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§ Categoria§ Grup § Nº. Llocs§ Vacants #

PERSONAL LABORAL#

1§ Tècnic Superior§ A§ 1§ 0#
2§ Tècnic Mig§ B§ 10§ 4#
3§ Auxiliar Tècnic /Administratiu§ C§ 5§ 0#

§ Categoria§ Grup § Nº. Llocs§ Vacants #

4§ Auxiliar Administratiu / Conserge§ D§ 14§ 1#
5§ Oficial / Operari / Subaltern§ E§ 14§ 2#

Contra aquest acord, que és definitiu en
via administrativa, podeu interposar directa-
ment recurs contenciós administratiu de con-
formitat amb allò que estableix l�article 171.1
del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, davant els Jutjats del Contenciós

Administratiu de la província de Barcelona
de conformitat amb l�article 8.1 de la Ley
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en
el termini de dos mesos comptats des del dia
següent al de la publicació d�aquest anunci
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.

Gavà, 24 de desembre de 2004.
El Secretari general, Guillermo de Prada y

Bengoa.

022005000110
A

Manresa

ANUNCI

El Ple de la corporació reunit en sessió
ordinària el dia 20 de setembre de 2004, va
acordar aprovar inicialment el text de l�Orde-
nança General de Subvencions, i va acordar
sotmetre�l a informació pública per un perío-
de de trenta dies.

Transcorregut aquest termini sense que
s�hagin presentat al·legacions, l�acord d�apro-
vació inicial ha esdevingut definitiu i es
publica el text definitivament aprovat.

ORDENANÇA GENERAL DE
SUBVENCIONS

PREÀMBUL

Probablement, quan el legislador de l�ac-
tual període constitucional va concebre el
règim local vigent, no podia ser conscient de
la magnitud que assoliria l�activitat municipal
i, essencialment, en el seu paper de vincle
més directe entre administració i societat
com a eina vertebradora i de treball en xarxa.
És en la constatació d�aquesta situació que
l�administració local s�ha de dotar dels meca-
nismes d�activació dels agents i de promoció
de la interactuació, establint-se en una doble
faceta de promotor d�iniciatives i satisfacció
de l�interès general i, alhora, d�intermediació.

La troballa d�aquestes eines requereix de
la implementació de nous sistemes de treball,
de nous mecanismes de relació i de la redefi-
nició del rol a desenvolupar pels agents amb
les seves noves personificacions. Però per a
que aquest esforç fructifiqui, les administra-
cions també hauran de saber dotar-se d�ins-
truments jurídics capaços d�afrontar aquest
repte amb una actualització necessària que
casi aquesta evolució del teixit social i del
seu territori amb els principis configuradors
de l�estat de dret vigent.

Conscients que la satisfacció de l�interès
públic no roman en forma de monopoli en
mans de les administracions públiques, les
quals no estan dotades d�una capacitat de
resolució infinita, no hi ha dubte que on ha
de tenir una transcendència cabdal el procés

de reconfiguració de les eines jurídiques és a
les tècniques de foment, assolint sistemes que
habilitin l�entramat associatiu, en treball con-
junt amb l�administració, per al desenvolupa-
ment d�unes actuacions apartades d�un sim-
ple clientelisme i que es constitueixin amb
una vertadera capacitat d�actuació en favor
de la nostra ciutat sota uns principis d�eficà-
cia, corresponsabilitat, interdependència i
subsidiarietat.

És aquí on l�aparició de la nova Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions ha d�entendre�s com un nou text
que introdueixi de manera definitiva als pro-
cediments d�atorgament de subvencions les
garanties adequades sota la inspiració, d�una
banda, de principis d�arrel política com pot
ser el d�estabilitat pressupostària que se�ns
imposarà mitjançant els pactes de la unió
europea, i, de l�altra, principis inspiradors del
dret administratiu modern com són aquells
que ja venia recollint la llei de procediment
administratiu, així com el text refós de la llei
de contractes de les administracions públi-
ques.

Així, amb els principis de transparència i
concurrència, juntament amb una bona defi-
nició del propi concepte de subvenció i de
tots aquells elements de procediment i con-
trol financer, aquesta esdevé una nova figura
que va més enllà de l�encertada però insufi-
cient regulació que el legislador català ja
havia configurat en el Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s�aprovà el Reglament
d�obres, activitats i serveis dels ens local de
Catalunya.

