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de publicació de l’edicte, de conformitat amb allò que disposa
l’article 112.2 de la Llei general tributària.
Recursos:
Contra l’acte notificat podeu interposar recurs de reposició abans
del contenciós administratiu, en el termini d’un mes comptat a
partir de l’endemà que rebeu aquesta notificació, de conformitat
amb allò que estableix l’article 14.2 del Reial decret legislatiu
2/2004 de 5 de març. No obstant això, podeu interposar qualsevol
altre recurs que estimeu procedent.
Advertiment:
El procediment de constrenyiment, encara que s’interposi recurs,
només se suspendrà en els termes i condicions que estableix
l’article 165.2 de la Llei general tributària i 73 del Reglament
general de recaptació.
Cosa que fem pública perquè se’n tingui coneixement.
Lleida, 5 de maig de 2008
El Recaptador (il·legible)
RELACIÓ DE BÉNS QUE SÓN OBJECTE DE SUBHASTA
DADES
NÚM. EXPEDIENT
NOM DEUTOR

SUBHASTA 1
SUBHASTA 2
2002EXP29000532
2007EXP29002176
MONTAJES DE ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS
CUBREPLAC, SL
URGEL LOPEZ VICENTE
NIF
B25431750
40843883T
DATA DILIGÈNCIA EMBARG
20/04/2007
27/07/2007
DATA SUBHASTA
30/06/2008
30/06/2008
TIPUS DE SUBHASTA
154,00 EUROS
500,00 EUROS
VALOR DE LES LICITACIONS
30,00 EUROS
30,00 EUROS
BÉ A SUBHASTAR
VEHICLE
VEHICLE
TIPUS
TURISME
TURISME
MARCA I MODEL
FORD TRANSIT
FORD SIERRA
MATRÍCULA
L-1185-Z
L-2744-T
VALORACIÓ
154,00 EUROS
500,00 EUROS
CÀRREGUES
CAP
CAP
TIPUS PER A LA PRIMERA LICITACIÓ
154,00 EUROS
500,00 EUROS
TIPUS PER A LA SEGONA LICITACIÓ
115,50 EUROS
375,00 EUROS

−♦−
AJUNTAMENT DE LLEIDA
CONSORCI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LLEIDA
EDICTE

5599

Havent-se aprovat l’expedient de modificació dels Estatuts del
Consorci de Promoció Econòmica de Lleida, per el seu Consell
General de data 28 de desembre de 2007, considerant-se aprovat
amb caràcter definitiu en no haver-se presentat cap reclamació, i
en compliment d’allò que disposa l’article 23 dels Estatuts del
propi Consorci, es publica cada una de les corresponents
modificacions:
- Article 2. S’afegeix textualment la consideració del Consorci de
caràcter local.
- Article 6. Es modifica el text que fa referència a la seu social de
l’entitat. Textualment: El Consorci té el seu domicili a Lleida,
Turó de Gardeny, Parc Científic Agroalimentari, Centre
d’Iniciatives Empresarials, edifici 23 A.
- Article 8.2. S’elimina la facultat del Consell per a elegir-ne el
president, donada la incongruència expressa amb el mateix
article, apartat a), el qual atorga la presidència del Consorci a
l’Alcalde de la ciutat.
- Article 9.a). Igualment, s’elimina la facultat del Consell per a
elegir-ne el president.
- Article 9.b). No s’altera el contingut, però si l’ordre. Queda
textualment: A proposta del President, nomenar el Gerent el
Secretari i l’Interventor.
- Article 15.1. Es redueix a mitja hora el temps d’espera per a
celebrar reunió del Consell en segona convocatòria.
- Article 15.3.c). S’elimina la quantificació de vot favorable del
Consell per el nomenament de president.

D’acord amb l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, en relació amb l’article 171.1 del mateix, contra
l’esmentada modificació dels Estatuts, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats
des de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la
Província.
Lleida, 20 de maig de 2008
El President (il·legible)

