la rectificació necessaris en el termini i condicions establertes per  
l’Ordenança General de subvencions aprovada pel Ple de l'Ajuntament de Sant Joan Despí 
en data 8 de juliol de 2010. 
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5. Resolució 

La revisió, valoració de sol·licituds de subvencions i formulació de la proposta de 
concessió de subvencions  per a l’any en curs, es farà des de la coordinació del president  
de l’Àrea de Serveis a la Persona, i amb la valoració tècnica dels  diferents departaments 
dels àmbits que es recullin a les presents bases: Cultura i Participació Ciutadana, Gent 
Gran, Acció Social i Polítiques d’Igualtat, Medi Ambient, Educació, Esport, Sanitat, 
Joventut, Solidaritat i Cooperació.  

La concessió d’ajudes per  programes estables i continuats que tinguin una projecció a 
la ciutat, podran donar lloc a la formalització de convenis marc entre l’Ajuntament i 
l’entitat beneficiària de l’ajuda. Hauran de detallar l’objecte del conveni i el seu període 
de vigència, així com recollir la totalitat de drets i obligacions de les dues parts, d’acord 
amb els aspectes generals de la present Normativa, així com es podran incorporar altres 
aspectes  específics que no quedin explícitament detallats en les presents bases. 

L’establiment de convenis pot produir-se per alguna de les condicions següents: 

a) Que l’activitat, programa o projecte a subvencionar sigui una proposta 
d’interès per a tota la ciutat i sigui necessari explicitar compromisos molt 
específics. 

b) Que l’activitat, programa o projecte per la seva complexitat requereix d’un 
seguiment específic 

c) Que es valori necessari concretar acords o aspectes concrets més enllà del 
que es regula en la present Normativa. 

El termini per a l’atorgament de les subvencions no excedirà dels tres mesos  a comptar 
des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds, transcorregut 
l’esmentat termini sense notificació de la resolució del procediment tramitat, la 
sol·licitud s’entendrà desestimada. 

a) Pagament 

En termes generals, s’estableix un primer pagament  a la formalització de la subvenció i 
un segon i últim pagament, una vegada s’hagi justificat correctament l’aportació total 
atorgada per part de l’entitat destinatària de la subvenció. 

Els percentatges i els terminis dels pagaments derivats de l’ajuda s’explicitarà a les 
condicions particulars de cadascun dels àmbits i departaments dins dels annexos 
d’aquestes bases específiques i/o els convenis de col·laboració que si escau es 
formalitzin. 
 

b) Justificació: 

Les subvencions atorgades hauran d’ajustar-se a al que estableix  l’Ordenança General 
de subvencions aprovada pel Ple de l'Ajuntament de Sant Joan Despí en data 8 de juliol de 
2010, i justificar-se dins dels  terminis i amb la presentació dels documents que es 
detallin  a les condicions particulars de cadascun dels àmbits dins dels annexos 
d’aquestes bases específiques i/o els convenis de col·laboració que si escau cas es 
formalitzin. 
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Si la documentació presentada és incompleta o incorrecta, es requerirà al beneficiari 
perquè faci les rectificacions oportunes en el termini improrrogable de quinze dies 
hàbils. 

La manca de justificació comportarà la revocació de la subvenció concedida, així com 
l’aplicació dels condicionants que s’expliciten a l’Ordenança General de subvencions 
vigents  de Sant Joan Despí. 

6. Obligacions dels/les beneficiaris/àries 

Els/les beneficiaris/àries estaran obligats a: 

� Acceptar de manera expressa l’atorgament de la subvenció  

� Aplicar estrictament la subvenció al fi objecte de la convocatòria. 

� Presentar la documentació requerida per sol·licitar la subvenció, dins el termini 
establert. 

� Justificar documentalment el bon fi de la subvenció. 

� Facilitar la fiscalització de l'Ajuntament sobre el compliment dels fins pels 
quals s'atorga la subvenció. 

� Comunicar a l'Ajuntament l'obtenció de subvencions o ajuts per la mateixa 
finalitat, procedents de qualsevol altra administració o ens públic nacional o 
internacional. 

� Comunicar a l’Ajuntament qualsevol alteració important del pressupost que es 
produeix amb posterioritat, o canvis importants a l’activitat subvencionada. 

� Complir qualsevol altra obligació que es derivi de les bases particulars, 
d'aquestes bases generals o d'altres disposicions generals vigents. 

 

7. Protecció de dades de caràcter personal 

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal (LOPD), s’informa als sol·licitants que les dades facilitades seran 
incloses en un fitxer propietat de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, amb la finalitat única i 
exclusiva de gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establerts en 
aquesta convocatòria de l’Àrea de Serveis a la Persona de l’Ajuntament de Sant Joan 
Despí, d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la 
normativa sobre protecció de dades estableix. 

Així mateix, s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant 
escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament de Sant Joan Despí. 
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8. Revisió, anul·lació, responsabilitats 

L’Ajuntament podrà comprovar en qualsevol moment la inversió de la qualitat 
econòmica atorgada tenint en tot moment lliure accés a la comptabilitat de l’entitat que 
rebi l’ajut, i fer un estricte seguiment del projecte d’actuació o de les activitats objecte 
de la subvenció. 
 
L’Ajuntament procedirà a l’anul·lació total o parcial de la subvenció i també exigirà el 
reintegrament de les quantitats percebudes, en cas d’incompliment per part dels 
perceptors de qualsevol de les obligacions previstes en l’apartat anterior. 
 
Els beneficiaris de subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i règim 
sancionador que sobre infraccions administratives en la matèria estableix la Llei general 
pressupostària. 
 
Aquestes bases específiques de subvencions estaran subjectes a l’Ordenança General de 
Subvencions aprovada pel Ple de l'Ajuntament  de Sant Joan Despí  en data 8 de juliol de 
2010,  i entrarà en vigor una vegada realitzats els tràmits preceptius d’aprovació per part 
de la Junta de Govern, coberta la fase de informació pública, i una vegada sigui 
publicada en la seva totalitat als medis locals que l'Ajuntament estimi oportuns  i 
continuarà vigent per a l'any en curs. 
 
 
Sant Joan Despí, novembre de 2013 
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ANNEX  Núm.: 1.1  
ANY: 2014 
DEPARTAMENT: PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
PRESSUPOST INICIAL PREVIST:   

Partida pressupostària: 25.3385.489 transferències a entitats 
Import disponible:  460.000,00 € 
Aquest import estarà condicionat al pressupost que sigui aprovat de l’exercici de l’any 
2014.  
 
OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ: Convenis  anuals i/o subvencions puntuals 

Suport a entitats del municipi per al desenvolupament de programes, activitats o serveis 
d’interès per a la ciutat,  emmarcats dins dels àmbits de la cultura, la millora de la 
convivència, l'educació en el lleure i la participació ciutadana.  
 
PERÍODE DE VIGÈNCIA DE LA SUBVENCIÓ:  Anual 
 
PROGRAMES, SERVEIS I/O ACTIVITATS QUE SE SUBVENCION ARAN: 

• Programacions anuals d’activitats o activitats puntuals d’interès per a la ciutat. 
• Serveis oberts a la població en general i d’interès per a la ciutat 
• Suport al funcionament ordinari de les entitats locals. 

 
QUI POT SOL·LICITAR-LA: 

Entitats culturals, associacions de veïns i veïnes, entitats de lleure que estiguin 
degudament constituïdes i inscrites dins del registre d’entitats locals del municipi. 
De forma excepcional, també podran ser subvencionades entitats sense seu al municipi, 
però que desenvolupin un projecte, acció i /o servei d’interès social, cultural per a la 
ciutat. 
 
QUÈ CAL PRESENTAR: 

Projecte de l’any en curs (segons models normalitzats) i projecte detallat  del 
desenvolupament del servei/ activitat concreta, si és el cas. 
 
