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José Antonio Martínez Damiá, Vicesecretario del Ayuntamiento de Canals, CERTIFICO,
que por la Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el 27 de septiembre de 2018,
M-10, adoptó el siguiente acuerdo:
"2.- ASSUMPTES EXERCITS PER DELEGACIÓ DEL PLE MUNICIPAL, MITJANQANT
ACORD DE DATA 14-07-15.
2.2.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL DE
COORDINACIÓ ADMINISTRATIVA, BENESTAR SOCIAL I GOVERN OBERT.
2.2.1.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DELEGADA DE SERVEIS SOCIALS, DE 27
D'AGOST DE 2018, SOBRE APROVACIÓ DE LES BASES PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS A ENTITATS SOCIO-SANITÁRIES PER A L'ANY 2018.
Asunto ejercido por delegación del pleno municipal, mediante acuerdo de fecha 14-07-15.
Asunto dictaminado per la comisión informativa municipal de Coordinación Administrativa,
Bienestar Social y Gobierno Abierto.
Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa Municipal de Coordinación
Administrativa, Bienestar Social y Gobierno Abierto, de 17 de septiembre de 2018, del expediente de
referencia.
No existiendo intervenciones, se somete la propuesta de resolución del expediente de
*---- referencia a votación, arrojando el siguiente resultado: votos a favor, 4, de D. RICARDO REQUENA
MUNOZ, D. JOAN CARLES PÉREZ PASTOR, D. MANUEL SANCHIS POLOP y D. JOSÉ RAMÓN
1--J4 GARRIDO CENTELLES.
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Consiguientemente la Junta de Gobierno Local, aprueba el siguiente acuerdo:

ANTECEDENTES
Ayuntamiento de Canals a través de la Concejalía de Bienestar Social, Servicios
Sanidad y Salud, considera como uno de sus objetivos promover y fomentar el desarrollo de
, con esta finalidad se establecen ayudas económicas que sirvan de apoyo para desarrollar la
ni
ka.dpor las entidades socio-sanitarias locales.
Por esto, y dentro de la legalidad vigente y de los límites que determina el presupuesto,
respetando los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, la Concejalía de Bienestar Social,
Servicios Sociales, Sanidad y Salud, propone la concesión de subvenciones a las entidades sociosanitarias locales.
Que obra en el expediente informe en el que se señala que existe consignación suficiente
en el vigente Presupuesto para la autorización del gasto propuesto, a cuyo efecto se procede a
efectuar la oportuna retención de créditos y aplicación al programa de gasto correspondiente,
Retención 2018.2.0007090.000, partida 2018-12-31200-48000.
Que el artículo 25-2-e de la Ley de Bases de Régimen Local redactado por el número
ocho del artículo primero de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de
la Administración Local, establece que el Municipio ejercerá en todo caso como competencias
propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas la evaluación
e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación de
riesgo de exclusión social.
Que el texto de las Bases, es el siguiente:
"BASES REGULADORES PER LA CONCESIÓ DE SUBVENCIONS
A ENTITATS SOCIO-SANITÁRIES LOCALS EN L'EXERCICI 2018"
1. Objecte de les subvencions
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L'objecte de les subvencions és collaborar en el finangament a entitats privades locals, sense afany
de lucre, que realitzen actuacions en l'ámbit de la salut, per al foment de la salut, l'atenció a col•lectius
amb capacitats diferents i el suport a pacients i afectats i les seues famílies.
2. Árees d'actuació en l'ámbit de la salut
Les árees d'actuació en l'ám bit de la salut i que es consideren subvencionables son:
Área d'actuacions de suport a entitats representatives deis interessos deis pacients o de les seves
fam ílies.
Área d'actuacions en el camp de la promoció i protecció de la salut i prevenció de la malaltia en
l'ámbit comunitari.
3. Entitats beneficiáries
3.1 Poden sol•licitar aquestes subvencions les entitats privades sense afany de lucre que
desenvolupen actuacions incloses en l'objecte de les árees que assenyala la base 2.
3.2 L'ámbit d'actuació de cadascun deis projectes pot ser una de les dos árees o totes dos alhora.
3.3 Per a l'obtenció d'aquestes subvencions, les entitats sollicitants han de complir els requisits
següents:
3.3.1 Les activitats que constitueixen l'objecte social deis estatuts de l'entitat han d'incloure l'actuació
subvencionable i l'área o árees en funció de les quals es demana la subvenció.
3.3.2 L'enti t sha d'haver constitu'it com a mínim amb dos anys d'antelació a la data de publicació
d'-stes b. .es i estar registrades al Registre Municipal d'Associacions.
