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BASES ESPECÍFIQUES PER ALS PREMIS DE RECONEIXEMENT A LES 
ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE DE MONTORNÈS DEL VALLÈS   

1. Objecte  
 

És objecte d’aquestes bases, d’acord amb el que preveu l’Ordenança General 
de Subvencions aprovada per l’Ajuntament, definir el conjunt de condicions i el 
procediment de sol·licitud i concessió dels Premis de Reconeixement a les 
entitats sense ànim de lucre de Montornès que atorgui l’Ajuntament de 
Montornès del Vallès.    

La gestió dels premis s’efectuarà d’acord amb els principis de: publicitat, 
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no-discriminació, eficàcia i 
eficiència. 

El procediment pel qual es regeix la present convocatòria de premis és el de 
concurrència competitiva. 

Les presents bases es regeixen i es complementen amb allò establert a la Llei 
38/2003, de 17 de Novembre, General de Subvencions i a les Bases Generals i 
a l’Ordenança General de Subvencions aprovades per l’Ajuntament de 
Montornès del Vallès en data 3/02/2009 

2. Finalitat 
 

El departament de Participació ciutadana de l’Ajuntament de Montornès del 
Vallès impulsa els Premis de Reconeixement de les entitats sense ànim de 
lucre amb una doble finalitat.  

Per una banda, els premis volen reconèixer social i institucionalment la 
contribució de les entitats a la societat, que  des del voluntariat, fan de 
Montornès un poble millor.  

Per altre banda, es vol premiar projectes o iniciatives que  siguin mereixedors 
de reconeixement per la seva contribució amb alguna temàtica concreta.  

Amb aquests premis es vol visibilitzar i donar valor a la tasca associativa i 
voluntària, així com promoure bones pràctiques associatives i ser font 
d’inspiració per a futures iniciatives.   

Seran objecte de valoració totes aquelles entitats que promoguin: 

- Una transformació de l’entorn i de la qualitat de les persones. 
- La diversitat, el respecte i la no discriminació.  
- Afavoreixin la inclusió social 
- La inclusió de persones amb diversitat funcional. 



 
 

 Àrea de Presidència i 

Relacions Institucionals 

 Participació Ciutadana 

  

 Exp. gral.:  X2021007069 

 Exp. tipus: PGEN2021000037 

   

   

 

 

 
 

- La igualtat de gènere, la prevenció de la violència sexista, la coeducació. 
- El sentiment de pertinença al municipi i la memòria històrica.  
- L’associacionisme i la creació de xarxes comunitàries i de suport mutu i el 

voluntariat.  
- Millores en la pròpia entitat, ja siguin millorant aspectes claus pel seu 

funcionament com aspectes claus per a la seva projecció ( participació, 
comunicació, obertura, transparència, captació de nous membres, co-
finançament, accions d’acollida de nous membres...) 

- La col·laboració  amb altres entitats i/o institucions   
- L’educació per a la salut i l’adopció d’hàbits saludables. 
- La cultura de la Pau i la solidaritat entre pobles.  
- La pràctica de l’esport i l’exercici físic 
- La consciencia ecològica i millorin la sostenibilitat i el respecte a la natura.  
- El benestar emocional, físic i mental de les persones.   
- El respecte i benestar animal.   
- El patrimoni cultural de Montornès o contribueixin a ampliar l’àmbit cultural, 

històric i creatiu del municipi.  
- El patrimoni artístic del municipi, tant a nivell d’arts escèniques, visuals i 

musicals.  
- El coneixement, la cooperació i la solidaritat entre pobles 
 

Sota aquests objectius, els premis defineixen dues categories:  

1. Categoria Singulars: que valorarà la qualitat i l’oportunitat dels projectes 
realitzats pel teixit associatiu de Montornès, a partir d’una comissió tècnico-
política municipal.  

2. Categoria Àgora: reconeixement i suport popular a una entitat del municipi, 
a partir dels resultats de la votació popular. 

 

3.Requisits que han de reunir les entitats concursants 

Tindran la condició de beneficiaris als premis a què es refereixen aquestes 
bases, les associacions que reuneixin els requisits següents:  
 
a) Estar constituïdes legalment i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i 

Associacions Ciutadanes de l’Ajuntament de Montornès del Vallès.  

b) Haver executat el projecte en el període comprés entre l’01/01/2020 i 
l’01/10/2021. 

c) Fomentar alguna/es de les finalitats especificades a l’article 2 d’aquestes 
bases.  

