DECRET
Exp. STE 2020/1571 MA

Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament
d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l’Ordenança de Subvencions de l’Ajuntament d’Argentona, que fou aprobada definitivament per acord
del Ple de data 7 de març de 2016 i publicada al Butlletí Oficial de la Província número 022016009141,
corresponent al dia 6 de juny de 2016 (en endavant l’Ordenança).
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència competitiva és la forma
ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb allò previst a l’article 22 de la LGS.
Vist que l’import que es vol destinar al foment d’activitats, actuacions o programes de suport en l’àmbit de
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Vist que l’article 14 de l’Ordenança, estableix que conjunta o posteriorment a les bases Reguladores s’haurà
d’aprovar i publicar la corresponent convocatòria.
Atès que per Decret d’Alcaldia de data 10 d’agost de 2017 es van aprovar les BASES REGULADORES PER A LA
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A FINANÇAR PROJECTES I/O
ACTIVITATS, en els àmbits de benestar social, esports, cultura i medi ambient, i de suport a actes
commemoratius, les quals van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província número 022017016725 de
data 18 d’agost de 2017.
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 14.5 de l’Ordenança.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i de
conformitat amb allò previst als articles 14.2 i 14.3 de l’Ordenança, i 124.2 del ROAS, procedeix publicar el
corresponent extracte i text d’aquesta convocatòria, en el qual es determina el termini de presentació de
sol·licituds, enviant-los a la Base de Dades Nacional de Subvencions, així com les dades estructurades, per
tal de donar compliment al procediment establert a l’article 20.8 de la LGS.
Vist l’informe tècnic emès per el tècnic de medi ambient en data 31 de juliol de 2020.
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Medi Ambient és de 4.000,00 euros amb càrrec a la partida 440-170-48901del pressupost de l’exercici 2020.
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Vist l’informe jurídic del tècnic d’administració especial de data 31 d’ agost de 2020.
Vist l’informe tècnic emès per el tècnic de medi ambient en data 1 de setembre de 2020.
Vist l’informe d’Intervenció de data 8 de setembre de 2020.
Per tot l’exposat,
RESOLC:
Primer.- Aprovar la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament d'Argentona PER A PROGRAMES /
PROJECTES DE SUPORT EN L’ÀMBIT DE MEDI AMBIENT, per a l’any 2020, que s’ajustarà a les BASES
REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A
FINANÇAR PROJECTES I/O ACTIVITATS, en l’àmbit de medi ambient, aprovades per Decret d’Alcaldia de data
10 d’agost de 2017.
Segon.- El termini per presentar les sol·licituds de subvencions començarà l’endemà de la publicació d’un
extracte de la present convocatòria al BOP de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS) i finalitzarà el 4 d’octubre de 2020.
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Quart.- Enviar les dades estructurades, el text complert i l’extracte de la present convocatòria, de
conformitat amb allò que estableixen els articles 14.2 i 14.3 de l’Ordenança General de Subvencions de
l’Ajuntament i l’article 124.2 del ROAS, per tal de donar publicitat a la mateixa.
TEXT DE L’EXTRACTE
De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot
consultar

en

la

Base

de

Dades

Nacional

de

Subvencions

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primer. Beneficiaris
Les persones físiques o jurídiques que han de dur a terme l'activitat que fundamenta el seu
atorgament, sempre que no estiguin afectades per qualsevol de les prohibicions contingudes en l'ar.
13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i reuneixin les següents
condicions:
Entitats i associacions sense ànim de lucre, domiciliades en el municipi (o domiciliades en altres
municipis, excepcionalment per l’àmbit de Benestar Social o Medi Ambient, sempre i quan realitzin
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Tercer.- Autoritzar l’import màxim de 4.000,00 euros amb càrrec a la partida 440-170-48901, del vigent
pressupost municipal.
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activitats que resultin en benefici de la població d'Argentona), legalment constituïdes i inscrites en el
Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya, o en els registres públics corresponents.
Segon. Objecte
Les SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS, ACTUACIONS O PROGRAMES DE SUPORT EN L’ÀMBIT DEL
MEDI AMBIENT, hauran de respondre a una o vàries de les finalitats següents:
a)Incentivar activitats, actuacions o iniciatives destinades a la millora del medi ambient en general, al
seu coneixement o a la seva promoció.
b)En aquest sentit podran ser objecte de subvenció els programes que facin referència a activitats
que contemplin activitats lúdiques, programes de caire cultural, etc.
c) Tindran especial rellevància aquelles iniciatives o actuacions destinades a la prevenció dels
incendis forestals.
d)Promoció de les energies renovables i la disminució de les emissions de CO2.
e)Altres projectes de promoció i recuperació que incorporin l’ecologisme i el feminisme i la seva
relació amb el consum i la salubritat ambiental.
Tercer. Bases reguladores
Les BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA PER A FINANÇAR PROJECTES I/O ACTIVITATS, en els àmbits de benestar social, esport,
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Quart. Quantitat
L'import màxim de les subvencions serà de 4.000 euros.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un extracte de la
present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la Base de Dades
Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el 4 d’octubre de 2020.
Les sol·licituds per a concórrer a la convocatòria regulada per aquestes Bases es formularan i
presentaran per via telemàtica, des del Portal de Tràmits i Gestions (Seu electrònica) de l’Ajuntament
d’Argentona.
Sisè. Altres dades
Les entitats sol·licitants hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud, els formularis o models
corresponents a la modalitat concreta de la convocatòria a la que s’opti, d’acord amb els models
establerts.
Han de respectar estrictament el format dels formularis o models, completant tots els seus apartats,
seguint-ne les instruccions proposades i l'ordre de numeració de les pàgines o dels models.
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cultura i medi ambient, i de donar suport a actes commemoratius, es va publicar en el Butlletí Oficial
de la Província núm. de registre 022017016725, de 18 d'agost de 2017.
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Cinquè.- Donar difusió de l’esmentada convocatòria a les entitats de la Vila mitjançant anunci publicat al
web municipal.

Ho mana i signa, l’Alcaldessa d’Argentona, Georgina Sabadell Simó
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Signatura de secretaria (art. 3.2.h RD. 128/2018)
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