3.‘, P- eestionar les actuacions previstes en els projectes presentats sha de disposar deis mitjans
h m g, técnics i de l'estructura adequada.
N \kk4.1\11
,111: trobar-se en cap de les circumstáncies que preveu l'article 13.2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17
Li,i:r r•zo:• bre, general de subvencions.
\ , ‘7•1• • haver estat sancionades per resolució ferma, durant els últims tres anys, per la comissió
\\• •ok
.1
;-1 fracció greu en matéria d'integració laboral de persones discapacitades, o per la comissió
d'un :1 infracció molt greu en matéria de relacions laborals o en matéria de prevenció de riscos
labo s, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social,
at pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, i la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
pre enció de riscos laborals.
3.3 • Disposar deis mitjans humans i materials necessaris i tenir assignats els recursos económics
necessaris per realitzar l'activitat de prevenció de riscos laborals a l'empresa, d'acord amb el que
disposa la Llei 31/1995, de 8 de novembre.
3.3.7 En el cas de fundacions, complir el deure de presentar els comptes anuals davant del
protectorat.
3.4 Complir els requisits d'aquestes bases generals, així com qualsevol altra obligació legal o
reglamentária que pugui afectar-los.
4. Quantia aplicació pressupostária
4.1 La quantitat máxima destinada a aquestes subvencions i l'aplicació o aplicacions pressupostáries
a les quals s'han d'imputar són les que determina la present convocatória per un import máxim total
de 26.000€ per l'exercici 2018.
4.2 La quantia de cada subvenció, que pot ser del total del cost del projecte, s'ha de determinar
individualment en fundó de cada projecte sollicitat i d'acord amb els criteris que estableix la base 9,
sense que, en cap cas, a'illadament o en concurréncia amb subvencions atorgades per altres
institucions públiques o privades, nacionals o internacionals, puga superar el cost de l'actuació que
l'entitat beneficiária ha de desenvolupar.
En qualsevol cas, l'import total de les subvencions atorgades per altres institucions públiques o
privades, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, no pot superar aladannent o
en concurréncia amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos el cost de l'activitat
subvencionada. Per poder considerar acomplert l'objecte i la finalitat de la subvenció, la despesa
mínima realitzada i justificada de l'activitat subvencionada ha de ser d'un 50% respecte del
pressupost acceptat; si no és així, comportará la revocació total de la subvenció. El percentatge de
desviació pressupostária del projecte executat en relació amb el cost del projecte acceptat sense que
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suposi revocació parcial de la subvenció s'estableix en un 20% del pressupost inicial presentat a la
sol licitud o d'un 10% respecte del pressupost acceptat.
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5. Despeses subvencionables
5.1 Són despeses subvencionables les que de manera inequívoca responguen a la naturalesa de
l'activitat subvencionada, resulten estrictannent necessáries, s'efectuen dins el ternnini d'execució
previst a la convocatória i hagen estat efectivament pagades amb anterioritat a la finalització del
període de justificació determinat per la normativa reguladora de la subvenció.
En cap cas el cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de nnercat. Les
despeses objecte de subvenció s'han d'ajustar, en qualsevol cas, al pressupost del projecte o
projectes presentats, a la naturalesa de la partida pressupostária amb cárrec a la qual s'atorgue la
subvenció i s'ha de tractar de despeses corrents, d'acord amb la normativa pressupostária.
5.2 Són subvencionables les despeses recollides a la normativa vigent i, en concret, poden ser de dos
tipus, directes i indirectes.
5.3 Es consideren despeses directes subvencionables:
Les retribucions del personal vinculat directament al projecte subvencionat. Es poden incloure
salaris i assegurances socials.
Les despeses de mitjans i/o recursos materials, així com les despeses en béns consumibles
utilitzats en la realització de les actuacions, quan siguen directament imputables a la realització del
projecte subvencionat.
Les despeses de lloguer de locals i d'arrendament financer d'equips que siguen directament
imputables al projecte subvencionat.
Les despeses d'asseguranca directament imputables al projecte subvencionat.
5.4 Es consideren despeses indirectes o generals subvencionables les comunes als diferents serveis
activitats que realitza el benefician, com ara:
Les retribucions de personal no vinculat directament al projecte.
Les despeses generals: lloguer, material d'oficina, Ilum, aigua, calefacció, missatgeria, correus,
manteniment, neteja, vigiláncia i altres de característiques similars.