CRITERI ECONÒMIC DE LA SUBVENCIÓ: 

La subvenció  no serà superior al cost total de l’activitat. Es tindrà en compte altres 
possibles ingressos d’altres institucions que reverteixen en el projecte, acció i /o servei 
subvencionat.  
Es valorarà  del projecte, entre altres aspectes: el grau d’interès social, cultural, educatiu 
per a la ciutat, el seu impacte al municipi, existència o no d'edicions anteriors, la 
trajectòria de l’entitat, els recursos propis de l’entitat per donar-li viabilitat. 
 
Les subvencions atorgades es formalitzaran mitjançant convenis de col·laboració a 
cadascuna de les entitats, on es detallarà el període de vigència del conveni, els 
conceptes subvencionats, la quantitat subvencionada i els pagaments, les condicions per  
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justificar i altres acords per al compliment del  correcte desenvolupament del projecte 
objecte del suport econòmic. 

Amb caràcter general, el pagament de les subvencions s'efectuarà en dos terminis. El 
primer pagament del 80% de la subvenció concedida, en el termini d’un mes,  
comptador des de la signatura del conveni, i el segon 20% restant, contra presentació de 
les justificacions de l'activitat subvencionada.  
 
CONDICIONS PER A LA  JUSTIFICACIÓ: 

- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se en dues fases: 
FASE 1-Justificació econòmica: 
Abans del 31 d’octubre de 2014 
Caldrà presentar: 

-MODEL JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DELS CONVENIS I 
SUBVENCIONS, acompanyat de les factures originals o còpies 
compulsades per un valor total mínim al de la subvenció atorgada. 
 

 FASE 2-Justificació del conveni de l’any en curs  
 Abans de 12 de desembre de 2014 

Caldrà presentar: 
a)MODEL MEMÒRIA 2014 
b)Documentació gràfica on consti ”amb el suport de l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí” o, si no és possible, declaració que no s’ha realitzat. 
En cas de fer documents audiovisuals, caldrà facilitar-ne una còpia. 

 
MODELS DE DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR I ON TROBA R-LES 

Els models normalitzats es poden trobar a la pàgina web municipal (www.sjdespi.cat) al 
Portal DESPIENTITATS. 
 
LLOC I TERMINI PER A  LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD S A 
SUBVENCIONS 2014: 

Les entitats que concorrin a la convocatòria hauran de presentar el Projecte  anual 2014 
com a  documentació requerida a l’equipament municipal de l’Àrea de Serveis a la 
Persona de Sant Joan Despí (avinguda Barcelona, 41) matins de dilluns a divendres de 
09.00 h a 14.00 h i tardes  de dilluns i dimecres de 17.00 h a 19.00 h. Termini:  abans 
del 10 de gener de 2014  
 
Excepcionalment els projectes/activitats puntuals que no han estat possible 
preveure’ls abans d’aquest termini  de presentació establert, i amb data de 
realització dins del 2014. Aquestes es podran presentar de forma excepcional 
durant l’any en curs i en funció de la seva data de realització definitiva. 
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ANNEX  Núm.: 1.2 
ANY: 2014 
DEPARTAMENT: PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
PRESSUPOST INICIAL PREVIST:  

Partida pressupostària: 25.3385.489 transferències a entitats  
Import disponible:   11.000,00 € 
Aquest import estarà condicionat al pressupost que sigui aprovat de l’exercici de l’any 
2014. 
 
OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ: Subvencions a la participació d’activitats de 
lleure 
 
PERÍODE DE VIGÈNCIA DE LA SUBVENCIÓ:  Curs 2013-2014 
 
PROGRAMES, SERVEIS I/O ACTIVITATS QUE SE SUBVENCION ARAN: 

• Subvencions a nens i joves de la ciutat inscrits a activitats de lleure que es 
desenvolupin fora del municipi (colònies, campaments i/o rutes) durant els 
períodes de vacances escolars d’hivern, primavera i estiu . 

 
 QUI POT SOL·LICITAR-LA:  

• Entitats d’educació en el lleure degudament constituïdes i inscrites al registre 
local d’entitats del municipi. 

 
QUÈ CAL PRESENTAR  : 

 A la finalització de l’activitat, cal presentar: 
-  Relació d’activitats, lloc, dates de la seva durada i nombre de participants 
-  Inscripcions originals o còpies compulsades dels participants 

 
 CRITERI ECONÒMIC DE LA SUBVENCIÓ (detalleu quina o pció apliqueu): 

 Barems aplicats a  colònies, campaments i/o rutes: 

- Colònies, campaments, rutes d’hivern  i/o primavera: aportació per participant i dia 
d’activitat. 

- Colònies, campaments, rutes d’estiu: Aportació per participant i nit d’activitat. 

En tots els casos la subvenció resultant no serà superior al 50% del cost de l’activitat. 
S’haurà de justificar el 100% del total de la despesa. 

La subvenció atorgada es definirà a posteriori de la justificació de l’activitat. 
 
CONDICIONS PER A LA  JUSTIFICACIÓ: 

- Memòria i justificació econòmica de l’activitat  
 
MODELS DE DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR I ON TROBA R-LES 

No es requereixen models estàndards. 
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LLOC I TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS : 

Les entitats que concorrin a la convocatòria hauran de presentar la documentació 
requerida  a l’equipament municipal de l’Àrea de Serveis a la Persona de Sant Joan 
Despí (avinguda Barcelona, 41) matins de dilluns a divendres de 09.00 h a 14.00 h i 
tardes  de dilluns i dimecres de 17.00 h a 19.00 h. El termini de presentació és fins al 30 
de setembre de 2014 
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ANNEX  Núm. : 1.3 
ANY: 2014 
DEPARTAMENT: PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
PRESSUPOST INICIAL PREVIST:  

Partida pressupostària: 25.3385.489 transferències a entitats 
Import disponible:    12.000,00 € 
Aquest import estarà condicionat al pressupost que sigui aprovat de l’exercici de l’any 
2014 
 
OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ: Subvencions Carnaval 2014 
 
PERÍIODE DE VIGÈNCIA DE LA SUBVENCIÓ:  Anual 
 
PROGRAMES, SERVEIS I/O ACTIVITATS QUE SE SUBVENCION ARAN: 

• Subvencions a comparses participants a la Rua de Carnaval, que tindrà  lloc l' 1 
de MARÇ de 2014, per a l’elaboració de la seva disfressa i l’ornamentació de la 
carrossa. 

 
QUI POT SOL·LICITAR-LA:  

• Col·lectius semiorganitzats de ciutadans i ciutadanes, AMPA i/o entitats locals 
constituïdes i inscrites dins del registre local d’entitats del municipi, que vulguin 
participar com a comparsa a la Rua del carnaval i formar part de la comissió 
organitzadora (amb un mínim de 30 persones cadascuna). 

 
QUÈ CAL PRESENTAR: 

MODEL D’INSCRIPCIÓ  CARNAVAL’14 
Cal adjuntar el pressupost desglossat de despeses i ingressos previstos per la comparsa. 
 
CRITERI ECONÒMIC DE LA SUBVENCIÓ: 

Es tindrà en compte el nombre  participants a la comparsa, el cost total previst per  per 
l’elaboració  de la disfressa i ornamentació de la carrossa. 
 S’aplicaran els següents  barems: 
- Una aportació per  nombre de participants a la comparsa 
- Una aportació a l'ornamentació de la carrossa, segons modalitat del  
      vehicle (turisme - vehicle petit o camió)  
      
La subvenció serà la quantitat resultant de  la suma de l’aplicació d’aquests dos barems, 
però la subvenció definitiva no podrà ser superior al 50% del cost previst de la 
comparsa, la qual ha de justificar el 100% d’aquesta despesa. 
 
CONDICIONS PER A LA  JUSTIFICACIÓ: 

Per a la justificació cal presentar el model de justificació econòmica normalitzat de 
l’activitat amb les factures originals o còpies compulsades del 100% de la despesa, 
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dintre del termini  dels 3 mesos posteriors a la data de realització del Carnaval, és a dir, 
abans del 31 de maig de 2014. 
 
