Direcció General de Política Lingüíst ica i
Gestió del Multilingüism e

Av. Cam panar, 32
46015 València
Tel. 012

COMUNICACIÓ
PLATAFORMA PER LA LLENGUA Apparella't
A/a NEUS MESTRES FARRÉ
Carrer DE LES GARRIGUES, 1, 5, 12
46001-VALÈNCIA

Ref:notificacio_19
Exp.:365/19

Assumpte: Comunicació concessió ajuda

En resposta a la sol·licitud que presentàreu, segons la Resolució de Convocatòria de 27 de febrer de
2019, per la qual es convoquen ajudes destinades a les institucions, entitats i associacions sense
finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars
de foment del multilingüisme en l'àmbit social durant 2019 (DOGV 8495 / 27.2.2019), he resolt, en
data 5 de juliol de 2019, concedir-vos la quantitat total de 15300 euros.
La resolució es publicarà en el DOGV. El detall de l’ajuda és el següent:

MODALITAT
SUBVENCIONADA

QUANTITAT SUBVENCIONADA

QUANTITAT MÍNIMA A JUSTIFICAR

MODALITAT A

0,00

0,00

MODALITAT B

0,00

0,00

MODALITAT C

0,00

0,00

MODALITAT D

15.300,00

15.300,00

Per a justificar adequadament la subvenció caldrà presentar, degudament omplit, el model del compte
justificatiu que figura en l’annex III de la convocatòria, al qual podeu accedir a través de l'enllaç
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18356&version=amp.
La vostra clau d’accés és: 62878.
A més, com que el procediment de tramitació no és íntegrament per via telemàtica, caldrà presentarlo en paper.
El termini de justificació finalitzarà el 31 d’octubre de 2019.
Per a qualsevol aclariment en la tramitació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Promoció
de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, tels. 961970184,
961970038, 961970260, 961970915, 961970447, 961970633 i 961970012.

València, 23 de juliol de 2019
REGISTRE D’EIXIDA
8923

El director general de Política Lingüística i Gestió del
Multilingüisme

DATA D’EIXIDA DE
L’ÒRGAN COMPETENT
18/07/2019
Rubén Trenzano Juan

Direcció General de Política Lingüíst ica i
Gestió del Multilingüism e

Av. Cam panar, 32
46015 València
Tel. 012

COMUNICACIÓ
PLATAFORMA PER LA LLENGUA - Doblem en valencià
A/a NEUS MESTRES FARRÉ
Carrer DE LES GARRIGUES, 1, 5, 12
46001-VALÈNCIA

Ref:notificacio_19
Exp.:367/19

Assumpte: Comunicació concessió ajuda

En resposta a la sol·licitud que presentàreu, segons la Resolució de Convocatòria de 27 de febrer de
2019, per la qual es convoquen ajudes destinades a les institucions, entitats i associacions sense
finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars
de foment del multilingüisme en l'àmbit social durant 2019 (DOGV 8495 / 27.2.2019), he resolt, en
data 5 de juliol de 2019, concedir-vos la quantitat total de 15000 euros.
La resolució es publicarà en el DOGV. El detall de l’ajuda és el següent:

MODALITAT
SUBVENCIONADA

QUANTITAT SUBVENCIONADA

QUANTITAT MÍNIMA A JUSTIFICAR

MODALITAT A

0,00

0,00

MODALITAT B

0,00

0,00

MODALITAT C

0,00

0,00

MODALITAT D

15.000,00

15.000,00

Per a justificar adequadament la subvenció caldrà presentar, degudament omplit, el model del compte
justificatiu que figura en l’annex III de la convocatòria, al qual podeu accedir a través de l'enllaç
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18356&version=amp.
La vostra clau d’accés és: 62879.
A més, com que el procediment de tramitació no és íntegrament per via telemàtica, caldrà presentarlo en paper.
El termini de justificació finalitzarà el 31 d’octubre de 2019.
Per a qualsevol aclariment en la tramitació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Promoció
de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, tels. 961970184,
961970038, 961970260, 961970915, 961970447, 961970633 i 961970012.

València, 23 de juliol de 2019
REGISTRE D’EIXIDA
8923

El director general de Política Lingüística i Gestió del
Multilingüisme

DATA D’EIXIDA DE
L’ÒRGAN COMPETENT
18/07/2019
Rubén Trenzano Juan

Direcció General de Política Lingüíst ica i
Gestió del Multilingüism e

Av. Cam panar, 32
46015 València
Tel. 012

COMUNICACIÓ
Ref:notificacio_19
Exp.:366/19

PLATAFORMA PER LA LLENGUA
A/a NEUS MESTRES FARRÉ
Carrer DE LES GARRIGUES, 1, 5, 12
46001-VALÈNCIA

Assumpte: Comunicació concessió ajuda

En resposta a la sol·licitud que presentàreu, segons la Resolució de Convocatòria de 27 de febrer de
2019, per la qual es convoquen ajudes destinades a les institucions, entitats i associacions sense
finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars
de foment del multilingüisme en l'àmbit social durant 2019 (DOGV 8495 / 27.2.2019), he resolt, en
data 5 de juliol de 2019, concedir-vos la quantitat total de 25754,59 euros.
La resolució es publicarà en el DOGV. El detall de l’ajuda és el següent:

MODALITAT
SUBVENCIONADA

QUANTITAT SUBVENCIONADA

QUANTITAT MÍNIMA A JUSTIFICAR

MODALITAT A

25.754,59

150.187,00

MODALITAT B

0,00

0,00

MODALITAT C

0,00

0,00

MODALITAT D

0,00

0,00

Per a justificar adequadament la subvenció caldrà presentar, degudament omplit, el model del compte
justificatiu que figura en l’annex III de la convocatòria, al qual podeu accedir a través de l'enllaç
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18356&version=amp.
La vostra clau d’accés és: 62877.
A més, com que el procediment de tramitació no és íntegrament per via telemàtica, caldrà presentarlo en paper.
El termini de justificació finalitzarà el 31 d’octubre de 2019.
Per a qualsevol aclariment en la tramitació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Promoció
de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, tels. 961970184,
961970038, 961970260, 961970915, 961970447, 961970633 i 961970012.