Les despeses financeres directament relacionades amb el projecte subvencionat i que són
indisp sables per preparar-lo adequadament o executar-lo.
an l'entitat beneficiária de la subvenció els abone efectivament. En cap cas no es
) E s ributs
espeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de
compensació ni els impostos personals sobre la renda.
despeses indirectes únicament s'admeten si estan degudannent justificades conforme a la
5.7 i en cap cas no poden superar el 20% del cost total del projecte presentat. L'entitat ha
portar el métode de cálcul aplicat per imputar-les a la subvenció, de manera que l'explicació
aportada reflecteixi totes les dades que permetin verificar com s'ha establert el percentatge o quantitat
imputada.
5.6 Les despeses subvencionables que preveuen aquestes bases han de respondre a costos reals,
efectivament realitzats, pagats i justificats mitjancant factures o documents comptables de valor
probatori equivalent.
6. Soblicituds i comunicacions
6.1 Les sollicituds i els altres trámits associats al procediment de concessió de les subvencions i la
seva justificació s'han de realitzar de forma presencial en els registres de l'Ajuntament de Canals.
7. Documentació
7.1 A la sollicitud, les entitats sollicitants hi han d'adjuntar la declaració responsable corresponent
que acredita tots els requisits establerts a la base 3.
També s'ha d'indicar l'acord de l'órgan de govern de l'entitat on s'aprova sol • licitar la subvenció i s'ha
de manifestar que la persona representant legal disposa de la capacitat suficient per actuar en nom
de l'entitat sol•licitant.
La presentació de la sollicitud faculta a l'Ajuntament de Canals per comprovar la conformitat de les
dades que conté o es declaren. La presentació de la sollicitud comporta la sollicitud explícita de la
bestreta.
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7.2 Memória descriptiva del projecte per al qual se sol•licita la subvenció i que inclou, entre altres
informacions:
L'área o árees d'actuació en l'ámbit de la salut, d'acord amb la base 2, on s'inclou el projecte.
Les dates d'inici i finalització previstes i els llocs on es realitzará el projecte.
La descripció de les actuacions per a les quals se sol-licita la subvenció.
7.3 Pressupost anual executat en l'exercici anterior per l'entitat sol • licitant. La presentació de la
sol-licitud de subvenció faculta a l'Ajuntament de Canals per comprovar la conformitat de les dades
que s'hi contenen o declaren. La inexactitud, falsedat o omissió de carácter essencial en qualsevol
dada o document que aconnpanye la sol•licitud de subvenció deixen sense efecte aquest trámit, des
del moment en qué es conegui i amb audiéncia prévia a la persona interessada, i, en conseqüéncia,
comporten la inadmissió de la sol licitud de subvenció, sens perjudici que puguen ser causa de
revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.
8. Termini de presentació de les sol•licituds
8. La presentació de sol• licituds, escrits i comunicacions es fará fer al Registre General de
l'Ajuntament de Canals en el termini de 15 dies naturals des de la seua publicació.
9. Criter de valoració i puntuació
9.1 En r ció amb l'entitat sol•licitant i el projecte respectiu, es consideren els següents criteris de
valoraci i la puntuació que s'atribueix a cadascun:
ost executat a l'exercici anterior:
00E:
1 punt
a 20.000E: 2 punts
a 30.000E: 3 punts
.000E:
4 punts
d'usuaris atesos a les activitats realitzades:
e 0: 1 punt
de 1 O a 20:
2 punts
de 20 a 40: 3 punts
més de 40: 4 punts
Nombre de treballadors per prestació de serveis:
de 1 a 2:
2 punts
de 3 a 4 :
3 punts
més de 4:
4 punts
Memória d'activitats: idoneTtat del projecte, abséncia de duplicitats en les intervencions,
optimització deis recursos emprats, complennentarietat amb els serveis públics, finangament alié al
sistema públic, capacitat técnica de l'entitat per l'execució del projecte: fins a 3 punts.
Participació en xarxes i col • laboracions amb altres entitats: fins a 3 punts.
9.2 La quantitat atorgada es determina sobre la base del resultat de la ponderació dels criteris
anteriors i el crédit disponible.
10. Procediment de concessió de les subvencions
10.1 La concessió de les subvencions es regeix pel procediment de concurréncia competitiva.
10.2 Correspon a l'Alcalde la concessió o denegació de les subvencions mitjangant resolució.
10.3 L'órgan instructor és el Regidor Delegat o cap del Departament de Benestar Social, que és qui
ha de formular la proposta de resolució de concessió d'acord amb la proposta de la comissió de
valoració.
10.4 El Regidor Delegat ha de presidir una comissió de valoració formada per:
- regidor delegat de l'área de Benestar Social i Serveis Sociosanitaris.
- cap del servei de Promoció Socioeconómica.
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- cap del Departament de Benestar Social.
