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Convocatòria 2019. notes importants.

● No hi ha canvis amb les bases, són les mateixes que l’any 2018.

● La convocatòria s’ha avançat al gener arrel del compromís polític fet 
al 2018, amb la voluntat que les entitats puguin cobrar més aviat. 
L’any passat el pagament es va fer durant els mesos juny-juliol. La 
previsió d’aquest any és que es facin durant el mes d’abril.

● No hi ha canvis substancials en la memòria de sol·licitud de 
subvenció del 2019 vers la del 2018, tan sols de forma.

● Aplicació de la Llei de l’Administració electrònica:

● Imputs importants
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Convocatòria 2019. notes importants.

● Acompanyament a les entitats per part del personal tècnic dels 
serveis. En aquest sentit aquest any com a novetat s’ha 
incorporat un telefon de suport per si les entitats necessiten 
acompanyament per a la tramitació de la sol·licitud. Des del 
servei de Qualitat Democràtica intentaran resoldre els dubtes 
per telèfon al moment o els hi proposaran dia i hora per poder 
fer una atenció més personalitzada (ext. 7850).

● Necessitat que els serveis registrin les problemàtiques, 
incidències...que es troben en totes les parts del procediment 
per fer-les constar en l’avaluació final.
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Normativa

● Bases especifiques que regeixen l’atorgament de subvencions per 
part de l’Ajuntament de Terrassa per a la realització de projectes, 
activitats i serveis (25 de gener de 2018). 

● Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de 
concurrència pública i competitiva, per a la realització de projectes, 
activitats i serveis per l’any 2019 (14 de desembre de 2018).

● Bases d’execució del pressupost municipal

● Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Terrassa (BOP 
3 de maig del 2017)
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Normativa

● Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Terrassa (BOP el 
dia  2 de gener del 2017)

● Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu 
Reglament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, en tot 
allò que sigui considerat desenvolupament de la normativa bàsica 
indicada a la disposició final primera de la indicada 

● Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques

● L'Ordenança municipal per al govern i l'administració electrònica
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Termini presentació de sol·licituds: Del 7 de gener 
a l’1 de febrer 2019

Termini de justificació subvenció 2018: Data límit 28 de febrer

CALENDARI PROCEDIMENT ADMINISTRATIU MÀXIM

Revisió administrativa dels expedients 
Informe comissió d’avaluació : Data límit 15 de març.

Resolució d’atorgament/denegació 
i documents comptables: Data límit 1 d’abril.

Tramitació Intervenció, Secretaria 
i pagament per part de Serveis Ecònomics Data límit 30 d’abril.

Informació terminis màxims
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Proposta d’aplicació de criteris
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Informació circuit 
sol·licitud 
subvencions
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Informació circuit 
atorgament 
subvencions
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Informació de la formació efectuada

Les sessions de formació efectuades durant l’any 2017 van tenir una assistència de 215 entitats.
Les sessions de formació efectuades durant l’any 2018: 

* IMPORTANT: 
Visualització per part dels serveis de les necessitats de les entitats que tenen derivades per poder 
convocar formacions més especialitzades si és necessari (possibilitat de fer sessions formatives per 
serveis).
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Cas pràctic memòria de sol·licitud i formulari

https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/inici
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Fundació Ferrer i Guardia

● Explicació del que s’ha fet amb la Fundació.

● Presentació de l’informe d’avaluació i on està 
ubicat

● Importància de les fitxes d’avaluació final
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