MODELS DE DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR I ON TROBA R-LES 
 
Els col·lectius i/o entitats que vulguin participar al CARNAVAL  hauran de presentar el 
MODEL D’INSCRIPCIÓ CARNAVAL’14 que  trobaran a la web municipal 
(www.sjdespi.cat), a DESPIENTITATS. 
 
LLOC I TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS : 

Les entitats que concorrin a la convocatòria hauran de presentar la documentació 
requerida  a l’equipament municipal de l’Àrea de Serveis a la Persona de Sant Joan 
Despí (avinguda Barcelona, 41) matins de dilluns a divendres de 09.00 h a 14.00 h i 
tardes  de dilluns i dimecres de 17.00 h a 19.00 h abans del dia 10 de gener de 2014 
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ANNEX  Núm.: 2.1     
ANY: 2014 
DEPARTAMENT: ESPORTS 
 
PRESSUPOST INICIAL PREVIST:   

Partida pressupostària 10.3412.489 
Import disponible: 72.000,00 € 
Aquest import estarà condicionat al pressupost que sigui aprovat de l’exercici de l’any 
2014.  
 
OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ: Conveni anual i/o subvencions puntuals. 
 
PERÍODE DE VIGÈNCIA DE LA SUBVENCIÓ :  Anual. 
 
PROGRAMES, SERVEIS I/O ACTIVITATS QUE SE SUBVENCION ARAN : 

• Programació anual d’activitats de les entitats esportives. 
• Suport al funcionament ordinari de les entitats esportives. 
• Esdeveniments, activitats o competicions extraordinàries, no previstes al 

programa anual d’ activitats.  
 
QUI POT SOL·LICITAR-LA: 

Clubs esportius de la ciutat que estiguin legalment constituïts i inscrits al registre 
d’entitats locals del municipi.  
 
QUÈ CAL PRESENTAR: 

• Projecte de l’activitat per a l’ any en curs. 
• Memòria de l’entitat de l’any anterior amb totes les dades per poder situar 

l’activitat i el volum de l’entitat. 
      Per tal de fer un seguiment de la vida democràtica i participativa de l'entitat, 
 caldrà adjuntar juntament amb la memòria, la còpia de l'acta de l'última 
 assemblea realitzada en l'any en curs i les modificacions, si n'hi ha, dels 
 membres de la junta directiva. 
• En el cas d'esdeveniments, activitats o competicions extraordinàries, no previstes 

al programa anual d’activitats caldrà presentar escrit motivat i justificat al 
registre general d’entrada de documents de l’ Ajuntament. 

 
CRITERI ECONÒMIC DE LA SUBVENCIÓ: 

• La subvenció no serà, en cap cas, superior al 50% del cost de l’activitat. 
• Es farà una valoració del projecte presentat considerant aspectes bàsics com: 

grau d’interès social i esportiu, repercussió de l’activitat/tats als esportistes i 
ciutadania de Sant Joan Despí, nombre de socis del club, quantitat d’esportistes 
que són  de Sant Joan Despí, continuïtat de l’entitat i les seves activitats al llarg 
del temps i altres aspectes rellevants per a la ciutat.  

 
La subvencions atorgades es formalitzaran mitjançant convenis de col·laboració a 
cadascuna de les entitats, on es detallarà el període de vigència del conveni, els 
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conceptes subvencionats, la quantitat subvencionada i els pagaments, les condicions per 
justificar i altres acords per al compliment del  correcte desenvolupament del projecte 
objecte del suport econòmic. 

Amb caràcter general, el pagament de les subvencions s'efectuarà en dos terminis. El 
primer pagament del 80% de la subvenció concedida, en el termini d’un mes,  
comptador des de la signatura del conveni, i el segon 20% restant, contra presentació de 
les justificacions de l'activitat subvencionada.  

Les subvencions puntuals es faran efectives en un únic pagament, amb justificació 
prèvia de la quantitat a rebre per part de l’entitat. 
 
CONDICIONS PER A LA  JUSTIFICACIÓ: 

- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se en dos fases: 
FASE 1-Justificació econòmica: 
Abans del 31 d’octubre de 2014 
Caldrà presentar: 

-MODEL JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DELS CONVENIS I 
SUBVENCIONS, acompanyat de les factures originals o còpies 
compulsades per un valor total mínim al de la subvenció atorgada amb el 
corresponent comprovant de pagament, ordre de transferència  o rebut.  
 

 FASE 2-Justificació del conveni de l’any en curs  
 Abans de 12 de desembre de 2014 

Caldrà presentar: 
a)MODEL MEMÒRIA 2014 
b)Documentació gràfica on consti ”amb el suport de l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí” o, si no és possible, declaració que no s’ha realitzat. 
En cas de fer documents audiovisuals, caldrà facilitar-ne una còpia. 

 
MODELS DE DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR I ON TROBA R-LES 

Els models normalitzats es poden trobar a la pàgina web municipal (www.sjdespi.cat) al 
Portal DESPIENTITATS. 
 
LLOC I TERMINI PER A  LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUT S A 
SUBVENCIONS 2014: 

Les entitats que concorrin a la convocatòria hauran de presentar el Projecte 2014 com a  
documentació requerida a l’equipament municipal de l’Àrea de Serveis a la Persona de 
Sant Joan Despí (avinguda Barcelona, 41) matins de dilluns a divendres de 09.00 h a 
14.00 h i tardes  de dilluns i dimecres de 17.00 h a 19.00 h. Termini:  abans del 10 de 
gener de 2014. 
 
Per als esdeveniments, activitats o competicions extraordinàries que no han estat 
possible preveure abans d’aquest termini de presentació establert, i amb data de 
realització dins del 2014, podran presentar la sol·licitud durant l’any en curs i en funció 
de la data de realització de l’esdeveniment, activitat o competició definitiva. 
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ANNEX  Núm.: 2.2 
ANY: 2014 
DEPARTAMENT: ESPORTS 
 
PRESSUPOST INICIAL PREVIST:   

Partida pressupostària 10.3411.489 
Import disponible: 146.000,00 € 
Aquest import estarà condicionat al pressupost que sigui aprovat de l’exercici de l’any 
2014  
 
OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ: Conveni anual d’escoles esportives 

Conveni de col·laboració destinat a donar suport  a la realització d’una escola esportiva 
en una especialitat esportiva concreta que pugui tenir una repercussió significativa i que 
tingui una demanda per part de la població escolar del nostre municipi.  
 
PERÍODE DE VIGÈNCIA DE LA SUBVENCIÓ:  Anual. 
 
PROGRAMES, SERVEIS I/O ACTIVITATS QUE SE SUBVENCION ARAN: 

• Escoles esportives d’ especialitats que tinguin continuïtat en el programa 
esportiu de la ciutat. 

• Hauran d'estar adreçades a nens i nenes de 6 a 15 anys. 
• Han de tenir una clara orientació formativa en la part esportiva, educadora en la 

part humana, integradora i oberta a tota la població de la ciutat d’aquestes edats. 
• Es condicionarà que hi hagi una preferència als nenes i nenes de Sant Joan 

Despí. 
• Es determinarà un màxim de participants no empadronats a Sant Joan Despí.  

 
QUI POT SOL·LICITAR-LA: 

Clubs esportius de la ciutat que estiguin legalment constituïts i inscrits al registre 
d’entitats locals del municipi.  
 
QUÈ CAL PRESENTAR: 

• Projecte de l’activitat per a l’any en curs. 
• Memòria de l’entitat de l’any anterior amb totes les dades per poder situar 

l’activitat i el volum de l’entitat. 
 
