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El text de les bases és el següent:
BASES
QUE
REGULEN
LA
CONVOCATÒRIA
D’ATORGAMENT
DE
SUBVENCIONS A LA PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS A LA PÀGINA WEB
WWW.PENEDESCULTURA.CAT DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS
PER A L’EXERCICI 2020
1.

Objecte i finalitat

1.1 Aquesta convocatòria pública té per objecte la concessió de subvencions a les
entitats de la comarca per la seva participació a la web mitjançant la publicació de
les activitats culturals que organitzin.
1.2 Aquestes subvencions tenen com a finalitat donar a conèixer a les entitats de l’Alt
Penedès la web del Servei de Cultura del CCAP, www.penedescultura.cat, i
consolidar-la com a plataforma de difusió de les activitats culturals de la comarca.
1.3 Les activitats culturals que permetran participar en aquesta convocatòria hauran
de reunir els requisits següents:
a) S’hauran d’anunciar al web www.penedescultura.cat amb antelació a la seva
realització.
b) En el moment de presentar la sol·licitud, l’activitat haurà d’haver finalitzat.
c) Hauran de ser públiques (no restringides a socis).
d) No han d’haver rebut cap subvenció de la Diputació de Barcelona.
e) S’hauran de realitzar al territori de l’Alt Penedès.
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S’exposa al públic l’anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als
efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la de la seu electrònica del CCAP, d’acord
amb allò que estableix l’apartat 2 de l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de
Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten
al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar
si s’estimen o no les al·legacions.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 2 de juliol
de 2020, va aprovar inicialment les bases que regulen la convocatòria d’atorgament de
subvencions a la participació de les entitats a la pàgina web www.penedescultura.cat
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a l’exercici 2020 (exp. G7004000002/2020), amb la quantitat màxima destinada de 12.000€ a càrrec de l’aplicació
334.48000 del pressupost de 2020.
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APROVACIÓ INICIAL DE BASES QUE REGULEN LA CONVOCATÒRIA
D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A LA PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS A
LA PÀGINA WEB WWW.PENEDESCULTURA.CAT DEL CONSELL COMARCAL DE
L’ALT PENEDÈS PER A L’EXERCICI 2020

A

EDICTE

2.1 Poden sol·licitar aquestes subvencions les entitats sense ànim de lucre, amb seu
social a l’Alt Penedès, inscrites al Registre d’Entitats de la Generalitat de
Catalunya, que tinguin els estatuts adaptats a la Llei 4/2008, i que estiguin
enregistrades com a agents culturals al web www.penedescultura.cat.
2.2 No podran rebre subvencions les entitats que hagin signat convenis de
col·laboració, amb aportació econòmica per part del CCAP, durant l’any 2020.
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3.

Sol·licituds i documentació a presentar

3.1 Les entitats interessades en aquesta convocatòria, de conformitat amb el que
disposa l'article 16 de la 39/2015, d’1 de octubre, del Procediment Administratiu
Comú de las Administracions Públiques, hauran de presentar telemàticament les
sol·licituds a través de la web del Consell Comarcal, apartat Tràmits i gestions /
Entitats / Cultura i acompanyar tota la documentació que correspongui.
3.2 Documentació a aportar:
a) Documentació impresa, publicitat i anuncis publicats a la premsa comarcal, si
n’hi ha, on hi constin el logotip del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i de la
Diputació de Barcelona (cartells, díptics, etc.).
b) Si és el cas, enllaç amb la pàgina del web, blog, facebook o similar, de
l’associació, on surti l’enllaç amb el web www.penedescultura.cat, fent servir el
nou logotip del projecte “Penedès Cultura”.
c) Factures justificatives corresponents a les activitats (fins a un màxim de 6.000
€) i els justificants de pagament.
3.3 El Consell Comarcal de l’Alt Penedès atorgarà una única subvenció per a una
mateixa entitat. En el cas que una mateixa entitat presenti dues sol·licituds de
premi, només es tindrà en compte la sol·licitud que tingui el número de registre
d’entrada més alt.
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Beneficiaris

Data 15-7-2020

2.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1.5 Seran subvencionables les activitats culturals realitzades entre l’1 d’octubre de
2019 i el 20 de setembre de 2020, ambdós inclosos. Les activitats que es realitzin
a partir del 21 de setembre de 2020 s’inclouran, si escau, en la convocatòria de
subvencions de l’exercici 2021.

