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ANNEX  Núm.: 1.1 CONVENIS  ANUALS I/O SUBVENCIONS PUNTUALS 
ANY: 2016 
DEPARTAMENT: PROMOCIÓ ASSOCIATIVA 
 
PRESSUPOST INICIAL PREVIST:   
Partida pressupostària: 25.3385.489 transferències a entitats 
Import disponible:  268.500 € 
Aquest import es distribuirà en cinc àmbits, segons uns percentatges indicatius. Les 
quantitats parcials es podran vincular, en cas que sigui necessari, en funció del nombre i 
tipologia de la totalitat dels projectes presentats. 
Aquest import estarà condicionat al pressupost que sigui aprovat de l’exercici de l’any 
2016 
 
OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ:  
Suport a entitats del municipi per al desenvolupament de programes anuals, 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, la participació i la promoció del associacionisme.  

La subvenció als diferents projectes i activitats es podran formalitzar mitjançant un 
conveni de col·laboració, si així  es considera. 
 
PERÍODE DE VIGÈNCIA DE LA SUBVENCIÓ:  Anual 
 
PROGRAMES, SERVEIS I/O ACTIVITATS QUE ES 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. 

Els programes, serveis i/o activitats que  es presentin hauran d’estar adscrites a un dels 
següents àmbits: 
 
� Àmbit 1.- FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ A L'ASSOCIACION ISME 

VEÏNAL 
QUI POT SOL·LICITAR-LA: Associacions de veïns inscrites al registre d'entitats 
del municipi de Sant Joan Despí que desenvolupin programes / activitats que 
estimulin la participació veïnal a la ciutat  i /o donin serveis regulars a les necessitats 
del veïnat. 

 
� Àmbit 2:  PROMOCIÓ DE L’ASSOCIACIONISME A LA PARTICIPACIÓ 

EN LA CULTURA TRADICIONAL I  POPULAR 
QUI POT SOL·LICITAR-LA:  Associacions culturals  inscrites al registre 
d'entitats del municipi de Sant Joan Despí que desenvolupen programes / activitats 
que fomenten la participació ciutadana  a través de la difusió i promoció de la 
cultura popular i tradicions tant de les autòctones de Catalunya com de les 
originàries d'altres comunitats i pobles d'Espanya. 
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� Àmbit 3: PROMOCIÓ DE L’ASSOCIACIONISME A LA PARTICI PACIÓ 
DINS DE LA CREACIÓ ARTÍSTICA I ALTRES MANIFESTACION S 
CULTURALS SINGULARS 
QUI POT SOL·LICITAR-LA: entitats culturals inscrites al registre local d'entitats 
de Sant Joan Despí, o de fora del municipi o amb caràcter supramunicipal, que  
fomentin la participació i la pràctica en diferents camps de la creació i les arts en 
general o en altres iniciatives culturals singulars, d’interès per a la ciutat. 

 
� Àmbit 4:  PROMOCIÓ DE L’ASSOCIACIONISME A LA PARTICIPACIÓ 

MITJANÇANT LA COMUNICACIÓ I ÚS DELS TIC 
QUI POT SOL·LICITAR-LA:  entitats culturals inscrites al registre local d'entitats 
de Sant Joan Despí que desenvolupin un  programa anual d'activitats de 
comunicació àudio, visual, escrita, o d'ús dels TIC,  per fomentar la participació, 
l'associacionisme local,  i/o promocionar la cultura de Sant Joan Despí fora del 
municipi. 

 
� Àmbit 5: PROMOCIÓ DE L’ASSOCIACIONISME A LA  PARTIC IPACIÓ 

EN PROGRAMES D'EDUCACIÓ AL LLEURE: SERVEIS D’ESPLAI  
QUI POT SOL·LICITAR-LA:  entitats d'educació en el lleure inscrites al registre 
local d'entitats que desenvolupin programes d'activitats o serveis estables, orientats a 
fomentar la participació i l’educació en valors  dins de l'ocupació del temps lliure no 
lectiu d'infants i joves del barri-ciutat. 
 

QUÈ CAL PRESENTAR: 
S’han de presentar els diferents models normalitzats  establerts: 

-Sol·licitud de la subvenció de l’àmbit corresponent 
-Projecte anual d’activitats de l’any en curs  
- Certificat d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o 
declaració responsable,  en els supòsits previstos en l’article 24 RD 887/2006, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, segons model 
normalitzat 

Es pot adjuntar a més: 
-El projecte detallat del desenvolupament del servei o activitat concreta, si es 
 considera. 