València, 23 de juliol de 2019
REGISTRE D’EIXIDA
8923

El director general de Política Lingüística i Gestió del
Multilingüisme

DATA D’EIXIDA DE
L’ÒRGAN COMPETENT
18/07/2019
Rubén Trenzano Juan
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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
CONSELL INSULAR DE MENORCA

9454

Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 16.09.2019 relatiu a la concessió
d'ajuts del Consell Insular de Menorca per al foment de l'ús del català en el sector empresarial,
associatiu i esportiu de Menorca i de suport a l'edició en llengua catalana per a l'any 2019 (exp.
1305-2019-000001)

En el BOIB núm. 44 de 6 d'abril de 2019 es van publicar les bases que regulen els ajuts del Consell Insular de Menorca per al foment de l'ús
del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca i de suport a l'edició en llengua catalana per a l'any 2019 i la convocatòria
corresponent.
Dins el termini establert en la convocatòria d'ajuts van tenir entrada al registre del Consell Insular de Menorca 38 sol·licituds (línia 1: 15; línia
2: 15; línia 3: 2; línia 4: 6).
El punt 8.2 de les bases preveu el repartiment de les quantitats totals de les partides entre totes les sol·licituds que compleixin els requisits i, a
més, d'acord amb la convocatòria, «en el cas que per a una línia no s'esgoti la consignació pressupostària, la quantitat sobrant s'assignarà a una
altra línia».
El 30 de juliol de 2019 es va reunir la Comissió Avaluadora d'aquests ajuts per valorar les sol·licituds presentades i va acordar el repartiment
de les quantitats totals de les partides, així com dels romanents generats, de la manera següent:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/134/1043542

L'import previst per a la línia 1 és de 15.000 €, dels quals es concedeixen ajuts per import de 12.799,22 €. Els 2.200,78 € restants es traspassen
a la línia 4.
L'import previst per a la línia 3 és de 5.000 €, dels quals es concedeixen ajuts per import de 2.000 €. Els 3.000 € restants es traspassen a la línia
4.
L'import previst per a la línia 4 és de 10.000 €, als quals s'afegeixen els romanents per import de 5.200,78 € de la línia 1 i 3, cosa que fa un total
de 15.200,78 €. Es concedeixen ajuts per import de 12.798,96 € i els 2.401,82 € restants es traspassen a la línia 2.
L'import previst per a la línia 2 és de 10.000 €, als quals s'afegeixen els romanents per import de 2.401,82 € de la línia 4, cosa que fa un total
de 12.401,82 €. Es concedeixen ajuts per import de 12.085,49 € i queda un romanent de 316,33 €, que no es pot distribuir perquè totes les
sol·licituds que compleixen els requisits han obtingut l'import màxim que permeten les bases de la convocatòria.
Després de la reunió de la Comissió Avaluadora, un dels sol·licitants de la línia 2 desisteix d'esmenar la documentació requerida, de manera
que el total d'ajuts que s'atorguen per aquesta línia és d'11.585,49 euros i el romanent definitiu és de 816,33 euros.
Atesa la proposta del conseller executiu del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports;
ACORD:
Primer. Concedir i denegar els ajuts per al foment de l'ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca i de suport a
l'edició en llengua catalana per a l'any 2019 d'acord amb els quadres següents:
Línia 1
Nom interessat
Anna M. Ticoulat

Brotons i Mercadal
Cristòfol David Juanico
Alzina
Cristòfol David Juanico
Alzina

NIF

Actuació
Visca Sant Joan! 30 anys de poesies

Pressupost

Ajut concedit

374,22

374,22

2.383,18

1.000

Viu (CD)

9.750

1.000

Viu (videclip)

1.250

1.000

santjoaneres (llibre)
Històries naturals, per a septet i narrador
(partitura)

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Motiu de la denegació
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Joana Bagur Florit

Follia (llibre)

A07006315

Llocs i pagesos II (llibre)

1.000

8.400,74

1.000

425

425

7.530

1.000

65.000

1.000

3.395,67

1.000

12.504,21

0

Intervals (catàleg)
G07089600

Empàtic

3.740

(revista)

Joel Vila Truyol
GOB

1.000

Retalls de Festa: Sant Bartomeu 2019

Joan Janer Martí
Editorial Menorca

2.700

Animalons de Menorca: l'abella (llibre)
Documental TV: Els Rubió: Els menorquins

B57893513

que transformaren Barcelona

Ariadna Ferrer Anglada

Dionís (llibre)

Antoni Olives

Revista infantil Somiatruites

Maria del Pilar Borràs Pons

Conte proequitat Somiant

2.335,84

1.000

Menorca canta. Homenatge a traginada (CD)

4.776,45

1.000

2.500

1.000

Tot i més Art i Salut, SL

B16558793

Setmanaris i Revistes, SL

B07728876

Empreses i comerços amb història de
Ciutadella (llibre)

Total ajuts línia 1

Publicació eminentment
publicitària (base 3.6 g)

