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Aprovació de la convocatòria de subvencions per al 2015.- Vistes les 
bases redactades per la convocatòria de subvencions a concedir per 
l’Ajuntament de Piera, en els àmbits de difusió cultural, de difusió del 
patrimoni cultural, natural, tradicional i popular, de formació no reglada i 
de recerca, d’animació sociocultural, d’activitats veïnals i de promoció i 
pràctica de l’esport, per a l’any 2015. 
Vistes les corresponents consignacions pressupostàries de les partides 
0203.4890.3340, 0304.4890.3386, 0304.4890.3391, 0205.4890.3410 i 
0203.4890.4591, per unanimitat dels assistents, s’acorda: 
Primer.- Obrir convocatòria pública per a la concessió, en règim de 
concurrència competitiva de les subvencions en els àmbits de cultura, 
festes, joventut, esports i barris. 
Segon.- Aprovar les bases específiques que han de regir l’atorgament de 
subvencions en els àmbits esmentats per l’exercici 2015, el text íntegre de 
les quals és el següent: 
 
«BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA 
DE SUBVENCIONS PER ALS PROGRAMES QUE PRESENTIN LES 
ENTITATS I LES ASSOCIACIONS DE PIERA» 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- Objecte de la subvenció 
 
L’objecte de les presents bases és regular i definir les condicions i els 
procediments per sol·licitar, obtenir i justificar les subvencions atorgades 
per l’Ajuntament de Piera a les entitats i associacions de Piera. 
Les subvencions que atorgui l’Ajuntament participen del caràcter 
discrecional que estableix el Reglament dels Serveis de les Corporacions 
Locals i, per tant, poden ser lliurement revocables i reduïdes. D’altra banda, 
no generen cap dret per a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors 
i no es poden al·legar com a precedent. 
 
SEGONA.- Activitats subvencionables 
 
Les activitats subvencionables hauran d’estar incloses dins els següents 
tipus: 



 
1. Activitats de difusió cultural 
2. Iniciatives de recuperació i difusió del patrimoni cultural, natural, 
tradicional i popular 
3. Activitats de formació no reglada i de recerca 
4. Activitats d’animació sociocultural 
5. Activitats de les associacions de veïns 
6. Activitats de promoció i pràctica de l’esport 
 
TERCERA.- Import de la subvenció 
 
L’import a subvencionar estarà en funció de la partida corresponent prevista 
en el  Pressupost General de l’Ajuntament de l’exercici en curs. 
Es contemplaran com a subvenció les aportacions de materials, 
infraestructures, serveis i anàlegs que faciliti l’Ajuntament.  
En cas de subvencions per petites inversions es prioritzarà no haver-ne rebut 
cap en anys anteriors. 
 
QUARTA.- Sol·licitants 
 
Totes les entitats ubicades a Piera, així com els col·lectius que es formin al 
terme municipal i que vulguin desenvolupar programes i projectes que 
portin a terme durant l’any natural. 
Per poder-ho fer hauran de complir les següents condicions: 
 
1. Les entitats ciutadanes hauran d’estar legalment constituïdes. 
2. Tenir el domicili social dins el terme municipal de Piera i que l’activitat 
es faci a Piera. 
3. Que l’activitat subvencionable no tingui caràcter lucratiu. 
4. Que les entitats sol·licitants estiguin al corrent de les obligacions fiscals 
amb Hisenda i Seguretat Social. 
5. És requisit de les entitats sol·licitants que estiguin al corrent de les 
justificacions econòmiques corresponents a projectes subvencionats en 
convocatòries anteriors, sempre que el termini de justificació de les quals ja 
hagi finalitzat. 
 
6. Responsabilitat civil i titulació adient en el cas que es facin activitats. 
 
CINQUENA.- Sol·licituds 
 
La sol·licitud cal formalitzar-la en el model normalitzat complimentat 
íntegrament i presentar-la al registre de l’Ajuntament adjuntant la següent 
documentació: 



 
1) Fotocòpia del DNI de la persona autoritzada per a la signatura de 
l’acceptació de la subvenció 
2) Fotocòpia de la targeta d’Identificació Fiscal de l’entitat peticionària 
(només la 1a vegada) 
3) Fotocòpia dels estatuts de l’entitat sol·licitant inscrits al Registre 
d’Associacions de la Generalitat de Catalunya (només la primera vegada) 
4) Projecte o memòria detallada de l’activitat a executar amb el 
corresponent pressupost d’ingressos i despeses 
5) Declaració en què constin les subvencions sol·licitades i les aprovades 
per a l’execució de l’acció per la qual se sol·licita la subvenció a altres 
administracions o al mateix Ajuntament de Piera 
6) Model normalitzat de dades per a la transferència bancària per a 
pagament de la tresoreria de l’Ajuntament 
 