B

1.4 A efectes d’aquestes subvencions, no es consideraran activitats culturals:
a) Els àpats (esmorzars populars, botifarrades, arrossades, etc.). Per tant, no
s’acceptaran factures justificatives per aquests conceptes.
b) L’edició de llibres i revistes.
c) Les rodes de premsa de presentació de l’activitat.
d) Els cursets (informàtica, idiomes, cuina, costura, etc.).
e) Les actuacions de grups folklòrics en el seu municipi.
f) Els actes litúrgics.
g) Les activitats esportives.
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5. Tramitació, terminis de presentació, resolució i recursos
5.1 El Consell Comarcal de l’Alt Penedès publicarà l’Edicte corresponent d’aquestes
bases en el BOPB i a la seu electrònica del Consell Comarcal de l’Alt Penedès pel
termini de 20 dies hàbils als efectes de la seva exposició pública.
5.2 De conformitat amb la resolució de 15 de juny de 2020 de la Intervenció General
de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació
de convocatòries en el Sistema nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes
Públiques (BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), el Consell Comarcal de l’Alt
Penedès publicarà extracte de la convocatòria a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS).
5.3 El termini de presentació de sol·licituds serà del 21 de setembre al 5 d’octubre de
2020, ambdós inclosos. No s’acceptarà cap sol·licitud fora de termini.
5.4 La presentació de la sol·licitud per a l’obtenció de l’ajut pressuposa el
coneixement i l’acceptació d’aquestes bases.
5.5 En cas que la sol·licitud sigui incorrecta, incompleta o manqui documentació, el
Consell Comarcal comunicarà a les entitats interessades, perquè en el termini
màxim de 10 dies hàbils, esmenin o completin la documentació requerida, la qual
haurà de ser registrada telemàticament a través de la web del Consell Comarcal,
apartat de Tràmits i gestions. La manca de compliment d’aquest requeriment en el
termini esmentat comportarà el desistiment de l’ajuda sol·licitada.
5.6 Un cop rebudes les sol·licituds, seran objecte de classificació i d’informe per part
del personal del Servei Comarcal de Cultura, que farà les funcions d’instructor/a
del procediment i elevarà les respectives propostes d’atorgament de premis a la
Junta de Govern per a la seva aprovació.
5.7 El termini màxim per emetre i notificar la resolució, que ha de ser degudament
motivada, és de tres mesos a partir de la data de finalització del termini de
presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat
una resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades
les seves sol·licituds per silenci administratiu.
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4. Aplicació pressupostària i quantia
4.1 L'import màxim inicialment disponible és de 12.000 €, el qual anirà a càrrec de
l’aplicació 334.48000 del pressupost de 2020.
4.2 Els ajuts que es puguin concedir estan subjectes a limitació pressupostària,
segons les disponibilitats econòmiques del CCAP i, no generen dret de continuïtat
en l'assignació de finançament a les entitats beneficiàries per a exercicis
successius.
4.3 Les subvencions es concediran en règim de lliure concurrència competitiva, és a
dir, mitjançant la comparació entre les sol·licituds presentades amb la finalitat
d’establir una relació entre elles i d’acord amb els criteris de valoració fixats en
aquestes bases.
4.4 Les subvencions seran compatibles amb altres ajuts econòmics concedits per
altres administracions o ens públics o privats, excepte la Diputació de Barcelona.
4.5 Les subvencions concedides tindran un import màxim de 2.800 € i no podran
superar el 50% de la despesa total realitzada per part de l’entitat organitzadora
(un cop descomptats els ingressos en concepte de taquilla, si n’hi ha).
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6.1 D’acord amb l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, les entitats interessades no
estan obligades a aportar documents que hagi elaborat qualsevol Administració,
independentment del fet que la presentació dels documents esmentats tingui
caràcter preceptiu o facultatiu en el procediment de què es tracti, sempre que
l’entitat interessada hagi expressat el seu consentiment perquè es consultin o
sol·licitin. Es presumeix que la consulta o l’obtenció és autoritzada per les entitats
interessades llevat que al procediment hi consti la seva oposició expressa o que la
llei especial aplicable requereixi un consentiment exprés.
6.2 La presentació de la sol·licitud comporta autoritzar -d’acord amb allò previst a
l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú
de las Administracions Públiques- el Consell Comarcal de l’Alt Penedès a poder
obtenir d'altres administracions públiques les dades que siguin precises per a
determinar, conèixer i comprovar totes les que tenen a veure amb la identificació
de l’entitat sol·licitant, necessàries per a la resolució de la petició de l’ajut, llevat
d’oposició expressa del sol·licitant que haurà de constar explícitament en el
procediment.
6.3 En aquest sentit, el Consell Comarcal, als efectes d’aquest procediment,
consultarà les dades i documents electrònics entre administracions, següents:
a) Dades d’inscripció de l’entitat al Registre d’Entitats del Departament de Justícia.
b) Estar al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social.
c) Estar al corrent d’obligacions tributàries.
6.4 En cas que l’entitat interessada s’oposi expressament a la consulta de dades i
documents electrònics entre administracions pot exercir el seu dret emplenant el
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Documents aportats per les entitats interessades al procediment
administratiu