12.799,22

Línia 2
Nom interessat
Carnisseria i menjars Febrer

NIF

Actuació

B57110611

Pressupost

Bosses compostables

Ajut concedit

1.587,52

Motiu de la
denegació

1.000

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/134/1043542

547,22
Luís Mir Pérez

Retolació, segell i targetes

Juana Fortuny Villalonga

Bosses paper

Pere Joaquim Comella Juanico
Infotelecom Networks, SL

B07954472

Miquel Àngel Taltavull Torres
Coinga

F07016728

Leonardi Piñero Marrón
Coop. San Crispin

547,22

849,5

849,5

Bosses paper i TNT

4.382,85

1.000

Retolació

3.307,95

1.000

Etiquetatge i material imprès

838,77

838,77

Cartells, bosses i catàlegs

1.315,1

1.000

500

500

2.721,8

1.000

1.221,52

1.000

2.100,56

1.000

Disseny pàgina web
F07013527

Josep Riudavets Pons
Optala Alaior

547,22

Retolació interior (els fulls d'ofertes queden fora de
l'objecte de la línia)
Retolació, bosses i adhesius

B07472954

Camuses, esprai, targetes, fundes, bosses cotó, logo a
diferents materials

Bartolome Mercadal Galmes

Disseny pàgina web

800

800

Susana Velayos Castilla

Traducció pàgina web

550

550

Disseny pàgina web

500

500

Disseny pàgina web

500

0

Antonia Pons Sintes
John Lann

X5294154Z

Total ajuts línia 2

11.585,49

Línia 3
Nom interessat

NIF

Actuació

Pressupost

Ajut concedit

Centre Cultural i Esportiu Sant Lluís

G07178809

Retolació i material imprès

1.062,14

1.000

Penya Ciclista Ciutadella

G07615628

Fulletons, rol up, cartells curses

1.988,25

1.000

Total ajuts línia 3

2.000

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233
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Línia 4
Nom interessat

NIF

Actuació

Pressupost

Església Evangèlica

R2800564C

Retolació

Ciutadella Antiga

G57506719

La ruta dels enigmes (la campanya de Nadal queda fora de

Ajut concedit

575

575

223,96

223,96

Motiu de la denegació

l'objecte de la línia)
Plataforma per la Llengua

Banda Música des Mercadal

G60417631

Tallers de rap en català a escoles i instituts

G60417631

Campanya unitat lingüística

3.000

3.000

12993,09

3.000

G60417631

Guia Què faig si (edició Menorca)

3.000

3.000

G57611857

Traducció i adaptació musical Mamma Mia

3.000

3.000

Total ajuts línia 4

12.798,96

Total ajuts línia 1

12.799,22

Total ajuts línia 2

11.585,49

Total ajuts línia 3

2.000

Total ajuts línia 4

12.798,96

Total ajuts concedits

39.183,67

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/134/1043542

Segon. Aplicar la despesa derivada de la concessió d'aquests ajuts, per un total de 39.183,67 € (trenta-nou mil cent vuitanta-tres euros amb
seixanta-set cèntims), a la partida 33410.4790070 del pressupost de 2019.
Tercer. Comunicar aquest acord a totes les persones interessades a través de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears tot recordant
que, com preveu el punt 13 de les bases d'aquests ajuts, tenen fins al 30 de novembre de 2019 per presentar al Consell Insular de Menorca la
justificació d'aquests ajuts mitjançant la presentació del compte justificatiu simplificat (previst en l'art. 75 del Reial decret 887
/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general subvencions), a més de la documentació justificativa específica que
preveu el punt 13 esmentat per a cada línia d'ajuts.
Interposició de recursos
Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini
d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i l'article 22 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.
L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva
interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Palma

Maó, 24 de setembre de 2019
El secretari del Consell Executiu,
Octavi Pons Castejón

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233
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Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca per la qual es concedeixen ajuts per a
actuacions de foment de l’ús de la llengua catalana a les Illes Balears per a l’any 2019

Fets
1. El 14 de maig de 2019 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esport
de 6 de maig de 2019 per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a actuacions de foment de l'ús de la llengua catalana a les Illes Balears.
2. El 10 de juliol de 2019 es va constituir la Comissió d'Avaluació per examinar les sol·licituds d'acord amb els criteris establerts en aquesta
convocatòria i elaborar la llista provisional d'admesos i exclosos, que es va publicar el dia 11 de juliol de 2019. Els interessats van disposar
d'un termini de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació per esmenar les deficiències detectades.
3. El 18 de setembre de 2019 la Comissió d'Avaluació es va reunir per valorar la documentació aportada pels sol·licitants i elaborar la llista
definitiva d'admesos i exclosos, que es va fer pública acte seguit.
4. El dia 15 d'octubre de 2019 es va reunir novament la Comissió d'Avaluació per calcular l'import que ha de rebre cada beneficiari, d'acord
amb la puntuació obtinguda a partir del barem especificat en el punt 14.2 de la Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports de
18 de juny de 2018. La Comissió d'Avaluació va elaborar l'informe preceptiu que va servir de base a la proposta de resolució provisional.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/161/1048310