−♦−
AJUNTAMENT DE LLEIDA
INTERVENCIÓ
EDICTE

5600

Havent estat adoptat per l’Ajuntament Ple, en data 4 d’abril de
2008, l’acord d’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions de
l’Ajuntament de Lleida que regirà durant el període 2008-2010,
considerant-lo aprovat amb caràcter definitiu en no haver-se
presentat cap reclamació ni al·legació, es fan públics els annexes
1 i 2 (“Bases reguladores generals de la concessió de subvencions
de l’Ajuntament de Lleida i els seus organismes autònoms” i
“Normativa reguladora de les subvencions nominatives
excepcionals de l’Ajuntament de Lleida i els seus organismes
autònoms”) als efectes legals oportuns.
ANNEX 1
Bases reguladores generals de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament de Lleida i els seus organismes autònoms
Article 1. Objecte de la subvenció
D’acord amb l’establert en l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions, s’estableixen les bases
reguladores de la concessió de subvencions per l’Ajuntament de
Lleida, segons els principis d’igualtat i no discriminació,
publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, eficàcia i
eficiència, recollits en aquesta Llei.
Article 2. Concepte de subvenció i àmbit d’aplicació
S’entén per subvenció, qualsevol disposició dinerària efectuada
per l’Ajuntament o entitats que en depenen, a favor de persones
públiques o privades, i que compleixin els requisits següents:
Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels
beneficiaris.
Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat
objectiu, l’execució d’un projecte, la realització d’una activitat,
l’adopció d’un comportament singular, ja efectuats o per
efectuar, o la concurrència d’una situació, en el benentès que el
beneficiari haurà de complir les obligacions materials i formals
que se’n derivin.
Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació finançada tingui
per objecte fomentar activitats d’utilitat pública o d’interès social
o de promoció d’una finalitat pública.
Els organismes autònoms i les entitats públiques de caràcter
empresarial dependents de l’Ajuntament, podran atorgar
subvencions en l’àmbit de les seves competències.
Article 3. Supòsits exclosos
1. Aquestes bases reguladores no seran d’aplicació en els
següents casos:
a) Subvencions impròpies regulades per la legislació tributària o
sectorial aplicable.
b) Subvencions atorgades al concessionari d’un servei públic que
les rep com a contraprestació del funcionament del servei.
c) Els ajuts o auxilis per atendre necessitats peremptòries que
satisfacin finalitats de caràcter social.
d) Subvencions concedides per altres administracions en les
quals l’Ajuntament actuï com simple intermediari.
e) Aportacions de la Ajuntament destinades a finançar
globalment les activitats dels ens receptors: organismes
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autònoms; entitats públiques empresarials; consorcis;
mancomunitats; fundacions; associacions; etc. en les quals està
representada la Ajuntament i als quals, anualment, es fan
aportacions econòmiques per finançar els seus pressupostos.
f) Subvencions a favor de les associacions a què es refereix la
disposició addicional 5a. de la Llei 7/1985 reguladora de les
Bases de Règim Local (Federació i Associació de Municipis)
g) Subvencions als grups polítics representats a la corporació per
atendre les seves despeses de funcionament.
2. Aquestes bases reguladores només tindran caràcter supletori,
respecte a la corresponent normativa específica, en els següents
casos:
a) Subvencions concedides o finançades amb Fons Europeus o
d’altres administracions públiques, que es regiran en primer lloc
per la normativa o condicions establertes per l’Administració que
financi, totalment o parcialment, la subvenció. En cas que la
normativa esmentada no reguli la forma d’atorgament de la
subvenció, serà d’aplicació aquesta Ordenança general.
b) Subvencions imposades en virtut de norma legal, que es
regiran en primer lloc per aquesta.
Article 4. Règim jurídic
El marc legal pel qual es regiran les subvencions està constituït
per:
a) La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i el seu Reglament aprovat pel Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol.
b)La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’administració
local (arts. 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases del Règim Local i arts. 40, 189.2. i 214.2. de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, text refós aprovat per RD.
Legislatiu 2/2004, de 5 de març).
c) La legislació de la Generalitat de Catalunya (arts. 239, 240 i
241 del Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local de
Catalunya), i (arts. 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny).
d) Normativa europea (Tractat constitutiu de la Unió Europea,
arts. 87 a 89, i Reial Decret 1755/1987, de 23 de desembre, i
disposicions concordants).
e) Les Bases d’Execució del Pressupost i la normativa sobre
delegació de competències i atribucions dels òrgans de govern de
la Ajuntament de Lleida vigents en el moment de la concessió de
la subvenció.
Article 5. Pla Estratègic de Subvencions
L’Ajuntament de Lleida aprovarà, prèviament a la concessió de
qualsevol tipus de subvenció, un Pla estratègic de subvencions on
es recullin les línies subvencionadores de l’Ajuntament i dels
seus organismes autònoms.
Aquest Pla estratègic tindrà una vigència de 3 anys llevat que
l’acord d’aprovació del mateix estableixi un altre termini.
El Pla Estratègic de subvencions ha de concretar, com a mínim,
per cada línia subvencionadora els aspectes següents:
a) Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació.
b) Termini necessari per la consecució dels mateixos
c) Costos previsibles i fons de finançament, sotmesos al
compliments dels objectius d’estabilitat pressupostària.
d) Les bases reguladores per l’adjudicació de subvencions
nominatives i excepcionals.
L’aprovació del Pla estratègic es podrà efectuar indistintament
pels procediments següents:
a) Com annex independent del Pressupost municipal
b) Mitjançant aprovació inicial pel Ple, exposició pública per un
termini de 30 dies i aprovació definitiva, si s’escau.
En el cas de modificació del Pla estratègic, s’utilitzarà el mateix
procediment que s’hagi adoptat per la seva aprovació.
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Article 6. Beneficiaris
1. Tindrà la consideració de beneficiari de la subvenció la
persona que hagi de realitzar l’activitat que va fonamentar el seu
atorgament o que es trobi en la situació que legitimi la seva
concessió.
Si així es recull en les bases, podran ser també beneficiaris:
a) Quan el beneficiari sigui una persona jurídica, els membres
associats a la mateixa que es comprometin a efectuar la totalitat
o part de les activitats que fonamenten la concessió de la
subvenció, en nom i per compte de la primera, tindran igualment
la consideració de beneficiaris.
b) Les agrupacions físiques o jurídiques, públiques o privades,
les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica
o patrimonial separat que, encara que no tinguin personalitat
jurídica pròpia, puguin portar a terme els projectes, activitats o
comportaments o es trobi en una situació que motivi la concessió
de la subvenció.
Quan es tracti d’agrupacions de persones físiques o jurídiques,
públiques o privades sense personalitat, hauran de fer constar
expressament, tan en la sol·licitud com en la resolució de la
concessió, els compromisos d’execució assumits per cada
membre de l’agrupació, així com l’import de la subvenció a
aplicar per cadascun d’ells, que tindran igualment la consideració
de beneficiaris.
2. Podran obtenir la condició de beneficiari les persones o entitats
que es trobin en la situació que fonamenta la concessió de la
subvenció o en les que concorrin les circumstancies previstes en
les bases i en la convocatòria.
3. No podran obtenir la condició de beneficiari o entitat
col·laboradora de les subvencions les persones o entitats que es
trobin en alguna de les circumstancies següents:
a) Haver estat condemnades mitjançant sentencia ferma la pena
de pèrdua de la possibilitat de obtenir subvencions o ajuts
públics.
b) Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarats
insolvents en qualsevol procediment, estar declarats en concurs,
estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitades
conforme a la Llei Concursal, sense que hagi conclòs el període
de inhabilitació fixat en la sentencia de qualificació del concurs.
c) Haver donat lloc, per causa de la que haguessin estat declares
culpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte o
subvenció signat amb l’Administració.
d) Que la persona física, els administradors de les societats
mercantils o aquells que ostentin la representació legal d’altres
persones jurídiques, es trobi en algun dels supòsits de la Llei
12/1995, de 11 de maig, d’Incompatibilitats dels Membres del
Govern de la Nació i dels Alts
e) Càrrecs de l’Administració General de l’Estat; de la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al
Servei de les Administracions Públiques; o tractar-se de
qualsevol dels càrrecs electes regulats en la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en les termes
establerts en la mateixa o en la normativa autonòmica que reguli
aquestes matèries.
f) No estar al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries o davant de la Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents, en la forma que es determini
reglamentàriament.
g) Tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat
reglamentàriament com paradís fiscal.
h) No estar al corrent del pagament d’obligacions per
reintegrament de subvencions en els termes que
reglamentàriament es determinin.
i) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua
de la possibilitat d’obtenir subvencions segons aquesta Llei o la
Llei General Tributaria.