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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6.

B

5.8 La Resolució de l’atorgament o denegació d’aquests ajuts, que posarà fi a la via
administrativa, serà publicada al tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell
Comarcal. Aquesta substituirà la notificació individualitzada, de conformitat amb el
que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sens perjudici de la
comunicació electrònica que es pugui realitzar mitjançant al telèfon mòbil o al
correu electrònic indicats per les entitats sol·licitants.
5.9 L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el
que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà
interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del
següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del
Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels
Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini
màxim de dos mesos. En cas de presentar el recurs potestatiu de reposició,
aquest anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.
5.10 S’entendrà que les entitats beneficiàries accepten tàcitament l’ajut atorgat i les
condicions imposades en la concessió, si en el termini màxim d’un mes des de la
publicació de l’acord no manifesten expressament les seves objeccions,
mitjançant un escrit dirigit al Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
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8.

Obligacions de les entitats sol·licitants

8.1 Justificar davant l’administració el compliment dels requisits i condicions, així com
la realització de l’activitat i finalitat que determini la concessió de la subvenció.
8.2 Les entitats sol·licitants queden obligades a notificar al Consell Comarcal de l’Alt
Penedès qualsevol altra subvenció rebuda per dur a terme la mateixa activitat,
sempre i quan el sumatori de les subvencions rebudes (inclosa la del Consell
Comarcal) superi el 100 % de la despesa realitzada (un cop descomptats els
ingressos de taquilla, si n’hi ha).
8.3 Les entitats sol·licitants queden obligades a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i control que siguin sol·licitades pel Consell Comarcal de l’Alt
Penedès, aportant la informació que els sigui requerida en l’exercici d’aquestes
actuacions i que estigui relacionada amb la concessió del premi.
8.4 Disposar dels llibres d’actes, dels llibres comptables i dels registres que
garanteixin el correcte exercici de les facultats de comprovació i control, en els
termes exigits per la legislació mercantil, per la legislació aplicable a les
associacions i, altra legislació sectorial d’aplicació.
8.5 Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, en tant puguin ser objecte de les actuacions de control i
comprovació.
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7.1 Per cada activitat publicada a l’Agenda de la web www.penedescultura.cat
(d’acord amb els criteris aquestes bases): 1 punt
7.2 Àmbit territorial de realització de les activitats culturals:
a) Per cada municipi de l’Alt Penedès on es realitzi l’activitat, 2 punts.
7.3 Si en l’activitat hi participen entitats d’altres municipis (ex. trobades de caramelles,
geganters, diables, etc.), 1 punt per cada entitat.
7.4 Documentació impresa on es fa constar la col·laboració del Consell Comarcal i la
Diputació de Barcelona mitjançant la impressió dels seus logotips, 2 punts per
cada activitat anunciada.
7.5 Anuncis publicats a la premsa comarcal per l’Ajuntament per anunciar les
activitats incloses dins el programa “Penedès Cultura” on hi constin també els
logotips de la Diputació de Barcelona i del Consell Comarcal, 2 punts per cada
activitat anunciada.
7.6 Si l’associació disposa de web, blog, facebook o similar propis i té un enllaç amb
el web www.penedescultura.cat fent servir el logotip del projecte “Penedès
Cultura”, 2 punts.
7.7 Fins a un màxim de 2 punts, per a les activitats gratuïtes, per la destinació de la
recaptació a una finalitat solidària i/o pel dèficit d’activitats anàlogues a la
comarca.