5. En data 22 d'octubre de 2019 es va publicar la proposta de resolució provisional a la pàgina web de la Direcció General de Política Lingüística
(http://dgpoling.caib.cat) i al tauler d'anuncis de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.
6. D'acord amb el punt 15.2 de les bases de la convocatòria, una vegada publicada la proposta de resolució provisional, els sol·licitants
disposaven de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació per presentar-hi al·legacions o reformular la sol·licitud inicial. No
es van rebre al·legacions ni sol·licituds de reformulació dins el termini establert.
7. La proposta de resolució definitiva de la directora general de Política Lingüística per adjudicar els ajuts per a actuacions de foment de l'ús
de la llengua catalana per a l'any 2019 es va publicar a la pàgina web de la Direcció General de Política Lingüística (http://dgpoling.caib.cat) i
al tauler d'anuncis de la conselleria el dia 8 de novembre de 2019.
8. Segons estableix el punt 15.4 de les bases de la convocatòria, una vegada publicada la proposta de resolució definitiva, els beneficiaris han
de comunicar a la Direcció General de Política Lingüística si accepten la subvenció o hi renuncien. En qualsevol cas, si en el termini de vuit
dies hàbils des de la publicació de la proposta de resolució definitiva el beneficiari no fa constar el contrari, s'entendrà que accepta la subvenció
que se li ha adjudicat. Un cop transcorregut el termini establert, cap dels beneficiaris ha renunciat a la subvenció.
9. Els beneficiaris d'aquestes subvencions no estan sotmesos a prohibicions per ser-ne beneficiaris i estan al corrent de les seves obligacions
amb la hisenda autonòmica i amb la de l'Administració de l'Estat, i també amb la Seguretat Social, la qual cosa ha comprovat l'Administració i
en queda constància en l'expedient.
10. Hi ha crèdit adequat i suficient a les partides pressupostàries 26401 455B01 46001 10, 26401 455B01 46001 20, 26401
455B01 46001 30 i 26401 455B01 48000 00 del pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019.
Fonaments de dret
1. La Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears.
2. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma.
3. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
4. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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5. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.
6. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en
matèria d'educació i cultura.
7. L'Acord del Consell de Govern de 10 de desembre de 2010 pel qual es rep el Pla General de Normalització Lingüística aprovat pel
Consell Social de la Llengua Catalana el 18 de juny de 2009.
8. El Decret 21/2019, de 2 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de
les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
9. La Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esport de 6 de maig de 2019 per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a
actuacions de foment de l'ús de la llengua catalana.
10. La Proposta de resolució definitiva de la directora general de Política Lingüística de 8 de novembre de 2019 per adjudicar els ajuts per a
actuacions de foment de l'ús de la llengua catalana a les Illes Balears per a l'any 2019.
Per tot això, dict la següent
RESOLUCIÓ
1. Per a la línia de voluntariat lingüístic, concedir una subvenció i autoritzar una despesa a favor del següent sol·licitant per l'import indicat
amb càrrec a la partida pressupostària 26401 455B01 46001 30 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2019:
Entitat

NIF

Puntuació total

Cost activitat

90 % cost activitat

Import subvencionable

Import subvenció

Ajuntament d'Eivissa

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/161/1048310

Voluntariat lingüístic

Total
4.687,50

P0702600H

5

6.000,00

5.400,00

6.000,00

4.687,50

2. Per a la línia de voluntariat lingüístic, concedir una subvenció i autoritzar una despesa a favor dels següents sol·licitants per l'import indicat
en cada cas amb càrrec a la partida pressupostària 26401 455B01 48000 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2019:

Entitat

NIF

Associació Pa i Mel

Puntuació
total

Cost activitat

90 % cost

Import

Import

activitat

subvencionable

subvenció

G07769433

Parelles d'acollida

3.750,00
4

Paraula. Centre de Serveis Lingüístics de
les Illes Balears

Plataforma per la Llengua – Col·lectiu
L'Esbarzer

6.345,00

5.710,50

6.345,00

3.750,00

G57027534

Programa de parelles lingüístiques

14.062,50
15

20.250,00

18.225,00

19.800,00

14.062,50

G60417631

Difusió i dinamització de l'aplicació

7.500,00

8

Apparella't

Total

60.000,00

54.000,00

60.000,00

7.500,00

3. Per a la línia de dinamització lingüística, concedir una subvenció i autoritzar i disposar la despesa a favor del següent sol·licitant per l'import
indicat amb càrrec a la partida pressupostària 26401 455B01 46001 30 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
per a l'any 2019:
Entitat
Ajuntament d'Eivissa
Cobertura en català

NIF

Puntuació total

Cost activitat

90 % cost activitat

Import subvencionable

Import subvenció

P0702600H

Total
2.107,80

1

2.342,00

2.107,80

2.342,00

2.107,80

4. Per a la línia de dinamització lingüística, concedir una subvenció i autoritzar i disposar la despesa a favor del següent sol·licitant per l'import
indicat amb càrrec a la partida pressupostària 26401 455B01 46001 10 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
per a l'any 2019:
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5. Per a la línia d'altres activitats de foment, concedir una subvenció i autoritzar i disposar la despesa a favor dels següents sol·licitants pels
imports indicats en cada cas amb càrrec a la partida pressupostària 26401 455B01 46001 10 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears per a l'any 2019:

Entitat
Ajuntament d'Alcúdia

NIF

Cost activitat

90 % cost

Import

Import

activitat

subvencionable

subvenció

P0700300G
12

40.895,20

36.805,68

40.895,20

8.506,33

«No estiguis orsai, llegeix»

11

5.375,98

4.838,38

5.375,98

4.838,38

Beques de la Universitat de Carolina

13

2.566,00

2.309,40

2.566,00

2.309,40

Cursos d'integració lingüística

13

3.233,18

2.909,86

3.233,18

2.909,86

P0701400D

Cinema a la fresca
Ajuntament d'Esporles

Ajuntament de Vilafranca de Bonany

10

720,00
1.440,00

10

1.600,00

1.440,00

1.600,00

1.440,00

11

2.600,00

2.340,00

2.600,00

2.340,00

2.340,00

2.880,00
11

3.200,00

2.880,00

3.200,00

2.880,00

10

2.400,00

2.160,00

2.400,00

2.160,00

2.160,00

P0706200C

Cine a la fresca en català
Ajuntament de sa Pobla

800,00

P0705600E

Cicle cinema a la fresca
Ajuntament de Son Servera

720,00

P0702800D

Cinema en català
Ajuntament de Santa Maria del Camí

800,00

P0706500F

Cinema a la fresca
Ajuntament de Lloret de Vistalegre

720,00

P0702000A

Cinema

2.160,00
10

2.400,00

2.160,00

2.400,00

2.160,00

P0704400A

Cinema

3.600,00
11

4.000,00

3.600,00

4.000,00

3.600,00

«Llegeix en català, t'agradarà!»

