Expedient núm.: 33/2019
Resolució d'Alcaldia
Procediment: Subvencions Directes o Nominatives
Data d'iniciació: 08/01/2019

En relació amb l'expedient relatiu a SUBVENCIONS NOMINATIVES 2019, emeto la següent
proposta de resolució, de conformitat amb l’establert en l'article 175 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, amb base als següents,

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. Amb data 28 de juny de 2018, van ser aprovats els Pressupostos municipals en els
quals es consignava l'aplicació 4/341/48003 - SUBVENCIÓ CLUB BÀSQUET EL MORELL amb un
import de 99.000,00 euros, els quals s’han prorrogat automàticament al pressupost 2019 al
haver-se iniciat l’exercici econòmic sense l’oportuna aprovació del Pressupost 2019.

Número : 2019-0027 Data : 18/01/2019

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

DECRET

SEGON. Vista la proposta de la Regidoria i l’Informe d’Intervenció de data 18 de gener de 2019.

LEGISLACIÓ APLICABLE

— Els articles 21, 22, 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
— El Títol II del Reglament de Serveis de les Corporacions locals aprovat per Decret de 17 de
juny de 1955.
— Els articles 9.2, 22.2, 28, 30 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
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Ajuntament del Morell
Subvencions.
— Els articles 55, 65, 66 i 67 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
— La Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de
l'Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i
ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.

Per això, de conformitat amb l’establert en l'article 175 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, el que subscriu eleva la següent:

PRIMER. Atorgar, amb càrrec a l'aplicació 4/341/48003 - SUBVENCIÓ CLUB BÀSQUET EL
MORELL del pressupost de despeses de la Corporació 2018, prorrogat per 2019, la subvenció
per import de 99.000,00 euros.

DECRET

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Número : 2019-0027 Data : 18/01/2019

— La Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de
l'Estat, per la qual es regula el contingut i la periodicitat de la informació a subministrar a la
nova Base de dades Nacional de Subvencions.

TERCER. Comunicar als interessats que el termini perquè es presenti la documentació
justificativa de la subvenció finalitza el 31 de desembre de 2019.
QUART. Establir els següents compromisos per ambdues parts:
1. OBJECTE
L’objecte d’aquestes subvencions és el finançament de les activitats corrents del Club Bàsquet
Morell directament relacionades amb la pràctica de l’esport del bàsquet.
2. COMPROMISOS MUNICIPALS
•
L’ Ajuntament del Morell es compromet a facilitar el recolzament humà necessari per a
dur a terme i complir amb les obligacions que es derivin d’aquest conveni, concretament, pel
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SEGON. Notificar als interessats l'atorgament de la concessió de la subvenció.

Ajuntament del Morell
que fa a les obligacions de justificació de la subvenció.
•
L’ Ajuntament crearà a aquest efecte el Registre Municipal d’Associacions. L’Ajuntament
podrà efectuar, previ avís formal a l’entitat amb un mes d’antelació, auditories de seguiment i
control, bé directament o bé per mitjà de tercers.

Per part del Club Bàsquet Morell s’accepta aquesta subvenció prevista nominativament al
pressupost prorrogat de l’exercici 2019, així com la resta d’obligacions que deriven de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Altrament, l’entitat es compromet a no constituir cap préstec sense la comunicació expressa a
l’Ajuntament.
El beneficiari de la subvenció, per la seva banda, es compromet a destinar la subvenció
municipal a la finalitat pactada, així com a procedir a la devolució, total o parcial, d’aquesta, en
el cas que el projecte no es porti a terme o no s’executi íntegrament, i a justificar l’aplicació de
la subvenció.
En aquest sentit es consideren costos subvencionables els previstos en l’activitat objecte de
subvenció i que corresponguin als criteris següents:
-

Ser necessaris per a l’execució de l’activitat i que responguin als principis de bona
gestió i, en particular, d’economia i rendibilitat.

-

Haver-se produït dins del període de durada operativa de l’activitat i en qualsevol cas
dins l’exercici comptable.

-

Haver-se produït efectivament, ser identificables i controlables i estar acreditats per
justificants originals.

Així mateix, es consideraran no imputables al finançament de l’activitat:

DECRET

3. OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI DE LA SUBVENCIÓ
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Per tant, es podrà fer un pagament d’una bestreta durant el primer trimestre de l’any en curs
per un import màxim del 25% de l’import total de la subvenció, amb la intenció de que l’entitat
disposi sempre de la tresoreria suficient per a la realització de les seves activitats durant l’any.
Abans de rebre el segon pagament, l’entitat haurà de justificar les despeses de subvenció
rebuda a l’any anterior.

Número : 2019-0027 Data : 18/01/2019

•
Pagament: d’acord amb allò previst a l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, es poden fer pagaments fraccionats que responguin al
ritme d’execució de les accions subvencionades o pagaments anticipats com a finançament
necessari per a portar a terme les actuacions inherents a la subvenció.

Ajuntament del Morell
-

Els interessos deutors dels comptes bancaris.

-

Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

-

L’IVA quan el beneficiari pugui recuperar-lo.