 
 



 
 

 Àrea de Presidència i 

Relacions Institucionals 

 Participació Ciutadana 

  

 Exp. gral.:  X2021007069 

 Exp. tipus: PGEN2021000037 

   

   

 

 

 
 

Amb caràcter excepcional, podran obtenir la condició de beneficiaris aquelles 
associacions que, tot i que no estiguin inscrites en el Registre Municipal 
d’Entitats i Associacions Ciutadanes de l’Ajuntament de Montornès del Vallès, 
en el termini establert per a la presentació dels projectes, acreditin la 
presentació de la sol·licitud d’inscripció al Registre d’Entitats del Departament 
de Justícia de la Generalitat de Catalunya i restin pendents de la resolució del 
corresponent expedient. 

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes 
bases, així com les decisions del jurat.  

4. Presentació de candidatures 

Les sol·licituds hauran de presentar-se en model normalitzat complimentat 
íntegrament, de forma presencial a l’OAC o bé a través de les formes previstes 
a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions publiques, des de la data de publicació de 
l’extracte de la convocatòria en el diari oficial corresponent fins el 12 de 
novembre de 2021 per participar al premis Categoria Singulars. 

En aplicació d’aquesta llei, les sol·licituds es podran presentar per mitjans 

electrònics a l’Ajuntament de Montornès del Vallès 

https://www.montornes.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits, mitjançant la 

instància genèrica, que inclou les declaracions corresponents, adjuntant el 

model oficial (Annex 1) i 2 fotografies representatives del projecte que s’hauran 

d’enviar al mail participacio@montornes.cat.  

El departament de Participació Ciutadana farà l’acompanyament corresponent.  

En cas que s’observin defectes o omissions en les sol·licituds, es donarà als 
sol·licitants un termini de 10 dies hàbils per solucionar-los o ampliar la 
informació. Si transcorregut aquest termini no s’esmenen les deficiències, es 
tindrà desistida de la sol·licitud. 

5. Premis 

S’estableixen les següents categories de premis: 

1. Premi categoria Singulars, amb una dotació de 1.000€ per al primer 
premi, i de 500 € pel segon premi.  

2. Premi categoria Àgora, amb una dotació de 300€ per a l’entitat més 
votada.  

 

https://www.montornes.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits
mailto:participacio@montornes.cat
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6. Criteris objectius d’atorgament  

Els criteris d’atorgament per a la 2a edició dels Premis de Reconeixement a  les 
Entitats,  per aquest any 2021, atorguen un màxim de 10 punts a cada un dels 
objectius, amb una puntuació màxima total de 60 punts 

Els criteris que es valoraran dels projectes són:   

- Qualitat del projecte o iniciativa: es valorarà la qualitat del projecte en 
base a la descripció de la iniciativa, els objectius proposats, com s’ha 
desenvolupat i quina valoració fa l’entitat dels resultats obtinguts. ( 0 al 10 
punts). 

 

- Implicació de l’entitat en el seu entorn: es valorarà la vinculació de 
l’entitat i del projecte amb altres entitats o col·lectius, així com la participació 
en events o projectes organitzats en el municipi. ( 0 al 10 punts). 

 

- Grau de participació interna i implicació del voluntariat en el projecte o 
iniciativa: es valorarà que participin el màxim de persones de l’entitat, i  el 
pes de persones voluntàries dins el projecte (respecte de personal 
contractat). ( 0 al 10 punts). 

 

- Grau de sostenibilitat del projecte o iniciativa: es valorarà l’esforç que 
faci l’entitat en la recerca de vies de finançament i si la iniciativa o projecte 
té perspectives de continuïtat. ( 0 al 10 punts). 

 

- Grau de comunicació i difusió del projecte. Es valorarà l’esforç 
comunicatiu que hagi fet l’entitat per donarà a conèixer el projecte o 
iniciativa. ( 0 al 10 punts). 

 

- Singularitat del projecte: es valorarà aquells aspectes que la entitat 
emfatitzi com a punt fort del seu projecte i que estigui en la línia de les 
finalitats dels Premis. ( 0 al 10 punts). 

