INSTITUT MUNICIPAL D’ACTIVITATS CULTURALS I TURÍSTIQUES DE TORTOSA
(IMACT)
BASES ESPECIFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ASSOCIACIONS
JUVENILS DEL MUNICIPI DE TORTOSA.Article 1 - OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ
L’objecte d’aquestes bases és la regulació, amb subjecció a les bases generals aprovades
per l’Ajuntament de Tortosa per a la concessió de subvencions, publicades al BOP núm. 216
de data 19 de setembre de 2005, de l’atorgament de subvencions per l’Institut Municipal
Municipal d’Activitats Culturals i Turístiques (IMACT) en règim de concurrència competitiva i
dins dels límits establerts en els pressupost d’aquest organisme, a les entitats i associacions
juvenils existents en el municipi de Tortosa.
Queden excloses d’aquestes bases:
♦ Les activitats sense cap interès social.
♦Les sol·licituds que incloguin despeses de manteniment de locals o de
funcionament.(inversions, capítol 6)
♦ Les activitats corresponents àmbits sobre els quals l’IMACT no té competència de gestió.
Els criteris d’atorgament s’estableixen en l’annex núm. 1 a aquestes bases.
Aquestes subvencions seran compatibles amb altres que es puguin rebre d’altres
organismes o entitats.
Article 2- BENEFICIARIS
Poden concórrer a les convocatòries per a l’atorgament d’aquestes subvencions les
associacions juvenils del municipi de Tortosa, de base associativa, participativa i
democràtica i sense ànim de lucre, constituïdes com a entitats juvenils al registre de la
Secretaria General de Joventut, que estiguin així mateix incloses en el registre general
d’associacions del municipi, i que realitzin activitats adreçades exclusivament a joves entre
14 i 29 anys, perquè duguin a terme activitats, programes i serveis propis del seu objecte
social.
No podran obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions regulades en aquestes
bases si concorre alguna de les circumstàncies previstes a l’article 13.2 i 13.3 de la Llei
38/2003, general de subvencions.
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Article 3 - SOL·LICITUDS: DOCUMENTACIÓ I TERMINIS
Un cop aprovades aquestes bases, i aprovat el pressupost anual de cada exercici,
en un termini màxim de dos mesos el President de l’IMACT dictarà resolució per la qual
s’aprova la convocatòria anual de les subvencions, que es publicarà al BOP i en un diari dels
de més difusió de la comarca, i que establirà el termini de presentació de sol·licituds.
Les sol·licituds de subvenció s’hauran de presentar al Punt d’Informació Juvenil,
Casa de Sant Antoni, Av. De l’Estadi s/n, 43500 – Tortosa (Terres de l’Ebre) que actuarà
com a registre descentralitzat de l’IMACT, adjuntant-hi la documentació següent:
1. Còpia del NIF del representant i de l’entitat
2.Memòria de les activitats o projectes de l’entitat durant l’exercici, amb expressió de les
despeses corresponents i el seu finançament.
3. Instància, adreçada al President de l’IMACT, en que se sol·licita la subvenció, d’acord amb
l’annex III de les bases generals, signada pel president/a de l’entitat o persona que la
representi.
4. El pressupost de l’entitat (annex IV)
5. Declaració jurada que els estatuts i el CIF de l’entitat estan dipositats en el registre
municipal d’entitats i són els vigents (annex V)
6. Declaració jurada de totes les subvencions sol·licitades i/o atorgades en relació amb
l’activitat o programa per a la qual se sol·licita la subvenció (annex VI).
7. Declaració jurada d’estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social
(annex VII)
8. Una declaració jurada de no incórrer en cap de les circumstàncies de l’article 13.2. i 3 de
la Llei general de subvencions (annex VIII).
9. La documentació requerida per acreditar els referents de la baremació previstos en
aquestes bases (annex IX).
Si calgués l’esmena de la documentació presentada, l’òrgan instructor en reclamarà la
corresponent adequació.
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Article 4 - RESOLUCIÓ
Les sol·licituds presentades seran examinades i valorades pels òrgans tècnics de la sectorial
de Joventut de l’IMACT, d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases.