36

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA NÚM. 76

En cap cas podran obtenir la condició de beneficiari o entitat
col·laboradora de les subvencions, les associacions que es trobin
en les causes de prohibició previstes als apartats 5 i 6 de l’article
4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret
d’Associació.
Tampoc podran obtenir la condició de beneficiari o entitat
col·laboradora les associacions respecte de les que s’hagués
suspès el procediment administratiu d’inscripció per trobar-se
indicis racionals d’il·legalitat penal, en aplicació del que es
disposa en l’article 30.4 de la Llei Orgànica 1/2002, en tan no hi
hagi resolució ferma en virtut de la que es pugui practicar la
inscripció en el Registre.
Article 7. Entitats Col·laboradores
Serà entitat col·laboradora aquella que, actuant en nom i per
compte de l’Ajuntament a tots els efectes relacionats amb la
subvenció, lliuri i distribueixi els fons públics als beneficiaris,
quan així s’estableixi en les bases reguladores, o col·labori en la
gestió de la subvenció sense que es produeixi el previ lliurament
i distribució dels fons rebuts.
Igualment, tindrà aquesta consideració els que havent estat
denominats beneficiaris conforme a la Legislació comunitària
tinguin encomanades, exclusivament, les funciones enumerades
en el paràgraf anterior.
L’obtenció de la condició d’entitat col·laboradora i les
prohibicions per a obtenir aquesta condició seran les
assenyalades en els punts segon i tercer de l’article anterior.
Les condiciones de solvència i eficàcia que hauran de reunir les
entitats col·laboradores seran les establertes en els articles 16 i
següents del Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques
Article 8. Procediments de concessió de subvencions
Les subvencions podran concedir-se de forma directa o
mitjançant procediment en règim de concurrència competitiva.
El procediment ordinari de concessió de subvencions es tramitarà
en règim de concurrència competitiva. Tindrà la consideració de
concurrència competitiva el procediment mitjançant el qual la
concessió de les subvencions es realitzi mitjançant la comparació
de les sol·licituds presentades, a fi d’establir una prelació entre
les mateixes, d’acord amb els criteris de valoració prèviament
fixats en les bases reguladores i en la convocatòria, dins del
crèdit disponible, aquelles que hagin obtingut major valoració en
aplicació de els citat criteris.
Article 9. Concessió directa de subvencions
Podran concedir-se de forma directa les següents subvencions:
a) Les previstes nominativament en els Pressupostos Generals de
l’Ajuntament, en els termes recollits en els Convenis. El
Pressupost municipal contindrà, en annex apartat, la relació de
subvencions de concessió directa, amb les següents dades: nom
de la persona o entitat a qui es concedirà la subvenció, i quantia
de la mateixa.
b) Aquelles l’atorgament de les quals o la seva quantia vingui
imposada a l’Ajuntament per una norma de rang legal, que
seguiran el procediment de concessió que els hi resulti
d’aplicació d’acord amb la seva pròpia normativa.
c) Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en que
s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari,
u altres degudament justificades que dificultin la seva
convocatòria pública i la concurrència competitiva. El Pla
Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament establirà l’objecte,
les condicions i la finalitat de la concessió d’aquest tipus de
subvencions.
Article 10. Concessió en Règim de Concurrència Competitiva
A) Iniciació d’ofici:
El procediment s’iniciarà d’ofici, mitjançant convocatòria que,
tindrà com mínim, el contingut següent:
a) Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció.
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b) Expressió de que la concessió s’efectua mitjançant un règim
de concurrència competitiva.
c) Criteris objectius d’atorgament de la subvenció i ponderació
dels mateixos.
d) Quantia total de la subvenció
e) Requisits per sol·licitar la subvenció i la forma d’acreditar-los.
f) Indicació dels òrgans competents per la instrucció i resolució
del procediment.
g) Documents i informacions que han d’acompanyar a la petició.
h) Determinació dels llibres, registres comptables específics i
altre tipus de documentació per garantir l’adient justificació de la
subvenció.
i) Termini i forma de justificació per part del beneficiari del
compliment de la finalitat per la qual se li va concedir la
subvenció i de l’aplicació dels fons rebuts.
j) Mesures de garantia que, si s’escau, es consideri necessari
constituir a favor de l’Ajuntament, mitjans de constitució i
procediment de cancel·lació.
k) Possibilitat d’efectuar bestretes anticipades o abonaments a
compte, així com el règim de garanties que. si s’escau, hauran
d’aportar els beneficiaris.
l) Circumstàncies que, com conseqüència de l’alteració de les
condicions que han motivat la concessió de la subvenció,
pugessin donar lloc a la modificació de la resolució de concessió
de la mateixa.
m) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions,
ajuts, ingressos o recursos per la mateixa finalitat, procedents de
qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals, de la
Unió Europea o d’organismes internacionals.
n) Criteris de graduació dels possibles incompliments de
condicions imposades amb motiu de la concessió de les
subvencions. Aquests criteris resultaran d’aplicació per
determinar la quantitat que finalment hagi de rebre el beneficiari
o, si s’escau, l’import a reintegrar.
o) En el seu cas, possibilitat de reformulació de sol·licituds.
p) Crèdits pressupostaris als que s’imputa la subvenció i quantia
total màxima de les subvencions convocades dins dels crèdits
disponibles o, en el seu defecte, quantia estimada de les
subvencions
q) Termini de presentació de sol·licituds, a les que seran
d’aplicació les previsions de l’article 23.3 de la Llei General de
subvencions.
r) Termini de resolució i notificació.
s) Indicació de si la resolució posa fi a la via administrativa i, en
cas contrario, òrgan davant el que s’ha d’interposar recurs de
alçada.
t) Medi de notificació o publicació de conformitat amb l’establert
en l’article 59 de la Llei 30/1992.
B) Presentació de sol·licituds:
La sol·licitud, dirigida al Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament,
es presentarà en el Registre d’entrada de l’Ajuntament o per
qualsevol dels mitjans senyalats en l’article 38 de la Llei
30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació que es fixi
en la convocatòria.
En el supòsit de que els documents exigits ja estiguessin en poder
de l’Ajuntament, el sol·licitant, sempre que no hagin
transcorregut més de cinc anys des de la finalització del
procediment al que corresponguin, podrà fer ús del seu dret a no
presentar-los, fent constar la data i l’òrgan o dependència en que
van ser presentats o emesos.
Podran presentar-se les sol·licituds de manera telemàtica en els