 

7. Criteris per determinar la quantia individualitzada  

- Per la Categoria Singulars el sistema d’elecció serà la presentació oberta 
de candidatures. Totes les entitats de Montornès rebran un correu electrònic 
explicatiu amb un formulari adjunt que hauran de retornar omplert abans del 
dia 12 de novembre de 2021. El formulari d’inscripció estarà també 
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disponible a la web durant el termini de presentació de les candidatures 
l’elecció. L’elecció es farà a través d’un Jurat electe.  

- Per la Categoria Àgora, la ciutadania podrà donar el seu vot a una entitat 

del municipi, com a reconeixent a la seva acció associativa, a través de la 

Plataforma de participació ciutadana Decidim Montornès. La votació estarà 

oberta des del dia següent de la publicació de l’extracte de la convocatòria 

en el BOP de Barcelona fins el 21 de novembre de 2021.   

8. Òrgans competents per a l’ordenació, instrucció i resolució del 
procediment de concessió dels premis i el termini en el qual serà 
notificada la resolució. 

La Comissió d’avaluació dels premis estarà formada per:  

 Cap de l’Àrea d’acció social, de l’Àrea de Ciutadania i de l’Àrea de 
Seguretat i convivència.  

 Quatre perfils tècnics municipals relacionats amb el teixit associatiu. 

 La secretaria municipal o persona en qui delegui, actuarà com a secretaria 
del jurat, amb veu però sense vot.  

 

La comissió d’avaluació, emetrà de manera col·legiada un informe amb la  
proposta de resolució provisional de concessió dels premis que s’elevarà a 
l’òrgan competent, la Junta de Govern Local, per a la seva resolució definitiva. 

El projecte premiat serà informat amb anterioritat a la celebració de l’acte de 
lliurament dels Premis i si s’escau se li demanarà que participi en alguna acció 
de difusió del Concurs.  

Davant de possibles dubtes en la interpretació de les bases, revaldrà el criteri 
de la comissió. 

El termini màxim per resoldre i notificar l’atorgament de les subvencions serà 
de 4 mesos a comptar de la data de publicació de la corresponent 
convocatòria. 

9.Pagaments  

El pagament dels premis es realitzarà amb posterioritat a l’acte d’entrega dels 
Premis, mitjançant transferència bancària al compte bancari indicat per l’entitat 
en el formulari de sol·licitud. 

Els premis es lliuraran en acte públic que es programarà en el marc de les 
festes de Sant Sadurní.  
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Les entitats sol·licitants podrien rebre, si s’escau, un obsequi per la seva 
participació en la convocatòria. 

10. Partida pressupostària on s’imputa el cost dels premis 

Els premis de reconeixement a les entitats ascendeixen a un total de 1.800€ 
que s’hauran d’imputar a càrrec de la partida pressupostària 17-924-48047 
“Subvencions participació ciutadana” del vigent pressupost municipal. 

11.Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 

Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans del lliurament dels Premis, es 
podrà modificar d’ofici quan es produeixi una alteració en les condicions que 
van determinar la concessió dels premis. 

12.Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajuts, 
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat 

Les actuacions premiades són compatibles amb els ajuts que pel mateix 
concepte puguin atorgar l’ajuntament, o altres administracions o ens privats.  

13.Obligatorietat que en la sol·licitud s’hi contingui un pronunciament 
exprés del sol·licitant respecte l’autorització o negativa 

L’acceptació del premi atorgat es presumeix amb la formulació de la sol·licitud. 
A tal efecte, si els beneficiaris, notificada la resolució d’atorgament del premi, 
no estan interessats en percebre’l, disposaran d’un termini de deu dies hàbils 
per manifestar de forma expressa a l’ens concedent la seva renúncia. Tot 
l’esmentat, sens perjudici del dret que ostenta l’eventual beneficiari d’impugnar 
la resolució d’atorgament dels Premis, en els termes que estableix la normativa 
vigent. 