Aquesta comissió ha de valorar i comparar les sol • licituds presentades i, tenint en compte els criteris
de valoració que preveu aquest, ha d'elaborar un informe on es concrete el resultat de l'avaluació
efectuada.
10.5 Un cop avaluades les sollicituds, l'órgan instructor formula la proposta de resolució provisional
de concessió de les subvencions, d'acord, si escau, amb l'informe de la comissió de valoració.
L'órgan instructor formula la proposta definitiva de concessió de les subvencions a la vista, en tot cas,
de la proposta de resolució provisional, i l'eleva a l'órgan resolutori.
Proposta de resolució provisional, acceptació de la subvenció, reformulació i presentació
de la documentació addicional.
La proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions es notifica a les entitats
interessades i mitjancant la publicació al Tauler de l'Ajuntament i altres mitjans electrónics que es
consideren.
11.1 La proposta de resolució provisional ha de contenir la Dista de sol•licitants proposats per ser
beneficiaris de les subvencions degudament prioritzada en fundó de la puntuació obtinguda.
11.2 En el supósit que alguna de les entitats proposades per ser beneficiáries de la subvenció no
l'accepte, haurá de formalitzar la seua renúncia davant l'Ajuntament de Canals.
11.3. Les entitats proposades com a beneficiáries de les subvencions han de presentar el document
d'acceptació de la subvenció en el termini de deu dies hábils a comptar des de l'endemá de la
publicació de la proposta provisional de concessió. Dins el mateix termini les entitats sol•licitants
poden presentar al- legacions, que s'han de tenir en connpte en el moment de resoldre l'atorgament de
les subvencions.
11.4. L'órgan instructor pot demanar a les entitats sol•licitants que aporten la documentació
complementária que considere necessária per acreditar les dades que figuren en la sol licitud.
lnadmissió i desistiment
12.1 L'incompliment deis requisits no esmenables o del termini de presentació de sol• licituds que
xen les bases reguladores comporta la inadmissió de la sol licitud.
esistinnent de la sol • licitud:
de presentació de qualsevol deis documents que preveu la base 7 o la manca d'esnnena
isits esmenables, dins el termini de deu dies hábils i amb el requeriment previ.
anca de presentació, dins del termini establert, del document d'acceptació, si escau, o de la
mentació que sigui requerida.
.3 Préviament a la concessió de les subvencions, l'órgan instructor ha de resoldre la inadmissió o el
desistiment de les sol•licituds i ha de notificar la resolució d'inadmissió o desistiment a les entitats
interessades.
13 Resolució i publicació
13.1 La resolució de concessió o denegació de la subvenció s'ha d'emetre i notificar en el termini
máxim de 2 mesas a comptar des de l'endemá de la data de publicació de la convocatória. La
notificació de la resolució de concessió o denegació de la subvenció s'ha de fer mitjancant notificació
als interessats i la seva publicació al Tauler de l'Ajuntament.
13.2 La resolució de concessió o denegació de la subvenció exhaureix la via administrativa. Contra
aquesta resolució es pot interposar recurs de reposició potestatiu davant l'Ajuntament de Canals.
13.3 Transcorregut el termini máxim previst sense que s'haja dictat i notificat la resolució final del
procediment, les entitats sollicitants poden entendre desestimades les sol- licituds per silenci
ad m inistratiu .
13.4 En la resolució d'atorgament de les subvencions s'han de determinar l'import global atorgat a
l'entitat beneficiária i el projecte o projectes subvencionats, amb indicació de l'área o árees d'actuació
en les quals s'ennmarca, amb l'import desglossat per a cadascun d'aquests. La convocatória pot
establir la presentació d'un projecte o més d'un projecte per a cada sol-licitud.
14. Publicitat
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Les subvencions concedides seran publicades al tauler de l'ajuntannent i altres mitjans electrónics per
al coneixement general de la ciutadania, informant del benefician, la quantitat concedida i la finalitat o
finalitats de la subvenció.
Pagament i bestretes
15.1 El pagament de la subvenció es fará pel 100% de la quantitat atorgada un cop l'actuació
subvencionada haja estat degudament realitzada i justificada.
15.2 Préviament a cadascun deis pagaments, l'órgan gestor comprovará que l'entitat beneficiária
está al corrent de les seves obligacions tributáries i amb la Seguretat Social.
Justificació de la subvenció
16.1 Les entitats beneficiáries han de justificar el compliment de l'objecte de la subvenció i de
l'aplicació deis fons percebuts..
