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BASES DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA 2019 PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LES 
ENTITATS PRIVADES PER A LA PROMOCIÓ DE LA SALUT A VILAFRANCA DEL PENEDES  

 

1. MOTIU DE LA CONVOCATÒRIA 

És motiu d’aquesta convocatòria pública anual la concessió d’ajuts i subvencions, mitjançant 
concurrència competitiva, a les entitats privades, sense ànim de lucre, la missió fonamental de 
les quals estigui relacionada amb la salut de les persones, en l’àmbit de la promoció d’hàbits 
saludables, durant l’any 2019.  

Les presents bases concreten les condicions i fixen el procediment a seguir per a la sol·licitud, 
l’atorgament, la justificació i el pagament de les subvencions que atorga la regidoria de Salut i 
Consum de l’Ajuntament de Vilafranca amb l’objectiu de col·laborar amb les entitats per la 
promoció de la salut. 

Aquesta convocatòria es regirà per la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, per l’Ordenança General de Subvencions aprovada pel Ple Municipal del dia 20 
de juny de 2006, publicada en el BOP de data 4 d’octubre de 2006 i en el DOGC de data 23 
d’octubre de 2006, i per les presents bases de la convocatòria.  

Segons el punt 4 de l’article 12 de l’Ordenança General de Subvencions, la convocatòria es 
sotmetrà a informació pública per un termini de vint dies, mitjançant  publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació.  

 

2. FINALITAT DE LES SUBVENCIONS 

La regidoria de Salut i Consum de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, conscient de la 
necessitat de treballar per millorar la qualitat de vida i la salut de la població, proposa donar 
suport a les iniciatives i actuacions de les entitats privades de salut, destinades a fomentar la 
salut individual i col·lectiva, impulsant l’adopció d’estils de vida saludables per a la població de 
Vilafranca del Penedès. 

 

3. DEFINICIÓ D’ACTIVITATS SUBVENCIONABLES 

Amb caràcter general, s’estableixen com a objecte de la subvenció els projectes, serveis i 
activitats que fomentin per a la població de Vilafranca del Penedès: 

• L’educació i informació sanitària i la prevenció de malalties d’especial prevalença. 

• La millora de la qualitat de vida de les persones afectades per malalties cròniques. 

• La sensibilització, el suport i l’ajuda mútua en problemes de salut. 

• La formació en matèria sanitària de la població general o de col·lectius específics. 

No seran objecte d’ajut: 

• Les propostes que ja gaudeixin d’ajut per part d’altres serveis del mateix ajuntament o 
les entitats que disposin d’un conveni econòmic específic que coincideixi amb el període 
de la subvenció sol·licitada al Servei Municipal de Salut. 

• Les despeses d’inversió (material inventariable, web corporatiu, etc). 
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• Les despeses de càtering i d’altres assimilables. 

Les despeses corresponents a manteniment i conservació d’instal·lacions per la realització 
d’activitats, així com les despeses de subministraments bàsics i de transport (telèfon, llum, 
aigua, benzina, etc) que s’imputin a l’activitat, no podran superar el 10% del total de la 
subvenció. 

 

4. CRITERIS DE VALORACIÓ 

D’acord a l’article 10 de l’Ordenança General de Subvencions, l’atorgament de subvencions 
haurà de respectar els principis següents: 

a) Interès general de l’activitat i benefici per la ciutadania de Vilafranca del Penedès. 
b) Inexistència o dèficit d’activitats anàlogues. 
c) Prioritat per aquelles activitats que sense la subvenció, resultarien de difícil posada en 

funcionament. 

A banda dels principis generals es ponderaran els criteris de prioritat següents: 

1. La concordança entre la finalitat del projecte i els objectius del Servei de Salut. 
2. La justificació dels beneficis per a la salut, individual i col·lectiva, de la població de 

Vilafranca del Penedès. 
3. Els destinataris del projecte: persones en risc d’exclusió social i/o col·lectius vulnerables. 
4. El caràcter innovador del projecte. 
5. El treball cooperatiu amb altres entitats. 
6. Pressupost clar i detallat de cada activitat (relació ingressos i despeses). 
7. El nombre de persones associades a l’entitat residents a Vilafranca del Penedès. 