CRITERI ECONÒMIC DE LA SUBVENCIÓ: 

• La subvenció no serà, en cap cas, superior al 50 % del cost de l’activitat. 
• Es farà una valoració del projecte presentat considerant aspectes bàsics com: 

quantitats de nens/es, grups de treball que s’organitzen, titulació del personal 
tècnic de l’entitat, pressupost de despeses presentat, el tipus de competicions en 
què es participa i les activitats formatives i educatives complementàries que es 
desenvolupen. 
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La subvencions atorgades es formalitzaran mitjançant convenis de col·laboració a 
cadascuna de les entitats, on es detallarà el període de vigència del conveni, els 
conceptes subvencionats, la quantitat subvencionada i els pagaments, les condicions per 
justificar i altres acords per al compliment del  correcte desenvolupament del projecte 
objecte del suport econòmic. 

Amb caràcter general, el pagament de les subvencions s'efectuarà en dos terminis. El 
primer pagament del 60% de la subvenció concedida, en el termini d’un mes,  
comptador des de la signatura del conveni, i el segon 40% restant, contra presentació de 
les justificacions de l'activitat subvencionada.  
 
CONDICIONS PER A LA  JUSTIFICACIÓ: 

- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se en dues fases: 
FASE 1-Justificació econòmica: 
Abans del 31 d’octubre de 2014. 
Caldrà presentar: 

-MODEL JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DELS CONVENIS I 
SUBVENCIONS, acompanyada de les factures originals o còpies 
compulsades per un valor total mínim al de la subvenció atorgada, amb el 
corresponent comprovant de pagament, ordre de transferència  o rebut.  
 
 

 FASE 2-Justificació del conveni de l’any en curs  
 Abans de 12 de desembre de 2014 

Caldrà presentar: 
a)MODEL MEMÒRIA 2014 
b)Documentació gràfica on consti ”amb el suport de l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí” o, si no és possible, declaració que no s’ha realitzat. 
En cas de fer documents audiovisuals, caldrà facilitar-ne una còpia. 

 
MODELS DE DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR I ON TROBA R-LES 

Els models normalitzats es poden trobar a la pàgina web municipal (www.sjdespi.cat) al 
Portal DESPIENTITATS. 
 
LLOC I TERMINI PER A  LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUT S A 
SUBVENCIONS 2014: 

Les entitats que concorrin a la convocatòria hauran de presentar el Projecte 2014 com a  
documentació requerida a l’equipament municipal de l’Àrea de Serveis a la Persona de 
Sant Joan Despí (avinguda Barcelona, 41) matins de dilluns a divendres de 09.00 h a 
14.00 h i tardes  de dilluns i dimecres de 17.00 h a 19.00 h. Termini:  abans del 10 de 
gener de 2014. 
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ANNEX Núm.: 3   
ANY: 2014 
DEPARTAMENT:  EDUCACIÓ I FAMÍLIA  
 
PRESSUPOST INICIAL PREVIST:   

Partida pressupostària : 07.3243.489 
Import disponible:     30.000,00 € 
Aquest pressupost subvencionarà dos programes:  
 

• 12.500 € al programa d’educació ambiental que es coordina amb el Departament 
de Medi Ambient  (Es detalla a la fitxa annex 5) 

• 17.500 € al programa suport a projectes educatius dels centres 
 
Aquests imports estaran condicionats al pressupost que sigui aprovat de l’exercici de 
l’any 2014 
 
PROGRAMA SUPORT A PROJECTES EDUCATIUS DELS CENTRES 
 
1. OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ: 
 
Potenciar i donar suport a projectes educatius dels centres per ajudar a promoure el 
concepte d’educació integral. 
 
2. PERÍODE DE VIGÈNCIA DE LA SUBVENCIÓ: 
Anual 
 
3. PROGRAMES, SERVEIS I/O ACTIVITATS QUE SE SUBVENCIONARAN: 
 
Seran subvencionables  l'any 2014  
 
a) Projectes relacionats amb l’aprenentatge i  formació de l’anglès 

- Suport a activitats educatives diverses que incentivin el seu coneixement 
i adaptades als diferents nivells d’edat.  

- Intercanvi i/o agermanament amb escoles de països de parla anglesa. 
- Suport a les AMPA per promoure i organitzar casals d’estiu en anglès. 
- Suport a activitats extraescolars en anglès 
- Inversió material didàctic en anglès.  
- Organització d’actes que donin a conèixer la importància educativa de la 

formació en aquesta llengua. 
 
b)Projectes educatius i dinamitzadors que promoguin l’augment de la participació de 
les famílies a la comunitat educativa; projectes que impulsin la promoció dels valors 
en la família com el civisme i el respecte a la ciutat, i que fomentin la igualtat de 
gènere i d’oportunitats. 

c) Projectes que fomentin la innovació i la investigació científica i tecnològica. 
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La demanda de subvencions per a actuacions puntuals que responen a activitats de caire 
festiu, o demandes on l’objecte de subvenció siguin obres d’infraestructura, no podran 
ser ateses. La prioritat estarà centrada en els objectius establerts per a aquest curs. 
 
4. DESPESES SUBVENCIONABLES I NO SUBVENCIONABLES: 
 
Es consideren despeses subvencionables aquelles que sense dubte responguin a la 
naturalesa de l’activitat subvencionada, generades directament del projecte 
subvencionat, produïdes en el  desenvolupament de l’activitat, que es realitzin durant 
l’any 2014 i el pagament de les quals s’hagi efectuat abans de la data límit per a la 
presentació de la justificació. 
 
No es subvencionaran les despeses que no estiguin directament relacionades amb el 
projecte. 
 
5. QUI POT SOL·LICITAR-LA:  
 
Dins l'àmbit d'actuació del Departament d’Educació i Família de l'Ajuntament de Sant 
Joan, poden sol·licitar subvenció les institucions i associacions sense afany de lucre i 
d'àmbit local. 
 
1. Els centres docents dins el nostre terme municipal: 
 

Llar d’infants La Pomera 
Centres d'infantil - primària públics i concertats. 
Centres d'educació secundària públics i concertats 
Centre de Formació de Persones Adultes Jujol 

 Escola El Brot 
 
2. Les associacions de pares i mares d'alumnes (AMPA) dels centres abans esmentats, 
legalment constituïdes i inscrites en el registre municipal d'associacions i/o entitats 
ciutadanes. 
 
Per poder sol·licitar la subvenció hauran de: 

- Estar al corrent de les justificacions d’altres subvencions 
- No tenir deutes amb l’Ajuntament 

 
La comprovació es realitzarà d’ofici per l’Ajuntament. 
 
6. QUÈ CAL PRESENTAR:  
 

- Sol·licitud  de subvenció adreçada a la Regidoria d'Educació i Família. Aquesta 
serà signada pel representant legal de l’associació o del centre educatiu respectiu 
(segons model normalitzat). 

- Memòria tècnica del projecte pel qual es demana subvenció (segons model 
normalitzat). 
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- Pressupost previst pel projecte per al  qual se sol·licita la subvenció (segons model 
normalitzat). 

- Fotocòpia de les dades del compte bancari autoritzat per l’entitat per ingressar la 
subvenció municipal, en cas  que es doni. 

 
7. LLOC I TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL.LICIT UDS: 
 
Les entitats que concorrin a la convocatòria hauran de presentar la documentació 
requerida  a l’equipament municipal de l’Àrea de Serveis a la Persona de Sant Joan 
Despí (avinguda Barcelona, 41) matins de dilluns a divendres de 09.00 h a 14.00 h i 
tardes  de dilluns i dimecres de 17.00 h a 19.00 h. Fins al 28 de febrer  de 2014. 
 
8. CRITERI ECONÒMIC DE LA SUBVENCIÓ: 
 
La subvenció ha de representar com a màxim el 85% del cost de l’activitat. 
L’adjudicació dels fons es farà per distribució proporcional entre els sol·licitants, en 
relació als punts assignats. 
L’import individual de la subvenció serà el resultat de multiplicar el valor del punt pel 
nombre de punts obtinguts. El valor del punt es calcularà en funció dels punts totals 
atorgats i de l’import màxim de la convocatòria. 
 
