MEMÒRIA ACTUACIÓ SUBVENCIONS PER CONCURRÈNCIA PUBLICA
COMPETITIVA EXERCICI 2020
Departament: Subvencions
Regidoria: Serveis Econòmics
Concepte:
Una subvenció és el lliurament de diners o bens i serveis realitzada per una administració pública
a un particular, persona física o jurídica, sense que existeixi l’obligació de reemborsament. La
subvenció és una part important de l’activitat financera del sector públic amb la què es pretén donar
resposta a demandes socials i econòmiques de persones i entitats públiques o privades destinades
a activitats d’interès públic, o en circumstàncies d’interès socials.
La subvenció crea una relació jurídica que vincula a l’Administració i al beneficiari. El beneficiari
té, si compleix les condicions legals, un dret a rebre la subvenció obligant-se en conseqüència a
realitzar l’activitat beneficiada i sempre que es compleixin els següents requisits:
a) Que el lliurament es faci sense contraprestació directe dels/les beneficiaris/àries.
b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu, l’execució d’un
projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja realitzat o
per desenvolupar, o la concurrència d’una situació, amb el compromís del/la beneficiari/ària
del compliment de les obligacions materials i formals establertes.
c) Que el projecte, l’acció, conducta o situació financera tingui per objecte el foment d’una
activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública.
L’Administració, que està obligada a entregar les quantitats pertinents, es reserva a si mateixa les
potestats de:
-

Fiscalització i inspecció de l’activitat beneficiada.
Revocació davant l’incompliment del beneficiari.
Disciplina de l’activitat, en virtut de la qual pot imposar sancions per la infracció.

Les subvencions s’atorguen sempre en compliment de la legislació vigent i a l’empara de les bases
generals i/o específiques que regulin cada convocatòria i pel procediment de concurrència pública
competitiva, pràcticament en totes les circumstàncies.
No obstant, també es poden concedir subvencions directes o nominatives sempre i quan
compleixin els requisits a l’efecte i que segons el que consta al Pla estratègic de subvencions
d’aquest Ajuntament es podran atorgar a aquelles entitats o administracions que “Atenent al principi
de corresponsabilitat de la gestió pública i donat l'interès social i la singularitat de la tasca realitzada
per determinades entitats del nostre municipi, l'Ajuntament de Montgat establirà, d'acord amb el
que estableix la Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre, subvencions en règim
d'adjudicació directa, contemplades nominalment en els pressupostos municipals.
Les subvencions no només son per entitats o persones jurídiques, sinó que també poden atorgarse per nombroses circumstàncies socials, personals i familiars.
S’ha de diferenciar sempre entre subvenció, ajut i prestació per drets.
-

La subvenció és un lliurament de diners sense contraprestació, prèvia justificació de la
realització de l’activitat subvencionada i la despesa efectuada.
L’ajut és un lliurament de diners sense contraprestació, però que no requereix la justificació
de la despesa, sinó que es per poder realitzar aquesta si es compleixen els requisits
establerts per poder gaudir-ne.
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-

La prestació de drets, és el lliurament de diners com a pagament d’un dret adquirit
(prestació de l’atur, pensió, permís de maternitat o paternitat ....)

Fonaments de Dret
-

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions.
Ordenança general de subvencions a l’Ajuntament de Montgat.

L’Ajuntament de Montgat va aprovar durant l’exercici de 2020 el Pla estratègic de Subvencions,
perquè la normativa vigent així ho recull i en compliment de les previsions de l'article 8 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que obliga a les administracions que
pretenguin atorgar subvencions a aprovar, prèviament, un pla estratègic que contingui els objectius
i efectes que es pretén aconseguir amb aquestes dotacions pressupostaries, el termini necessari
per a la seva consecució, els costos previsibles i les fonts de finançament.
Aquesta norma també estableix els principis que han de regir en la gestió de les subvencions, i
que són:
a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació.
b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'Administració atorgant.
c) Eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics.
A banda de la prescripció jurídica, aquest Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de
Montgat es va redactar per a ser una eina útil que implementi veritables polítiques municipals de
promoció del capital social amb un fil conductor coherent amb les bases reguladores de
l'atorgament i l'ordenança de subvencions de l'Ajuntament de Montgat, text que, en definitiva, és
el marc normatiu regulador en aquest municipi.
El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Montgat és un instrument de planificació. El
seu caràcter és programàtic, no normatiu. Al Pla de Subvencions aprovat per a l’exercici 2020 es
relacionen les línies a convocar durant l’exercici i que son les que tot seguit es relacionen:
Subvencions en règim de concurrència competitiva
Aplicació
21-231-48101
22-323-48200
22-323-48900
22-323-48300
22-323-48400
22-326-48200
21-311-48000
22-320-48300
21-231-48201
21-231-48200
41-241-47900
21-231-48900
23-330-48900
23-340-48900