Un cop avaluades, l’òrgan tècnic corresponent formularà la proposta de resolució on es
concretarà el resultat, i elevarà la corresponent proposta de subvenció a la Junta de Govern
de l’IMACT, òrgan competent per atorgar-la.
Les peticions de subvenció entrades al registre, i que no hagin estat resoltes en un termini
de sis mesos des de la seva presentació, s’entendran denegades.
El termini màxim per a la resolució de les sol·licituds serà de 90 dies, a partir de l’acabament
del termini de presentació de sol·licituds.
La resolució final es notificarà individualment a les entitats interessades. Aquesta resolució
posarà fi a la via administrativa.
Les subvencions concedides es publicaran d’acord amb allò que estableix la base 40.6
d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Tortosa i els seus organismes autònoms.
Article 5 – IMPORT MÀXIM DE LA SUBVENCIÓ
L’import màxim es concretarà en la convocatòria anual de subvencions. La forma de
repartiment serà proporcional al resultat que s’obtingui de l’avaluació dels criteris
d’atorgament en funció dels seus punts.
Article 6 - TERMINI I FORMA DE PAGAMENT
El pagament de les subvencions es farà efectiu per mitjà de transferència bancària.
Per norma general, les subvencions es pagaran amb posterioritat a la realització de
l’activitat, tot i que per conveni es podrà establir que es paguin amb anterioritat, si les
circumstàncies així ho justifiquen.
Article 7 – PROCEDIMENT DE GESTIÓ I JUSTIFICACIÓ
Pel que fa a la subcontractació de les activitats subvencionades, s’actuarà d’acord amb allò
que estableix l’article 29 de la Llei General de Subvencions.
Es consideraran despeses subvencionables les establertes a l’article 31 de la Llei general de
subvencions.
Les subvencions es justificaran dins del termini d’un mes a partir de la data d’acabament de
l’activitat subvencionada, o des de la concessió de la subvenció, si aquesta ja s’hagués
realitzat. En tot cas, abans de l’u de desembre de l’exercici corresponent. Quan l’activitat
subvencionada es realitzi dins del mes de desembre el termini de justificació s’exhaurirà el
dia 15 de gener de l’any següent. L’incompliment del termini es considerarà manca de
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justificació, cosa que produirà l’obligació de tornar les quantitats no justificades o la
denegació de la subvenció.
La justificació de les subvencions concedides es farà, per norma general, per mitjà de la
presentació de documents originals de les despeses realitzades per l’import que s’estableix a
la base 40.10 d’execució del pressupost, que hauran de tenir els requisits del reconeixement
de les obligacions i la documentació que s’estableix en les bases d’execució del pressupost.
També caldrà presentar un exemplar de tota la documentació i propaganda impresa
generada per l’activitat, en la qual hi ha de figurar la col·laboració de l’IMACT.
En cas de justificació de despeses per la compra de béns destinats a l’activitat, aquests
s’hauran de destinar durant un període mínim de dos anys.
En cas què la justificació es realitzi per un import inferior a l’establert, es procedirà a la
revocació parcial de la subvenció de forma proporcional a la part no justificada.
La justificació serà del 100% en aquells casos establerts a la base 40.10 d’execució del
pressupost municipal.
Article 8 - OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS
Les entitats subvencionades hauran de:
a) Acceptar de manera expressa l’atorgament de la subvenció.
b) Realitzar l’activitat o programa que fonamenta la concessió de la subvenció durant
l’exercici, llevat que s’indiqui un altre termini en el conveni o decret de concessió.
c) Acreditar l’acompliment dels requisits i presentar documentació fixat en questes bases.
d) Acceptar i acomplir aquestes bases específiques, les bases generals reguladores de
l’atorgament de subvencions aprovades per l’Ajuntament de Tortosa d’aplicació als
organismes autònoms, així com les disposicions les bases d’execució dels pressupostos de
l’Ajuntament de Tortosa, la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions, i el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
e) Comunicar qualsevol alteració important del pressupost que es produeixi amb
posterioritat, o si fos el cas, la corresponent anul·lació.
f) Comunicar l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financiïn les
activitats subvencionades.