Criteris objectius d’atorgament de la subvenció per AMPA 
 

� Interès general de l’activitat en l’àmbit municipal.   20 punts 
� Impossibilitat de fer l’activitat sense la subvenció.   5 punts 
� La qualitat del projecte: objectius, desenvolupament,  
metodologia, justificació i pressupost.     20 punts 
� Foment de la participació dels pares/mares en la vida escolar. 25 punts 
� El nombre d’alumnes que es beneficien del projecte.  30 punts 

 
Criteris objectius d’atorgament de la subvenció per centres docents  
 

� Interès general de l’activitat en l’àmbit municipal.   25 punts 
� La seva  inclusió en el projecte educatiu i curricular del centre. 15 punts 
� La qualitat del projecte: objectius, desenvolupament,  
metodologia, justificació i pressupost.     30 punts 
� El nombre d’alumnes que es beneficien del projecte.  30 punts 

 
9. MESURES DE DIFUSIÓ DEL FINANÇAMENT PÚBLIC: 
 
El centre beneficiari haurà de donar adequada publicitat al caràcter públic de la 
subvenció en l’execució del projecte, per la qual cosa hauran de fer constar el logotip de 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí, així com la frase: ”amb el suport de l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí”, en tota la documentació i propaganda escrita o gràfica de l’activitat 
subvencionada, i s’escau, en cartells, mitjans electrònics o audiovisuals, plaques 
commemoratives, etc. 
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10. FORMA DE PAGAMENT 
 
El pagament s’efectuarà en la seva totalitat i  un cop aprovada per junta de govern. 
 
11. JUSTIFICACIÓ: TERMINI I DOCUMENTACIÓ 
 
Presentació de tota la documentació abans del dia  1 de desembre de 2014. 
 
Documentació a aportar per a la justificació de subvenció: 
 
a) Memòria del projecte (segons model). 
b) Memòria econòmica (segons model). 
c)  Factures originals o fotocòpies compulsades amb justificant de pagament. 
d) Exemplar original de la publicitat de finançament de l’Ajuntament de Sant Joan 

Despí, pel projecte subvencionat, gràfica, audiovisual, estàtica o altre material 
publicitari, on es faci constar el logotip de l’Ajuntament així com la frase "amb el 
suport de l’Ajuntament de Sant Joan Despí”. En el supòsit que es realitzi mitjançant 
cartells, tanques i d’altres, s’haurà de presentar reproducció gràfica d’aquests. 

 
La manca de justificació comportarà la revocació de la subvenció concedida, així com 
l’aplicació dels condicionants que s’expliciten a l’Ordenança General de subvencions 
vigents de Sant Joan Despí. 
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ANNEX  Núm.: 4 
ANY: 2014 
DEPARTAMENT: ACCIÓ SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT 
 
PRESSUPOST INICIAL PREVIST:   

Partida pressupostària: 03.2310.48000 
Import disponible:    57.240,00 € 
Aquest import estarà condicionat al pressupost que sigui aprovat de l’exercici de l’any 
2014  
 
OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ: Convenis i subvencions anuals 

En l’àmbit de serveis socials, conveni o subvenció a entitats que treballen per la inclusió 
i cohesió social, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables de la societat. 
Atenció a persones amb discapacitat, atenció a persones amb problemàtica derivada de 
malaltia mental o física, atenció a persones amb problemàtiques d’addicions, atenció a 
persones depenents. Així mateix, també se subvencionen accions i programes 
d’acompanyament a la inserció sociolaboral i programes de manteniment d'activitats de 
suport o complementàries vinculades a serveis socials com ara la distribució i compra 
d’aliments destinats a col·lectius vulnerables. 
 
En l’àmbit de dona, conveni a entitats per a la realització d'activitats o projectes d'utilitat 
pública o interès social que promoguin la igualtat d'oportunitats entre dones i homes o 
que facin palès el caràcter transformador de les experiències i els sabers femenins.  
 
PERIODE DE VIGENCIA DE LA SUBVENCIÓ:   Anual 
 
PROGRAMES, SERVEIS I/O ACTIVITATS QUE ES SUBVENCION ARAN: 

• Suport al funcionament ordinari de les entitats locals 
• Activitats inclusives adreçades a col·lectius vulnerables 
• Accions comunitàries i de foment de xarxes per la inclusió social  
• Activitats inclusives i de sensibilització per fomentar la participació social i la 

millora de la qualitat de vida de les persones 
• Accions i programes d’acompanyament a la inserció sociolaboral 

 
QUI POT SOL·LICITAR-LA:   

Entitats  sense finalitat de lucre que estiguin degudament constituïdes i inscrites dins del 
registre d’entitats locals del municipi. 

De forma excepcional, també podran ser subvencionades entitats sense seu al municipi, 
però que desenvolupin un projecte, acció i /o servei d’interès social  per la ciutat. 
 
QUÈ CAL PRESENTAR  :  

Projecte de l’any en curs  (Segons models normalitzats) 
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CRITERI ECONÒMIC DE LA SUBVENCIÓ:  

La subvenció  no serà superior al cost total de l’activitat. Es tindrà en compte altres 
possibles ingressos d’altres institucions que reverteixen al projecte, acció i /o servei 
subvencionat.  

Es valorarà  del projecte , entre altres aspectes : el grau d’interès social, educatiu per la 
ciutat, el seu impacte al municipi, la trajectòria de l’entitat i els recursos propis de 
l’entitat per donar-li viabilitat. 

La subvencions atorgades es formalitzaran mitjançant convenis o subvencions de 
col·laboració a cadascuna de les entitats, on es detallarà el període de vigència del 
conveni, els conceptes subvencionats, la quantitat subvencionada i els pagaments, les 
condicions per justificar i altres acords pel compliment del  correcte desenvolupament 
del projecte objecte del recolzament econòmic. 

Amb caràcter general, el pagament de les subvencions s'efectuarà en dos terminis. El 
primer pagament del 80% de la subvenció concedida, en el termini d’un mes, a contar 
des de la signatura del conveni, i el segon 20% restant, contra presentació de les 
justificacions de l'activitat subvencionada.  
 
CONDICIONS PER A LA  JUSTIFICACIÓ: 

- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se en dues fases: 
FASE 1-Justificació econòmica: 
Abans del 31 d’octubre de 2014 
Caldrà presentar: 

-MODEL JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DELS CONVENIS I 
SUBVENCIONS, acompanyat de les factures originals o còpies 
compulsades per un valor total mínim al de la subvenció atorgada. 
 

 FASE 2-Justificació del conveni de l’any en curs  
 Abans de 12 de desembre de 2014 

Caldrà presentar: 
a)MODEL MEMÒRIA 2014 
b)Documentació gràfica on consti”amb el suport de l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí” o, si no és possible, declaració que no s’ha realitzat. En cas 
de fer documents audiovisuals, caldrà facilitar-ne una còpia. 

 
MODELS DE DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR I ON TROBA R-LES 

Els models normalitzats es poden trobar a la pàgina web municipal (www.sjdespi.cat) al 
Portal DESPIENTITATS. 
 
LLOC I TERMINI PER A  LA PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUD S A 
SUBVENCIONS 2014: 

Les entitats que concorrin a la convocatòria hauran de presentar el Projecte 2014 com a  
documentació requerida a l’equipament municipal de l’Àrea de Serveis a la Persona de 
Sant Joan Despí (Avinguda Barcelona 41) Matins de dilluns a divendres de 09:00h a 
14:00h i tardes  de dilluns i dimecres de 17:00h a 19:00h. Termini:  abans del 10 de 
gener de 2014 
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ANNEX  Núm.: 5 
ANY: 2014 
DEPARTAMENT: MEDI AMBIENT 
 
PRESSUPOST INICIAL PREVIST:   

Partida pressupostària: 20.1724.489 
Import disponible:    18.000,00 € 
Aquest import estarà condicionat al pressupost que sigui aprovat de l’exercici de l’any 
2014.  
 
Partida pressupostària: 07.3243.489 
Import disponible: 12.500 € destinats com a dotació màxima per al programa 
d’educació ambiental. 
 
OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ:  Convenis  anuals  

Suport a entitats del municipi per al desenvolupament de programes i activitats d’interès 
per a la ciutat i per al medi ambient, emmarcats dins de l’àmbit de l’educació ambiental 
i de l’agricultura de producció integrada. 
 
PERÍODE DE VIGÈNCIA DE LA SUBVENCIÓ:  Anual 
 
PROGRAMES, SERVEIS I/O ACTIVITATS QUE SE SUBVENCION ARAN: 

• PROGRAMA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL 
• PROGRAMA DE FOMENT DE LA PRODUCCIÓ INTEGRADA 
 
QUI POT SOL·LICITAR-LA: 

Entitats del municipi de Sant Joan Despí que estiguin degudament constituïdes i 
inscrites dins del registre d’entitats locals del municipi adscrites al Departament de 
Medi Ambient i que treballin de manera específica els temes d’educació ambiental i/o la 
producció agrícola d’una forma respectuosa amb el medi ambient. 
 
QUÈ CAL PRESENTAR: 

-PROJECTE DE L’ANY EN CURS (Segons models normalitzats) 
 
CRITERI ECONÒMIC DE LA SUBVENCIÓ: 

La subvenció no serà superior al cost total de l’activitat. Es tindrà en compte altres 
possibles ingressos d’altres institucions que reverteixen en el projecte, acció i/o servei 
subvencionat.  
Es valorarà del projecte, entre altres aspectes: el grau d’interès ambiental a més del 
social, cultural i educatiu per a la ciutat, el seu impacte al municipi, existència o no 
d’edicions anteriors, la trajectòria de l’entitat, els recursos propis de l’entitat per donar-li 
viabilitat. 
 
La subvencions atorgades es formalitzaran mitjançant convenis de col·laboració a 
cadascuna de les entitats, on es detallarà el període de vigència del conveni, els 



 

Camí del Mig, 9 
Tel. 93 480 60 00 – Fax 93 480 60 55 
08970 Sant Joan Despí 
 

 
 

conceptes subvencionats, la quantitat subvencionada i els pagaments, les condicions per 
justificar i altres acords per al compliment del correcte desenvolupament del projecte 
objecte del suport econòmic. 
 
Amb caràcter general, el pagament de les subvencions s'efectuarà en dos terminis. El 
primer pagament del 80% de la subvenció concedida, en el termini d’un mes, comptador 
des de la signatura del conveni, i el segon 20% restant, contra presentació de les 
justificacions de l'activitat subvencionada.  
 
CONDICIONS PER A LA  JUSTIFICACIÓ: 

- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se en dues fases: 
FASE 1-Justificació econòmica: 
Abans del 31 d’octubre de 2014 
Caldrà presentar: 

-MODEL JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DELS CONVENIS I 
SUBVENCIONS, acompanyat de les factures originals o còpies 
compulsades per un valor total mínim al de la subvenció atorgada. 
 

 FASE 2-Justificació del conveni de l’any en curs  
 Abans de 12 de desembre de 2014 

Caldrà presentar: 
a)MODEL MEMÒRIA 2014 
b)Documentació gràfica on consti ”amb el suport de l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí” o, si no és possible, declaració que no s’ha realitzat. 
En cas de fer documents audiovisuals, caldrà facilitar-ne una còpia. 

 
MODELS DE DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR I ON TROBA R-LES 

Els models normalitzats es poden trobar a la pàgina web municipal (www.sjdespi.cat) al 
Portal DESPIENTITATS. 
 
LLOC I TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS  A 
SUBVENCIONS 2014: 

Les entitats que concorrin a la convocatòria hauran de presentar el Projecte 2014 com a 
documentació requerida al  Registre General de l’Ajuntament de Sant Joan Despí (camí 
del Mig, 9, matins de dilluns a divendres de 08.00 h a 14.00 h i tardes de dimecres de 
16.30 h a 19.00 h). Termini:  abans del 10 de gener de 2014. 
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ANNEX  Núm.: 6  
ANY: 2014 
DEPARTAMENT: JOVENTUT 
 
PRESSUPOST INICIAL PREVIST:   

Partida pressupostària: 11.3372.489 
Import disponible:    20.326,00 € 
Aquest import estarà condicionat al pressupost que sigui aprovat de l’exercici de l’any 
2014. 
 
OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ: Convenis  anuals  

Suport a entitats del municipi per al desenvolupament de programes, activitats o serveis 
d’interès per a la ciutat,  emmarcats dins dels àmbits de la joventut. 
 
PERÍODE DE VIGÈNCIA DE LA SUBVENCIÓ:  Anual 
 
PROGRAMES, SERVEIS I/O ACTIVITATS QUE SE SUBVENCION ARAN: 

• Programacions anuals d’activitats o activitats puntuals d’interès per a la ciutat. 
• Serveis oberts a la població en general i d’interès per a la ciutat 
• Suport al funcionament ordinari de les entitats locals. 

 
QUI POT SOL·LICITAR-LA: 

Entitats juvenils que estiguin degudament constituïdes i inscrites dins del registre 
d’entitats locals del municipi, adscrites al Departament de Joventut. 
 
QUÈ CAL PRESENTAR: 

- Projecte de l’any en curs i presentació de la memòria.  
 
CRITERI ECONÒMIC DE LA SUBVENCIÓ: 

La subvenció  no serà superior al cost total de l’activitat. Es tindrà en compte altres 
possibles ingressos d’altres institucions que reverteixen en el projecte, acció i /o servei 
subvencionat.  

Es valorarà  del projecte, entre altres aspectes: el grau d’interès social, cultural, educatiu 
per a la ciutat, el seu impacte al municipi, existència o no d'edicions anteriors, la 
trajectòria de l’entitat, els recursos propis de l’entitat per donar-li viabilitat. 

Les subvencions atorgades es formalitzaran mitjançant convenis de col·laboració en 
cadascuna de les entitats, on es detallarà el període de vigència del conveni, els 
conceptes subvencionats, la quantitat subvencionada i els pagaments, les condicions per 
justificar i altres acords per al compliment del  correcte desenvolupament del projecte 
objecte del suport econòmic. 

Amb caràcter general, el pagament de les subvencions s'efectuarà en un sol termini. El 
pagament del 100% de la subvenció concedida, en el termini d’un mes, comptador des 
de la signatura del conveni. 
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CONDICIONS PER A LA  JUSTIFICACIÓ: 

- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se en dues fases: 
FASE 1-Justificació econòmica: 
Abans del 31 d’octubre de 2014 
Caldrà presentar: 

-MODEL JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DELS CONVENIS I 
SUBVENCIONS, acompanyat de les factures originals o còpies 
compulsades per un valor total mínim al de la subvenció atorgada. 
 

 FASE 2-Justificació del conveni de l’any en curs  
 Abans de 12 de desembre de 2014 

Caldrà presentar: 
a)MODEL MEMÒRIA 2014 
b)Documentació gràfica on consti ”amb el suport de l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí” o, si no és possible, declaració que no s’ha realitzat. 
En cas de fer documents audiovisuals, caldrà facilitar-ne una còpia. 

 
MODELS DE DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR I ON TROBA R-LES 

Els models normalitzats es poden trobar a la pàgina web municipal (www.sjdespi.cat) al 
Portal DESPIENTITATS. 
 