11

4.406,11

3.965,50

4.406,11

3.965,50

8è Mundial de Scrabble en català

13

1.176,87

1.059,18

1.176,87

1.059,18

Ajuntament de Manacor

Ajuntament de Bunyola

P0703300D

Ajuntament de Porreres

11

Lectura fàcil

Cinema a la fresca en català 2018

4.000,00

3.600,00

10

800,00

720,00

800,00

720,00

10

1.785,72

1.607,15

1.785,72

1.607,15
1.440,00

1.600,00

1.440,00

1.600,00

1.440,00

P0700700H

1.440,00
10

1.600,00

1.440,00

1.600,00

1.440,00

P0700400E

Tallers de Lectura Fàcil. Edició 2018-2019
Ajuntament d'Alaró

3.600,00

2.327,15

10

Cinema d'estiu a la fresca en català
Ajuntament d'Algaida

4.000,00

P0706300A

Cinema a la fresca
Ajuntament de Banyalbufar

3.600,00

P0704300C

Cinema a la fresca

Ajuntament de Valldemossa

5.024,68

P0701000B

Cinema a la fresca

Total
18.563,97

Suport de català oral a les escoles

Ajuntament de Capdepera

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/161/1048310

Puntuació total

1.024,85
10

1.138,72

1.024,85

1.138,72

1.024,85

11

3.200,00

2.880,00

3.200,00

2.880,00

P0700100A

2.880,00
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Entitat

NIF

Ajuntament de Costitx

Puntuació total

Cost activitat

90 % cost

Import

Import

activitat

subvencionable

subvenció

P0701700G

Total
972,00

Curs de català per a nouvinguts

12

1.080,00

972,00

1.080,00

972,00

6. Per a la línia d'altres activitats de foment, concedir una subvenció i autoritzar i disposar la despesa a favor del següent sol·licitant per
l'import indicat amb càrrec a la partida pressupostària 26401 455B01 46001 20 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per a l'any 2019:
Entitat

NIF

Ajuntament de Maó

P0703200F

Puntuació total

Cinema infantil

Cost activitat

90 % cost activitat

Import subvencionable

Import subvenció

Total
653,40

12

726,00

653,40

726,00

653,40

7. Per a la línia d'altres activitats de foment, concedir una subvenció i autoritzar i disposar la despesa a favor dels següents sol·licitants pels
imports indicats en cada cas amb càrrec a la partida pressupostària 26401 455B01 46001 30 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears per a l'any 2019:

Entitat
Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

Puntuació

NIF

total

90 % cost

Import

Import

activitat

subvencionable

subvenció

P0704800B
12

765,00

688,50

765,00

688,50

Acollida d'alumnat nouvingut

15

4.044,90

3.640,41

4.044,90

3.640,41

«Les nostres paraules al mercat»

12

1.597,69

1.437,92

1.597,69

1.437,92

P0702600H

Tallers de llengua

Total
5.766,83

Parlem en família

Ajuntament d'Eivissa

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/161/1048310

Cost activitat

6.075,00
15

6.750,00

6.075,00

6.750,00

6.075,00

8. Per a la línia d'altres activitats de foment, concedir una subvenció i autoritzar i disposar la despesa a favor dels següents sol·licitants pels
imports indicats en cada cas amb càrrec a la partida pressupostària 26401 455B01 48000 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears per a l'any 2019:

Entitat
Institut Mallorquí de Ciències de l'Espai

NIF

guia

Moll)

lleure

31.066,75

14.886,09
12.667,10

14.115,02

12.703,52

12.667,10

12.667,10
270,00

300,00

270,00

300,00

270,00

18.450,00
21

10.500,00

9.450,00

10.500,00

9.450,00

19

10.000,00

9.000,00

10.000,00

9.000,00
14.177,22

20

30.550,13

27.495,12

30.550,13

14.177,22

18

31.100,00

27.990,00

31.100,00

12.759,50

G57834004

III FirOna

Foment de l'ús de la llengua catalana en el

27.960,08

G57935280

RescataMots (Dia de Francesc de Borja

Associació Pa i Mel

31.066,75

G60417631

Campanya integració lingüística i edició

Total
14.886,09

13

Campanya unitat de la llengua

Associació Ona Mediterrània

subvenció

G57722746

Manacor

Institució Francesc de Borja Moll

Import

subvencionable

20

V Campionat de Scrabble Ciutat de

L'Esbarzer

Import

activitat

Q2866001G

dificultat social

Plataforma per la Llengua – Col·lectiu

90% cost

activitat

21

Promoció d'èxit escolar per a infants amb

Associació Amics de l'Escola de Mallorquí

Cost

total

G57964041

Astrollengua
Creu Roja Joventut Illes Balears

Puntuació

12.759,50

G07769433

10.495,11
14

13.723,90

12.351,51
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Entitat

NIF

Biblioteca
Grup Esspiral

Puntuació

Cost

90% cost

Import

Import

total

activitat

activitat

subvencionable

subvenció

11

634,50

571,05

634,50

571,05

G57696908

13.279,65

Activitats de glosa

13

1.030,00

927,00

1.030,00

927,00

Slam de poesia en català

14

335,57

302,01

335,57

302,01

Trobada

17

16.000,00

14.400,00

16.000,00

12.050,64

Associació de Monitors d'Escacs de les

G57114167

Illes Balears

7.200,00

Escacs i català

17

Joves de Mallorca per la Llengua

8.000,00

7.200,00

8.000,00

7.200,00

G07892722

12.050,64

Trobada «Treu la llengua»
Obra Cultural Balear

17

36.000,00

32.400,00

36.000,00

12.050,64

19

25.588,39

23.029,55

22.774,29

13.468,36

G07070196

13.468,36

Xarxa territorial
Associació El Mirall

Total

G07278385

12.050,64

Nit de la llengua

17

31.066,75

27.960,08

31.066,75

12.050,64

9. Denegar una subvenció als sol·licitants següents, pels motius indicats en cada cas:
Relació de sol·licituds excloses de la línia de projectes de voluntariat lingüístic
Entitat
Obra Cultural Balear