El models normalitzats es podran trobar via web, a la pàgina de l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí (www.sjdespi.cat) al portal DESPIENTITATS (www.despientitats.cat). 
 
LLOC I TERMINI PER A  LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD S: 
Les entitats que concorrin a la convocatòria hauran de presentar la sol·licitud amb la 
documentació requerida al Registre General de l’Ajuntament de Sant Joan Despí (camí 
del Mig, 9, de dilluns a divendres de 8.30 h a 14 h i dimecres de 16.30 h a 19 h) com a 
màxim el dia 31 de desembre de 2015. 
 
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el 
procediment administratiu comú, dins del termini previst.  
 
Excepcionalment els projectes/activitats puntuals i extraordinaris que no han estat 
possible preveure’ls al programa anual d’activitats i amb data de realització dins del 
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2016, es podran presentar de forma excepcional durant l’any en curs i en funció de la 
seva data de realització definitiva. 
 
CRITERIS ECONÒMICS DE LA SUBVENCIÓ: 
• La subvenció no serà superior al cost total del projecte/activitat, i la seva quantia es 

determinarà tenint en compte l’aplicació dels criteris específics de cadascun dels 
àmbits, amb una assignació de punts segons la TAULA 1. 

 
• 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 justificar i altres acords per al compliment del  correcte desenvolupament del 
projecte objecte del suport econòmic. 

 
MESURES DE DIFUSIÓ DEL FINANÇAMENT PÚBLIC: 
L’entitat beneficiària haurà de donar adequada publicitat al caràcter públic de la 
subvenció en l’execució del projecte, per la qual cosa haurà 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 si escau, en cartells, mitjans electrònics o audiovisuals, plaques 
commemoratives, etc. 
 
PAGAMENTS: 
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.  
 
JUSTIFICACIÓ: TERMINI I DOCUMENTACIÓ: 
- S’haurà de justificar com a mínim el total de la subvenció atorgada. 
- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se en dues fases: 

FASE 1-Justificació econòmica: 

Termini: Fins el 31 d’octubre de 2016 
Caldrà presentar: 

MODEL MEMÒRIA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DELS CONVENIS I 
SUBVENCIONS segons model normalitzat amb la següent documentació: 

• Compromís de presentar la memòria de l’activitat (model normalitzat) 
• Memòria econòmica justificativa de l’activitat subvencionada que comprèn: 

- Declaració responsable (model normalitzat) 
- Relació de despeses corresponents a la subvenció atorgada (model 

normalitzat) 
- Factures originals o còpies compulsades i autentificades, amb les 

corresponents còpies, amb la signatura del representant i segell de 
l’entitat amb el justificant de pagament. Les factures han d’anar amb el 
mateix ordre de la relació de despeses. 
En el cas que l’import imputat de la factura sigui menor al 100%, 
s’haurà de fer constar a la factura l’import que s’imputa amb la 
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signatura del representant de l’entitat. 
- En el cas que es justifiqui la subvenció amb despeses de personal: 

� Personal contractat: 
• Nòmines originals o còpies compulsades, amb les 

corresponents còpies, autentificades, amb la signatura 
del representant i segell de l’entitat i amb el justificant 
de pagament. 

• Originals amb les corresponents còpies del documents de 
cotització a la Seguretat Social, models TC1 i TC2, 
acompanyats de la corresponent acreditació de 
pagament. 

• Originals amb les corresponents còpies dels documents 
justificatius de la liquidació de l’IRPF efectuada, 
acompanyats de la corresponent acreditació de 
pagament. 

� Professional externs amb retenció d’IRPF 
• Originals amb les corresponents còpies dels documents 

justificatius de la liquidació de l’IRPF efectuada, 
acompanyats de la corresponent acreditació de 
pagament. 

- Relació d’altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat, amb 
indicació d’import i procedència o declaració de la seva inexistència 
(model normalitzat) 

- Si s’escau, indicació dels criteris de repartiment dels costos generals i/o 
indirectes incorporats a la relació. 

- Si s’escau, els pressupostos sol·licitats de conformitat amb l’art. 31.3 de 
la Llei general de subvencions. 

El models normalitzats es podran trobar via web, a la pàgina de l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí (www.sjdespi.cat) al portal DESPIENTITATS (www.despientitats.cat). 
 