Descripció
Aportacions Fons de Solidaritat i Cooperació
Ajudes individualitzades Ensenyament
Aportacions a Entitats Ensenyament
Ajuts per projectes educatius als centres
Beques suport treball de recerca alumnes
Ajudes individualitzades Escola Bressol
Ajuts a malalts crònics
Ajuts escolarització
Ajudes suficiència Energètica
Ajuts Individualitzats Serveis Socials
Ajuts Covid (comerços)
Aportacions a Entitats Acció Social, polítiques de gènere i salut
Aportacions a Entitats Culturals
Ajuts a Esportistes i Entitats Esportives

Import 2020
5.000
10.000
3.000
22.000
2.500
5.500
2.500
7.500
38.196
302.657
46.000
27.500
15.000
23.000
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22-337-48900
64-924-48900
41-241-47900
23-330-48300
64-924-48901

Aportacions a Entitats Joventut
Aportacions a entitats Participació ciutadana
Aportacions altres empreses promoció econòmica
Beques i premis Cultura
Subvencions a projectes de participació

1.000
15.000
12.500
3.000
500

Subvencions directes
Aplicació
21-311-48201
21-231-48102
41-4311-47900
21-231-48100

Descripció
[N] Conveni ABAM
[N] Subvenció Projecte Home
[N] Subvencions "Associació Comerços de Montgat"
[N] Aportacions al Fons Català de Cooperació

Import 2020
6.000
4.000
7.500
10.000

Convocatòria i concessió subvencions
Per poder complir amb la legislació vigent aplicable pel que fa a les convocatòries per concurrència
pública es van redactar unes bases generals que regularan totes les convocatòries aprovades a
posteriori. Aquestes bases es van aprovar, inicialment, pel Ple de data 28 de maig de 2020,
quedant definitivament aprovades en data 31 de juliol de 2020, i publicades al BOPB d’aquesta
mateixa data.
En data 31 d’agost de 2020, es van publicar al BOPB la convocatòria i les bases específiques de
les subvencions convocades per aquest Ajuntament pel procediment de concurrència pública
competitiva. I en data 20 de novembre de 2020 es va publicar una segona convocatòria d’aquelles
línies en las què va quedar un romanent important de diners consignats, motiu pel qual es va
acordar realitzar una segona convocatòria.
Aquestes convocatòries senyalant el termini de recollida de sol·licituds, la qual per les persones
jurídiques o entitats s’ha de fer obligatòriament en format electrònic.
Els atorgament es realitzant segons l’informe que ha realitzat el/la tècnic/a de l’àrea corresponent,
el qual després es valora i s’aprova per la Comissió avaluadora reunida a l’efecte.
Aquesta comissió està formada per:
-

President: El/la regidor/a de Serveis Econòmics.
Vocals:
El/la regidora de l’àrea corresponent.
El/la tècnic/a signant de l’informe.
Secretari/a: L’Administrativa del departament de subvencions.