 

5. ENTITATS BENEFICIÀRIES DE LES SUBVENCIONS 

D’acord a l’article 7 de l’Ordenança General de Subvencions podran ser beneficiàries de les 
subvencions regulades en aquestes bases, les entitats sense ànim de lucre implantades a 
Vilafranca del Penedès, sempre que es trobin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats 
previst en els articles 96 i següents del Reglament Orgànic Municipal, i que portin a terme 
activitats al municipi de Vilafranca del Penedès, en l’àmbit de la promoció d’hàbits saludables 
i/o la prevenció de malalties.  

 

6. SOL·LICITUDS 

Les sol·licituds es presentaran a través de la plataforma de tràmits del web municipal de 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès mitjançant el formulari específic de sol·licitud de 
subvenció de Salut. Les entitats que ho desitgin, podran annexar documentació addicional. 

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 30 dies naturals a partir de la publicació de 
les bases al Butlletí Oficial de la Província (BOP). No s’acceptarà cap sol·licitud fora d’aquest  
termini.  
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7. QUANTIA DE LES SUBVENCIONS 

L’import global de les subvencions serà d’un màxim de 16.000€ (setze mil euros) que 
corresponen a la partida 3.31101.48900 del pressupost municipal vigent. 

La quantitat atorgada en concepte de subvenció no podrà excedir en cap cas el 50% del cost 
del projecte. 

 

8. RESOLUCIONS 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, aquestes seran examinades i valorades 
tècnicament, comprovant que reuneixen els requisits establerts en aquestes bases i efectuant 
una proposta tècnica tenint en compte els criteris de valoració.  

La proposta tècnica es presentarà a la Junta de Govern Local qui resoldrà la concessió 
definitiva de les subvencions. 

La resolució definitiva del conjunt de subvencions atorgades es comunicarà a totes les entitats 
sol·licitants en un termini màxim de 3 mesos. 

Les subvencions tindran caràcter voluntari i no generaran cap dret respecte a peticions 
posteriors. 

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i els seus òrgans de participació quedaran exempts de 
qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol altra mena derivada de les 
actuacions a què restin obligades les entitats destinatàries de les subvencions atorgades. 

 

9. FORMA DE PAGAMENT 

El pagament de la subvenció s’efectuarà una vegada l’entitat hagi justificat correctament 
l’aplicació del 100% del projecte objecte de la subvenció. 

Els terminis de pagament s’establiran en funció de les disponibilitats pressupostàries de 
l’Ajuntament de Vilafranca. 

 

10. JUSTIFICACIONS 

L’entitat receptora de la subvenció resta obligada a justificar la totalitat de la despesa del 
projecte. 

A tal efecte haurà de presentar l’imprès específic de justificació de la subvenció atorgada, 
que incorpora: 

- La memòria resum de totes les activitats realitzades per l’entitat.  
- Dades de les diferents activitats subvencionades. 
- Una relació de documents i materials impresos. 
- Una relació de factures corresponents a les despeses efectuades amb motiu del 

programa o activitat subvencionada, per un import mínim del doble de la subvenció 
concedida. 

- Pressupost del projecte, amb indicació de les subvencions atorgades. 
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Documentació que s’ha d’adjuntar a la justificació: 

- Un exemplar de tots els materials impresos, publicitat, etc. de l’activitat subvencionada, 
en les quals haurà de figurar la col·laboració i els logotips identificadors que s’estableixin. 

- Les factures acreditatives de les despeses justificades que han de reunir les 
característiques següents: 

• Estar efectivament pagades, adjuntant el rebut d’ingrés bancari. 

• Emeses a nom de l’entitat beneficiària.  

• Pertànyer a les dates del període per al qual s’ha concedit la subvenció. 

• Correspondre a les despeses generades pel programa subvencionat. 

• Reunir els requisits tècnics i formals exigits per la normativa vigent. 

S’haurà de presentar en la sol·licitud, un pressupost de l’activitat on s’incloguin les despeses i 
ingressos (tant propis com de tercers) previstos.  