FASE 2-Justificació d’activitats: 

Termini: Fins el 31 de desembre de 2016 
Caldrà presentar: 

MODEL MEMÒRIA JUSTIFICACIÓ ACTIVITATS CONVENIS I 
SUBVENCIONS segons model normalitzat amb la següent documentació: 

• Memòria de justificació d’activitats (model normalitzat) 

• Documentació gràfica on consti ”amb el suport de l’Ajuntament de Sant Joan 
Despí” o, en el seu defecte, declaració que no s’ha realitzat. En cas de fer 
documents audiovisuals, caldrà facilitar-ne una còpia. 

 
El models normalitzats es podran trobar via web, a la pàgina de l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí (www.sjdespi.cat) al portal DESPIENTITATS (www.despientitats.cat). 
 
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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TAULA 1  

BAREMACIÓ CRITERIS ESPECÍFICS: 
 
ÀMBIT 1.- FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ A L'ASSOCIACION ISME VEÏNAL 
Percentatge indicatiu de pressupost disponible:  6,5% 
 
Criteris específics: (fins a 100 punts) 
Activitats puntuals  del programa anual que estimulin la participació veïnal al barri.  
 

10 punts 

Activitats i/o serveis regulars  del programa anual destinats a les necessitats de la 
comunitat veïnal i amb incidència  al territori.  
 

20 punts 

Grau d’incidència de les activitats/serveis a la cohesió social del veïnat, especialment a les 
zones més deficitàries. 
 

15 punts 

Activitats del programa anual que formin part del calendari  festiu de la ciutat 
 

10 punts 

Activitats del programa  anual que es treballin  en col·laboració amb altres entitats del 
municipi , barri, òrgans participatius o altres projectes de ciutat. 
 

15 punts 

Viabilitat del programa/activitat, on es valorarà:           
o Recursos propis, infraestructures i materials                                                                                                                
o Recursos humans (socis, personal voluntari o professionals implicats, 

col·laboradors) 
o Històric anterior i perspectives de continuïtat de l'activitat. 
o Singularitat de la proposta 
o Equilibri pressupostari del programa / activitat  
o Incidència de la subvenció en la viabilitat de l'activitat                                                                                                                          

30 punts 

 
ÀMBIT 2:  PROMOCIÓ DE L’ASSOCIACIONISME  A LA PARTICIPACIÓ EN LA CU LTURA 
TRADICIONAL I  POPULAR     
Percentatge indicatiu de pressupost disponible: 26% 
 
Criteris específics: (fins a 100 punts) 
Activitats puntuals  dins del programa anual que estimulin la participació ciutadana en la 
promoció de la cultura popular i  tradicional. 

 

10 punts 

Activitats i/o serveis regulars dins del programa anual, destinats a la formació  i pràctica 
de la cultura popular i tradicional. 

 

20 punts 

Activitats del programa que formin part del calendari  festiu de la ciutat. 
 

15 punts 

Activitats del programa  que es treballin  en col·laboració amb altres entitats del municipi, 
barri, òrgans participatius o altres projectes de ciutat 
 

15 punts 

Activitats amb projecció de la ciutat de Sant Joan Despí fora del municipi. 
 

10 punts 

Viabilitat del programa/activitat, on es valorarà:           
o Recursos propis, infraestructures i materials                                                                                                               
o Recursos humans (socis, personal voluntari o professionals implicats, 

col·laboradors) 
o Històric anterior i perspectives de continuïtat de l'activitat. 
o Singularitat de la proposta 
o Equilibri pressupostari del programa / activitat  
o Incidència de la subvenció en la viabilitat de l'activitat                                                                                                                          

30 punts 
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ÀMBIT 3: PROMOCIÓ DE L’ASSOCIACIONISME A LA PARTICI PACIÓ DINS DE LA 
CREACIÓ ARTÍSTICA I ALTRES MANIFESTACIONS CULTURALS  SINGULARS 
Percentatge indicatiu de pressupost disponible: 9% 
 
Criteris específics: (fins a 100 punts) 
Activitats puntuals  dins del programa anual d’estímul a la participació ciutadana, 
promoció o divulgació de la pràctica cultural o artística 
 

10 punts 

Activitats i/o serveis regulars dins del programa anual destinats a la formació  i pràctica de 
l'activitat cultural o artística 
 