Data 15-7-2020

La proposta d’atorgament de subvencions per a la participació en el web
http://www.penedescultura.cat s’ajustarà als criteris de valoració següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Criteris per a l’adjudicació dels premis

B

7.

A

formulari que trobarà a la seva disposició al web del Consell Comarcal
(www.ccapenedes.cat), a l’apartat de Tràmits i gestions/Entitats/Tràmits genèrics.
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El Consell Comarcal cedirà les dades a d’altres administracions públiques. Té dret a
presentar una reclamació davant l’autoritat de control corresponent.
Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament i
oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se al Delegat de
Protecció del Consell Comarcal, carrer Hermenegild Clascar, 1-3, 08720 Vilafranca del
Penedès, telèfon 93 890 00 00, dpd@ccapenedes.cat. El Consell Comarcal disposa
d’unes normes legals relatives a la societat de la informació i el comerç electrònic,
especificades en aquest lloc web: http://www.ccapenedes.cat/avis-legal.
12. Interpretació
Correspon a la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès la interpretació
d’aquestes Bases.
13. Disposició final
Per a tots aquells aspectes no previstos en aquestes Bases regirà l’ordenança general
de subvencions i ajuts econòmics del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.”
Vilafranca del Penedès, 6 de juliol de 2020
El president, Xavier Lluch i Llopart
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11. Tractament de dades personals
Les dades de caràcter personal són recollides i tractades amb la fi explícita, legítima i
determinada per a la gestió de les sol·licituds d'ajuts per la participació de les entitats a
la pàgina web www.penedescultura.cat. El Consell Comarcal de l’Alt Penedès adopta
mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la normativa aplicable de la legislació
vigent de protecció de dades de caràcter personal (LOPD-GDD 3/2018) i reglament
(UEC) 2016/679. El termini de conservació és el preceptiu per llei. No hi ha
transferència internacional ni decisions automatitzades.

Data 15-7-2020

10. Pagament
10.1 L’import de la subvenció es farà efectiu en un únic pagament a aplicar a l’exercici
pressupostari de 2020, mitjançant transferència bancària, i contra presentació
prèvia de la justificació de l’activitat subvencionada.
10.2 L’import dels ajuts concedits no podrà superar el 50% de la despesa total
realitzada per l’entitat (un cop descomptats els ingressos de taquilla, si n’hi ha).

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

9. Revocació
La falsedat sobre l’efectiva realització d’una activitat cultural o la falsedat en la
documentació presentada donarà lloc a la revocació del premi, amb el consegüent
reintegrament de les quantitats percebudes, i a la impossibilitat de presentar qualsevol
sol·licitud de premi, ajut, subvenció o conveni en els 3 anys posteriors.