29 DE MAIG 2008

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA NÚM. 76

termes previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
Reguladora del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú.
Les bases de les convocatòries podran establir la substitució de la
presentació de determinats documents per una declaració
responsable del sol·licitant. En aquest supòsit, amb anterioritat a
la proposta de resolució de concessió de la subvenció, s’haurà de
requerir la presentació de la documentació que acrediti la realitat
de les dades contingudes en l’esmentada declaració, en un
termini que no haurà de ser superior a quinze dies
Si no es reuneixen tots els requisits establerts en la convocatòria,
l’òrgan competent requerirà a l’interessat per que la subsani en el
termini màxim i improrrogable de deu dies, indicant-li que si no
ho fes així, es considerarà desistida la seva sol·licitud, prèvia
resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en
l’article 71 de la Llei 30/1992.
C) Instrucció del procediment:
L’òrgan instructor es designarà en la convocatòria.
Les activitats d’instrucció comprendran les següents activitats:
a) Petició de tots els informes que s’estimin necessaris per
resoldre o que siguin exigits per les normes que regulin la
subvenció.
b) Avaluació de les sol·licituds o peticions, efectuada conforme
als criteris, formes i prioritats de valoració, establerts en la norma
reguladora de la subvenció.
Aquesta podrà preveure una fase de pre-avaluació, en la que es
verifiqui el compliment de les condicions imposades per adquirir
la condició de beneficiari de la subvenció.
Una vegada avaluades les sol·licituds, es remetrà l’expedient a
l’òrgan col·legiat que, en compliment de l’article 22.1 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, hagi establert les bases reguladores,
que emetrà informe sobre les sol·licituds.
En aquest supòsit, i sense perjudici de les especialitats que
pugessin derivar-se de la capacitat d’autorganització de les
Administracions Públiques, la proposta de concessió es
formularà a l’òrgan concedent per un òrgan col·legiat a través de
l’òrgan instructor. La composició de l’òrgan serà la que estableixi
les corresponents bases reguladores.
A la vista de l’expedient i de l’informe de l’òrgan col·legiat,
l’òrgan instructor formularà la proposta de resolució provisional,
degudament motivada, que haurà de notificar-se als interessats en
la forma que s’estableixi en la convocatòria, amb un termini de
deu dies per a presentar al·legacions.
La proposta de resolució definitiva haurà de contenir:
a) La relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió
de la subvenció.
b) La quantia de la subvenció.
c) Especificació de l’avaluació i dels criteris seguits per efectuarla.
La proposta de resolució definitiva podrà notificar-se als
interessats que hagin estat proposats com beneficiaris en la fase
de instrucció, per a que en el termini de quinze dies comuniquin
la seva acceptació.
D) Resolució:
Aprovada la proposta de la resolució definitiva, el òrgan
competent resoldrà el procediment. La resolució haurà de ser
motivada i, en tot cas, hauran de quedar acreditats els fonaments
de la resolució que se adopti.
Haurà de contenir el sol·licitant o la relació de sol·licitants als que
es concedeix la subvenció, i la desestimació de la resta de les
sol·licituds. El termini màxim de resolució i notificació es de sis
mesos. El termini es computarà des de la publicació de la
corresponent convocatòria, a no ser que aquesta posposi els seus
efectes a una data posterior.
El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la
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resolució legitima als interessats per entendre desestimada la
sol·licitud de la concessió de la subvenció per silenci
administratiu.
Article 11. Competències dels òrgans de la corporació en la
concessió de subvencions
L’aprovació de les bases específiques de les convocatòries de
subvencions en règim de concurrència competitiva correspondrà
al Ple i serà la Junta de Govern Local qui procedirà a adjudicar
definitivament les mateixes, d’acord amb la resolució definitiva.
Article 12. Publicitat
La publicació de les subvencions concedides haurà de realitzarse durant el mes següent a cada trimestre natural i s’inclouran
totes les concedides durant aquest període, qualsevol que hagi
estat el procediment de concessió, excepte aquelles que estableix
l’article 18.3 de la Llei General de Subvencions
Article 13. Obligacions dels Beneficiaris
Les obligacions dels beneficiaris són les següents:
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o
adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la
subvenció.
b) Justificar davant l’òrgan concedent o l’entitat col·laboradora,
en el seu cas, el compliment dels requisits i condicions, així com
la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que
determina la concessió o gaudiment de la subvenció.
c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, a efectuar per
l’òrgan concedent o l’entitat col·laboradora, en el seu cas, així
com qualsevol altra de comprovació i control financer que
puguin realitzar els òrgans de control competents, tant
municipals, nacionals com comunitaris, aportant quanta
informació els hi sigui requerida en l’exercici de les actuacions
anteriors.
d) Comunicar a l’òrgan concedent o a la Entitat col·laboradora
l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que
financin les activitats subvencionades.
e) Acreditar, amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució,
que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i davant la Seguretat Social.
f) Disposar de llibres comptables, registres dil·ligenciats i altres
documents degudament auditats, en els termes exigits per la
Legislació mercantil i sectorial, aplicable al beneficiari en cada
cas.
g) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons
rebuts, inclosos els documents electrònics, en tant que puguin ser
objecte de les actuacions de comprovació i control.
h) Donar l’adient publicitat de caràcter públic del finançament de
programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus
que siguin objecte de subvenció.
i) Si s’estigués pendent d’alguna de les causes de reintegrament,
s’haurà de procedir al reintegrament de la quantia rebuda.
Article 14. Quantia
Amb caràcter general, i excepte que les bases específiques de la
subvenció disposin el contrari, les subvencions que atorgui
l’Ajuntament en règim de concurrència competitiva no podran el
superar el 50% del cost de l’actuació subvencionada.
La concessió de subvencions per l’Ajuntament serà compatible
amb qualsevol altre tipus de subvenció o ajut, excepte quan les
bases específiques disposin una altra cosa.
En cap cas l’import de la subvenció podrà ser de tal quantia que,
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts,
ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat el
subvencionada.
Article 15. Justificació i Cobrament
Per percebre la subvenció serà necessari presentar l’Ajuntament,
a més a més de la que s’exigeixi en les bases específiques
corresponents, la documentació següent:
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a) Instància subscrita pel beneficiari dirigida l’Alcalde,
sol·licitant el pagament de la subvenció, indicant el número de
compte al que s’hagi d’efectuar la transferència.
b) Memòria de l’activitat realitzada.
c) Factures originals justificatives de la despesa.
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin financiat
l’activitat subvencionada indicant el seu import i la seva
procedència.
e) Certificats acreditatius de que el beneficiari es troba al corrent
en el compliment de les seves obligacions tributàries i de la
Seguretat Social
La documentació justificativa haurà de presentar-se en el termini
màxim de d’un mes des de la finalització de l’activitat
subvencionada, excepte que en la convocatòria se’n estableixi un
altre d’específic
Article 16. El Reintegrament
Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i la
exigència del interès de demora des de el moment del pagament
de la subvenció fins la data en que s’acordi la procedència del
reintegrament, i en la quantia fixada en l’article 38.2 de la Llei
General de Subvencions, en els següents casos:
a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides
per obtenir-la o ocultant aquelles que ho haguessin impedit.
b) Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat, del
projecte o la no adopció del comportament que fonamenti la
concessió de la subvenció.
c) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació
insuficient, en els termes establerts en l’article 30 de la Llei
38/2003, i en el seu cas, en les Normes reguladores de la
subvenció.
d) Incompliment de l’obligació de adoptar les mesures de difusió
contingudes en l’apartat 4 de l’article 18 de l’esmentada Llei
38/2003.
e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de
comprovació i control financer previstes en els articles 14 i 15 de
la Llei 38/2003, així com l’incompliment de les obligacions
comptables, registrals o de conservació de documents quan
d’això es derivi la impossibilitat de verificar la utilització donada
als fons percebuts, el complimento de l’objectiu, la realitat i
regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de
subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat,
procedents de qualsevol Administració o Ens Públics o Privats,
Nacionals, de la Unió Europea o d’Organismes Internacionals.
f) Incompliment de les obligacions imposades per
l’Administració a les Entitats col·laboradores i beneficiaris, així
com dels compromisos assumits pels mateixos, amb motiu de la