LLOC I TERMINI PER A  LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD S A 
SUBVENCIONS 2014: 
Les entitats que concorrin a la convocatòria hauran de presentar el Projecte 2014 com a  
documentació requerida a l’equipament municipal de l’Àrea de Serveis a la Persona de 
Sant Joan Despí (avinguda Barcelona, 41) matins de dilluns a divendres de 09.00 h a 
14.00 h i tardes  de dilluns i dimecres de 17.00 h a 19.00 h. Termini:  abans del 10 de 
gener de 2014. 
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ANNEX  Núm.: 7.1 
ANY: 2014 
DEPARTAMENT: SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 
 
PRESSUPOST INICIAL PREVIST:   

Partida pressupostària: 19.929.489 
Import disponible 38.000,00 € 
Aquest import estarà condicionat al pressupost que sigui aprovat de l’exercici de l’any 
2014  
 
OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ: Projectes de cooperació internacional 
 
PERÍODE DE VIGÈNCIA DE LA SUBVENCIÓ:  tot l’any 201 4 
 
PROGRAMES, SERVEIS I/O ACTIVITATS QUE SE SUBVENCION ARAN: 

Projectes de cooperació internacional i/o camps de treball de joves en països en vies de 
desenvolupament 
 
QUI POT SOL·LICITAR-LA:  

Organitzacions no governamentals i/o entitats sense ànim de lucre que treballin la 
cooperació al desenvolupament en països en vies de desenvolupament i/o projectes de 
sensibilització vers la solidaritat a Sant Joan Despí 
 
QUÈ CAL PRESENTAR  : 

Sol·licitud degudament emplenada i signada per la representació legal de l’entitat. Els 
models normalitzats es poden trobar a la pàgina web municipal (www.sjdespi.cat) al 
Portal DESPIENTITATS. 
 
CRITERI ECONÒMIC DE LA SUBVENCIÓ: 

En el procés de revisió i avaluació dels projectes s’atendran als següents criteris: 
 

PROMOCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT INTEGRAL DE 
COMUNITATS DESAFAVORIDES DEL SUD  (20punts màxim) 
Grau d’impacte en el desenvolupament econòmic de la regió      
Grau d’impacte en el desenvolupament social de la regió (educatiu, sanitari, ) 
Grau d’impacte en el desenvolupament d’infraestructures de la regió 
(comunicació,  equipaments)                                                      
Grau d’impacte en el desenvolupament organitzatiu/polític de la regió  
(participació social, organització)                                                 

 
CONTRAPART (20 punts màxim) 
Experiència de la contrapart del Sud  en projectes de desenvolupament                        
Estabilitat de la relació entre la entitat de Sant Joan Despí i la contrapart del sud               
Incidència de l’entitat en la comunitat beneficiària           
Implicació en el projecte d’altres col·lectius o entitats ( tant del sud com del 
nord)        
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VIABILITAT I CONTINUITAT DEL PROJECTE ( màxim 20 punts) 
Resultats previstos a llarg termini           
Continuïtat de l’acció ( o dels seus beneficis) un cop finalitzat el projecte 
Aspectes mediambientals    
Aspectes de promoció de la igualtat de gènere        

 
COMUNITAT BENEFICIÀRIA  (20 punts màxim) 
Nombre de persones beneficiàries directes      
Nombre de persones beneficiàries indirectes   
Impacte del benefici de la comunitat a llarg termini ( beneficiaris futurs)  

 Benefici en els col·lectius més desafavorits (infants, dones)   
  

SENSIBILITZACIÓ A SANT JOAN DESPÍ  ( màxim 20 punts) 
Nombre d’accions de sensibilització previstes      
Importància i constància de la difusió del missatge en l’acció 
Vincles i apropament/coneixement entre Sant Joan Despí- comunitat beneficiaria 
Participació ciutadana ( implicació d’entitats, col·lectius i ciutadans) en les 
accions previstes             

 
Amb caràcter general, el pagament de les subvencions s’efectuarà en dos terminis. El 
primer pagament del 80% de la subvenció concedida, en el termini d’un mes, a contar 
des de la signatura del conveni i el segon del 20% restant, contra presentació de les 
justificacions de l’activitat subvencionada. 

 

CONDICIONS PER A LA  JUSTIFICACIÓ : 

La justificació es farà mitjançant la presentació d’una memòria que informi del treball 
realitzat, del cost final de l’actuació, i de l’estat actual del projecte així com material 
gràfic i explicatiu de la realització del projecte.  

S’ha d’acompanyar amb una justificació econòmica del total de la subvenció rebuda, 
amb la presentació de les corresponents  factures originals corresponents a l’exercici 
2014. 
 
MODELS DE DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR I ON TROBA R-LES 

S’haurà de presentar la Sol·licitud de subvencions a projectes de cooperació 
degudament emplenada. El model de sol·licitud el podran trobar des del 9 de Gener de 
2014 a la pàgina web municipal (www.sjdespi.cat) al Portal DESPIENTITATS. 
 
LLOC I TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS  : 

Les entitats que concorrin a la convocatòria hauran de presentar la documentació 
requerida  a l’equipament municipal de l’Àrea de Serveis a la Persona de Sant Joan 
Despí (avinguda Barcelona, 41) matins de dilluns a divendres de 09.00 h a 14.00 h i 
tardes  de dilluns i dimecres de 17.00 h a 19.00 h . Abans del 20 de febrer de 2014. 
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ANNEXA  Núm.: 7.2 
ANY: 2014 
DEPARTAMENT: SOLIDARITAT 
 
PRESSUPOST INICIAL PREVIST:   

Partida pressupostària : 19.929.489 
Import disponible:    9.000,00 € 
Aquest import estarà condicionat al pressupost que sigui aprovat de l’exercici de l’any 
2014  
 
OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ: Convenis anuals  

Recolzament a  ONGs o entitats sense ànim de lucre del municipi per al 
desenvolupament de programes, activitats o serveis que fomentin la solidaritat en la 
ciutadania santjoanenca i/o afavoreixin el desenvolupament econòmic i social de països 
en vies de desenvolupament. 
 
PERÍODE DE VIGÈNCIA DE LA SUBVENCIÓ:   Anual 
 
PROGRAMES, SERVEIS I/O ACTIVITATS QUE ES SUBVENCION ARAN: 

• Suport al funcionament de l’entitat 
• Programacions d’activitats d’interès per a la ciutat 
• Serveis destinats a la millora de les societats desfavorides dels països en vies de 

desenvolupament 
 
QUI POT SOL·LICITAR-LA: 

ONGs o entitats sense ànim de lucre del municipi degudament constituïdes i inscrites 
dins del registre d’entitats locals del municipi. 
 
QUÈ CAL PRESENTAR  : 

Projecte de l’any en curs segons models normalitzats 
 
CRITERI ECONÒMIC DE LA SUBVENCIÓ: 

Es valorarà el cost total de l’activitat o servei, altres possibles ingressos que reverteixin 
en el projecte o servei. 

Del projecte es valorarà l’impacte tant en el si de la societat santjoanenca com en el 
desenvolupament d’altres pobles o regions en vies de desenvolupament. 

Les subvencions atorgades es formalitzaran mitjançant convenis de col·laboració entre 
l’ajuntament de Sant Joan Despí i l’entitat sol·licitant, on es detallarà el període de 
vigència del conveni, els conceptes subvencionats, les quantitats i els pagaments, les 
condicions per a la justificació,i altres acords per al correcte desenvolupament del 
projecte. 

Amb caràcter general, el pagament de les subvencions s’efectuarà en dos terminis. El 
primer pagament del 80% de la subvenció concedida, en el termini d’un mes, a contar 
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des de la signatura del conveni i el segon del 20% restant, contra presentació de les 
justificacions de l’activitat subvencionada. 
 
CONDICIONS PER A LA  JUSTIFICACIÓ: 
- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se en dues fases: 

FASE 1-Justificació econòmica: 
Abans del 31 d’octubre de 2014 
Caldrà presentar: 

-MODEL JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DELS CONVENIS I 
SUBVENCIONS, acompanyat de les factures originals o còpies 
compulsades per un valor total mínim al de la subvenció atorgada. 
 

 FASE 2-Justificació del conveni de l’any en curs  
 Abans de 12 de desembre de 2014 

Caldrà presentar: 
a)MODEL MEMÒRIA 2014 
b)Documentació gràfica on consti”amb el suport de l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí” o si no és possible, declaració que no s’ha realitzat. En cas 
de fer documents audiovisuals, caldrà facilitar-ne una còpia. 

 
MODELS DE DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR I ON TROBA R-LES 

Els models normalitzats es poden trobar a la pàgina web municipal (www.sjdespi.cat) al 
Portal DESPIENTITATS. 
 
