
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

ALTRES ORGANISMES

CONSORCI DEL BARRI DE LA MINA

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de
lucre que duguin a terme actuacions cíviques, socials, educatives, lúdiques, culturals i esportives en el
barri de la Mina a Sant Adrià de Besòs i que promou el Consorci del Barri de la Mina (ref. BDNS 497010).

El Consorci del barri de la Mina té com a finalitat de caràcter general dirigir, coordinar i executar l'aplicació del
Pla de Transformació del barri, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya i pel ple de l'Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs.

El Pla de Transformació del barri de la Mina té per finalitat abordar de manera global i integrada, estratègies
que permetin la millora de la qualitat de vida de les persones que viuen en aquest barri i evitar les causes que
generen l'exclusió social.

Les subvencions tenen com a objectiu la millora de la qualitat de vida, la prevenció dels processos d'exclusió
social i la promoció de la igualtat d'oportunitats d'infants, joves i adults, del barri de la Mina.

 

Resolc,

 

Article 1.- Convocatòria

S'obre convocatòria per l'any 2020 per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre que
duguin a terme actuacions cíviques, socials, educatives, culturals, lúdiques i esportives en el barri de la Mina a
Sant Adrià del Besòs, de conformitat a les Bases aprovades en el DOGC núm. 8053 de 30 de gener de 2020.

 

Article 2.- Quantia i aplicació pressupostària

2.1 La quantia màxima disponible pel 2020 és de //56.829,30//€ per a subvencions d'actuacions.

2.2 L'atorgament de les subvencions es farà amb càrrec del capítol 4 i en el cas de petites inversions en bens
d'equipaments per les actuacions subvencionables amb càrrec el capítol 6 del pressupost del Consorci del barri
de la Mina per a l'any 2020.

2.3 La concessió de subvencions estarà supeditada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els
pressupostos del Consorci del barri de la Mina per a l'any 2020.

 

Article 3.- Sol·licituds

3.1 Les sol·licituds s'han de formular en impresos normalitzats que es facilitaran a les dependències del
Consorci del barri de la Mina, carrer del Mar, 12-14, entl., del barri de la Mina a Sant Adrià de Besòs.

3.2 Les sol·licituds, una vegada emplenades, han d'anar acompanyades dels documents que s'indiquin en els
impresos per acreditar les condicions exigides.

3.3 Una mateixa entitat podrà sol·licitar subvenció per més d'un projecte, però haurà de presentar una
sol·licitud per cada projecte que hagi previst realitzar.

3.4 El termini de presentació de les sol·licituds és d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de publicació
d'aquesta convocatòria.

3.5 Les sol·licituds s'han de presentar en les dependències del Consorci del barri de la Mina o, en el seu cas,
per qualsevol de les fórmules que estableix l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment
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Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Article 4.- Documentació

A les sol·licituds s'hi haurà d'adjuntar la documentació següent:

a) Declaració del compliment de l'obligació establerta a l'article 42.1 RDL 1/2013, de 29 de novembre, Text
Refós de la Llei General de Drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, de donar
ocupació almenys a un 2% de treballadors/es amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors/es de
l'entitat, en cas d'empreses de 50 o més persones treballadores, o de l'aplicació de les mesures alternatives de
caràcter excepcional que regulen el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i el Decret 322/2011, de 19 d'abril

b) Memòria explicativa de les accions a desenvolupar on es desglossin els conceptes que es pretenen
subvencionar, per tal que l'òrgan concedent pugui determinar les despeses que tenen aquest caràcter.

c) Els estatuts de l'entitat i, si s'escau, les modificacions estatutàries posteriors.

d) DNI del representant legal de l'entitat i document acreditatiu de la representació.

e) Còpia de la inscripció de l'entitat en el registre corresponent.

f) Declaració responsable d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries davant les entitats consorciades
i de la Seguretat Social.

g) Declaració del compliment dels requisits per l'obtenció de condició de beneficiari de subvenció o entitat
col·laboradora establerta en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones, (BOE
núm. 276, de 18 de novembre de 2003).

 

Article 5.- Tramitació, Resolució i Notificació

5.1 Les actuacions objecte de la present convocatòria hauran de finalitzar com a màxim el 31 de desembre de
2020.

5.2. La resolució de l'expedient de subvenció, a proposta de l'òrgan instructor, correspon a la Comissió
Executiva del Consorci del barri de la Mina, sens perjudici de la possibilitat de delegació expressa a favor del
President de la Comissió Executiva.

5.3 El termini de resolució i notificació de les subvencions serà d'un màxim de sis mesos a comptar des de la
data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Si transcorregut aquest termini, no s'ha dictat
resolució expressa, caldrà entendre desestimada la sol·licitud.

5.4 En l'atorgament de les subvencions es tindrà en compte la complementarietat dels diferents projectes
seleccionats, així com amb d'altres projectes que s'estiguin duen a terme o estigui previst dur a terme dins el
Pla de Transformació del barri de la Mina.

5.5 La resolució de concessió o de denegació de la subvenció, que ha de ser motivada, s'ha de notificar
individualment a l'interessat.

5.6 Les aportacions que es poden concedir no generen cap dret de continuïtat en l'assignació de finançament
als destinataris per a exercicis successius.

 

Article 6.- Recursos

Contra la resolució d'atorgament de la subvenció, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar, en
el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva notificació, recurs d'alçada davant del Consell de
Govern, en els termes que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Article 7. Publicitat

El Consorci del barri de la Mina publicarà en el DOGC les subvencions concedides amb expressió de la
convocatòria, el programa i crèdit pressupostari al que s'imputen, el beneficiari i la quantitat concedida amb la
finalitat de la subvenció.
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Disposició final.- Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el DOGC.

 

Sant Adrià de Besòs, 16 de gener de 2020

 

Francesc Iglesies i Riumalló

President de la Comissió Executiva

 

(20.052.051)
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