concessió de la subvenció, sempre que afecten o es refereixin a
la manera en que s’han d’aconseguir els objectius, realitzar
l’activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que
fonamenta la concessió de la subvenció.
g) Incompliment de les obligacions imposades per
l’Administració a les Entitats col·laboradores i beneficiaris, així
com dels compromisos per aquests assumits, amb motiu de la
concessió de la subvenció, diferents dels anteriors, Quan d’això
se’n derivi l’impossibilitat de verificar la utilització donada als
fons percebuts, el complimento de l’objectiu, la realitat i
regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de
subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat,
procedents de qualsevol Administració o Ens Públics o Privats,
Nacionals, de la Unió Europea o de Organismes Internacionals.
h) L’adopció, en virtut de l’establert en els articles 87 a 89 del
Tractat de la Unió Europea, d’una decisió de la qual se derivi una
necessitat de reintegrament.
i) En els demés el supòsits previstos en la Normativa reguladora
de la subvenció.
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Article 17. Pagaments anticipats i bestretes a compte
Les bases de convocatòria de les subvencions en règim de
concurrència competitiva podran contemplar la realització de
bestretes a compte i de pagaments anticipats, establint les
garanties que hauran de presentar, en aquests casos, els
beneficiaris. En tot cas, els beneficiaris no hauran de presentar
garanties quan l’import de la subvenció no excedeixi de 3.000
euros.
Article 18. Responsables de les infraccions
Són infraccions administratives en matèria de subvencions les
accions i omissions tipificades en la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de subvencions.
Seran responsables de les infraccions administratives en matèria
de subvencions les persones físiques o jurídiques, públiques o
privades, així com els Ens sense personalitat jurídica (Agrupació
de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les
Comunitats de Béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o
patrimoni separat que, encara que no tingui personalitat jurídica,
puguin portar a terme els projectes, activitats o comportaments o
es trobin en la situació que motiva la concessió de subvencions),
que per acció u omissió incorrin en els supòsits tipificats com
infraccions en la Llei General de subvencions i, en particular, les
següents:
a) Els beneficiaris de subvencions, així com els membres de les
persones jurídiques o Ens sense personalitat jurídica que s’hagin
compromès a efectuar les activitats que fonamenten la concessió
de la subvenció.
b) Les Entitats col·laboradores.
c) El representant legal dels beneficiaris de subvencions que no
tinguin capacitat d’obrar.
d) Les persones o Entitats relacionades amb l’objecte de la
subvenció o la seva justificació, obligades a prestar col·laboració
i facilitar quanta documentació els hi sigui demanada.
Article 19. Exempció de la responsabilitat
Les accions o omissions tipificades no donaran lloc a
responsabilitat per infracció administrativa en matèria de
subvencions en els següents supòsits:
a) Quan es realitzin per aquelles que no tinguin capacitat de
obrar.
b) Quan concorri força major.
c) Quan derivin d’una decisió col·lectiva, per aquells que
haguessin salvat el seu voto o no haguessin assistit a la reunió en
que es va prendre la mateixa.
Article 20. Infraccions Lleus
Constitueixen infraccions lleus els incompliments de les
obligacions recollides en les bases reguladores de subvencions i
en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions,
quan no constitueixin infraccions greus o molt greus i no operen
com element de graduació de la sanció. En particular,
constitueixen infraccions lleus les següents conductes:
a) La presentació fora de termini dels comptes justificatius de
l’aplicació donada als fons percebuts.
b) La presentació de comptes justificatius inexactes o incomplets.
c) L’incompliment de les obligacions formals que, no estant
previstes de forma expressa en la resta de paràgrafs d’aquest
article, siguin assumides com conseqüència de la concessió de la
subvenció, en els termes establerts reglamentàriament.
d) L’incompliment d’obligacions de índole comptable o registral,
en particular
e) L’inexactitud u omissió d’una o varies operacions en la
comptabilitat i registres legalment exigides.
f) L’incompliment de l’obligació de portar o conservar la
comptabilitat, els registres legalment establerts, els programes i
arxius informàtics que els hi serveixin de suport i els sistemes de
codificació utilitzats.
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g) Portar comptabilitats diverses que, referides a una mateixa
activitat i exercici econòmic, no permetin conèixer la veritable
situació de l’Entitat.
h) La utilització de comptes amb diferent significat del que els hi
correspon, segons la seva naturalesa, que dificulti la
comprovació de la realitat de les activitats subvencionades.
i) L’incompliment de les obligacions de conservació de
justificants o documents equivalents.
j) L’incompliment per part de les Entitats col·laboradores de les
obligacions establertes en la Llei 38/2003.
k) La resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions
de control financer.
S’entén que existeixen aquestes circumstàncies quan el
responsable de les infraccions administratives en matèria de
subvencions, degudament notificat a tal efecte, hagi realitzat
actuacions per dilatar, entorpir o impedir les actuacions dels
funcionaris municipals en l’exercici de les funcions de control
financer.
Entre altres, constitueixen resistència, obstrucció, excusa o
negativa les següents conductes:
a) No aportar o no facilitar l’examen de documents, informes,
antecedents, llibres, registres, fitxers, justificants, assentaments
de comptabilitat, programes i arxius informàtics, sistemes
operatius i de control i qualsevol altra dada objecte de
comprovació.
b) No atendre algun requeriment.
c) La no compareixença, excepte per causa justificada, en el lloc
i temps senyalat.
d) Negar o impedir indegudament l’entrada o permanència en
locals de negoci i demés establiments o llocs en que existeixin
indicis probatoris per a la correcta justificació dels fons rebuts pel
beneficiari o l’Entitat col·laboradora, o de la realitat i regularitat
de l’activitat subvencionada.
e) Les coaccions al personal controlador que realitzi el control
financer.
f) L’incompliment de l’obligació de col·laboració per part de les
persones o Entitats que tenen aquesta obligació, quan d’això se’n
derivi l’impossibilitat de contrastar la informació facilitada pel
beneficiari o l’Entitat col·laboradora.
g) Les demés conductes tipificades com infraccions lleus en la
Normativa de la Unió Europea en matèria de subvencions.
Article 21. Infraccions Greus
Constitueixen infraccions greus les següents conductes:
a) L’incompliment de l’obligació de comunicar al òrgan
concedent o a la Entitat col·laboradora l’obtenció de
subvencions, ajuts públics, ingressos o recursos per a la mateixa
finalitat.
b) L’incompliment de les condiciones establertes, alterant
substancialment els fins per als que la subvenció va ser
concedida.
c) La falta de justificació de la utilització donada als fons rebuts
una vegada transcorregut el termini establert per la seva
presentació.
d) L’obtenció de la condició d’Entitat col·laboradora falsejant els
requisits requerits en les bases reguladores de la subvenció u
ocultant els que la haguessin denegat.
e) L’incompliment per part de l’Entitat col·laboradora de
l’obligació de verificar, en el seu cas, el compliment i efectivitat
de les condicions o requisits determinants per a l’atorgament de
les subvencions, quan d’això es derivi l’obligació de
reintegrament.
f) Les demés conductes tipificades com infraccions greus en la
Normativa de la Unió Europea en matèria de subvencions.
Article 22. Infraccions Molt Greus
Constitueixen infraccions molt greus les següents conductes:
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a) L’obtenció de una subvenció falsejant les condiciones
requerides per a la seva concessió u ocultant les que l’haguessin
denegat o limitat.
b) La no aplicació, en tot o en part, de les quantitats rebudes als
fins per als que la subvenció va ser concedida.
c) La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions
de control, previstes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de subvencions.
d) La falta de lliurament, per part de les Entitats col·laboradores,
quan així s’estableixi, als beneficiaris dels fons rebuts, d’acord
amb els criteris previstos en les bases reguladores de la
subvenció.
e) Les demés conductes tipificades com infraccions molt greus en
la Normativa de la Unió Europea en matèria de subvencions.
Article 23. Sancions
Sancions per infraccions lleus:
a) Cada infracció lleu serà sancionada amb multa de 75 a 900
euros, excepte el que es disposa en l’apartat següent.
b) Seran sancionades, en cada cas, amb multa de 150 a 6000
euros, les següents infraccions:
1. L’inexactitud u omissió de una o varies operacions en la
comptabilitat i registres legalment exigides.
2. L’incompliment de l’obligació de portar comptabilitat o dels
registres legalment establerts.
3. Portar diferents comptabilitats que, referides a una mateixa
activitat, no permeti conèixer la veritable situació de l’Entitat.
4. La utilització de comptes amb significat diferent del que els hi
correspon, segons la seva naturalesa, que dificulti la
comprovació de la realitat de les activitats subvencionades.
5. La falta d’aportació de proves i documents requerits pels
òrgans de control o la negativa a la seva exhibició.
6. L’incompliment, per part de les Entitats col·laboradores,