Els models normalitzats de sol·licitud i de transferència bancària, així com 
les bases específiques reguladores d’aquesta convocatòria, es poden obtenir 
a la web de l’Ajuntament: www.viladepiera.cat i a les oficines de 
l’Ajuntament. 
El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 16 de febrer de l’any en 
curs. 
La presentació dels documents esmentats serà condició necessària per a la 
tramitació de la sol·licitud. 
En el cas que la documentació fos incorrecta o incompleta, l’Ajuntament de 
Piera reclamarà la rectificació o la informació necessàries. 
Si en el termini de deu dies hàbils l’interessat no fa la rectificació 
demanada, se li tindrà per desistida de la seva petició. 
 
SISENA.- Òrgans competents 
 
Instrucció: la regidoria corresponent de l’Ajuntament de Piera 
Debat, anàlisi i proposta: la Junta de Govern de l’Ajuntament de Piera 
3. Resolució de la concessió: L’òrgan competent de l’Ajuntament que en 
funció de la quantitat subvencionada estableixi l’article 21 i 22 de la Llei de 
Bases de Règim Local 7/1985. 
 
SETENA.- Criteris de valoració 
 
Les propostes presentades avaluades per la Junta de Govern d’acord amb un 
barem màxim de 50 punts distribuïts amb els següents criteris: 
 
1. La projecció i l’interès general per al conjunt de la població de Piera 
2. El caràcter innovador de l’activitat 



3. La no capacitat de finançament del projecte per altres vies 
4. L’antiguitat de l’entitat i les activitats fetes en anys anteriors 
5. La capacitat organitzativa de l’entitat o el grup 
6. El nombre de socis de l’entitat en proporció a la població del barri 
Es valoraran les aportacions de material, infraestructures, serveis i anàlegs 
que faciliti l’Ajuntament. 
 
VUITENA.- Obligacions del sol·licitant 
 
Sempre que l’Ajuntament ho sol·liciti, l’entitat o col·lectiu que demani la 
subvenció s’haurà de comprometre a oferir alguna activitat gratuïta a la 
regidoria corresponent dintre de la seva programació anual. 
Tota la documentació impresa o emesa de publicitat per mitjans escrits o 
audiovisuals ha de ser en català i es farà constar el lema «amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Piera», amb el logotip de l’Ajuntament. 
 
NOVENA.- Resolució i pagament 
 
Els beneficiaris rebran la resposta respecte la sol·licitud de subvenció, 
aprovada per l’òrgan corresponent, en un termini màxim de dos mesos des 
del termini de presentació de sol·licituds. 
 
DESENA.- Forma de justificació i termini 
 
Les entitats o grups subvencionats tenen l’obligació de presentar els 
següents documents: 
 
1. Exemplars dels materials de difusió i propaganda impresa o radiofònica 
2.Model justificatiu de despeses (es pot obtenir al web: 
www.viladepiera.cat) 
3.Qualsevol altre document que l’Ajuntament cregui necessari 
 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se durant l’any en curs. 
 
La manca de justificació comportarà la revocació de la subvenció concedida 
i, en conseqüència, la devolució dels fons públics no justificats. Així mateix 
es tindrà en compte per a properes convocatòries. 
 
ONZENA.- Subvencions d’altres administracions 
 
La subvenció de l’Ajuntament serà compatible amb les rebudes d’altres 
administracions o ens públics sempre que no superin el 100% del total del 
projecte subvencionat. 



 
DOTZENA.- Vigència 
 
Les presents Bases Reguladores de la Convocatòria de Subvencions per als 
programes i projectes que presentin les entitats i els col·lectius culturals de 
Piera seran vigents per a l’exercici del 2015 i subsegüents fins que es 
modifiquin o deroguin per l’òrgan competent.” 
 
Tercer.- Autoritzar la retenció de crèdit de les partides 0203.4890.3340, 
0304.4890.3386, 0304.4890.3391, 0205.4890.3410 i 0203.4890.4591. 
Quart.-  Exposar al públic les bases i la convocatòria de subvencions durant 
el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la 
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de 
la Corporació d’acord amb allò que estableix l’article 124.2 del Decret 
179/1995, de 13 de juny que aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis i l’article 9 de l’ordenança general de subvencions publicada al 
BOP de data 13 d’octubre de 2011. 
Cinquè.- Establir que el termini de presentació de sol·licituds començava a 
comptar des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria al 
BOP i finalitzarà el dia 16 de febrer de 2015. 
 

 