NIF
G07070196

Activitat

Causa d'exclusió

Voluntariat Lingüístic «Tots plegats»

- No acredita suficientment que l'activitat correspongui a la línia de
projectes de voluntariat lingüístic.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/161/1048310

Relació de sol·licituds excloses de la línia de projectes d'altres activitats de foment de la llengua catalana
Entitat

NIF

Ajuntament de Maria de la Salut

P0703500I

Ajuntament d'Artà

P0700600J

Activitat
Certamen literari Cavalleria de Roqueta
per a Joves Escriptors
Monòleg Pompeu Fabra: Jugada Mestra!
III Cicle de Conferències Poètiques

Tallers d'escriptura creativa
Ajuntament d'Inca

P0702700F

Causa d'exclusió
- L'activitat no s'ajusta al punt 1 de les bases de la convocatòria.
- L'activitat no s'ajusta al punt 1 de les bases de la convocatòria.
- L'activitat no s'ajusta al punt 1 de les bases de la convocatòria.
- Manca l'annex 5.
- L'activitat no s'ajusta al punt 1 de les bases de la convocatòria.
- Manca l'annex 5.
- L'activitat no s'ajusta al punt 1 de les bases de la convocatòria.

Premis literaris Pare Colom 2019

- Manca signar l'annex 3.
- Manca l'annex 5.

Premis Ciutat d'Inca
Ajuntament d'Algaida

P0700400E

Premis Castellitx 2019

- L'activitat no s'ajusta al punt 1 de les bases de la convocatòria.
- Manca l'annex 5.
- L'activitat no s'ajusta al punt 1 de les bases de la convocatòria.
- A l'annex 3 no marca cap opció.

L'art de les frases fetes

- Manca l'annex 4.
- No acredita estar al corrent de les obligacions tributàries amb
l'Estat.

Ajuntament de Ferreries

P0702300E
- A l'annex 3 no marca cap opció.
Taller de rebosteria menorquina per a

- Manca l'annex 4.

nouvinguts

- No acredita estar al corrent de les obligacions tributàries amb
l'Estat.
- Manca informació a la memòria descriptiva.

Jocs lingüístics als centres escolars

- No es pot valorar si l'activitat s'ajusta o no al punt 1 de les bases
de la convocatòria.

Ajuntament de Manacor

P0703300D

- Manca l'annex 3.
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Aula d'acollida lingüística al CEIP Ses

- Manca informació a la memòria descriptiva.

Comes

- No es pot valorar si l'activitat s'ajusta o no al punt 1 de les bases
de la convocatòria.

Ajuntament de Binissalem

P0700800F

Cinema a la fresca

- Manca el certificat del secretari que acredita que la persona que
presenta la sol·licitud exerceix la representació de l'entitat.
- Manca la memòria descriptiva.

Ajuntament de Vilafranca de
Bonany

P0706500F

Compartim espai, compartim llengua

- Manca la relació de despeses imputables.
- No es pot valorar si l'activitat s'ajusta o no al punt 1 de les bases
de la convocatòria.

Plataforma per la Llengua Col·lectiu L'Esbarzer
Ajuntament de Sant Josep de sa
Talaia

G60417631

P0704800B

6è Concurs Tísner creació jocs en català

- L'activitat no s'ajusta al punt 1 de les bases de la convocatòria.

Campanya de foment de llengua catalana

- El sol·licitant no és la persona que realitza l'activitat objecte de

«Units pel nostre parlar»

la subvenció.

10. Informar els beneficiaris que el pagament de la subvenció es farà d'acord amb el que disposa l'apartat 16 de l'annex 1 de la Resolució de
la consellera de Cultura, Participació i Esports de 6 de maig de 2019.
11. Comunicar als beneficiaris que l'acceptació de la subvenció implica el compliment de les obligacions recollides en l'apartat 10 de l'annex
esmentat.
12. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/161/1048310

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació,
Universitat i Recerca en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i
l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears, d'acord amb el que estableix l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 21 de novembre de 2019
El conseller d'Educació, Universitat i Recerca
Martí X. March Cerdà
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r la present us comunico que en data de 7 de novembre de 2019, l’Alcaldia va dictar el Decret
2019/1697, el qual en la part que a vostè interessa diu:

“Vista la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva
en el marc de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions en l’àmbit de la cultura
aprovada per Decret d’alcaldia de data 7 de març de 2019.
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS).
Vist el règim de concessió mitjançant concurrència competitiva de les subvencions locals, regulat
als 12-14 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, aprovada
definitivament per acord del Ple de data 28 de gener de 2009 i publicada al Butlletí Oficial de la
Província número 62, corresponent al dia 13 de març de 2009.
Vista l’acta de l’òrgan col·legiat del procediment de concessió de les subvencions culturals
celebrada en data 25 de juliol de 2019.
Vist que els pressupostos presentats per cadascuna de les entitats han estat revisats, contrastats
i acceptats per l’àrea de Cultura d’aquest Ajuntament.
Vist l’informe tècnic de cultura de data 27 de setembre de 2019.
Vist l’informe de conformitat d’Intervenció municipal núm. 500-2019 de data 5 de novembre de
2019.
Vist l’article 26.2 de les Bases d’execució del vigent pressupost que estableix que l’òrgan
competent per l’atorgament de les subvencions en règim de concurrència competitiva serà
l’Alcaldessa-President.