Que figuri el nom o l’anagrama de l’Ajuntament del Morell com a col·laborador de
l’activitat i l’adreça de la web municipal “www.elmorell.cat”

-

Que la participació de l’entitat subvencionada en d’altres activitats de l’Ajuntament
tingui en qualsevol cas caràcter gratuït.

A més a més el beneficiari de la subvenció resta subjecte al compliment d’allò establert a
l’article 14 de la Llei General de Subvencions.
L’entitat beneficiària haurà de participar activament en la realització d’activitats, celebracions i
festes impulsades per l’Ajuntament i en la confecció dels programes corresponents, conforme
al nivell i ordre de participació que es reguli en tot moment pels òrgans de gestió municipal
d’acord a les competències de l’entitat.
L’entitat s’obliga a inscriure’s al Registre Municipal d’Associacions del Morell de conformitat
amb el seu Reglament regulador, una vegada aquest hagi estat aprovat.
Quan l’entitat percebi una subvenció de més de 100.000 euros anuals té l’obligació de complir
amb la normativa de transparència establerta al títol II de la Llei 19/2014, del 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, de conformitat amb l’article 3.4.a)
del mateix text legal.
4. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
L’aportació concedida haurà de ser justificada per l’entitat beneficiària amb la presentació de
les factures corresponents originals o fotocòpies compulsades d’acord amb el Reial Decret
1619/2012, de 30 de novembre, en el qual s’aprova el Reglament on es regulen les obligacions
de facturació.

DECRET

L’entitat beneficiària es compromet a limitar la seva despesa amb càrrec a la subvenció
consignada en el pressupost municipal a la quantia de la mateixa. No obstant això, si és el cas,
l’òrgan competent podrà aprovar quantitats de subvenció extraordinària amb la corresponent
justificació i dotació pressupostària.
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-
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Així mateix, atorga a l’Ajuntament els següents drets en relació amb la campanya de promoció
de l’activitat:

Ajuntament del Morell
Pel que fa a les contraprestacions econòmiques a persones físiques, es podran justificar els
corresponents salaris de les persones subjectes a una relació laboral amb el perceptor. Aquesta
justificació es farà mitjançant nòmina pel líquid rebut, signat per l’interessat. No es poden
justificar a càrrec de les subvencions de l’Ajuntament, les indemnitzacions per acomiadament,
incloses les pactades.
La justificació dels pagaments a professionals es farà individualment per cada servei prestat i
pel líquid rebut, mitjançant la corresponent factura o minuta. I, la justificació de qualsevol
pagament que es faci als voluntaris haurà d’estar acreditada mitjançant el corresponent
contracte de voluntariat.

Cas que es produeixin les causes de reintegrament previstes a la Llei General de Subvencions,
s’iniciarà el procediment de reintegrament d’acord amb allò previst al Capítol II del Títol II de la
Llei.
6. CONTROL FINANCER
El control financer d’aquesta subvenció correspondrà a la Intervenció de l’Ajuntament, i es durà
a terme d’acord amb el Títol III de la Llei, restant l’entitat beneficiària al compliment de totes
les obligacions que aquest preveu.
7. COMPATIBILITAT
Aquesta subvenció es compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a
aquesta finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la
Unió Europea o d'organismes internacionals.
8. VIGÈNCIA
Els presents compromisos estaran en vigor fins que s’acompleixin els compromisos adquirits en
ell, pel període màxim de l’exercici pressupostari en curs més l’establert per la justificació de la
subvenció, transcorregut el qual sense haver-se portat a terme l’activitat subvencionada,
quedarà rescindit automàticament i sense necessitat de cap nou tràmit i donarà lloc a
l’obligació del beneficiari de retornar a l’Ajuntament les quantitats aportades.

DECRET

5. REINTEGRAMENT
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Les subvencions s'han de justificar durant l'exercici en què s’atorguen. En cas que per causes
imprevisibles degudament motivades no es puguin justificar dins d'aquest termini, el
beneficiari pot demanar dins del termini de justificació una pròrroga del mateix. L’Ajuntament
podrà prorrogar el termini de justificació fins al darrer dia hàbil del trimestre següent al de l’any
de l'atorgament de la subvenció.

Número : 2019-0027 Data : 18/01/2019

S’haurà d’aportar l’original d’aquests documents justificatius o la seva còpia compulsada.

Ajuntament del Morell
9. INTERPRETACIÓ I JURISDICCIÓ
Totes les qüestions que puguin sorgir en ordre a la interpretació i execució dels presents
compromisos, considerant-ne la naturalesa netament administrativa, seran resoltes per
l’Ajuntament del Morell, i es sotmetran, en cas de litigi, a la Jurisdicció contenciosa
administrativa.
CINQUÈ. Reconèixer l’Obligació i ordenar el pagament de 24.750 euros en concepte de
subvenció per al Club Bàsquet Morell en concepte de bestreta per l’import màxim previst del
25% de l’import total de la subvenció, amb la intenció de que l’entitat disposi sempre de la
tresoreria suficient per a la realització de les seves activitats durant l’any.
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DECRET

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Número : 2019-0027 Data : 18/01/2019

SISÈ. Notificar a l’àrea d’Intervenció, Tresoreria i a les persones interessades.