La comissió avaluadora de la línia corresponent a “Ajuts extraordinaris a famílies destinats al
lloguer per pal·liar els efectes del COVID-19 o alguna situació de caràcter anàleg que pugui ser
admesa com a equivalent pels Serveis Socials Municipals”, atenent al fet que a la primera
convocatòria s’havien establert uns barems a aplicar per al càlcul de les puntuacions que van
resultar ser massa restrictius, motiu pel qual es va acordar modificar-los per a poder beneficiar a
més sol·licitants i publicar una segona convocatòria amb uns de nous , tot respectant les sol·licituds
ja presentades, les quals van ser incloses per a la seva valoració conjuntament amb les rebudes
en la segona convocatòria amb els barems adaptats.
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Així mateix, les comissions avaluadores dels “Ajuts a l'impost sobre béns immobles (IBI)
corresponent a l'habitatge habitual de persones que es troben en una situació d'escassa capacitat
econòmica, mitjançant la compensació parcial de la càrrega tributària” i dels “Ajuts econòmics
individuals a alumnes de primària, secundària obligatòria i Batxillerat pel finançament de les
despeses d'adquisició d’ordinadors o tauletes que els faciliti la formació durant el curs 2020-2021”,
van acordar realitzar una segona convocatòria en el mateix sentit per tal de poder beneficiar a més
persones i/o famílies, en quedar un romanent de diners important consignat un cop atorgades les
sol·licituds rebudes.
Igualment i com a conseqüència de les noves mesures decretades pel Govern amb motiu de la
crisi sanitària es va aprovar realitzar una segona convocatòria d’ “Ajuts per als establiments
comercials i empresarials de Montgat afectats per les mesures adoptades per la Resolució
SLT/2546/2020, de 15 d’octubre i les modificacions incloses per la Resolució SLT/2568/2020 de
19 d’octubre, i el DECRET 127/2020, de 25 d'octubre, per a l'adopció de les mesures necessàries
en el territori de Catalunya durant la declaració de l'estat d'alarma davant la situació d'emergència
sanitària provocada per la COVID-19., sense que aquesta convocatòria afectés al crèdit inicial
consignat donat que no s’havia exhaurit el total de la quantitat consignada a l’efecte.
Pel que fa a les subvencions directes o nominatives, s’han atorgat amb la tramitació dels
expedients corresponents per a la signatura dels convenis de col·laboració amb les entitats
beneficiàries o per acord del Ple, en el cas de l’aportació al Fons Català de Cooperació, ja que es
va voler fer partícip a tots/es els/les regidors/es de la Corporació de l’aprovació del projecte a
subvencionar.
Les publicacions corresponents als anuncis de les convocatòries i bases específiques es fan a
traves de la Base de Dades Nacional del Subvencions (a partir d’ara BDNS), a la qual també s’ha
de trametre la informació corresponent a les concessions en compliment del que disposa l'article
15 de la LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
Les quantitats atorgades en concepte de subvencions computen com a retribucions íntegres a
efectes de Declaració de la Renda de l’exercici en que s’han percebut, en compliment del que
disposa la legislació vigent a l’efecte.
Dades econòmiques
A continuació es relacionarà les línies de subvenció convocades durant l’exercici de 2020 pel
procediment de concurrència pública competitiva, amb els imports consignats a cada una i amb les
quantitats finalment atorgades que representen un nivell d’atorgament del 82,15%, significativament
superior a exercicis anteriors:
Subvencions per concurrència pública competitiva.
Línia/objecte convocatòria

Subvencions per a activitats i projectes culturals
Subvencions a projectes educatius desenvolupats per les AMPES als centres
educatius públics de Montgat, curs 2020-2021

Import
pressupostat
exercici 2020
15.000,00
22.000,00
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Import
total
atorgat
12.420,00
21.695,70

Subvencions promoció esport temporada 2020-2021
Subvencions per a l'organització i esdeveniments esportius extraordinaris.
Subvencions per a projectes educatius en el camp del lleure infantil i la
formació d'adults
Subvencions per a projectes de cooperació i solidaritat
Subvencions suport al teixits associatiu veïnal
Subvencions per a projectes d'entitats que tinguin el seu àmbit d'actuació
dins l'acció social, polítiques de gènere i salut
Subvencions a establiments comercials i empresarials de Montgat afectats
per la crisis sanitària provocada pel COVID-19 (2 Convocatòries).
Subvencions per als esportistes practicants d'esports individuals de Montgat
Ajuts a l'impost sobre béns immobles (IBI) corresponent a l'habitatge
habitual de persones que es troben en una situació d'escassa capacitat
econòmica, mitjançant la compensació parcial de la càrrega tributària (dues
convocatòria)
Atorgament dels ajuts econòmics individuals a alumnes de primària,
secundària obligatòria i Batxillerat pel finançament de les despeses
d'adquisició d'ordinadors o tauletes i despeses de compres de llibres que
els faciliti la formació durant el curs 2020-2021 (dues convocatòries)
Atorgament ajuts per al foment de l'escolarització d'infants de 0 a 3 anys
residents a Montgat durant el curs 2020-2021
Atorgament ajuts de suport al servei de menjador dels infants inscrits a les
escoles bressol durant el curs 2020-2021
Atorgament subvencions a empreses de nova creació assessorades pel
Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Montgat
Atorgament beques al suport de la realització de treballs de recerca i
investigació per part dels alumnes de 2n de Batxillerat matriculats als
centres educatius públics de Montgat
Atorgament per a famílies de Montgat afectades per malalties cròniques
que requereixen una alimentació, medicació o ajut específic/a
Atorgament ajuts extraordinaris a famílies destinats al lloguer per pal·liar els
efectes del COVID-19 o alguna situació de caràcter anàleg que pugui ser
admesa com a equivalent pels Serveis Socials Municipals
Beques i premis Cultura
TOTAL