d’obligacions establertes en l’article 15 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de subvencions.
7. L’incompliment per part de les persones o Entitats subjectes a
l’obligació de col·laboració i de facilitar la documentació a que
es refereix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de subvencions, quan d’això es derivi l’impossibilitat de
contrastar la informació facilitada pel beneficiari o l’Entitat
col·laboradora.
Sancions per infraccions greus:
Les infraccions greus seran sancionades amb multa pecuniària
proporcional del tant al doble de la quantitat indegudament
obtinguda, aplicada o no justificada, o, en el cas d’Entitats
col·laboradores, dels fons indegudament aplicats o justificats.
Quan el import del perjudici econòmic corresponent a la
infracció greu representi més del 50% de la subvenció concedida
o de les quantitats rebudes per les Entitats col·laboradores, i
excedís de 30 000 euros, concorrent alguna de les circumstancies
previstes en els paràgrafs b) i c) de l’apartat 1 de l’article 60 de
esta Llei, els infractors podran ser sancionats, a més a més, amb:
a) Pèrdua, durant un termini de fins a tres anys, de la possibilitat
d’obtenir subvencions, ajuts públics i avals de l’Administració u
altres ens públics.
b) Prohibició, durant un termini de fins a tres anys, per a celebrar
contractes amb l’Administració u altres ens públics.
c) Pèrdua, durant un termini de fins a tres anys, de la possibilitat
d’actuar com Entitat col·laboradora en relació amb les
subvencions regulades en aquesta Llei.
Sancions per infraccions molt greus:
Les infraccions molt greus seran sancionades amb multa
pecuniària proporcional del doble al triple de la quantitat
indegudament obtinguda, aplicada o no justificada, o, en el cas de
Entitats col·laboradores, dels fons indegudament aplicats o
justificats.
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No obstant, no es sancionaran les infraccions consistents en la no
aplicació de les quantitats rebudes als fins per als que la
subvenció va ser concedida i la falta de lliurament, quan així
s’estableixi, als beneficiaris dels fons rebuts d’acord, per les
Entitats col·laboradores, amb els criteris previstos en les bases
reguladores de la subvenció, quan els infractors haguessin
reintegrat les quantitats i els corresponents interessos de demora
sense previ requeriment.
Quan l’import del perjudici econòmic corresponent a la infracció
molt greu excedeixi de 30000 euros, concorrent alguna de les
circumstàncies previstes en els paràgrafs b) i c) de l’apartat 1 de
l’article 60 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, els infractors
podran ser sancionats, a més a més, amb:
a) Pèrdua, durant un termini de fins a cinc anys, de la possibilitat
d’obtenir subvencions, ajuts públiques i avales de
l’Administració u altres Ens Públics.
b) Prohibició, durant un termini de fins a cinc anys, per a
subscriure contractes amb l’Administració u altres Ens Públics.
c) Pèrdua, durant un termini de fins a cinc anys, de la possibilitat
d’actuar com Entitat col·laboradora amb relació amb les
subvencions regulades en aquesta Llei.
ANNEX 2
Normativa reguladora de les subvencions nominatives
excepcionals de l’Ajuntament de Lleida
i els seus organismes autònoms
Article 1. Objecte
Aquestes normes regulen la concessió de les subvencions i ajuts
que figuren nominativament al pressupost de l’Ajuntament de
Lleida i els seus organismes autònoms i les destinades a
col·laborar en el desenvolupament d’actuació que siguin
d’interès o utilitat pública en els àmbits cultural, esportiu, social,
econòmic o humanitari, sempre que existeixin circumstàncies
excepcionals que dificultin la seva atenció en una convocatòria
pública.
Article 2. Determinació del crèdit pressupostari al qual
s’imputen les subvencions
Les subvencions atorgades d’acord amb aquestes normes s’han
d’imputar a la corresponent partida del pressupost de la
Corporació o dels seus organismes autònoms en funció del tipus
de despesa. S’establiran partides nominatives per a aquelles
subvencions que es prevegui atorgar per una finalitat de caràcter
singular.
Article 3. Procediment d’atorgament
Les subvencions que s’atorguin d’acord amb aquestes normes ho
seran de forma directa.
Article 4. Beneficiaris
Poden ser beneficiaris dels ajuts o subvencions regulades per
aquestes normes, les persones físiques, les associacions, entitats
sense ànim de lucre i entitats mercantils que promoguin i realitzin
activitats en l’àmbit de l’objecte d’aquestes normes i que no es
trobin en cap dels supòsits de prohibició establerts per l’article
13.2 i 3 de la Llei general de subvencions.
Article 5. Òrgan competent per a l’atorgament de les
subvencions
Els òrgans de l’Ajuntament competents per concedir les
subvencions i els ajuts segons aquestes normes són els següents:
a) L’Alcalde per a les subvencions d’import fins a 30.000 euros.
b) La Junta de Govern Local per a les subvencions que superin
l’import de 30.000 euros.
c) El Ple de la Corporació per a les subvencions pluriannuals amb
independència de la seva quantia
Pel que fa als organismes autònoms la distribució de
competències entre la Presidència i l’òrgan col·legiat que
assumeixi les competències de gestió es farà en funció de les
quanties abans indicades. Les subvencions plurianuals seran
aprovades definitivament pel ple de l’Ajuntament.
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Article 6. Termini de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds d’ajut o subvenció es poden presentar durant tot
l’exercici econòmic en el qual es realitzin les activitats objecte de
la petició.
Article 7. Documentació
Les sol·licituds dels ajuts es farà per mitjà d’un escrit, adreçat a
l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament o del President del
corresponent organisme autònom, que caldrà trametre al Registre
General de la Corporació o de l’organisme autònom.
Les sol·licituds aniran signades per la persona física peticionària
o pel president de l’associació o l’entitat i inclouran la
documentació següent:
a) Document genèric de realització de l’acció per a la qual es
sol·licita l’ajut, en base a un formulari determinat per
l’Ajuntament, en què es farà constar:
1. La previsió de finançament de l’acció.
2. La previsió temporal de la seva execució.
3. La declaració que no hi ha cap causa de prohibició per rebre la
subvenció.
4. La declaració que accepta les presents normes, la subvenció
que se li pugui atorgar, així com les condicions que se’n derivin,
en cas de ser-li concedida.
5. Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de
les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
6. L’autorització a l’Ajuntament o al corresponent organisme
autònom per a poder sol·licitar, per mitjans telemàtics, les
certificacions d’estar al corrent del compliment de les
obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
b) Documentació tècnica específica en funció de l’actuació a
realitzar (memòria valorada, projecte tècnic, pressupost etc).
c) Memòria de les circumstàncies justificatives de l’interès o
utilitat pública que justifiquen la sol·licitud.
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o
incompleta, se sol·licitarà pel servei gestor corresponent que
s’esmeni o completi durant un termini de 10 dies, bo i advertint
que, d’incomplir-se el termini establert, s’arxivarà d’ofici
l’expedient sense cap tràmit posterior.
Article 8. Criteris de l’atorgament dels ajuts
Per poder ser beneficiari d’una subvenció nominativa o
excepcional caldrà que el peticionari, mitjançant memòria
justificativa, acrediti les circumstàncies següents:
- Existència d’una causa que justifiqui que l’actuació que es vol
realitzar, és d’interès o utilitat pública en els àmbits cultural,
esportiu, social, econòmic o humanitari.
- Justificació de la necessitat de disposar d’aquest recurs
específic per garantir la viabilitat de l’actuació que es vol
realitzar.
Article 9. Import dels ajuts
L’import dels ajuts no serà superior al 50 per cent del cost de
l’actuació. Prèvia petició i després d’avaluar la demanda es podrà
superar aquest percentatge fent-ho constar de manera expressa en
l’acord d’atorgament.
Article 10. Incompatibilitat amb subvencions de l’Ajuntament i
els seus organismes
Aquests ajuts amb caràcter general són incompatibles amb
l’obtenció de qualsevol ajut destinat a la mateixa actuació atorgat
per l’Ajuntament i els seus organismes en el marc de les diferents
línies subvencinadores establertes en el Pla Estratègic de
Subvencions vigent.
Article 11. Compatibilitat amb subvencions d’altres
administracions
Aquests ajuts són compatibles amb l’obtenció de qualsevol ajut
addicional destinat a la mateixa actuació atorgat per altres
administracions públiques.
Si l’entitat peticionaria estableix, en la previsió de finançament
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de la sol·licitud, la compatibilitat amb línies de subvencions
d’altres administracions públiques que estableixen un
percentatge màxim de subvenció o un mínim de fons propis,
aquestes limitacions seran d’aplicació a l’expedient.
En qualsevol cas, conjuntament amb els altres ajuts, les
quantitats atorgades no podran excedir el cost total de l’actuació.
Article 12. Termini d’execució i justificació de les actuacions
Les actuacions per a les quals s’hagi obtingut ajut s’executaran i
es justificaran durant l’any següent a l’acord d’atorgament. El
còmput del termini s’iniciarà des de la data de notificació de
l’atorgament de l’ajut.
En cas que no es pugui executar i justificar dins d’aquest termini,
el beneficiari podrà demanar una pròrroga d’un any i s’atorgarà
o desestimarà la proposta, prèvia valoració de la petició i