1.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció a les entitats que es relacionen en el quadre següent,
el qual és part integrant de la present resolució a tots els efectes legals d’acord amb les bases
reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva en l’àmbit de cultura establerts per Decret d’Alcaldia de data 7 de març de 2019.
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Amparo Martin Muyo
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(...)

(...)

(...)

Plataforma per la Llengua

G60417631 Cine pícnic

(...)

(...)

(...)
1.533,00 €
TOTAL

(...)
(...)
60.3340.48900

13.293,00 €

2.- Disposar una despesa de 13.293,00 € (Tretze mil dos-cents noranta tres euros) amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 60.3340.48900 del pressupost de l’exercici 2019, per fer front a les
subvencions que s’atorguen d’acord amb el punt anterior.
3.- Anul·lar l’autorització de la despesa i retornar el crèdit sobrant a l’aplicació per un import de
4.707,00 € (quatre mil set-cents set euros).
4.- Notificar-ho a les entitats beneficiàries i a Intervenció Municipal als efectes de publicació a la
Base de Dades Nacional de Subvencions previst a l’article 20.8 b) de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre General de Subvencions.”
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica

PLATAFORMA PER LA LLENGUA
C. SANT HONORAT, 7, Principal 1a
08002 Barcelona

Amparo Martin Muyo
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Àrea de Cultura
Gerència de Serveis de Cultura

AS. PLAT. PER LA LLENGUA
COL. L'ESB
BARCELONA, ES

Us comunico que la Presidència delegada de l'Àrea de Cultura de la Diputació de
Barcelona, en data 22/08/2019, ha dictat un decret amb número de registre 9340
sobre "Aprovar la concessió de la subvenció directa per a la realització del projecte
"6a edició Premi Martí Gasull i Roig 2019" de la Plataforma per la Llengua Col.lectiu
l'Esbarzer", el text íntegre del qual s'acompanya a continuació de la present
notificació.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva
notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant
el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent
al de la seva notificació.
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DECRET
Aprovar la concessió de la subvenció directa per a la realització del projecte “6a
edició Premi Martí Gasull i Roig 2019” de la Plataforma per la Llengua – Col·lectiu
l’Esbarzer (Expedient 2019/12643).
FETS
La Plataforma per la Llengua va néixer el 1993 a partir del Col·lectiu l'Esbarzer, un grup
de joves vinculats al teixit associatiu de la Vila de Gràcia de Barcelona que volien millorar
la situació del català. Els seus integrants provenien principalment del món coral, de
l'excursionisme i de la cultura popular i tradicional. Amb els anys, l'organització va anar
creixent i s'ha anat consolidant com l'entitat de referència de la societat civil en temes
de llengua, tot bastint un espai propi i un discurs diferenciador.
Dues dècades després del seu naixement, amb un gran nombre de socis i nombrosos
voluntaris i una estructura tècnica que dona resposta als projectes engegats, la
Plataforma per la Llengua continua treballant per fer del català la llengua comuna i de
cohesió social.
L’entitat organitza els premis “Martí Gasull i Roig a l’exemplaritat en defensa de la
llengua”, que enguany han celebrat la seva 6a. edició. Martí Gasull i Roig va ser un
activista per la llengua catalana i un dels fundadors i principal impulsor de la Plataforma
per la Llengua, que va patir un tràgic accident a l’Himàlaia l’any 2012. El premi es va
anunciar el gener de 2013 per tal de recordar els valors que van guiar en Martí i alhora
reconèixer aquelles persones i entitats que treballen en favor de la llengua catalana.
Enguany els premis han tingut dues modalitats: el Premi Martí Gasull i Roig i el Premi
Especial del Jurat Martí Gasull i Roig. El primer atorgat per votació popular a una
persona física o jurídica que per l’exemplaritat de la seva tasca en defensa de la llengua
catalana hagi contribuït de manera notable a la millora de la situació de la llengua en
l’àmbit lingüístic català; el segon és honorífic i el concedeix un jurat a persones que
s’hagin distingit per la seva trajectòria.
El guanyador obté un premi en metàl·lic de 3.000 € i se li lliura un guardó creat
especialment per l'orfebre i joier Joaquim Capdevila. Capdevila, que gaudeix de
reconeixement internacional, ha dissenyat distincions com la Creu de Sant Jordi, la
Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya o el guardó dels Premis Nacionals de
Cultura.
Vista la petició formulada per la senyora Neus Mestres i Farré, directora de la Plataforma
per la Llengua – Col·lectiu Esbarzer, presentada en el Registre General de la Diputació
de Barcelona el dia 8 de juliol de 2019, per tal que li sigui concedida una
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subvenció destinada a col·laborar en el finançament de la 6a edició del Premi Martí
Gasull i Roig.
Atès que des de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports es considera que els Premis Martí
Gasull i Roig són un esdeveniment cabdal per al reconeixement públic, la promoció, la
projecció, la defensa, la conscienciació i la difusió de la llengua catalana, i permeten
reconèixer a persones, entitats, empreses o institucions que actuen de manera exemplar
en allò que concerneix el compromís amb la llengua catalana així com mantenir i
promoure la memòria col·lectiva d’en Martí Gasull i Roig, com a activista exemplar en la
defensa dels drets lingüístics dels catalanoparlants.