g) Fer constar en els materials de difusió i publicitat la frase “amb el suport de l’IMACT
Joventut i l’Ajuntament de Tortosa, acompanyada amb el logotip propi d’aquest organisme i
de l’Ajuntament de Tortosa.
h) Col·laborar en el seguiment o la demanda d’informació que realitzi l’Ajuntament de
Tortosa.
i) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui realitzar
l’Ajuntament o els òrgans de control competents, aportant-hi la documentació requerida en
l’exercici de les actuacions esmentades.
j) Acreditar, amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió, que es troba
al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
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k) Disposar, si s’escau, dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents
degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable.
l) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, sempre que puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.
m) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits de l’article 37 de la Llei
general de subvencions.
n) Presentar la justificació documental exigida en els terminis establerts.
Article 9 - ÒRGAN COMPETENT
L’òrgan competent per a l’atorgament de les subvencions serà
l’IMACT.

la Junta de Govern de

Article 10 - SEGUIMENT, REVOCACIÓ I RESPONSABILITATS
L’IMACT podrà comprovar en qualsevol moment la inversió de la quantitat econòmica
atorgada, i haurà de tenir accés a la comptabilitat de l’entitat que rebi l’ajut, i fer un estricte
seguiment del projecte d’actuació o de les activitats objecte de la subvenció, prèvia petició
formal.
En cas d’incompliment per part dels/les perceptors/es de qualsevol de les obligacions
previstes en aquestes bases, l’IMACT podrà procedir, previ tràmit d’audiència, a la
invalidació o revocació, total o parcial, de la subvenció, la qual portarà inherent l’obligació
del/la beneficiari/a de retornar les quantitats percebudes en cas que s’hagi cobrat.
Seran causes de reintegrament de les quantitats percebudes les establertes a l’article 30.8,
36.4 i 37 de la Llei general de subvencions, havent-se de reintegrar, en els casos de l’article
37, la totalitat o part de les quantitats percebudes més els corresponents interessos de
demora.
El procediment de reintegrament serà l’establert a l’article 41 i 42 de la Llei general de
subvencions.
Els/les beneficiaris/es de subvencions restaran sotmesos/es a les responsabilitats i al règim
sancionador que sobre infraccions administratives en la matèria estableix la Llei general de
subvencions.
Article 11 - ALTRES DISPOSICIONS
Les subvencions tindran caràcter voluntari i no generaran, en cap cas, dret respecte a
peticions posteriors. No seran invocables com a precedent.
En desenvolupament i aplicació d’aquestes bases, l’IMACT durà a terme les convocatòries i
actes necessaris.
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Per a tot allò que no estigui previst en aquesta normativa serà d’aplicació el que estableixen
les bases generals reguladores de l’atorgament de subvencions aprovades per l’Ajuntament
de Tortosa i aplicables als seus organismes autònoms, les bases d’execució dels
pressupostos de l’Ajuntament de Tortosa, la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de
subvencions, i el Reglament d’obres, activitats i serveis.
En cas de discrepància entre el preceptuat per les bases generals aprovades per
l’Ajuntament de Tortosa i el preceptuat en aquestes bases prevaldran aquelles sobre
aquestes.
Qualsevol incidència no prevista en les bases serà resolta pels òrgans de l’IMACT que
correspongui.
Excepcionalment, quan hi concorrin circumstàncies objectives de força major que aconsellin
una resolució urgent, l’IMACT podrà concedir la subvenció fora dels terminis previstos,
sempre que hi hagi dotació pressupostària, el beneficiari reuneixi els requisits previstos,
s’emeti informe tècnic justificatiu, i l’acord sigui adoptat per l’òrgan competent.
D’altra banda, podran concedir-se de forma directa les subvencions establertes per la base
40.8 d’execució del pressupost.
12.- RECURSOS.La resolució per la qual es faci pública l’atorgament de les subvencions posa fi a la via
administrativa. Contra aquesta es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del
dia següent a la seva notificació o publicació al BOP.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant la
Presidència de l’IMACT en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva
notificació o publicació.
Contra l’acte d’aprovació d’aquestes bases, que posa fi a la via administrativa, es pot
interposar recurs contenciós-administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la seva publicació.