16.2 Presentació de la documentació següent per cada projecte subvencionat:
Memória justificativa del projecte que desenvolupe el connpliment de les condicions que exigeixen
aquestes bases, amb indicació de les actuacions dutes a terme i els resultats obtinguts. La memória
ha d'ajustar-se als continguts del projecte presentat i ha d'informar dels objectius, les diferents fases
de realit ació de les actuacions, així com del sistema d'avaluació, els indicadors, els resultats i les
conclusl ns.
Mem: ia económica justificativa del cost del projecte, que incloga les despeses de la totalitat de la
antit subvencionada, amb la identificació del creditor i del número d'identificació fiscal, el número
la data d'ennissió, la data de pagament, i l'import total.
.,"1,ra justificant,
o
\N

acions de les entitats beneficiáries
ts beneficiáries han de complir les obligacions següents:
lir la finalitat de la subvenció realitzant l'activitat subvencionada en el termini que determinin
eguladores.
rme l'activitat subvencionada d'acord amb el projecte presentat.
rcionar en tot moment la informació que els siga demanada respecte de la subvenció
concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'órgan instructor.
Complir les obligacions fiscals i laborals que els hi afecten.
Conservar els documents justificatius de l'aplicació deis fons rebuts, inclosos els documents
electrónics, mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
Complir les obligacions que preveuen la normativa vigent en matéria de subvencions i les bases
reguladores de cada subvenció.
Revocació revisió de la resolució de concessió
18.1 L'órgan concedent, amb tramitació prévia del procediment legalment establert, ha de revocar
totalment o parcialment les subvencions concedides amb l'obligació per part del beneficiani de
retornar l'import rebut i de pagar l'interés de demora corresponent, quan les quantitats percebudes ho
hagen estat degudament justificades i sempre que s'haja incomplert la finalitat per a la qual es va
atorgar la subvenció.
18.2 En el cas que es produeixca un excés de finanament respecte al cost del projecte
subvencionat, l'entitat beneficiária ha de reintegrar a l'Ajuntament de Canals l'import corresponent. No
obstant aixó, quan l'Administració adverteixca l'excés de finanQament, ha d'exigir el reintegrament de
l'im bort excedent fins al límit de la subvenció atorgada.
18.3 Les subvencions concedides es poden revisar i, en especial, es pot modificar la resolució de la
concessió en cas d'alteració de les condicions que van determinar l'atorgament o en cas de l'obtenció
concurrent d'altres ajuts.
Sancions
En cas d'incompliment de les obligacions que preveuen les bases reguladores, és d'aplicació el régim
sancionador previst a la Llei 38/2003, de 7 de novembre.
Protecció de dades

•
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En el cas que l'objecte de la subvenció indaga el tractament de dades de carácter personal, els
beneficiaris i les entitats col laboradores han de complir amb la normativa corresponent tot adoptant i
implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de carácter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.
21. Régim jurídic
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases són aplicables els preceptes a la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de julio!, pel
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de régim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú".
Que existe informe favorable de la Técnica del Servicio de Desarrollo Local y Servicios Públicos de
fecha 27 de Agosto de 2018.
Que existe informe favorable de fiscalización de la intervención municipal de fecha 27 de Agosto de
2018.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Que el artículo 22- de la ley 7/85 de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, atribuye, la
competencia al Pleno del Ayuntamiento.
Que por acuerdo pleno de 28 de marzo de 2012 se atribuye a la Junta de Gobierno Local
la adopción de acuerdos con relación a la convocatoria y resolución de las subvenciones
municipales de carácter concurrente previstas en la Ordenanza Municipal de
Subvenciones.
Que el artículo 8-3-a) de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
establece como principio general de las subvenciones, entre otros el de la publicidad,
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. Por lo que al
tratarse de un acto que afecta a un número indeterminado de personas, a tenor de los
dispuesto en el artículo 59-6-a) de la ley 30/ 1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, se
procederá a su publicación.
En virtud de lo expuesto, la Junta de Gobierno Local ACUERDA:
Aprobación de las Bases para la concesión de Subvenciones a Entidades Socio-sanitarias
Locales para el año 2018, que se han detallado con anterioridad.
Publicar el presente acuerdo en el Tablón de anuncios municipal y en el Boletín Oficial de
la Provincia para general conocimiento.
Comunicar este acuerdo a la Intervención municipal y al Servicio de Desarrollo Local y
Servicios Públicos. "
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente de orden y con el visto
bueno del Sr. Alcalde-Presidente, en Canals a 27 de septiembre de dos mil dieciocho, con la
advertencia, conforme al art. 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que la
presente certificación se extrae de la minuta del acta correspondiente y a reservas de lo que resulte
de su aprobación definitiva.
lottir
V°B°, El Alcalde-Presidente
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