10 punts 

Caire innovador i/o peculiaritat del programa/activitat 
 

10 punts 

Activitats del programa que formin part del calendari  festiu de la ciutat 
 

15 punts 

Activitats del programa  que es treballin  en col·laboració amb altres entitats del municipi, 
barri, òrgans participatius o altres projectes de ciutat 
 

15 punts 

Activitats amb projecció de la ciutat de Sant Joan Despí fora del municipi 
 

10 punts 

Viabilitat del programa/activitat, on es valorarà:           
o Recursos propis, infraestructures i materials                                                                                            
o Recursos humans (socis, personal voluntari o professionals implicats, 

col·laboradors) 
o Històric anterior i perspectives de continuïtat de l'activitat. 
o Singularitat de la proposta 
o Equilibri pressupostari del programa / activitat  
o Incidència de la subvenció en la viabilitat de l'activitat                                                                                                                          

30 punts 

                                                                                                                     
 
ÀMBIT 4:  PROMOCIÓ DE L’ASSOCIACIONISME A LA PARTICIPACIÓ MIT JANÇANT LA 
COMUNICACIÓ I ÚS DELS TIC 
Percentatge indicatiu de pressupost disponible: 6,5% 
 
Criteris específics: (fins a 100 punts) 
Pla anual d' activitats que estimulin la participació en activitats de la ciutat, aportant eines 
de comunicació i/o suport a la seva divulgació. 
 

10 punts 

Pla anual d'activitats o serveis regulars de formació o assessorament que aportin eines per 
potenciar l’ús dels tic dins del moviment associatiu local 
 

20 punts 

Caire innovador i /o l’ampliació de la difusió dels continguts adaptats a través de les 
xarxes socials, webs, blocs, etc 
 

10 punts 

Activitats del programa que promocionin o formin part del calendari  festiu de la ciutat. 
 

10 punts 

Activitats del mitjà de comunicació que es  treballin  en col·laboració amb altres entitats 
del municipi, barri, òrgans participatius o altres projectes de ciutat. 
 

10 punts 

Activitats amb projecció de la ciutat de Sant Joan Despí fora del municipi 
 

10 punts 
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Viabilitat del programa/activitat , on es valorarà:           
o Recursos propis infraestructures i materials                                                                                                                
o Recursos humans (socis, personal voluntari o professionals implicats, 

col·laboradors) 
o Històric anterior i perspectives de continuïtat de l'activitat. 
o Singularitat de la proposta 
o Equilibri pressupostari del programa / activitat  
o Incidència de la subvenció en la viabilitat de l'activitat                                                                                                                          

30 punts 

 
ÀMBIT 5: PROMOCIÓ DE L’ASSOCIACIONISME A LA PARTICI PACIÓ EN PROGRAMES 
D'EDUCACIÓ AL LLEURE: SERVEIS D’ESPLAI 
Percentatge indicatiu de pressupost disponible: 52% 
 
Criteris específics: (fins a 100 punts)                                                                                                 
Activitats puntuals  dins del programa anual, que estimulin  la participació i educació en 
valors d’infants i joves, amb d'incidència en el territori (barri - ciutat)  
 

5 punts 

Activitats i/o serveis regulars  dins del programa anual, destinats a la participació d’infants 
i joves, amb incidència en el territori (barri - ciutat)  
 

20 punts 

Idoneïtat amb les necessitats de les famílies i infants destinataris potencials (durada, 
estimació de participants, treball amb les famílies) 
 

10 punts 

Qualitat de les activitats /serveis (formació de l'equip educatiu, foment del voluntariat, 
tipologia  d'activitats)    

 

10 punts 

Incidència de les activitats/ serveis a la cohesió social del barri, especialment a les zones 
més deficitàries. 
 

15 punts 

Activitats del programa que formin part del calendari  festiu de la ciutat. 
 

10 punts 

Activitats del programa  que es treballin  en col·laboració amb altres entitats del municipi, 
barri, òrgans participatius o altres projectes de ciutat 
 

10 punts 

Viabilitat del programa/activitat, on es valorarà:           
o Recursos propis, infraestructures i materials                                                                                                                
o Recursos humans (socis, personal voluntari o professionals implicats, 

col·laboradors) 
o Històric anterior i perspectives de continuïtat de l'activitat. 
o Singularitat de la proposta 
o Equilibri pressupostari del programa / activitat  
o Incidència de la subvenció en la viabilitat de l'activitat                                                                                               

20 punts 

 
 


