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Judith Coll Garcia com a membre del grup Municipal de La PAC a l'Ajuntament de 
Dosrius, com millor procedeixi 
 
 
EXPOSA  

 
que mitjançant el present escrit formulem al·legacions a les bases reguladores de 
subvencions a atorgar per l’Ajuntament a entitats del municipi  aprovades inicialment en 
el Ple del passat 23 de Febrer de 2012 . 
 
AL·LEGACIONS 

 
PRIMER- En el Punt 5 "Condicions" no s'especifica les dates o terminis d'execució de les 
activitats subvencionades . Caldria que s'especifiqués 

 
TERCER- Per tal de demostrar una total transparència en la tramitació i atorgació de les 
subvencions caldria publicar-les. Cal establir doncs el mecanisme de publicació (on i quan).  
 
QUART- No s'inclouen les compatibilitats o incompatibilitats d'aquestes subvencions amb 
altres ajuts o subvencions del propi ajuntament o altres administracions públiques. Caldria 
que s'especifiqués. 
 
CINQUÈ- En l'apartat de despeses subvencionable, faltaria incloure el text del  punt 3 de 
l'article 31 de la llei de subvencions, per tal de evitar confusions: 

 
Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 30.000 euros en el cas de 
cost per execució d’obra, o de 12.000 euros en el cas de subministrament de béns d’equip o 
prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari ha de 
sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció 
del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les 
característiques especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre 
suficient d’entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans 
de la sol·licitud de la subvenció. 

 
SISÈ- En l'apartat de justificació caldria posar que s'ha de presentar una relació 
classificada de les despeses segons estableix el punt 2 apartat a) de l'aticle 78 del 
reglament de la llei 38/2003 de subvencions. 

 
 
 
SETÈ- En l'apartat de justificació (apartat 2. C) caldria especificar que les factures o 
documents han d'acreditar l'objecte de la subvenció de forma fefaent. 
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VUITÈ- En l'apartat de justificació apartat 2. C caldria especificar que s'ha de justificar el 
pagament de les factures  mitjançant rebuts o moviments bancaris. 
 
NOVÈ- En l'apartat dels criteris d'Avaluació de les sol·licituds caldria especificar uns 
barems per cada un dels àmbits de les entitats  ja  que no és el mateix les entitats culturals 
que les esportives, les educatives o les de l'àmbit de la joventut. 
 
DESÈ- La situació econòmica general i la important davallada en el pressupost municipal 
per destinar a les subvencions d'entitats fa necessària que l'Ajuntament promogui el fet 
que les entitats s'autofinancin i no hagin de dependre del les subvencions públiques. Per 
aquest motiu s'hauria d'incloure als criteris d'avaluació una puntuació per  aquelles entitat 
que puguin acreditar l'autofinançament de més del 70% del pressupost de l'activitat.  
 
Caldria que l'Ajuntament facilités informació a les entitats de com poden autofinançar-se a 
través de cursos i xerrades, l'assistència als quals fos també puntuable. 
 
ONZÈ- En una política de protecció del medi ambient, cal que aquestes bases contemplin i 
puntuïn la capacitat de les entitats a treballar correctament el reciclatge en els actes o 
activitats que realitzin. Així doncs caldria incloure aquesta qüestió en els criteris 
d'Avaluació. 
 
Així mateix caldria que l'Ajuntament facilités informació a les entitats de com han de 
treballar el reciclatge a través de cursos i xerrades, l'assistència als quals fos també 
puntuable. 
 
 
DOTZÈ- A  l'apartat C del punt 15 s'indica que  "De les condicions especials imposades a 
la corresponent modalitat". Aquestes bases no contemplen diferents modalitats de 
subvenció i per tant aquest apartat no és vàlid. 

 
TRETZÈ- En quant a la comissió avaluadora  

1. Tenint en compte que existeix al municipi una Comissió d'entitats, caldria que 
representants d'aquesta comissió formessin part  de la comissió avaluadora.  

 
2. Caldria especificar a les bases que no pot formar part de la comissió avaluadora cap 

persona que formi part de la junta directiva de cap de les entitats sol·licitants ja que 
seria perjudicial per la transparència de la gestió municipal. 
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CATORZÈ- La Convocatòria de les subvencions no contempla una partida pressupostària 
per entitats socials i som coneixedors que hi ha entitats amb aquests finalitats al municipi. 
 
QUINZE- Establir de forma justificada quines entitats no cal que es presentin a aquesta 
convocatòria ja que se'ls concedirà de forma directa i sense passar per concurrència 
competitiva, una subvenció. 
 
 
 

DEMANO 

Que siguin preses en consideració aquestes esmenes i que es refacin les Bases 
reguladores en consideració a les mateixes 

 

 

Dosrius a 29 de Març de 2012 

 

 

 

Judith Coll i Garcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL.LTRE SR. ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE DOSRIUS 