20.000,00
1.500,00
3.000,00

19.857,39
1.330,00
3.000,00

5.000,00
15.000,00
27.500,00

4.992,00
13.129,68
23.114,00

46.000,00

43.735,49

1.500,00
27.000,00

1.497,96
3.964,65

10.000,00

9.437,26

7.500,00

6.841,25

5.500,00

5.500,00

12.500,00

7.398,50

2.500,00

2.125,00

2.500,00

1.480,00

27.000,00

24.634,88

3.000,00
1.600,00
254.000,00 207.753,76

Subvencions directes
-

-

Conveni de col·laboració signat en data 04/12/2020 entre aquest Ajuntament i l’ASSOCIACIÓ
PEL BENESTAR DELS ANIMALS DE MONTGAT (ABAM), per al control de les colònies de
gats urbans, i el qual inclou que en concepte de subvenció finalista, l’entitat rebrà la quantitat
de 6.000 €, a abonar prèvia presentació de documentació justificativa de la despesa realitzada
per a l’assoliment dels objectius de l’entitat i la memòria detallada de les actuacions realitzades.
Conveni de col·laboració signat en data 01/12/2020 entre aquest Ajuntament i l’ASSOCIACIÓ
DE COMERÇOS MONTGAT CENTRE (ACISM), per treballar conjuntament per la dinamització
comercial amb el propòsit de posar en valor el serveis i comerços locals, i el qual inclou que en
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-

-

concepte de subvenció finalista, l’entitat rebrà la quantitat de 7.400 € (3.700€ dels quals els
rebem de la diputació en concepte de recurs per a la Gestió Comercial del Catàleg de la
Diputació per a l’exercici de 2020), a abonar prèvia presentació de documentació justificativa
de la despesa realitzada per a l’assoliment dels objectius de l’entitat i la memòria detallada de
les actuacions realitzades.
Conveni de col·laboració signat en data 04/12/2020 entre aquest Ajuntament i la FUNDACIÓ
GRESOL-PROJECTE HOME per promoure la sensibilització social i la prevenció de les
addiccions, i el qual inclou que en concepte de subvenció finalista, l’entitat rebrà la quantitat de
4.000€, a abonar prèvia presentació de documentació justificativa de la despesa realitzada per
a l’assoliment dels objectius de l’entitat i la memòria detallada de les actuacions realitzades.
Conveni de col·laboració entre el Fons Català de Col·laboració al Desenvolupament i
l’Ajuntament de Montgat, relatiu a l’aportació econòmica que fa aquest Ajuntament anualment
en un dels projectes on participa la entitat, aprovat pel Ple en sessió ordinària de data 17 de
desembre de 2020, amb la intenció de fer partíceps a tots/es els/les regidors/es que el formen
per a escollir el projecte i que va ser:
Codi
3469

Projecte
Sensibilització i protecció per fer front la
COVID 19 al municipi de Petit Goave (Haití)

País
HAITÍ

Entitat
ARBEITER-SAMARITERBUND (ASB) - HAÏTI

Import
6.000€

Consideracions
Podem observar al quadre relatiu a les subvencions per concurrència pública competitiva que
destaca especialment la convocatòria relativa als “ajuts a l'impost sobre béns immobles (IBI)
corresponent a l'habitatge habitual de persones que es troben en una situació d'escassa capacitat
econòmica, mitjançant la compensació parcial de la càrrega tributària” en la qual hi havia una
consignació per import de 27.000€ dels quals entre les dues convocatòries només s‘han pogut
atorgar la quantitat de 3.964,65€.
Tot i haver-se revisat els barems d’atorgament i els requisits. I haver aprovat una segona
convocatòria intentant donar la màxima publicitat intentant que arribes a tots/es els/les
ciutadans/es s’ha pogut comprovar:
-

Que totes les sol·licituds corresponen als propietaris dels habitatges, no havent cap
sol·licitud per part de llogaters/es, que potser desconeixen que s’estan fent càrrec del
pagament d’aquest impost si així es fa constar en el seu contracte d’arrendament.