14.Principis ètics i regles de conducta 

De conformitat amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’estableixen els 
principis ètics i les regles de conducta als quals han d’adequar l’activitat les 
persones beneficiàries dels premis. Aquests principis són:  

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.  
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i 

dels drets estatutaris.  

c) La transparència de les activitats finançades mitjançant aportacions 
econòmiques procedents de l’Ajuntament de Montornès del Vallès. 
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d) El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats, càrrecs públics, o 
personal al servei de l’administració pública o dels seus ens dependents a 
infringir l’ordenament jurídic o les regles de comportament establertes pel codi 
ètic i de conducta.  

e) El compromís de no intentar exercir influència sobre autoritat, càrrec públic, 
o sobre personal al servei de l’administració pública o dels seus ens 
dependents, per obtenir una actuació en benefici propi o de tercer, respectant 
absolutament la seva actuació independent i no condicionada per conflictes 
d’interessos, per qualsevol incompatibilitat o per qualsevol causa que comporti 
el deure d’abstenció, i garant de la igualtat de tracte de totes les persones, 
evitant qualsevol mena de discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions o 
en l’informe sobre assumptes públics en els que intervinguin per raó del càrrec 
o lloc de treball.  

f) L’ajustament de la gestió i l’aplicació dels recursos públics a la legalitat 
pressupostària i a les finalitats per a les quals s’han concebut i atorgats.  

g) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies.  

h) La utilització de la informació a què tenen accés en benefici de l’interès 
públic, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè.  

i) El compromís general i directe per la qualitat de les activitats o serveis que 
presti i el compliment dels drets de les persones usuàries o destinatàries de les 
seves activitats.  

j) La bona fe.  

k) No oferir cap obsequi de valor, favor o servei a autoritat o càrrec públic, o 
personal al servei de l’administració pública o dels seus ens dependents, per 
raó del càrrec o que pugui comprometre l’execució de llurs funcions.  

l) No obtenir ni tractar d’obtenir la informació o influir en la presa de decisions 
de manera deshonesta.  

m) El compromís de proporcionar informació actualitzada, fidel i no enganyosa 
en l’actuació comprovadora de la Intervenció i de mantenir-la actualitzada 
posteriorment.  

n) El compromís d’acceptar i complir les mesures adoptades en el cas 
d’incompliment de les obligacions legals establertes o pel codi ètic i de 
conducta.  

L’ incompliment dels principis ètics i regles de conducta establerts anteriorment 
per part de les persones beneficiàries de subvencions o premis tindrà el 
següents efectes:   
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Si el comportament contrari als principis ètics i regles de conducta constitueix, 
simultàniament, una infracció administrativa de les recollides als articles 52 i 
següent de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es 
prendrà en consideració aquest comportament al moment de determinar la 
graduació de la sanció corresponent. Així mateix es procedirà a deixar 
constància a l’expedient i es publicarà mitjançant el Portal de la Transparència.  
Si el comportament contrari als principis ètics i regles de conducta no resultés 
constitutiu d’una infracció administrativa de les recollides als articles 52 i 
següent de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es 
deixarà constància a l’expedient administratiu i es publicarà mitjançant el Portal 
de la Transparència. 

15.Control de l’Ajuntament  

L’Ajuntament pot dur a terme les activitats d’inspecció i control necessàries per 
garantir el compliment d’allò que estableixen aquestes bases.  

16.Efectes de l’ incompliment 

La falsedat de les dades, dóna lloc a la revocació del premi i al seu 
reintegrament, incrementat amb els interessos legals corresponents. 

Els membres de la junta directiva de l’entitat respondran solidàriament dels 
incompliments de la pròpia entitat.  

17.Règim de sancionador.  

Els beneficiaris de les subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i 
règim sancionador que sobre infraccions administratives en la matèria estableix 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. La Ordenança 
general de Subvencions de l’Ajuntament de Montornès també recull el règim 
sancionador, les infraccions i les sancions corresponents basats en la llei.  

18.Règim fiscal dels ajuts 

La recepció del premi suposen un guany patrimonial per a les persones físiques 
i ingressos per a persones jurídiques, susceptibles de tributació per part dels 
beneficiari/s dels mateixos. 

19.Publicació i comunicació 

L’extracte de la convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i es 
posaran anuncis oficials públics a diferents mitjans de comunicació locals per al 
coneixement general dels ciutadans i possibles interessats en la present 
convocatòria.  
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Així mateix, la concessió de les subvencions hauran de ser publicades a la 
Base de Dades Nacional de Subvencions en els termes establerts a l’article 20 
de la Llei de Subvencions. 

Es comunicarà aquesta resolució als serveis econòmics de l’Ajuntament de 
Montornès del Vallès, per al seu coneixement i efectes. 

Disposició final primera. Entrada en vigor 

Aquestes bases entraran en vigor al dia següent de la publicació de l’anunci de 
la convocatòria en el diari oficial corresponent. 

 


