Informació referent a la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència
pública i competitiva per a la realització de projectes, activitats i serveis per a l'any 2018

Objecte.
La concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, dins dels límits establerts en els
pressupostos municipals, adreçades a persones jurídiques i físiques per a la realització de projectes,
activitats i serveis al terme municipal de Terrassa, o fora, en el cas que es consideri d'interès per a la
projecció exterior de la ciutat, i sempre d'acord amb les finalitats públiques que s'estableixin.
Persones destinatàries
Podran presentar una sol•licitud de subvenció totes les persones físiques o jurídiques que realitzin
activitats d’utilitat pública o d’interès social que promoguin la consecució de fins d’interès públic, d’acord
amb les línies de subvenció previstes a les fitxes que s’annexen a aquesta convocatòria.
Presentació de les sol•licituds
El termini de presentació de sol•licituds serà des del dia 28 de març fins al 27 d’abril. Qualsevol sol•licitud
presentada fora d’aquest termini no serà admesa a tràmit.
La sol·licitud, es farà a través dels formularis disponibles a la Seu Electrònica, i es presentarà
telemàticament amb certificat digital i seguint les instruccions indicades en aquest portal de tràmits.
https://seuelectronica.terrassa.cat
Conjuntament a la sol·licitud caldrà presentar la resta de documentació prevista a les bases específiques
en règim de concurrència competitiva per a la realització de projectes, activitats i serveis i complir els
requisits previstos en les mateixes.
Amb la signatura del formulari de sol·licitud, la persona sol·licitant acreditarà, sota la seva responsabilitat,
que compleix els requisits establerts a les bases específiques.
Si la sol·licitud no reuneix els termes i/o la documentació establerts a les bases, es requerirà per mitjà de
comunicació electrònica a la persona sol•licitant que esmeni i/o completi la sol•licitud en un termini de 10
dies hàbils. La no presentació de la documentació requerida tindrà els efectes de renúncia de la sol•licitud
de subvenció.
En cas de tractar-se d’entitats que demanen subvenció per primer cop, hauran d’aportar una memòria de
les activitats desenvolupades per l’entitat l’any anterior.
En cas de no disposar dels mitjans adequats per a la presentació telemàtica, es podrà fer
excepcionalment de forma presencial a les oficines municipals de registre determinades en la
convocatòria. El model oficial de sol•licitud estarà disponible a la Seu Electrònica i a les mateixes oficines
d'atenció. Tot això sens perjudici del que disposa l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Termini per resoldre i notificar
El termini màxim per resoldre serà el dia 28 de juny.
La notificació es farà mitjançant la publicació de la resolució de concessió o denegació de subvencions a
la seu electrònica de l’Ajuntament de Terrassa. La data de publicació de la notificació es comunicarà a les
persones i entitats beneficiàries per correu electrònic o sms i aquestes disposaran de deu dies hàbils per
presentar les seves al•legacions o renúncia.
A tal efecte es farà constar en l’imprès de sol•licitud el correu electrònic i el número de telèfon mòbil.
Ponderació de criteris de valoració
Per a la valoració de les sol•licituds es tindrà en compte el que preveu la base catorzena de les bases
específiques per l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva per a la realització
de projectes, activitats i serveis.

Crèdits pressupostaris
Aniran a càrrec de les següents aplicacions pressupostàries del pressupost municipal vigent:
Capacitats Diverses i Accessibilitat
Ciutadania
Comerç

Cultura

Educació
Emprenedoria i Economia Social
Esports
Estructura Territorial
Joventut i Lleure Infantil
LGTBIQ
Medi Ambient
Polítiques de gènere
Presidència
Promoció de la
Gent Gran
Qualitat democràtica
Salut i Comunitat
Serveis Socials
Solidaritat i Cooperació
Universitat i societat del
coneixement

3315 32707 48900
3460 32704 48900
5622 43903 48900
5451 33001 48900
5451 33801 48900
5451 33222 48900
5451 33211 48900
5451 33405 48900
5451 33407 48900
5422 32003 48900
5422 32001 48900
4623 43303 48900
5452 34101 48900
5452 43903 48900
2464 92403 48900
3465 33402 48900
3465 33403 48100
3465 33403 48900
3000 32705 48900
1533 17212 48959
1533 17213 48900
1533 17213 48961
1533 31101 48900
3466 23107 48900
0111 91201 48900

28.425,00
8.100,00
90.931,00
35.000,00
195.900,00
14.000,00
15.800,00
50.000,00
109.000,00
5.100,00
7.000,00
20.000,00
102.873,00
25.500,00
199.300,00
37.900,00
5.000,00
1.300,00
1.700,00
1.500,00
3.900,00
2.500,00
4.000,00
18.865,00
29.750,00

3461 33409 48900

16.300,00

3460 92402 48900
3413 31103 48900
3313 23103 48000
3313 23104 48900
3467 91203 48902
3468 91203 78900

4.800,00
74.895,00
450.000,00
12.000,00
225.000,00
225.001,00

5423 49202 48900

33.185,00
TOTAL

2.054.525,00

Per altra informació consulteu les Bases específiques, publicades al BOP de data 28 de març de 2018,
així com la guia i les fitxes de les línies de subvenció pel 2018 disponibles en aquest portal de tràmits.
https://seuelectronica.terrassa.cat

Terrassa, 4 d’abril de 2018

