OBJECTE.
S’obre el termini de presentació de sol·licituds de subvenció per a projectes, activitats i serveis d’utilitat pública que
tinguin alguna de les següents finalitats:
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1. Difondre els plans i accions municipals.
2. Fomentar valors socials, ambientals, culturals, esportius, de diversitat i d’integració, així com noves
formes de participació.
3. Millorar la cohesió social de la ciutat.
4. Possibilitar el creixement cultural quantitatiu i/o qualitatiu de la ciutat, creant àmbits d’inclusió.
5. Millorar la convivència i el civisme entre la ciutadania.
6. Fomentar accions de prevenció primària i les bones pràctiques en bicicleta, tant a la ciutat com al
medi natural.
7. Promoure, defensar i garantir els drets de la ciutadania.
8. Promoure la igualtat.
9. Millorar la qualitat de vida de les persones amb malalties i les seves famílies.
10. Fomentar la normalització de les persones amb discapacitat.
11. Vetllar per la qualitat de vida de les persones grans.
12. Millorar la qualitat de vida de les persones joves de la ciutat.
13. Facilitar els processos d’emancipació i de participació en la vida social dels i de les joves de la ciutat.
14. Promoure activitats de formació per a famílies.
15. Fomentar els valors socials de l’esport
16. Promoure activitats de formació i valors en el marc de la pràctica esportiva
17. Foment de l’ensenyament/aprenentatge musical.
18. Protegir els animals domèstics, salvatges o exòtics.
19. Vetllar per la millora i conservació del medi ambient i la biodiversitat.
20. Impulsar el programa “Cultiva’t”.
21. Recuperar l’activitat agrícola i ramadera compatible amb la protecció de l’espai natural, promoure el
consum de productes ecològics i de proximitat i reduir el consum d’aigua als sectors domèstic i
industrial.
22. Prevenir la generació de residus i fomentar una bona recollida selectiva en origen.
23. Reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle mitjançant actuacions relacionades amb
l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables.
24. Fomentar la creació i a implantació els Grups d’Autoprotecció d’urbanitzacions.
25. Fomentar i promoure l’activitat física i l’esport mitjançant programes esportius adreçats a la
població.
26. Promoure l’ organització d’esdeveniments i/o competicions esportives.

https://bop.diba.cat

ANUNCI de la convocatòria per a sol·licitar subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d’utilitat
pública i interès social durant l’any 2018.
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Les activitats subvencionades hauran de complir els següents requisits:
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1. Es realitzaran dins el terme municipal de Sant Cugat, tret que ho exigeixi altrament la naturalesa
mateixa de l’activitat o que es consideri d’interès per a la projecció exterior de la ciutat.
2. El seu interès públic estarà directament relacionat amb les competències pròpies de l’Ajuntament i,
singularment, amb els plans estratègics municipals.
REQUISITS DE LES PERSONES I ENTITATS BENEFICIÀRIES.
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Podran tenir la condició de beneficiàries de les subvencions a què es refereixen aquestes bases les persones i
entitats que, optant-hi d’acord amb el procediment previst a la base 9a, compleixin els requisits següents:
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1. Les persones físiques han d’estar empadronades a Sant Cugat del Vallès; les persones jurídiques han
de tenir la seu social o l’activitat habitual en el municipi; les persones jurídiques sense ànim de lucre
han d’estar inscrites en el Registre Municipal d’Entitats. Les protectores d’animals han d’estar
inscrites en el Registre de nuclis zoològics de la Generalitat de Catalunya, han de disposar de la
corresponent llicència ambiental actualitzada i han de complir amb el que disposa la Llei de
protecció dels animals.
2. Tenir, en el cas de les persones jurídiques, un objecte social coincident amb l’activitat subvencionada.
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3. Estar al corrent de qualsevol obligació de reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament
de Sant Cugat del Vallès o per qualsevol altra administració pública. En cas d’expedient sancionador
i/o de reintegrament pendent de resolució ferma, el sol·licitant podrà optar a una nova subvenció,
però el seu eventual atorgament restarà subjecte a condició suspensiva fins la fermesa de la
corresponent resolució.
4. Trobar-se al corrent de totes les obligacions tributàries i de Seguretat Social.
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5. No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes
condemnatòries per haver comès o tolerat pràctiques laborals discriminatòries per raó de sexe o de
gènere, segons el que preveu la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
6. Si l’activitat subvencionada implica contacte habitual amb persones menors d’edat, acreditar,
mitjançant el corresponent certificat negatiu, que les persones adscrites a les activitats que
impliquen contacte habitual amb persones menors d’edat no han estat condemnades per sentència
ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.
7. Si el beneficiari de la subvenció és persona jurídica i l’import de la mateixa és superior a 10.000,00
euros, amb caràcter previ a la percepció de la subvenció, el beneficiari haurà de lliurar a
l´Ajuntament la documentació acreditativa corresponent en la qual figurin de manera detallada i
especifica les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a l´efecte de fer-les
públiques en compliment de l´obligació establerta per l´article 15.2) de la llei catalana 19/2014, de
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
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8. La resta de requisits fixats per l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
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1. El terminis de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, seran els
següents:
 30 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, per a les sol·licituds de subvencions de l’àmbit temàtic de Medi
Ambient.
 15 dies hàbils per a les sol·licituds de la resta d’àmbits temàtics.
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Les bases amb els requeriments i la instància normalitzada, estan disponibles a:
 web municipal www.santcugat.cat
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 l’OAC
Pl. de la Vila, 1 – Sant Cugat
Tel. 935657000
les oficines descentralitzades:
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Mira-sol
C/ Mallorca, 32
Tel. 93 589 20 18
La Floresta
C/ Pearson, 36
93 589 30 20

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Les Planes
Pl. Creu de’n Blau, 7
93 583 64 35
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Sant Cugat del Vallès, 8 de març de 2018
L’alcaldessa, Mercè Conesa i Pagès
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