BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE PREMIS COM A
RESULTAT DE CONCURSOS ORGANITZATS PER L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ
D’ONYAR
INTRODUCCIÓ: ELS OBJECTIUS DELS CONCURSOS
Dins Ia programació de Festes i activitats de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar es poden
organitzar concursos que generen participació de persones interessades i que estan dotats
amb determinats premis (de vaIor simbòIic) destinats a vaIorar Ia participació i I’interès
deIs participants. les habilitats, destreses, expertesa o coneixements de les persones
participants
L’objectiu de Ia iniciativa és motivar i promocionar Ia participació deIs Vilobinencs i de Ies
Vilobinenques en Ies diferents activitats deI municipi.
1.- OBJECTE

L'objecte d'aquestes bases és la regulació del procediment i de les condicions per
a l'atorgament de subvencions relatives a premis, concursos o similars en els
següents àmbits:
a) La informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local.
b) La promoció de l'esport i de les instal·lacions esportives i d'ocupació del lleure.
c) La promoció de la cultura i els equipaments culturals.
d) La promoció en el terme municipal de la participació dels ciutadans en l'ús
eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
e) Premis a l’excel·lència acadèmica
f) Concurs Literari de Sant Jordi
g) Concurs del disseny de la imatge de Festa Major
h) Concurs fotogràfic pel Calendari Municipal
I) Treballs de recerca
j) Altres que puguin ser d’interès municipals
2. S’exclouen expressament d’aquestes bases els premis que s'atorguin sense la
sol·licitud prèvia del beneficiari, així com les subvencions que ja disposen d'unes
bases específiques.
2.- RÈGIM JURÍDIC

1. El procediment per a l'atorgament de les subvencions es tramita en règim de
concurrència pública competitiva.
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2. Les subvencions a què fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i
eventual, queden subjectes a l'import màxim de la dotació pressupostària, són
lliurement revocables en tot moment, no generen cap dret a l'obtenció de subvencions
en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
3. Estan afectes al compliment de la finalitat d'interès general a què es condiciona el
seu atorgament, i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament
inherent a l'incompliment de les condicions i càrregues imposades en l'acte de
concessió.
4. La gestió de les subvencions s'efectuarà d'acord amb els principis establerts en la
normativa aplicable en matèria de subvencions regulada a la Llei 38/2003 de 17 de
novembre general de subvencions (LGS), el Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol pel
qual s'aprova el Reglament de la general de subvencions (RGLS), el Decret 179/1995
de 13 de juny pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals, i a l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar
aprovada per acord del Ple de data 2 d’abril de 2020.
3. BENEFICIARIS
1. Poden ser beneficiaries de les subvencions derivades de convocatòries d'aquestes
bases, sempre que no es trobin afectades per cap de les prohibicions contingudes a
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions:
a) Les persones físiques o jurídiques.
b) Les associacions o entitats legalment constituïdes, sense ànim de lucre i que
exerceixen les seves activitats dins dels àmbits de l'article primer.
2. Correspon a les diverses convocatòries determinar i delimitar els seus possibles
beneficiaris.
Article 4. Import de la subvenció
1. Les subvencions
econòmicament.

seran

de

tipus

dinerari o en espècie i avaluables

2. Les subvencions podran preveure més d'un beneficiari i en cap cas podran
superar el topall de 3.000€ per convocatòria i els 10.000€ anuals per totes les
convocatòries derivades d'aquestes bases.
3. No obstant això, es podran incrementar els topalls màxims anteriors sempre que
es donin els supòsits previstos a l'art. 58 RLGS
Article 5. Aplicació pressupostària
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1. El finançament de les subvencions contemplades en aquestes bases anirà a càrrec
a l'aplicació pressupostària corresponent del pressupost de l'Ajuntament de Vilobí
d’Onyar.
2. L'import del crèdit pressupostari es determinarà a la convocatòria corresponent. No
es podran concedir subvencions per una quantia superior al crèdit disponible.
Article 6. Criteris d'atorgament
1. Els criteris d'atorgament seran determinats en les corresponents convocatòries, que
sempre hauran d’obeir a criteris objectius, i no podran ser discriminatoris per raons de
raça, reIigió, sexe, orientació sexuaI, etc. CaI entendre que Ies categoritzacions per
gènere, per edat o per residència no seran discriminatòries si Ia tipoIogia deI concurs i
Ia seva finaIitat justifica aquesta categorització
2. En el cas dels concursos (com per exemple: cartells per a festes, fotografies, obra
literària, treball d'investigació, etc.), les obres presentades hauran de complir els
següents requisits:
a) Ser inèdites i originals.
b) No s'admetrà cap obra els drets de propietat intel·lectual de la qual no pertanyin
íntegrament i sense excepció al propi participant del concurs.
c) Els participants garantiran que les obres presentades són de la seva autoria i que es
fan plenament responsables del seu contingut.
d) El nombre màxim d'obres que cada participant podrà presentar per convocatòria,
serà determinat en aquesta.
e) En el cas de fotografies en les que apareguin persones identificables, els
participants hauran de disposar de la seva autorització, que podrà ser requerida.
f) Les causes d'exclusió de les obres es concretaran en les convocatòries.
g) Cap persona podrà obtenir més d'un premi en la mateixa convocatòria.
h) La comissió avaluadora podrà declarar deserts un o diversos premis amb els que
estigui dotat el concurs.
i) La comissió avaluadora també resoldrà les situacions no contemplades en aquestes
bases, així com els dubtes plantejats de la seva interpretació.
j) En els concursos en que sigui possible la seva participació, els menors de 16 anys
hauran d’acompanyar l’autorització del seus respectius tutors.
3. El procediment es tramitarà mitjançat convocatòria pública. Els interessats en

