PREGUNTES FREQÜENTS IMPULSA SILLA 2019
1. Què és «Impulsa Silla» i quin és el seu objectiu?
És una subvenció impulsada per la Regidoria de Transparència, Comunitat i Participació que té per
objecte donar suport a la realització de projectes d’activitats lúdiques i intervencions de tipus
sociocultural i comunitari al municipi de Silla i que incidisquen en el desenvolupament de la cultura i la
cohesió social de la comunitat, així com el foment de valors per a la convivència i la igualtat.

2. Quins àmbits temàtics són subvencionables?
Es consideraran subvencionables aquells que, complint amb els requisits definits en aquesta
convocatòria, duguen a terme accions emmarcades en els àmbits següents:
• Desenvolupament de la cultura
• Desenvolupament de la cohesió comunitària
• Desenvolupament de valors per a la convivència i la igualtat

3. Quins requisits cal reunir?
Podran beneficiar-se d'aquestes ajudes les persones físiques, les persones jurídiques i les entitats sense
personalitat jurídica (comunitat de béns, societats civils o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o
patrimoni separat) que complisquen els requisits següents:
a) Acreditar competències professionals i/o trajectòries adequades a l’objecte del projecte que
presenten, especificant també les competències en matèries com la igualtat de gènere i/o la integració
de la diversitat, la memòria històrica, la protecció del medi ambient i/o el benestar animal o vegetal.
b) Projectar per a Silla i desenvolupar directament al municipi de Silla les activitats subvencionables.
c) No estar afectada per alguna de les prohibicions previstes en l'article 13 de la Llei general de
subvencions, l'apreciació es farà en la forma prevista en l’article i en els articles 22, 25 i 26 del Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.
d) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Silla, la
hisenda autonòmica, l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Seguretat Social.
e) Haver justificat correctament, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de
sol·licituds, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de Silla, excepte en aquells
casos en què no haja finalitzat el corresponent termini de justificació.
f) No trobar-se en procediment de reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament de Silla.
g) No tenir cap deute pendent amb l'Ajuntament de Silla.
h) Quan es tracte d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades sense
personalitat, s'han de fer constar expressament, tant en la sol·licitud com en la resolució de concessió,
els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, que tindran igualment la
consideració de persones beneficiàries. En qualsevol cas, s'ha de nomenar una persona representant o
apoderada única de l'agrupació, amb poders suficients per complir les obligacions que, com a
beneficiària, corresponen a l'agrupació. No es podrà dissoldre l'agrupació fins que haja transcorregut el

termini de prescripció previst en els articles 39 i 65 d'aquesta llei (en el cas d'entitats sense ànim de
lucre, fundacions, ONG, etc., hauran d’acreditar que desenvolupen una activitat econòmica).

4. Quin és l’import màxim a finançar?
L’import de l'ajuda a concedir serà com a màxim de 2.500 euros per projecte, amb un crèdit màxim de
5.000 euros, que es finançarà a càrrec de l’aplicació pressupostària 489-4911 del Pressupost de 2019.

5. Quin termini hi ha per a presentar les sol·licituds?
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 40 dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de
la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, de l'extracte d’aquesta convocatòria. És a dir, fins al
31/12/2018.

6. On s’ha de presentar la sol·licitud?
Les sol·licituds per a obtenir les ajudes regulades en aquesta convocatòria es presentaran juntament
amb el corresponent imprès normalitzat (Annex I) en l’Oficina d’Assistència a la Ciutadania (plaça del
Mercat Vell, 4 de Silla) o per qualsevol dels mitjans previstos en la Llei 39/2015 de procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

7. Quan es publiquen els resultats?
Una vegada rebudes les sol·licituds i després de la comprovació i l’avaluació d’aquestes per personal
tècnic, s'exposaran al públic les llistes provisionals de les admeses i no admeses i s’obrirà un termini de
10 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació en el tauler d'edictes, perquè les
persones o entitats interessades esmenen la falta de documentació i puguen formular-hi les al·legacions
que estimen pertinents.

8. Quines són les fases d’avaluació dels projectes?
Els projectes constaran de dues fases, la primera d’avaluació tècnica i la segona de participació
ciutadana.
A la Fase I, d’avaluació tècnica, s’avaluen les característiques del projecte i la seua viabilitat.
A la Fase II, de participació ciutadana, aquells projectes que hagen estat positivament estimats en la
Fase I se sotmetran a votació popular per tal d'establir un ordre de prelació entre ells d'acord amb el
criteri ciutadà expressant una acció o procés participatiu en què la ciutadania decidirà quins projectes
prefereix majoritàriament subvencionar amb diners públics per a l'animació comunitària i sociocultural
del municipi de Silla.

9. Fins a quan es poden executar els projectes?
Els projectes hauran de realitzar-se en un termini màxim de 9 mesos i com a màxim fins al 30 de
novembre de 2019, que, a més, és la data límit per a justificar-los.
No obstant això, si en aquesta data no s’ha finalitzat completament l’activitat, n’hi ha, com a màxim, fins
al dia 15 de desembre de 2019, amb aprovació prèvia de l’Ajuntament de Silla.

10. Quina és la data límit per a justificar els projectes?
Els projectes podran justificar-se fins al 30 de novembre de 2019.

No obstant això, si en aquesta data no s’ha finalitzat completament l’activitat, es justificarà la part
acabada. La part restant haurà de ser justificada, com a màxim, el dia 15 de desembre de 2019, però
s’haurà de notificar prèviament a l’Ajuntament de Silla. En aquest cas, només es podrà justificar fins al
dia 15 de desembre les despeses realitzades entre el 30 de novembre i el 15 de desembre.

11. Tinc més dubtes. On puc preguntar?
Pots preguntar enviant un correu a participacio@silla.es