L’import de la subvenció que s’atorgui serà com a màxim del 100% del dèficit que consta en el 
pressupost. En la fase de justificació es presentaran justificants de totes les despeses i 
ingressos, per la qual cosa es determinarà el dèficit definitiu. En cap cas, la subvenció atorgada 
podrà ser superior al dèficit definitiu, procedint a l’obligació de fer el reintegrament de la 
diferència.  

En cas que la justificació inclogui despeses corresponents a les nòmines del personal que ha 
dut a terme l’activitat subvencionada, ha d’incorporar: 

- Nòmina. 
- Document bancari acreditatiu del pagament del net. 
- Model de retenció IRPF al treballador i acreditació mitjançant document bancari de 

l’ingrés a Hisenda de les retencions. 
- TC-1 que reflecteix la quota de l’empresa i la del treballador, amb el pagament del 

mateix (si s’ha produït). 
- TC-2 on consta la relació nominal dels diferents treballadors i permetrà identificar el 

treballador en concret (objecte de subvenció). 
 

En el cas que l’entitat beneficiaria de la subvenció no justifiqui adequadament la totalitat de 
l’import de la subvenció atorgada durant el primer trimestre de l’any següent, es podrà 
tramitar d’ofici la seva revocació o reducció i la sol·licitud de devolució de la quantitat ja 
cobrada (si és el cas). 

Es podrà comprovar sempre, amb els procediments que es considerin oportuns, l’adequada 
aplicació de les subvencions concedides. En el cas d’aplicació inadequada d’una subvenció, es 
podrà instar a la restitució del seu import pels procediments legals establerts. 

 

11. COMPROMISOS DE LES ENTITATS BENEFICIÀRIES 

Les entitats beneficiàries de les subvencions es comprometen a: 

− L'aplicació de la subvenció estrictament per a la realització de les activitats per a les 
quals ha estat concedida. 
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− Fer constar en tota la publicitat, cartells, documentació impresa, webs, xarxes socials, 
etc, de les activitats subvencionades, l’escrit: “amb el suport de l’Ajuntament de 
Vilafranca” i el logotip identificador d’aquest Organisme, en la forma que es determini. 

− El compliment de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i del Reglament 
vigent per a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

− Incorporar i implementar accions per la no discriminació de cap col·lectiu per raó de 
gènere, discapacitat, procedència, etc. Les accions han de tenir com a objectiu la 
inclusió de tots els col·lectius des del respecte a la diversitat i des de la tolerància. 

El no compliment d’alguns d’aquests requisits podrà ser motiu de revocació de la subvenció 
atorgada. 

Per fer efectives les subvencions caldrà que les entitats donin compliment a les normatives 
vigents i que justifiquin les quantitats subvencionades destinades a activitats realitzades al 
municipi de Vilafranca del Penedès.  

 

12. REVOCACIÓ I REDUCCIÓ DE LES SUBVENCIONS 

En el supòsit que les despeses de l'activitat subvencionada, d'acord amb les justificacions 
presentades, siguin inferiors a les previstes en el pressupost presentat en la sol·licitud, o els 
ingressos o altres ajuts siguin superiors als previstos inicialment; la quantia d'aquesta 
subvenció podrà ser objecte de la reducció adient o de la seva revocació. 

La manca de realització de les activitats que van motivar la concessió de la subvenció, i en 
general l'incompliment de les condicions imposades, donarà lloc a la revocació de la 
subvenció. 

En el cas que l’entitat subvencionada tingui deutes pendents amb l’Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès, es podrà retenir el pagament de la subvenció fins la resolució de la situació. 

En el supòsit que l’activitat subvencionada rebi, de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, 
una altra subvenció pel mateix concepte, aquest import serà descomptat de la quantitat 
atorgada. 

 

13. DISPOSICIONS FINALS 

Serà facultat de l’òrgan que resolgui les subvencions, fer la interpretació d'aquestes bases i 
prendre els acords sobre els aspectes de la matèria de subvencions que no es contemplin 
expressament. 