B

8.6 Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries, incloent les
referents a aquest Consell Comarcal, i front a la Seguretat Social.
8.7 Procedir al reintegrament dels fons públics percebuts en els supòsits previstos a
l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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El texto de las bases es el siguiente:
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“BASES QUE REGULAN LA CONVOCATORIA DE OTORGAMIENTO DE
SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES EN LA PÁGINA
WEB www.penedescultura.cat DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS
PARA EL EJERCICIO 2019
1. Objeto y finalidad
1.1. Esta convocatoria pública tiene por objeto la concesión de subvenciones, a las
entidades de la comarca por su participación en la web mediante la publicación de
las actividades culturales que organicen.
1.2. Estas subvenciones tienen como finalidad dar a conocer a las entidades de l’Alt
Penedès la web del Servicio de Cultura del CCAP, www.penedescultura.cat, y
consolidarlo como plataforma de difusión de las actividades culturales de la
comarca.
1.3. Las actividades culturales que permitirán participar en esta convocatoria deberán
reunir los siguientes requisitos:
a) Se deberán anunciar en la web www.penedescultura.cat con antelación a su
realización.
b) En el momento de presentar la solicitud, la actividad deberá haber finalizado.
c) Deberán ser públicas (no restringidas a socios).
d) No debe haber recibido ninguna subvención de la Diputación de Barcelona.
e) Deberán realizarse en el territorio de l’Alt Penedès.
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Se expone al público el anuncio de las Bases durante el periodo de veinte días
hábiles, a efectos de reclamaciones, mediante su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Barcelona y en el tablón de anuncios de la de la sede electrónica del
CCAP, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 124 del Decreto
179/1995, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Obras, Actividades
y Servicios de los entes locales de Catalunya. Asimismo, si transcurrido el plazo
señalado no se presentan alegaciones, las bases quedarán elevadas a definitivas. En
caso contrario, habrá que acordar si se aceptan o no las alegaciones.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La Junta de Gobierno del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sesión del día 2 de
julio de 2020, aprobó inicialmente las bases que regulan la convocatoria de
otorgamiento de subvenciones a la participación de las entidades en la página web
www.penedescultura.cat del Consell Comarcal de l’Alt Penedès para el ejercicio 2020
(exp. G7004-000002/2020), con la cantidad máxima destinada de 12.000€ a cargo de
la aplicación 334.48000 del presupuesto de 2020.
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APROBACIÓN INICIAL DE BASES QUE REGULAN LA CONVOCATORIA DE
OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES A LA PARTICIPACIÓN DE LAS
ENTIDADES EN LA PÁGINA WEB WWW.PENEDESCULTURA.CAT DEL CONSELL
COMARCAL
DE
L’ALT
PENEDÈS
PARA
EL
EJERCICIO
2020

A

EDICTO

2.1 Pueden solicitar estas subvenciones las entidades sin ánimo de lucro, con sede
social en el Alt Penedès, inscritas en el Registro de Entidades de la Generalitat de
Catalunya, que tengan los estatutos adaptados a la Ley 4/2008, i que estén
enregistradas como a agentes culturales en el web www.penedescultura.cat.
2.2 No podrán recibir subvenciones las entidades que hayan firmado convenio de
colaboración, con aportación económica por parte del CCAP durante el 2020.

3.1 Las entidades interesadas en esta convocatoria, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 16 de la 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, deberán presentar telemáticamente las
solicitudes a través de la web del Consell Comarcal, apartado Tràmits i Gestions /
entidades / Cultura y acompanyar toda la documentación que corresponda.
3.2 Documentación a aportar:
a) Documentación impresa, publicidad y anuncios publicados a la prensa comarcal, si
la hay, donde conste el logotipo del Consell Comarcal de l’Alt Penedès y de la
Diputación de Barcelona (carteles, dípticos, etc.).
b) Si es el caso, enlace con la página web, blog, Facebook o similar, de la asociación,
donde salga el enlace con el web de www.penedescultura.cat utilizando el nuevo
logotipo del proyecto “Penedès Cultura”.
c) Facturas justificativas correspondientes a las actividades (hasta un máximo de
6.000€) y los justificantes de pago.

