CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES I ACTIVITATS D’UTILITAT
PÚBLICA I INTERÈS SOCIAL DE L’ÀMBIT DE JOVENTUT, PER A L’ANY 2020.
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 2020-JOV
1.- Normativa reguladora de la convocatòria
La present convocatòria d’ajuts per a projectes i activitats d’utilitat pública i interès
social de l’àmbit de joventut, per a l’any 2020, es regula per les Bases reguladores
específiques per a la concessió anual de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, per a projectes i activitats d'utilitat pública i interès social de l’Ajuntament
de Lliçà d’Amunt, aprovades per la Junta de Govern Local el 3 de febrer de 2020, i
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) el 10 de juliol de
2020 (https://bop.diba.cat/temp/07_022020009640.pdf), en la seva part general
aplicable a tots els projectes i activitats, per l’Annex 2 que recull les Bases
específiques de les subvencions de Joventut, i per la present convocatòria.
2.- Beneficiaris
Entitats juvenils inscrites al REMAE, que operin al municipi i compleixin els requisits
establerts a les Bases reguladores.
3.- Objecte, finalitat i període d’execució
Projectes o activitats relacionats amb els objectius del Pla Local de Joventut de Lliçà
d’Amunt i especialment amb la cohesió social, l’emancipació i la participació dels joves
del municipi, indicats en l’Annex 2-Bases específiques de les subvencions de Joventut,
de les Bases reguladores, que es portin a terme l’any 2020.
4.- Criteris de valoració
Els criteris de valoració són els indicats en la Base específica 5, de l’Annex 2-Bases
específiques de les subvencions de Joventut, de les Bases reguladores.
5.- Quantitat total i consignació pressupostària
La dotació de la convocatòria és de 2.500 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària de subvencions de la regidoria de Joventut, 02 3380 48000 del
pressupost municipal de despeses per a l’any 2020.
6.- Import individual dels ajuts
L’import a concedir a cadascun dels projectes o activitats es determinarà de forma
proporcional entre els sol·licitants, en relació amb la valoració obtinguda d’acord amb
els criteris d’atorgament dels ajuts, amb un màxim de 2.500 euros.
7.- Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds han d’adjuntar la documentació indicada en la base reguladora 5.
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de la
convocatòria al BOPB, i finalitzarà el dia 15 de setembre de 2020 inclòs.
El model de sol·licitud i dels altres documents exigits en la base reguladora 5, estaran
disponibles a la web municipal o a l’OAC, i la documentació es presentarà

telemàticament a través de la web municipal http://www.llicamunt.cat, amb signatura
digital, segons indica la base reguladora 6.
8.- Justificació i pagament
El termini màxim per presentar la justificació serà el dia 31 de desembre de 2020. En
el cas que alguna de les activitats objecte de l’ajut es portés a terme durant l’última
quinzena de desembre, el termini es prorrogarà fins el 15 de gener de l'any següent,
havent-hi d’informar l’entitat a la regidoria amb suficient antelació. S’ha de presentar
telemàticament.
Les subvencions hauran de justificar-se d’acord amb la base reguladora 18. S’haurà
d’aportar una còpia de totes les factures i/o tiquets que es presentin en la relació de
despeses per justificar l’ajut atorgat.
Per motiu de la modificació del calendari de tramitació inicialment previst ocasionada
per la pandèmia de la covid-19, es farà un sol pagament de l’ajut, com a màxim el 28
de febrer de 2021, sempre que la justificació correcta es presenti amb suficient
antelació.
Lliçà d’Amunt, 20 de juliol de 2020
L’alcalde, Ignasi Simón i Ortoll

