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Convocatòria de Subvencions per a persones físiques o jurídiques 
que facin iniciatives de caràcter solidari i cooperatiu

L'Ajuntament desitja promoure les activitats de les associacions que estan vinculades 
amb la solidaritat i la cooperació. Amb aquesta finalitat, cal establir les mesures de 
caràcter econòmic que els ens locals estan facultats per aplicar, mitjançant el 
mecanisme de les subvencions.

Aquesta  convocatòria fixa els beneficiaris i l’objecte d’aquestes subvenció, les bases 
reguladores, l’aplicació pressupostària i finançament, la presentació de sol·licituds i, 
finalment, altres condicions generals.  

Primer. Beneficiaris

1.1. Tindran dret a sol·licitar la subvenció tota aquella persona jurídica o física que 
impulsin iniciatives de caire solidari i cooperatiu durant el 2020

1.2. El sol·licitant ha de complir tots els altres requisits presents a l’article 2 i 4 de les 
bases reguladores d’aquesta subvenció.

Segon. Objecte

Aquesta convocatòria té per objecte
a) potenciar que les entitats sense ànim del lucre del municipi col·laborin o portin a 
terme, directament o amb contrapart en el país de destí, projectes de cooperació al 
desenvolupament. 
b) distribuir, tot o una part de la consignació pressupostària, en règim de concurrència 
competitiva l'import que s'atorga a cada sol·licitant.

Tercer.  Bases Reguladores

Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria és regula per les bases reguladores 
de les subvenció iniciatives de caràcter solidari i cooperatiu   (expedient SE-BSU 
2016/002 )

Quart. Aplicació pressupostaria i finançament
 
4.1. Les subvencions s'atorgaran amb càrrec a l’aplicació pressupostària  23102.48032 
del pressupost municipal 2020.  

4.2. L'import màxim de la suma de les subvencions atorgades serà el que correspon a 
la consignació pressupostaria de l’esmentada aplicació, i és de 22.652 € . 

4.3. La determinació de l’import atorgat inicialment per a cada sol·licitant es farà 
seguint les indicacions de l’article 8.3 de les bases reguladores.

Cinquè. Presentació de sol·licituds

5.1. Les sol·licituds s'hauran de presentar en model normalitzat al registre de 
l'Ajuntament en qualsevol de les formes previstes a la normativa sobre procediment 
administratiu aplicable a les administracions públiques de Catalunya.

5.2. El període de presentació de la sol·licitud serà de 1 mes a partir de la data de la 



Ajuntament de
la Seu d'Urgell

EXP. NÚM SC-ASC 2020/001

seva publicació.

5.4. La documentació a presentar és la que consta a les bases.

5.5.  En el cas que la sol·licitud no reuneixi tota la documentació requerida a les bases, 
es farà un requeriment formal i es donarà un termini de deu dies hàbil a partir de la 
recepció de la notificació emesa pels serveis tècnics. En el cas que no es subsani 
s’entendrà per desistida la petició de subvenció.

6.Condicions generals

La sol·licitud de la subvenció implica l’acceptació de les bases reguladores per a 
iniciatives de caràcter solidari i cooperatiu.

La Seu d’Urgell, febrer de 2020 

L’alcalde
Jordi Fàbrega Sabaté
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