https://bop.diba.cat

3.3 El Consell Comarcal de l’Alt Penedès otorgará una única subvención para una
misma entidad. En el caso de que una misma entidad presente dos solicitudes de
premio, sólo se tendrá en cuenta la solicitud que tenga el número de registro de
entrada más alto.
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3. Solicitudes i documentación a presentar
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2. Beneficiarios
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Serán subvencionables las actividades culturales realizadas entre el 1 de
octubre de 2019 y el 20 de septiembre de 2020, ambos incluidos. Las
actividades que se realicen a partir del 21 de octubre de 2020 se incluirán, en
su caso, en la convocatoria de subvenciones del ejercicio 2021.
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1.5.
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1.4.
A efectos de estas subvenciones, no se considerarán actividades culturales:
a) Las comidas (desayunos populares, butifarradas, arrozadas, etc.). Por tanto, no
se aceptarán facturas justificativas por estos conceptos.
b) La edición de libros y revistas.
c) Las ruedas de prensa de presentación de la actividad.
d) Los cursos (informática, idiomas, cocina, costura, etc.).
e) Las actuaciones de grupos folclóricos en su municipio.
f) Los actos litúrgicos.
g) Las actividades Deportivas.
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5.6 Una vez recibidas las solicitudes, serán objeto de clasificación y de informe por
parte del personal del Servicio Comarcal de Cultura, que hará las funciones de
instructor/a del procedimiento y elevará las respectivas propuestas de
otorgamiento de premios a la Junta de Gobierno para su aprobación.
5.7 El plazo máximo para emitir y notificar la resolución, que debe ser debidamente
motivada, es de tres meses a partir de la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes. Transcurrido este plazo sin que se haya notificado
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5.1 El Consell Comarcal de l’Alt Penedès publicará el Edicto correspondiente de estas
bases en el BOPB y en la sede electrónica del Consell Comarcal de l’Alt Penedès
por el plazo de 20 días hábiles a los efectos de su exposición pública.
5.2 De conformidad con la Resolución de 10 de diciembre de 2015 de la
Intervención General de la Administración del Estado (BOE de 15.12.2015), el
Consell Comarcal de l’Alt Penedès publicará extracto de la convocatoria en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
5.3 El plazo de presentación de solicitudes será del 21 de septiembre al 5 de octubre
de 2020, ambos incluidos. No se aceptará ninguna solicitud fuera de plazo.
5.4 La presentación de la solicitud para la obtención de la ayuda presupone el
conocimiento y la aceptación de estas bases.
5.5 En caso de que la solicitud sea incorrecta, incompleta o falte documentación, el
Consell Comarcal comunicará a las entidades interesadas, para que en el plazo
máximo de 10 días hábiles, subsanen o completen la documentación requerida, la
cual deberá ser registrada telemáticamente a través del web del Consell Comarcal,
apartado de Tràmits i gestions. La falta de cumplimiento de este requerimiento en
el plazo mencionado comportará el desistimiento de la ayuda solicitada.
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5. Tramitación, plazos de presentación, resolución y recursos
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4.1. El importe máximo inicialmente disponible es de 12.000 €, que irá a cargo de la
aplicación 334.48000 del presupuesto de 2020.
4.2 Las ayudas que se puedan conceder están sujetas a limitación presupuestaria,
según las disponibilidades económicas del CCAP y, no generan derecho de
continuidad en la asignación de financiación a los beneficiarios para ejercicios
sucesivos.
4.3 Las subvenciones se concederán en régimen de libre concurrencia competitiva, es
decir, mediante la comparación entre las solicitudes presentadas con el fin de
establecer una relación entre ellas y de acuerdo con los criterios de valoración
fijados en estas bases.
4.4 Las subvenciones serán compatibles con otras ayudas económicas concedidas por
otras administraciones o entes públicos o privados, excepto la Diputació de
Barcelona.
4.5
Las subvenciones concedidas tendrán un importe máximo de 2.800 € y no
podrán superar el 50% del gasto total realizado por parte de la entidad
organizadora (una vez de descontados los ingresos en concepto de taquilla, si la
hay).
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4. Aplicación presupuestaria y cuantía
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6.1. De acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las
entidades interesadas no están obligadas a aportar documentos que haya