13.- ENTRADA EN VIGOR.Aquestes Bases entraran en vigor, una vegada publicades al Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona i romandran vigents mentre no s’acordi la seva modificació o derogació
expressa.
Tortosa, abril de 2010.
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ANNEX I
Criteris d'atorgament de les subvencions:
Criteri 1: L'interès social del
social.

projecte de l'entitat, el grau d'implantació en l'entorn

Fins a un total de 20 punts.
Criteri 2: La viabilitat econòmica de l’entitat i el pressupost de les activitats o
projectes a desenvolupar.
Fins a un total de 10 punts
Criteri 3: La valoració del funcionament de l'entitat:
3.1. Nombre d'associats i associades.
Menys de 10 associats--------------------------------------------2 punts.
Entre 10 i 25 associats-------------------------------------------4 punts.
Entre 25 i 50 associats --------------------------------------------6 punts.
Més de 50 Associats-----------------------------------------------10 punts.
3.2 Foment de la participació i incorporació de la dimensió intercultural en el
funcionament habitual. Participació en les activitats promogudes per l’Àrea de
Joventut
Fins a un total de 20 punts.
3.3 . Influència de l'activitat associativa en diferents àmbits geogràfics.
Àmbit Local --------------------------------------------------------- 1 punts.
Àmbit comarcal--------------------------------------------------- 2 punts.
Àmbit nacional ------------------------------------------------------ 3 punts.
Àmbit estatal -------------------------------------------------------- 4 punts.
Àmbit internacional-------------------------------------------------10 punts.
3. 5. La implicació i col·laboració amb altres associacions juvenils així com la
pertinença en entitats aglutinadores del teixit associatiu.
Fins a 20 punts.
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ANNEX II
Forma d'acreditació dels referents de la baremació
Caldrà acreditar, documentalment, els referents que s'han presentat per a la baremació dels
diferents criteris. La forma d'aquesta acreditació serà la següent:
Criteri 1. L'interès social del projecte de l'entitat, el grau d'implantació en l'entorn
social.
Caldrà acreditar, mitjançant la memòria d’activitats i projectes, el nombre d'activitats socials i
de promoció juvenil organitzades i/o previstes durant l’exercici i els valors que s'intenten
transmetre mitjançant aquestes; també caldrà incloure la temporalització, l'accessibilitat i la
difusió de les mateixes així com els destinataris a qui van adreçats.
Criteri 2: La viabilitat econòmica de l’entitat i el pressupost de les activitats i projectes
desenvolupats.
Es valorarà d’acord amb el pressupost de l’entitat presentat i les despeses previstes per a
les activitats i projectes i el seu finançament, d’acord amb la memòria presentada.
Criteri 3: La valoració del funcionament de l'entitat:
Nombre d'associats i associades. Es valorarà d’acord amb la certificació aportada com
annex núm. IX en la qual s'inclourà una relació dels socis ordinaris i actius de l'entitat, a data
de presentació de la sol·licitud de subvenció.
- ANNEX IX
Foment de la participació i incorporació de la dimensió
intercultural en el
funcionament habitual. Participació en les activitats promogudes per l’Àrea de
Joventut.
Caldrà aportar l'organigrama de l'estructura de l'entitat, així com emplenar l'informe que
apareix a l'annex núm. IX indicant com es prenen les decisions i quines activitats es
realitzen per tal de fer de la participació interna i externa, una eina per millorar-ne el
funcionament i les decisions.
- ANNEX IX
Influència de l'activitat associativa en diferents àmbits geogràfics. Caldrà acreditar els
àmbits geogràfics en els quals es desenvolupa l'activitat de l'entitat , concretant si aquest és
local, territorial, nacional, estatal o internacional, mitjançant l'emplenament de l'annex IX.
- ANNEX IX
La implicació i col·laboració amb altres associacions juvenils així com la pertinença
en entitats aglutinadores del teixit associatiu. Caldrà aportar una certificació de les
entitats, federacions, consells, etcètera, de les quals en forma part així com documentació
que acrediti la participació i/o col·laboració amb altres entitats juvenils mitjançant
l'emplenament de l'annex IX.
- ANNEX IX
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