FONAMENTS DE DRET
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en
endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí Oficial
de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança).
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 16 els supòsits que habiliten a
concedir subvencions pel procediment de concessió directa, de conformitat amb allò
previst a l’article 22.2 de la LGS.
Atès que en el cas concret objecte de sol·licitud, es donen les circumstàncies previstes
a l’apartat c) de l’article 16.3 de l’Ordenança per tal que es pugui procedir a l’atorgament
d’una subvenció per concessió directa, ja que es considera que el projecte presentat per
la Plataforma de la Llengua – Col·lectiu l’Esbarzer és d’interès públic, i no pot encabirse en cap convocatòria de subvenció per concurrència competitiva de les existents, tal i
com es descriu a l’informe que s’adjunta.
Atès que segons l’apartat segon de l’article 29 de l’Ordenança, en la resolució de la
concessió, a més del beneficiari, l’objecte i la quantia de la subvenció, es fixaran el
termini d’execució de l’activitat subvencionada, el termini i la forma de justificació, així
com la compatibilitat amb altres subvencions o ajudes rebudes per la mateixa finalitat.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat previst als articles 18 i 20 LGS,
així com a l’article 4 de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de
la informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions
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(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la
concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Vist el que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
Atès que el beneficiari, juntament amb la sol·licitud de subvenció, ha presentat la
informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció de l’entitat beneficiària,
d’acord amb l’establert a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
És competència de la Presidència delegada de l’Àrea de Cultura per delegació de la
Presidència de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el dispositiu setè I.3 b) del decret
número 8924/2019, de data 23 de juliol de 2019, sobre nomenament i delegació de
l’exercici de les competències de la Presidència en favor dels presidents delegats d’àrea,
diputats delegats de matèria i diputats adjunts d’àrea i matèria, publicat al BOPB de data
25 de juliol de 2019, modificat parcialment per decret número 8985/2019, de data 26 de
juliol de 2019, publicat al BOPB de data 30 de juliol de 2019.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer. APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a la Plataforma
per la Llengua – Col·lectiu Esbarzer, amb NIF G60417631, per un import de TRETZE
MIL EUROS (13.000.- EUR), destinada a finançar la 6a edició del Premi Martí Gasull i
Roig 2019, que s’ha portat a terme el dia 4 de febrer de 2019, d’acord amb l’apartat c)
de l’article 16.3 de l’Ordenança General de Subvencions.
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de TRETZE MIL EUROS (13.000.EUR), amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48900, del pressupost de
l’exercici 2019, per fer front a la subvenció que s’atorga.
Tercer. APROVAR les condicions a què queda subjecte la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1.

La subvenció es destinarà a finançar les despeses produïdes durant l’execució de
les activitats de la 6a edició del Premi Martí Gasull i Roig, que va tenir lloc el 4 de
febrer de 2019. Atès la tipologia del projecte s’admetran factures datades en el
període comprés entre l’1 de gener a 30 de juny de 2019.

2.

El beneficiari haurà de justificar el cost total de l’activitat, amb indicació de si aquesta
ha estat finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de
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Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes
d’altres ens concedents per a la mateixa finalitat.
3.

La subvenció atorgada haurà de de justificar- com a màxim el dia 15 de novembre
de 2019, mitjançant la presentació del compte justificatiu simplificat que contindrà
a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions
imposades en la present convocatòria, així com de les activitats realitzades,
els resultats obtinguts i les desviacions respecte el pressupost previst.
b) Memòria econòmica justificativa del cost total de l’activitat amb el contingut
establert en l’article 75.2 RLGS i on s’haurà d’aportar una relació classificada
dels ingressos i les despeses efectivament pagades, amb identificació del
creditor i del document, el seu import, data d’emissió i data de pagament.

Respecte les despeses imputades per part del beneficiari en el compte justificatiu
simplificat, i una vegada revisada la documentació presentada, la Gerència de
Serveis de Cultura requerirà al beneficiari una mostra dels justificants de les
despeses relacionades en la memòria econòmica, per tal d’obtenir una evidència
raonable de l’adequada aplicació de la subvenció.
La mostra seleccionada estarà conformada per totes les factures imputades a la
Diputació de Barcelona.
S’estableixen les següents despeses elegibles:
a) Personal integrat en l’estructura de l’entitat fins a un màxim del 20% del
pressupost presentat.
b) Contractació externa per a la producció artística de l’acte
c) Lloguer d’espais
d) Despeses de publicitat i comunicació
e) Guardons per als premiats
f) Dotació del premi
g) Despeses de desplaçament

4.

El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt anterior.
Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobarse al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

5.

Els preceptors de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, s’obliguen
a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els
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principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva
justificació.
a)

El beneficiari d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la
Diputació de Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en
l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.

b)

Els documents de qualsevol mena justificatius d’aplicació dels fons rebuts,
s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de
la finalització del termini de presentació de les justificacions.

c)

Els beneficiaris hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de
Barcelona en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació
impresa i en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals.

d)

Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.

e)

Els beneficiaris s’obliguen a adequar la seva activitat als principis ètics i a les
regles de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis
d’igualtat, d’objectivitat i de transparència recollits a l’article 6.2 OGS.

f)

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per
altres administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del
projecte/activitat a desenvolupar.

L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
6.

S’entendrà acceptada la subvenció si el beneficiari no ha manifestat expressament
les seves objeccions en el termini de 20 dies naturals comptador des de la data de
la notificació de la present resolució.

7.

En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Barcelona, la Llei general de
subvencions i el seu Reglament de desenvolupament.

Quart. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional
de Subvencions, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Cinquè. NOTIFICAR la present resolució a la Plataforma per la Llengua – Col·lectiu
Esbarzer.
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