obtenir les subvencions hauran de formular la corresponent sol·licitud d'acord amb el
model normalitzat que els facilitarà l'Ajuntament en el termini que estableixi la
convocatòria i la presentaran al Registre General de l'Ajuntament o bé en els registres
previstos a la legislació de procediment administratiu comú.
4. La participació a les convocatòries suposa la total acceptació d'aquestes bases i
dels drets i les obligacions que se'n deriven.
Article 8. Procediment de concessió, resolució i notificació de la resolució de les
sol·licituds
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1. L' òrgan instructor seran els serveis econòmics de l'Ajuntament de Vilobí d’Onyar, el
qual examinarà les sol·licituds presentades i requerirà les persones interessades
perquè esmenin els defectes subsanables o aportin la documentació que hi manca, en
el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la notificació del
requeriment. La presentació fora del termini que estableixi la convocatòria comporta la
inadmissió de la sol·licitud.
2. La proposta de concessió o denegació de la subvenció serà elaborada per un òrgan
col·legiat constituït d’acord amb allò previst a l’article 17.5 de l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament, la seva composició es determinarà en la convocatòria,
tindrà un caràcter totalment tècnic i actuarà amb total imparcialitat i objectivitat i
estarà sotmès a les causes d’abstenció previstes a l’article 23 de la Llei 40/2015,
d’1 octubre del règim jurídic del sector públic
3. La resolució sobre l'atorgament serà adoptada per l'alcalde o per la Junta de Govern
Local, segons hi hagi o no delegació de competències. L'òrgan competent per resoldre
dictarà resolució en el termini màxim de tres mesos, des de la finalització del termini
per la presentació de sol·licituds.
4. L’òrgan competent per la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el
concurs o no esgotar el crèdit total previst.
5. La resolució de la concessió de la subvenció es notificarà a l'interessat i es publicarà
a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) en els termes de la Llei General
de Subvencions.
6. La subvenció s'entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el
termini d'un mes, comptat a partir del dia següent al de la notificació de la resolució.
Article 9. Convocatòria
1. Correspon a l'alcalde/alcaldessa aprovar la convocatòria de les diverses
subvencions.
2. La convocatòria es publicarà a la BDNS, la qual traslladarà l'extracte de la
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG). Així mateix es
publicarà al taulell d'anuncis de la web de la corporació.
3. El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia següent de la publicació
de l'extracte de la convocatòria en el BOPG, mitjançant la BDNS, i finalitzarà quan
aquesta determini.
Article 10. Règim sancionador i revocació
1. En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que disposa el Titol IV de la Llei
General de subvencions i el Títol IV del reglament de la llei general de subvencions i al
títol XIII de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament.
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2. L'incompliment dels requisits no esmenables podrà ser causa de revocació de la
subvenció, amb independència de la sanció acordada, així com la inexactitud, falsedat
o omissió de caràcter essencial de qualsevol dada o document que acompanyi la
sol·licitud de subvenció, i qualsevol altre incompliment de les obligacions descrites en
aquestes bases i a la normativa anterior esmentada, tal com l'alteració de les
condicions que han determinat la concessió de la subvenció pel beneficiari, o la no
execució de l'obra en el termini establert.
3. L'ajuntament iniciarà un procediment de reintegrament de la subvenció concedida i
abonada indegudament de conformitat amb la legislació vigent.
Article 11. Publicitat
1. La publicitat de les bases reguladores d'aquesta subvenció, un cop aprovades pel
Ple municipal, s'efectuarà mitjançant la seva publicació en el BOPG i en el taulell
d'anuncis de la corporació. S'inserirà una referència d'aquest anunci en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
2. Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat,
amb indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la
quantitat concedida, la finalitat de la subvenció, els diferents concursos o projectes
subvencionats i els participants de cada concurs o projecte subvencionat, conforme es
vagin publicant al sistema nacional de publicitat de subvencions, a través de la seva
tramesa a la Base de Dades Nacional de Subvencions, també es publicaran a la web
municipal.
Article 12. Drets de propietat intel·lectual
1. Els beneficiaris de les subvencions cediran a títol gratuït a favor de l'Ajuntament de
Vilobí d’Onyar, els drets de reproducció, comunicació, distribució, transformació i
divulgació pública a efectes d'exposició i divulgació mitjançant tots els suports físics i
digitals que s'estimin convenients de les seves obres.
2. L'Ajuntament de Vilobí d’Onyar també podrà exercitar els drets cedits a través dels
portals d'Internet dels quals sigui titular o en qualsevol altre mitjà de comunicació o
publicació propi o de tercers.
Article 13. Incompatibilitats
Aquestes subvencions són incompatibles amb altres subvencions, ajuts, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens
públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.
Article 14. Règim jurídic supletori
En tot eI que no preveuen expressament aquestes bases, són d’apIicació Ia LIei 38/2003,
de 17 de novembre, GeneraI de Subvencions, eI ReiaI Decret 887 /2006, de 21 de juIioI peI
quaI s’aprova eI seu RegIament de desenvoIupament, I’Ordenança GeneraI de
Subvencions de I’Ajuntament, Ies Bases d'Execució deI Pressupost GeneraI per aI present
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exercici, Ia LIei 39/2015, d'1 d'octubre, deI Procediment Administr atiu Comú de Ies
Administracions PúbIiques i demés IegisIació concordant.

Disposició final
Aquestes bases entraran en vigor l'endemà de la seva publicació en el BOPG i
romandran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa.
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