
BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE PREMIS DE L’AJUNTAMENT DE SANT
ANDREU  DE  LLAVANERES  PER  A  CONCURSOS  D’ACTIVITATS  I/O  PROJECTES
CULTURALS, JUVENILS, SOCIALS I ESPORTIUS

Objecte i finalitat.- L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la concessió de premis en règim
de concurrència competitiva, per a concursos d’activitats i/o projectes, que atorgui l’Ajuntament de
Sant Andreu de Llavaneres, sempre d’acord amb les finalitats públiques que s’estableixin.

Les activitats i els projectes que en resultin premiats han de fomentar activitats d’interès cultural,
juvenil,  social  i  esportiu  que  contribueixin  a  l’enfortiment del  municipi  de  Sant  Andreu  de
Llavaneres  com  una  plataforma  d’activitats  i  propostes  amb  caràcter  lúdico-educatives
articuladores.

S’entén per articuladores aquelles propostes que plantegen la creació i consolidació d’activitats i
projectes que interrelacionen diversos àmbits  de la  cadena de valor  cultural,  juvenil,  esportiu,
social o sectors diferents, i que promouen espais de superació, cooperació, intercanvi o mercat i
que requereixen períodes superiors a un exercici per a la seva consolidació.

Les activitats i els projectes promouran alguna de les següents finalitats:

- Fomentar  valors  culturals,  juvenils,  socials  i  esportius  des  de  les  diverses  formes  de
participació ciutadana.

- Afavorir la cooperació entre les entitats, associacions, comerços i centres educatius en els
diferents àmbits de la cultura, la joventut i l’esport.

- Possibilitar  el  creixement  quantitatiu  o  qualitatiu  de  les  dinàmiques  culturals,  juvenils,
socials i esportives de Sant Andreu de Llavaneres.

- Promoure noves plataformes estables que contribueixin a millorar la capacitat de la cultura,
la joventut, els esports i la participació produïda a Llavaneres per millorar la seva posició,
presencia, sostenibilitat i capacitat d’interrelació sectorial a escala local i supramunicipal.

Marc Jurídic.- En matèria de procediment i compliment dels requisits que han de guiar l’actuació
de  l’administració,  aquestes  bases  són  subsidiàries  de  la  Llei  39/2015  de  procediment
administratiu  comú i  de la  Llei  40/2015 de règim jurídic  del  sector  públic,  així  com de la  Llei
38/2003 general de subvencions, del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
seu Reglament de desenvolupament i de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de
Sant Andreu de Llavaneres. 

Procediment  de  concessió.- Les  prestacions  econòmiques  establertes  en  aquestes  bases
s’atorgaran en règim de concurrència competitiva, mitjançant la convocatòria d’un concurs. 

La gestió de concursos d'activitats i/o projectes s’efectuarà d’acord amb els principis de publicitat,
transparència, concurrència objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència. 

Convocatòria dels premis.- Anualment, la Junta de Govern Local d’aquest consistori, aprovarà i
publicarà les corresponents convocatòries d’atorgament de premis, les quals de conformitat amb
l’establert a l’art. 23 de la LGS regularan i fixaran els seus objectius, criteris i el procediment de
participació,  barems i  criteris de ponderació,  concessió,  consignació pressupostària,  requisits  i
terminis.
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Dotació pressupostària.- Les prestacions econòmiques establertes en aquestes bases seran, a
tots els seus efectes, considerades despesa de dret públic i tenen un caràcter eventual i voluntari.

La  quantitat  total  en  premis  de  cada  convocatòria  es  farà  efectiva  amb  càrrec  a  l’aplicació
pressupostària que correspongui.

L’import  màxim  d’una  convocatòria  podrà  ser  incrementada,  si  es  considera  oportú,  restant
condicionada a l’existència de crèdit addicional abans de la seva concessió.

Participants i  requisits.-  Cada convocatòria establirà  els requisits dels participants segons la
categoria de participació, la naturalesa de l’activitat o projecte i els objectius que es promouen en
cada cas. 

En tot cas, per participar en activitats i  projectes susceptibles d’obtenir  un premi econòmic es
requerirà una inscripció prèvia  dins el termini  que estableixi  la convocatòria,  que haurà d’anar
acompanyada de la documentació que identifica a la persona física i/o jurídica.

El participant s’haurà de trobar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents i no tenir cap deute amb l’Ajuntament de
Sant Andreu de Llavaneres.

Acceptació  de  les  condicions  de  les  convocatòries.- La  participació  a  les  convocatòries
suposa la plena acceptació d’aquestes bases i el seu compliment. 

Instrucció, resolució i forma de pagament.- La instrucció i proposta de resolució serà feta per
un òrgan col·legiat amb un número de membres senar (mínim tres) que s’anomenarà jurat. 

Els membres dels jurat seran designats pel regidor o regidors d’àrea que correspongui en cada
convocatòria. 

El jurat emetrà el corresponent veredicte tot aplicant els barems i criteris de ponderació establerts
en la convocatòria.

El  jurat  tindrà  la  facultat  de  resoldre  qualsevol  aspecte  no  previst  en  les  convocatòries  i
especialment a declarar algun dels premis desert. El seu veredicte serà inapel·lable.

Vista la resolució del jurat, signada per tots els seus membres juntament amb el vist i plau del
regidor  d’àrea,  la  Junta  de  Govern  Local  aprovarà  la  despesa  corresponent  a  favor  dels
guanyadors.

Els premis podran ser en espècie o en metàl·lic. El pagament d’aquests últims es podrà realitzar
en efectiu o mitjançant transferència. Pel que fa als menors de 16 anys, el lliurament es farà en tot
cas al seu representant legal. 

Publicitat  i  tractament  de dades.- En compliment  del  que disposa  l’article  8.1 c)  de la  Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es
donarà  publicitat  dels  premis  atorgats,  amb  expressió  de  la  convocatòria,  l’aplicació
pressupostària, el beneficiari i la quantitat concedida al web de l’Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres.

La concurrència a les convocatòries d’atorgament de premis implicarà la manifestació tàcita de
consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter personal i a la seva publicació en els
termes establerts en el paràgraf anterior, d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Règim Jurídic i Fiscalitat: Els premis atorgats mitjançant aquesta convocatòria resten sotmesos
a  la  Llei  General  de  Subvencions  38/2003,  de  17  de  novembre,  i  a  la  normativa  que  la
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desenvolupa i en el seu compliment els atorgaments seran degudament informats a la Base de
Dades Nacional de Subvencions i resten sotmesos al règim fiscal vigent en el moment del seu
atorgament. 

L’acceptació del premi comporta el coneixement del règim jurídic aplicable.

Vigència.- Aquestes  Bases  Reguladores  seran  vigents  fins  que  es  modifiquin  o  es  deroguin
expressament, quedant sense efecte totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin al
contingut d'aquestes bases.
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