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Aiuntomerït de PolafoíÏs

MODIFICÀCIÓ DE L'ORDENÀNÇÀ
L'ÀJUNTAMENT DE PALAFOLLS.

&G

-Es modificà l'apartat 4 de l'article 13, que quedarà redactat de la manera següent.'

"Article 13.- Bases reguladores:

13.- Bases Reguladores:
1. Per a totes les subvencions que s'hagin de concedir mitjançant concurrència

competitiya s'hauran d'aprovar les corresponents Bases Reguladores, que
s'aprovaran conjuntament o prèviament a la convocatòria i que X?O podran contradir
la present Ordénança.

2. Aquestes Bases podran tenir una vigència limitada o indefinida en el temps, de forma
que s'apliquin només a una única convocatòria o a vàries bé d'un mateix any o
d'anys posteriors.

En qualsevol cas, abans de la seva aprovació s'hauran de sotmetre preceptivament al
tràmit d'infoÏme previ per part de la Intervenció.

3. Es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província un anunci del contingut de les
Bases, en la forma prevista en l'article 124.2 del Reglament d'Obres, Activitats i
Serveis dèls Ens Locals.

4. El contingut de les Bases Reguladores serà, com a mínim, el següent:

a) Objecte de la subvenció, definint el període en què s'executarà l'activitat
per la qual es sol-licita la subvenció.

b) Requisitsquehandereunirelsbeneficiarisiformad'acreditar-los.

c) Especificació del procediment de concessió.

d) Criteris objectius d'atorgament de la subvenció i en el seu cas la seva
ponderació.

e) Quantia total màxima de les subvencions i aplicació pressupostària on
? s'imputa l'import de la subvenció.
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f) Import màxim individualitzat de les subvencions o criteris per a la seva

determinació, i percentatge d'aquestes respecte al cost de l'activitat
subvencionada.

l

g) Composició de l'òrgan competent per l'ordenació, instrucció i resolució
del procediment de concessió, d'acord amb el que es preveu a l'article 12
d'aquesta Ordenança.

h) TerÏnini i forma de justificar l'aplicació dels fons a l'activitat
subvencionada, d'entre les previstes a l'article 23 d'aquesta Ordenança.
En el cas de justificació per mòduls, caldrà indicar la unitat física de
mesura de l'activitat així com l'impoÏt unitari del mòdul.

i) Forma de pagament i en el seu cas possibilitat d'efectuar pagaÏnents
parcials.

j) Possibilitat, o no, de comptabilitzar altres subvencions o ingressos amb la
mateixa finalitat.

k) Termini per al seu atorgament, que no ha d'excedir dels tres mesos des
de la finalització del termini de presentació de sol-licituds.

l) Obligatorietat que en la sol-licitud consti un pronunciament exprés del
sol-licitant respecte l'autorització o negativa per tal que en el cas de
resultar beneficiari, l'Ajuntament obtingui de forma directa l'acreditació
d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social a través de certificats telemàtics .

m) Obligatorietat que en l'activitat subvencionada figuri la col-laboració o el
logotip de l'Ajuntament, en els termes establerts en les bases reguladores

Es modifica /'apartat 3 de l'article 15, quedant redactat de la següent manera:

Article 15. Concessió directa.

1. Les subvencions podran atorgar-se directament, no essent preceptives ni la
concurrència competitiva ni la publicitat, en els següents casos:

a) Quan estiguin consignades nominativament en el Pressupost general
inicial de l'Ajuntament o en modifiçacions de crèdits aprovades pel Ple.

b) Subvencions, l'atorgarnent o la quantia de les quals, vingui imposada a
l'Administració per una norma de rang legal.

c) Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en les quals
s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres
degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública
mitjançant concurrència competitiva.
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2. Per a concedir una subvenció de forÏna directa, serà necessària la incoació d'ün
expedient que contingui com a mínim els següents docurnents:

W
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a) Sol-licitud del beneficiari.

b) Memòria explicativa de l'activitat objecte de la subvenció i pressupost
dels ingressos i despeses vinculades a la seva execució.

c) Informe del gestor en el qual consti que de la inforÏnació que obra en el
seu poder es desprèn que el beneficiari compleix tots els requisits
necessaris per accedir a la subvenció, així com que concorre algun dels
supòsits previstos a l'article 15 d'aquesta Ordenança.

d) Termini per a justificar la subvenció i forma de justificació per part del
beneficiari del compliment de la finalitat i de l'aplicació dels fons que es
concedeixin, d'entre les que ,es preveuen a l'article 23 dïaquesta
Ordenança.

e) Possibilitat d'efectuar pagament a compte o anticipats i, en el seu cas,
garanties que hauran d'aportar els beneficiaris.

3.

f) Indicació de la seva compatibilitat amb l'obtenció d'altres subvencions o
ajudes per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol entitat pública o
privada, nacional o internacional. Si es declara aquesta compatibilitat,
obligació d'incÍoure en la documentació justificativa una relació de totes
les despeses i ingressos corresponents a l'activitat subvencionada.

Són subvencions previstes nominativament als Pressupostos de les Entitats Locals,
aquelles que el seu objecte, dotació pressupostària i beneficiari, apareguin
deterÏninats expressament a l'estat de despeses del pressupost.

Els acords administratius o els convenis seran l'instmment habitual per a canalitzar
les subvencions previstes nominativament als Pressupostos de les corporacions
locals.

El procediment per a la seva concessió s'iniciarà d'ofici pel centre gestor del crèdit
pressupostari al que s'imputa la subvenció, o a instància de l'interessat, i finalitzarà
amb la resolució de la concessió o el conveni.

El corresponent conyeni o, en el seu cas, la resolució de concessió, haurà d'íncloure
els següents extrems:

La identificació de les parts.
L'objecte o activitat subvencionada
La quantia de la subvenció concedida
El crèdit pressupostari on s'imputa la despesa
El termini i la foÏÏna de justificació de la subvenció i la despesa
La forÏna de pagament de la subvenció
La compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions o ajudes
Les prerrogatives de Í'Ajuntament o ens concedent
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Es modifica tot el contingut de l'article 23, quedant redactat de la següent manera:

23.- Justificació:

1. La justificació de les subvencions per part del beneficiari es farà mitjançant un
compte justificatiu simplificat que inclourà:

a)Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en els instruments
reguladors de la seva concessió, així com de les activitats realitzades i els resultats :
obtinguts.

b)Memòria econòmica justificativa del cost de l'activitat amb el contingut establert en
l'article 72.2 del RLGS.

c)Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

2.

3.

Quan la subvenció tingui per objecte el finançament general d'una entitat, sigui quin
sigui el percentatge de la subvenció en relació al Pressupost general de l'entÏtat,
aquesta haurà de presentar com a justificant els estats comptables corresponents a
l'exercici a què es refereixi la subvenció.

Quan el beneficiari sigui una Administració Pública, i tant si la subvenció s'ha
destinat a finançar inversions o activitats, es podrà acceptar com a justificació una
certificació acreditativa de les despeses efectuades signada per un funcionari públic
habilitat en l'exercici de les seves funcions, d'acord amb el model normalitzat
aprovat a tal efecte, quedant els justificants concrets a disposició de l'Ajuntament per
al seu exarnen, si es considerés oportú.
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Palafolls, 13 de juny de 2017
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