Tot i haver flexibilitzat al màxim els requisits a l’haver incrementat el valor cadastral fins a un límit
important, s’hauria de procedir a revisar a la baixa la l’import consignat a aquesta línia, doncs
revisant les dades dels atorgaments dels diferents exercicis en els quals s’ha convocat no ha
superat mai els 4.000€ concedits.
Un altre recurs que durant aquest exercici no s’ha pogut concedir al 100% és el que correspon a
la línia “Subvencions a empreses de nova creació assessorades pel Servei de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament de Montgat”, malgrat les dades d’aquest exercici s’hauria de considerar
mantenir la consignació ja que donada la situació especial ocasionada per la crisi sanitària
possiblement hagi ocasionat que el nombre d’expedients tramitats sigui inferior a altres exercicis
en estar les persones a l’expectativa de la millora econòmica quan finalitzi aquesta situació amb
tantes restriccions per a molts sectors econòmics.
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Pel que fa a les entitats potser els imports atorgats també son inferiors a altres exercicis, però
també és conseqüència de que les quantitats sol·licitades son inferiors ja què no estan poder
realitzar al 100% les activitats habituals pels motius de la situació actual que impedeix la celebració
de molts actes públics. No obstant, s’hauria de mantenir la consignació per a futurs exercicis.
Seria convenient també revisar l’ajut que s’atorga a “esportistes practicants d’esports individuals”,
de fet amb la Tècnica de la Regidoria d’esports ja s’està fent, doncs aquest exercici ha tingut un
increment de nombre de sol·licituds, motiu pel qual la quantitat consignada, que s’havia revisat a
la baixa respecte a exercicis anteriors, pensant que amb la situació de restriccions afectaria al
sector especialment, ha provocat que les quantitats atorgades finalment siguin d’imports petits, i
aquest fet ha afectat especialment a aquelles sol·licituds que pel seu currículum i trajectòria haurien
obtingut un import final més alt si s’hagués valorat amb una puntuació més alta les fites esportives
aconseguides.
És a dir, que l’ajut beneficiï, especialment, a aquells esportistes que per trobar-se en un nivell
esportiu més alt participen en competicions o campionats que els hi ocasionen unes despeses més
altes què no si es fan a nivell local o comarcal.
En relació a les subvencions per a entitats de joventut i per a projectes de participació, no s’han
tramitat perquè malahuradament no hi ha en aquests moments cap entitat al municipi que hi pugui
accedir, tot i que seria convenient continuar consignant una quantitat ja què la intenció de les
regidories és la de fomentar amb els col·lectius als quals s’adreça el poder crear-ne.
Pel que fa a les “Beques i premis Cultura”, en aquest concepte s’inclouen les beques i premis
atorgats als participants en la fase local de la “Mostra Literària del Maresme” tot i que el
procediment és per concurrència pública, el tràmit està condicionat pels terminis senyalats pel
Consell Comarcal del Maresme per la presentació de les obres a la fase comarcal, a la qual
accedeixen els guanyadors de la fase local, motiu pel qual la seva convocatòria es tramita
independentment de la resta de línies subvencionables.
Les bases que regulen aquestes beques i premis es publiquen igualment a la pàgina web
municipal www.montgat.cat i es publiciten, convenientment, en la revista municipal mensual i es fa
tramesa als centres escolars, els quals inclouen el fet de redactar aquests treballs com una activitat
més del centre.
Els premis s’atorguen mitjançant la valoració d’un jurat format per representants de les regidories
d’educació i cultural de l’Ajuntament, representants de l’Escola d’adults Timó, la Directora de la
Biblioteca Municipal i representants d’entitats culturals del municipi.
L’any 2020, es van concedir premis per import de 1.600€ (Exp. 2762-3421/2020) Cal remarcar que
la participació del 2020 va ser molt més baixa del que és habitual a causa del tancaments dels
centres escolars i les dificultats derivades de la crisi sanitària per la COVID-19. El resum de
participació és el que tot seguit es relaciona:
Nombre de participants:
Nombre de Premiats:

73
16
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Conclusions
Com a anàlisi final i valorant la disponibilitat econòmica que l’Ajuntament té per a aquest concepte,
es podria concloure que durant l’exercici de 2020, l’esforç que s’ha realitzat tant a nivell econòmic,
com tècnic ha estat molt positiu, ja què s’ha ofert línies de convocatòria per a molts àmbits i sobretot
els que afavoreixen a persones físiques i/o persones jurídiques i empreses, i que han estat
aprovades les sol·licituds presentades i, que complien amb els requisits de les diferents
convocatòries en un 100%, sense superar la consignació pressupostària prevista a l’efecte.
Finalment, reconèixer l’esforç, el treball i la dedicació de totes les persones implicades, des de
regidors/es a tècnics i tècniques, personal de l’OAC ... per haver ajudat a aconseguir l’objectiu del
Pla estratègic amb uns bons resultats malgrat les circumstàncies, tenint en compte que entre tots
s’han tramitat el que tot seguit es relaciona:
-

-

Expedients tramitats
253
Expedients aprovats
236
Expedients no aprovats
17
(els expedients no aprovats son en tots els casos per no reunir els requisits establerts a la
convocatòria).
4 convenis de col·laboració.

Montgat, a la data de la signatura electrònica.
Departament de subvencions,
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