elaborado cualquier Administración, independientemente de que la presentación
de los documentos mencionados tenga carácter preceptivo o facultativo en el
procedimiento de que se trate, siempre que la entidad interesada haya expresado
su consentimiento para que se consulten o soliciten. Se presume que la consulta
o la obtención es autorizada por las entidades interesadas a menos que el
procedimiento conste su oposición expresa o que la ley especial aplicable
requiera un consentimiento expreso.
6.2. La presentación de la solicitud conlleva autorizar -de acuerdo con lo previsto en el
artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas- el Consell Comarcal de l’Alt Penedès
poder obtener de otras administraciones públicas los datos que sean precisos
para determinar, conocer y comprobar todas las que tienen que ver con la
identificación de la entidad solicitante, necesarias para la resolución de la petición
de la ayuda, salvo oposición expresa del solicitante que deberá constar
explícitamente en el procedimiento.
6.3. En este sentido, el Consell Comarcal, a los efectos de este procedimiento,
consultará los datos y documentos electrónicos entre administraciones,
siguientes:
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6. Documentos aportados por las entidades interesadas en el procedimiento
administrativo
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resolución expresa, las personas interesadas podrán entender desestimadas sus
solicitudes por silencio administrativo.
5.8 La Resolución del otorgamiento o denegación de estas ayudas, que pondrá fin a la
vía administrativa, será publicada en el tablón de anuncios de la sede electrónica
del Consell Comarcal. Esta sustituirá a la notificación individualizada, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin
perjuicio de la comunicación electrónica que se pueda realizar mediante el teléfono
móvil o en el correo electrónico indicado por las entidades solicitantes.
5.9 El acto de resolución de la subvención pone fin a la vía administrativa, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y contra él
podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a
contar del siguiente al de su publicación en el tablón de anuncios de la sede
electrónica del Consell Comarcal, o bien directamente recurso contenciosoadministrativo ante los Juzgados de lo contencioso administrativo de la provincia
de Barcelona, dentro del plazo máximo de dos meses. En caso de presentar el
recurso potestativo de reposición, éste irá acompañado de la documentación que
lo justifique.
5.10 Se entenderá que las entidades beneficiarias aceptan tácitamente la ayuda
otorgada y las condiciones impuestas en la concesión, si en el plazo máximo de un
mes desde la publicación del acuerdo no manifiestan expresamente sus
objeciones, mediante escrito dirigido al Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
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7.1. Por cada actividad publicada en la agenda del web www.penedescultura.cat (de
acuerdo con los criterios de estas bases): 1 punto.
7.2. Ámbito territorial de realización de las actividades culturales:
a) Por cada municipio de l’Alt Penedès donde se realice la actividad, 2 puntos.
7.3. Si en la actividad participan entidades de otros municipios (ex. Encuentros de
caramellas, gigantes, diablos, etc.), 1 punto por cada entidad.
7.4. Documentación impresa dóndes se hace constar la colaboración del Consell
Comarcal y la Diputació de Barcelona mediante la impresión de sus emblemas,
2 puntos por cada actividad anunciada.
7.5. Anuncios publicados a la premsa comarcal por el Ayuntamiento para anunciar
las actividades incluidas dentro del programa "Penedès Cultura" donde consten
también los logotipos de la Diputación de Barcelona y del Consell Comarcal, 2
puntos por cada actividad anunciada.
7.6. Si la asociación dispone de web, blog, Facebook o similar propis y tiene un
enlace con el web www.penedescultura.cat, utilizando el emblema del proyecteo
“Penedès Cultura”, 2 puntos.
7.7. Hasta un máximo de 2 puntos por las actividades gratis, por el destino de la
recaudación a una finalidad solidaria y/o por el dèficit de activitades análogas a
la comarca.
8. Obligaciones de las entidades solicitantes
8.1 Justificar ante la administración el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y finalidad que determine la concesión de la
subvención.
8.2 Las entidades solicitantes quedan obligadas a notificar al Consell Comarcal de l’Alt
Penedès cualquier otra subvención recibida para llevar a cabo la misma actividad,
siempre y cuando la suma de las subvenciones recibidas (incluida la del Consell
Comarcal) supere el 100% del gasto realizado (una vez descontados los ingresos
de taquilla, si los hay).
8.3 Las entidades solicitantes quedan obligadas a someterse a las actuaciones de