mitjançant resolució motivada.
Article 13. Tramitació de la concessió dels ajuts
L’ordenació i instrucció dels expedients es durà a terme pel
servei gestor en funció de la matèria i sota les directrius fixades
per l’Alcaldia.
Les propostes d’ajut podran ésser sotmeses a la consideració dels
òrgans col·legiats que es considerin adients. També es podran
sotmetre a informe del tècnic competent en funció de la matèria.
En tot cas, figurarà a l’expedient l’informe d’Intervenció sobre
l’existència de crèdit disponible, adequat i suficient.
Finalitzada la instrucció, l’expedient es resoldrà per l’òrgan
competent, en funció de la quantia o de la durada de l’activitat
objecte de l’ajut.
Article14. Reformulació de sol·licituds
La reformulació tindrà com a objectiu ajustar els compromisos i
les condicions de la subvenció, amb especial referència al
pressupost de l’activitat que es preveu realitzar.
Abans de formular la proposta de l’acord d’atorgament i sempre
que la subvenció que es preveu atorgar sigui inferior a la
sol·licitada el beneficiari, per iniciativa pròpia o a proposta del
servei gestor, podrà demanar la reformulació de la sol·licitud.
Article 15. Termini de resolució i notificació de les sol·licituds
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del
procediment d’atorgament d’ajuts serà de sis mesos a comptar
des de la presentació de la sol·licitud.
El venciment del termini sense notificació de la resolució
produeix efectes desestimatoris.
Article 16. Contingut necessari de l’acord de concessió
L’acord d’atorgament esmentarà obligatòriament les dades
següents:
- Identificació del beneficiari.
- Determinació de l’actuació que es vol dur a terme.
- Pressupost de l’actuació que es preveu executar
- Crèdit pressupostari al que s’imputa la despesa.
- Import de la subvenció atorgada i indicació si la subvenció
s’entén com una quantitat certa i sense referència a un
percentatge del pressupost de l’actuació o si l’import de l’ajut
està directament vinculat a un percentatge del cost final de
l’actuació.
- Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajuts,
ingressos o altres recursos per a la mateixa actuació provinents de
l’Ajuntament i els seus organismes autònoms, d’altres
administracions o ens públics o privats, nacionals o de la Unió
Europea o d’organismes internacionals.
- Termini d’execució de l’actuació
- Forma de justificació del compliment de la finalitat de la
subvenció i de l’aplicació dels fons rebuts.
Article 17. Aspectes complementaris de l’acord de concessió
També es podran fixar en l’acord d’atorgament indicacions en
relació, entre d’altres, als aspectes següents:
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- Lliurament de bestretes.
- Pagaments a compte en funció del nivell d’execució de
l’actuació.
- Garanties que, en el seu cas, hagi d’aportar el beneficiari.
- Compromisos específics de publicitat de la col·laboració de
l’Ajuntament i els seus organismes autònoms en l’execució de
l’actuació.
- Necessitat d’acreditar l’execució de l’actuació i el seu
pagament, amb caràcter previ al lliurament de la subvenció.
Article 18. Publicació dels acords de concessió
Les subvencions excepcionals es publicaran trimestralment al
Butlletí Oficial de la Província (BOP) amb indicació de les dades
següents: nom o raó social del beneficiari, número d’identificació
fiscal, finalitat de la subvenció, crèdit pressupostari, finançament
comunitari i quantitat concedida.
La publicació es farà per cada centre gestor i es realitzarà durant
el mes següent a la finalització de cada trimestre natural.
Article 19. Obligacions dels beneficiaris dels ajuts
En atenció al caràcter de subvenció dels ajuts que s’atorguen, els
beneficiaris assumeixen les obligacions següents:
1. Executar les activitats objecte de l’ajut concedit.
2. Justificar la realització de l’activitat i el compliment de la
finalitat prevista en l’acord d’atorgament.
3. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer
de l’Ajuntament i altres entitats de control competents amb el
compromís d’aportar la documentació que sigui requerida.
4. Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i
qualsevulla altra documentació en funció de la legislació
sectorial que li sigui d’aplicació.
5. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons
rebuts, amb la finalitat de facilitar les actuacions de comprovació
i control.
6. Fer constar la participació econòmica de l’Ajuntament o
l’organisme autònom corresponent en les accions de publicitat de
les actuacions objecte d’ajut en els termes previstos en les
presents normes i els acords d’atorgament.
7. Comunicar, amb anterioritat a la justificació, l’obtenció
d’altres ajuts o recursos que financin la mateixa actuació.
8. Acreditar que es troba al corrent del compliment de les
obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
9. Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits
previstos per l’article 37 de la Llei general de subvencions.
Article 20. Justificació de l’execució de l’actuació: import a
justificar
L’import de la despesa subvencionable que s’ha de justificar serà
el que es determini com a pressupost de l’actuació en l’acord
d’atorgament. Atenent les especificitats de l’actuació
efectivament realitzada es podrà reduir aquest import mitjançant
resolució expressa que podrà ser simultània amb l’acord
d’aprovació de la justificació.
Les despeses de les diferents actuacions s’entendran executades
amb la tramesa dels documents acreditatius. La justificació per
part del beneficiari del pagament a tercers de les despeses de
l’actuació podrà requerir-se per l’Ajuntament en l’exercici de les
facultats de comprovació i control financer. Si ho disposa l’acord
d’atorgament, el beneficiari haurà d’acreditar l’execució de la
despesa i el seu pagament, amb caràcter previ al lliurament de la
subvenció.
Article 21. Justificació de l’execució de l’actuació
Documentació
1. Els documents que caldrà presentar per a la justificació seran
les factures (originals o bé fotocòpies compulsades) que hauran
d’anar a nom del beneficiari de la subvenció i en el seu cas la
certificació i/o relació valorada degudament signada pel
contractista i el tècnic responsable ; l’IVA dels justificants
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quedarà exclòs de la subvenció si el beneficiari no és un
consumidor final i se’l pot deduir.
Els documents acreditatius de l’execució de l’actuació hauran de
tenir una data d’expedició posterior a la data d’atorgament de
l’ajut, admetent-se també despeses executades durant l’any
natural de la presentació de la sol·licitud i, si ho disposa l’acord
d’atorgament, es podran justificar despeses ja executades en el
moment de l’aprovació de l’ajut.
Els documents aniran acompanyats d’una declaració responsable
o certificació del beneficiari o en relació, entre d’altres, als
aspectes següents:
a) Execució de l’actuació.
b) Cost total de l’actuació.
c) Finançament de l’actuació amb indicació dels recursos propis
i diferents ajuts obtinguts.
d) Presentació dels justificants per a la percepció d’altres ajuts de
l’Ajuntament o d’altres administracions públiques.
e) Compliment dels compromisos de publicitat de la
col·laboració, establerts a l’acord d’atorgament.
2. Si les característiques de l’activitat o la inversió objecte de
subvenció requereixen la utilització de mitjans propis del
beneficiari, els justificants hauran de consistir, com a mínim, en
la següent documentació:
a) Memòria i liquidació dels costos propis que s’imputen a
l’activitat o inversió objecte de subvenció. En aquesta liquidació
s’han de detallar els conceptes següents:
- Costos directes: Mà d’obra (sous i Seguretat Social).
Subministraments.
Compres
de
primeres
matèries.
Amortitzacions d’immobilitzat, etc.
- Costos indirectes: despeses generals de la inversió o de
l’activitat. Mà d’obra indirecta, etc.
b) La valoració i la imputació dels costos s’ha de fer atenent a les
normes del pla general de comptabilitat generalment acceptats,
amb la corresponent periodificació dels costos.
c) Comprovants de nòmines, butlletins de cotització a la
Seguretat Social (TC1 i TC2), contractes, factures i rebuts que
acreditin els costos imputats.
Article 22. Bestretes i lliuraments a compte de les justificacions
parcials
El lliurament de l’ajut abans de l’execució de l’actuació
(bestreta), només es podrà fer efectiu si està expressament previst
a l’acord d’atorgament. La proposta de bestreta es formularà en
cada cas pel servei gestor.
Es podran lliurar, a petició del beneficiari, pagaments a compte
sempre que estigui expressament previst a l’acord d’atorgament.
Article 23. Publicitat específica de les actuacions
En les accions de difusió de les activitats subvencionades caldrà
fer constar la col·laboració econòmica de l’Ajuntament o de
l’organisme autònom corresponent.
L’acord d’atorgament de l’ajut podrà contenir obligacions
específiques de publicitat de les actuacions o inversions
subvencionades.
Article 24. Comprovació i pagament
Presentada la justificació per part del beneficiari si el servei
gestor o la Intervenció ho considerin oportú podran sol·licitar,
dels Serveis tècnics de la Corporació, la comprovació, pels
procediments que considerin oportuns, l’adequada aplicació dels
ajuts concedits a les finalitats per les quals es van atorgat.
Una vegada s’hagi comprovat, en el seu cas, la correcta execució
de l’actuació i s’hagi completat la justificació necessària, es
procedirà al reconeixement de l’obligació i posterior pagament a
favor del beneficiari, en els termes que es derivin de l’acord
d’atorgament.
Article 25. Revocació i reintegrament dels ajuts
En el supòsit d’incompliment de les obligacions dels beneficiaris