LLOC I TERMINI PER A  LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD S A 
SUBVENCIONS 2014: 

Les entitats que concorrin a la convocatòria hauran de presentar el Projecte 2014 com a  
documentació requerida a l’equipament municipal de l’Àrea de Serveis a la Persona de 
Sant Joan Despí (avinguda Barcelona, 41) matins de dilluns a divendres de 09.00 h a 
14.00 h i tardes de dilluns i dimecres de 17.00 h a 19.00 h. Termini:  abans del 10 de 
gener de 2014 
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ANNEX  Núm.: 8 
ANY: 2014 
DEPARTAMENT: GENT GRAN 
 
PRESSUPOST INICIAL PREVIST:   

Partida pressupostària: 18. 232.489 
Import disponible:    6.606.54  € 
Aquest import estarà condicionat al pressupost que sigui aprovat de l’exercici de l’any 
2014.  
 
OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ:  Convenis i subvencions  

Subvenció a entitats registrades al registre municipal sota l’epígraf de gent gran 
 
PERÍODE DE VIGÈNCIA DE LA SUBVENCIÓ:  Anual 
 
PROGRAMES, SERVEIS I/O ACTIVITATS QUE SE SUBVENCION ARAN:  

Són objecte  de subvenció totes aquelles activitats de promoció i dinamització de les 
pròpies entitats així com una part del funcionament intern de les pròpies. 
 
QUI POT SOL·LICITAR-LA:  

Prioritària i preferentment, entitats de gent gran del municipi,  registrades al Registre 
d’entitats de la Generalitat (amb número de registre) i al registre municipal d’entitats  i 
que treballin el concepte d’ENVELLIMENT ACTIU a través de la planificació 
d’activitats de promoció del col·lectiu de la gent gran.  

També i en casos excepcionals, podran sol·licitar-la altres entitats i/o col·lectius del 
municipi que presentin un programa de treball intergeneracional d’envelliment actiu 
amb la gent gran de Sant Joan Despí. 
 
QUÈ CAL PRESENTAR:  Projecte anual d’activitats de dinamització del col·lectiu de 
gent gran i el seu pressupost corresponent.  
 
CRITERI  ECONÒMIC DE LA SUBVENCIÓ: 

Se subvencionaran els projectes adreçats a la promoció de l’envelliment actiu i la 
dinamització del col·lectiu de gent gran del municipi. 
 
CONDICIONS PER A LA  JUSTIFICACIÓ: 

- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se en dues fases: 
FASE 1-Justificació econòmica: 
Abans del 31 d’octubre de 2014 
Caldrà presentar: 

-MODEL DE JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DELS CONVENIS I 
SUBVENCIONS, acompanyat de les factures originals o còpies 
compulsades per un valor total mínim al de la subvenció atorgada. 
 

  



 

Camí del Mig, 9 
Tel. 93 480 60 00 – Fax 93 480 60 55 
08970 Sant Joan Despí 
 

 
 

FASE 2-Justificació del conveni de l’any en curs  
 Abans de 12 de desembre de 2014 

Caldrà presentar: 
a)MODEL MEMÒRIA 2014 
b)Documentació gràfica on consti ”amb el suport de l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí” o, si no és possible, declaració que no s’ha realitzat. 
En cas de fer documents audiovisuals, caldrà facilitar-ne una còpia. 

 
MODELS DE DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR I ON TROBA R-LES 

Els models normalitzats es poden trobar a la pàgina web municipal (www.sjdespi.cat) al 
Portal DESPIENTITATS. 
 
LLOC I TERMINI PER A  LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD S A 
SUBVENCIONS 2014: 

Les entitats que concorrin a la convocatòria hauran de presentar el Projecte 2014 com a  
documentació requerida a l’equipament municipal de l’Àrea de Serveis a la Persona de 
Sant Joan Despí (avinguda Barcelona, 41) matins de dilluns a divendres de 09.00 h a 
14.00 h i tardes  de dilluns i dimecres de 17.00 h a 19.00 h. Termini:  abans del 10 de 
gener de 2014. 
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ANNEX  Núm.: 9 
ANY: 2014 
DEPARTAMENT: SANITAT 
 
PRESSUPOST INICIAL PREVIST:   

Partida pressupostària: Altres transferències 05.313.489 
Import disponible:    4.870 euros 
Aquest import estarà condicionat al pressupost que sigui aprovat de l’exercici de l’any 
2014.  
 
OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ: Convenis anuals i ajuts puntuals. Suport a 
entitats del municipi per al desenvolupament de programes, activitats o serveis 
relacionats amb la millora de la salut de la població, a informar la població en 
temes de salut pública o desenvolupar programes d’interès sanitari per a la 
població.  
 
PERÍODE DE VIGÈNCIA DE LA SUBVENCIÓ:  Anual 
 
PROGRAMES, SERVEIS I/O ACTIVITATS QUE SE SUBVENCION ARAN: 

- Suport al funcionament ordinari de les entitats locals. 
- Programes d’educació per a la salut en general. 
- Activitats destinades a disminuir el risc de malaltia. 
- Serveis ordinaris d’acompanyament preventius a activitats i programes 

municipals. 
- Campanyes de sensibilització en temes de salut per a la població. 

 
QUI POT SOL·LICITAR-LA: 

Entitats sanitàries del municipi i entitats sense ànim de lucre supramunicipals però que 
realitzin campanyes o activitats dins la nostra població. 
 
QUÈ CAL PRESENTAR: 

Projecte de l’any en curs segons model normalitzat. 
 
CRITERI ECONÒMIC DE LA SUBVENCIÓ: 

La subvenció no serà superior al cost total de l’activitat. Es valorarà del projecte, entre 
altres aspectes, el grau d’interès i l’impacte sanitari per a la població, el seu impacte al 
municipi, existència o no d’edicions anteriors, la trajectòria de l’entitat, els recursos 
propis de l’entitat. 

Les subvencions atorgades es formalitzaran mitjançant convenis de col·laboració a 
cadascuna de les entitats, on es detallarà el període de vigència del conveni, els 
conceptes subvencionats, la quantitat subvencionada i els pagaments i condicions per a 
la seva justificació. 

Amb caràcter general, el pagament de les subvencions s’efectuarà en dos terminis. El 
primer pagament del 80% de la subvenció concedida, en el termini d’un mes, comptador 
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des de la signatura del conveni, i el segon 20% restant, contra la presentació de les 
justificacions de l’activitat subvencionada. 
 
CONDICIONS PER A LA  JUSTIFICACIÓ: 

- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se en dues fases: 
FASE 1-Justificació econòmica: 
Abans del 31 d’octubre de 2014 
Caldrà presentar: 

-MODEL DE JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DELS CONVENIS I 
SUBVENCIONS, acompanyat de les factures originals o còpies 
compulsades per un valor total mínim al de la subvenció atorgada. 
 

 FASE 2-Justificació del conveni de l’any en curs  
 Abans de 12 de desembre de 2014 

Caldrà presentar: 
a)MODEL MEMÒRIA 2014 
b)Documentació gràfica on consti ”amb el suport de l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí” o, si no és possible, declaració que no s’ha realitzat. 
En cas de fer documents audiovisuals, caldrà facilitar-ne una còpia. 

 
MODELS DE DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR I ON TROBA R-LES 

Els models normalitzats es poden trobar a la pàgina web municipal (www.sjdespi.cat) al 
Portal DESPIENTITATS. 
 
LLOC I TERMINI PER A  LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD S A 
SUBVENCIONS 2014: 

Les entitats que concorrin a la convocatòria hauran de presentar el Projecte 2014 com a  
documentació requerida  al  Registre General de l’Ajuntament de Sant Joan Despí (camí 
del Mig, 9, matins de dilluns a divendres de 08.00 h a 14.00 h i tardes de dimecres de 
16.30 h a 19.00 h). Termini:  abans del 10 de gener de 2014. 
 
 
 
 