comprobación y control que sean solicitadas por el Consell Comarcal de l’Alt
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La propuesta de otorgamiento de subvenciones para la participación en el web
http://www.penedescultura.cat se ajustará a los criterios de valoración siguientes:
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7. Criterios para la adjudicación de los premios
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6.4. En caso de que la entidad interesada se oponga expresamente a la consulta de
datos y documentos electrónicos entre administraciones puede ejercer su derecho
rellenando el formulario que encontrará a su disposición en la web del Consell
Comarcal
(www.ccapenedes.cat),
en
el
apartado
de
Tràmits
i
gestions/Entitats/Tràmits genèrics.
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a) Datos de inscripción de la entidad en el Registro de Entidades del
Departamento de Justicia.
b) Estar al corriente de obligaciones con la Seguridad Social.
c) Estar al corriente de obligaciones tributarias.
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La falsedad sobre la efectiva realización de una actividad cultural o la falsedad en la
documentación presentada da lugar a la revocación del premio, con el consiguiente
reintegro de las cantidades percibidas, y a la imposibilidad de presentar cualquier
solicitud de premio, ayuda, subvención o convenio en los 3 años posteriores.
10 Pago
10.1El importe de la subvención se hará efectivo en un único pago a aplicar al ejercicio
presupuestario de 2020, mediante transferencia bancaria, y contra presentación previa
de la justificación de la actividad subvencionada.
10.2El importe de las ayudas concedidas no podrá superar el 50% del gasto total
realizado por la entidad (una vez descontados los ingresos de taquilla, si los hay).
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Penedès, aportando la información que les sea requerida en el ejercicio de estas
actuaciones y que esté relacionada con la concesión del premio.
8.4 Disponer de los libros de actas, de los libros contables y los registros que
garanticen el correcto ejercicio de las facultades de comprobación y control, en los
términos exigidos por la legislación mercantil, por la legislación aplicable a las a las
asociaciones y, otra legislación sectorial de aplicación.
8.5 Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos,
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las
actuaciones de control y comprobación.
8.6 Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, incluyendo las
referentes a este Consell Comarcal, y frente a la Seguridad Social.
8.7 Proceder al reintegro de los fondos públicos percibidos en los supuestos previstos
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
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Los datos de carácter personal son recogidos y tratados con el fin explícito, legítimo y
determinado para la gestión de las solicitudes de ayudas para la participación de las
entidades en la página web www.penedescultura.cat. El Consell Comarcal de l’Alt
Penedès adopta medidas de seguridad necesarias, de acuerdo con la normativa
aplicable de la legislación vigente de protección de datos de carácter personal (LOPDGDD 3/2018) y reglamento (UEC) 2016/679. El plazo de conservación es el preceptivo
por ley. No hay transferencia internacional ni decisiones automatizadas.
El Consell Comarcal cederá los datos a otras administraciones públicas. Tiene derecho
a presentar una reclamación ante la autoridad de control correspondiente.Podrá
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento y
oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose al
Delegado de Protección del Consell Comarcal, calle Hermenegildo Clascar, 1-3, 08720
Vilafranca del Penedès, teléfono 93 890 00 00, dpd@ccapenedes.cat. El Consell
Comarcal dispone de unas normas legales relativas a la sociedad de la información y
el comercio electrónico, especificadas en este sitio: http://www.ccapenedes.cat/avislegal.
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11. Tratamiento de datos personales
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Para todos aquellos aspectos no previstos en estas Bases regirá la ordenanza general
de subvenciones y ayudas económicas del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.”
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Vilafranca del Penedès, 6 de juliol
El presidente, Xavier Lluch i Llopart
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13. Disposición final
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Corresponde a la Junta de Gobierno del Consell Comarcal de l’Alt Penedès la
interpretación de estas Bases.
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12. Interpretación