es procedirà a la revocació i s’hi s’escau al reintegrament de la
subvenció en les condicions establertes a la normativa que regula
les subvencions públiques.
Article 26. Normes d’aplicació
En tot el que no estigui previst en aquestes normes, regirà el que
disposen les Bases generals reguladores de l’atorgament de
subvencions de l’Ajuntament de Lleida i els seus organismes
autònoms.
Lleida, 19 de maig de 2008
L’Alcalde (il·legible)

−♦−
AJUNTAMENT DE BALAGUER
EDICTE

5316

Per Decret d’Alcaldia número 378/2008, de data 14 de maig de
2008, s’ha aprovat inicialment el projecte d’urbanització de la
plaça Sant Domènec, que afecta a la totalitat del solar situat
davant del convent de Sant Domènec, on hi ha la connexió del
carrer d’Urgell i l’avinguda Comte Jaume d’Urgell, del terme
municipal de Balaguer, redactat per l’arquitecta municipal
Montserrat Giné Macià, d’un pressupost de 161.406,38 euros
(IVA inclòs).
L’expedient resta exposat al públic pel termini d’un mes, comptat
a partir de l’última publicació, per tal que els interessats puguin
interposar reclamacions i al·legacions. De no presentar-se’n cap,
l’acord esdevindrà aprovat definitivament.
Balaguer, 14 de maig de 2008
L’alcalde, Miquel Aguilà i Barril

−♦−
AJUNTAMENT DE CERVERA
ANUNCI

5688

Concurs per la contractació del subministrament d’una màquina
de neteja de la via pública per la Brigada Municipal de la Paeria
de Cervera.
Aprovat per la JGL de la Paeria de Cervera, en sessió de data 294-2008, el plec de clàusules administratives particulars que han
de regir el concurs per la contractació del subministrament d’una
màquina de neteja de la via pública i s’anuncia.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Corporació local: Paeria de Cervera
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: concurs pel subministrament d’una
màquina de neteja de la via pública
b) Termini del lliurament: 60 dies
3. Tramitació: procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinari
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs
4. Pressupost màxim de licitació
Import total: 161.882 euros, IVA inclòs.
5. Garanties
No s’exigirà la constitució de garantia provisional per acudir al
procediment de licitació i la garantia definitiva serà del 4% del
preu de la rematada.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Corporació local. Paeria de Cervera
b) Domicili: plaça Major, 1
c) Localitat i codi postal: 25200 Cervera
d) Telèfon: 973 530 025
e) Fax: 973 531 941
f) Data límit per a l’obtenció de documents i informació: tres dies
abans de prescriure la presentació d’ofertes