Pels motius que s�exposen, aquest ajunta-
ment considera necessària l�aprovació d�a-
quest nou text d�ordenança general de sub-
vencions, on es recullin els elements essen-
cials per a un adequat desplegament dels
processos per al seu atorgament, amb un
total de 27 articles, una disposició addicio-
nal, una derogatòria i una final, estructurant-
se l�articulat en sis títols relatius a les disposi-
cions generals; procediment i gestió; nul·litat,
revisió i reintegrament; infraccions, sancions
i responsabilitats; control financer i un de
referent al pla estratègic i bases d�atorgament

que, sense cap dubte, es constituiran en els
elements essencials de definició de les políti-
ques de foment i, alhora, de garantia dels
principis esmentats.

TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1

Concepte de subvenció i àmbit d�aplicació
S�entén per subvenció, als efectes d�aques-

ta Ordenança, qualsevol disposició dinerària
efectuada per l�ajuntament o entitats que en
depenen, a favor de persones públiques o
privades, i que compleixi els requisits
següents:

a) Que el lliurament es faci sense contra-
prestació directa dels beneficiaris.

b) Que el lliurament estigui subjecte al
compliment d�un determinat objectiu, l�exe-
cució d�un projecte, l�execució d�una activi-
tat, l�adopció d�un comportament singular, ja
efectuats o per efectuar, o la concurrència
d�una situació, en el benentès que el benefi-
ciari haurà de complir les obligacions mate-
rials i formals que se�n derivin.

c) Que el projecte, l�acció, la conducta o
la situació finançada tingui per objecte el
foment d�una activitat d�utilitat pública o
interès social o de promoció d�una finalitat
pública.

Els organismes autònoms i les entitats
públiques i privades de caràcter empresarial
dependents de l�ajuntament podran atorgar
subvencions quan així s�hagi previst en els
seus estatuts; altrament serà necessari que ho
autoritzi l�ajuntament.
Article 2

Supòsits exclosos
1. Aquesta Ordenança General no serà

d�aplicació en els següents casos:
a) Subvencions impròpies regulades per la

legislació tributària o sectorial aplicable.
b) Cànons o subvencions atorgades al con-

cessionari d�un servei públic que rep com a
contraprestació del funcionament del Servei.

c) Les cessions d�ús de béns immobles a
Ens públics i privats.
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d) Els ajuts o auxilis per atendre necessitats
peremptòries que satisfacin finalitats de
caràcter social.

e) Subvencions concedides per altres
Administracions en les que l�ajuntament actuï
com simple intermediari.

f) Aportacions de l�ajuntament previstes
estatutàriament o en l�acord d�adhesió, desti-
nades a finançar globalment les activitats dels
ens receptors quan aquests siguin organismes
autònoms; entitats públiques empresarials;
consorcis; mancomunitats; fundacions; asso-
ciacions, etc. en les quals està representat l�a-
juntament i es fan aportacions econòmiques
anualment per finançar els seus pressupostos.

g) Quotes a favor de les associacions a que
es refereix la disposició 5ª. de la Llei 7/1985
reguladora de les Bases de Règim Local.

h) Subvencions als grups polítics represen-
tats a la Corporació per atendre les seves des-
peses de funcionament.

i) Premis que s�atorguin sense la prèvia
sol·licitud del beneficiari.

2. La present Ordenança General només
tindrà caràcter supletori, respecte a la corres-
ponent normativa específica, en els següents
casos:

a) Subvencions concedides o finançades
amb Fons Europeus o d�altres Administra-
cions Públiques, que es regiran en primer
lloc per la normativa o condicions establertes
per l�Administració que financi, total o par-
cialment, 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 3

Règim jurídic
El marc legal pel qual es regiran les sub-

vencions està constituït per:
a) La Llei estatal 38/2003, de 17 de

novembre, General de Subvencions (d�ara
endavant LGS).

b) La legislació bàsica de l�Estat reguladora
de l�Administració Local (art. 72 de la Llei
7/1985, de 2 d�abril, reguladora de les Bases
del Règim Local i arts. 189.2. i 214.2. de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, text
refós aprovat per Decret Legislatiu 2/2004,
d�5 de març).

c) La legislació de la Comunitat Autònoma
(arts. 239 i 240 del Text Refós de la Llei
Municipal de Règim Local de Catalunya
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d�abril de 2003), i (arts. 118 a 129 del Regla-
ment d�obres, activitats i serveis dels ens
locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny).

d) Normativa europea (Tractat de la Unió
Europea, arts. 92 i 93, Reial Decret
1755/1987, de 23 de desembre, i disposi-
cions concordants).

e) L�Ordenança General de subvencions.
f) Les Bases d�Execució del Pressupost.
g) Bases reguladores de l�atorgament de

subvencions que, en cada cas, s�aprovin.

Article 4

Caràcter de les subvencions
1. Les subvencions regulades per la pre-

sent Ordenança General tenen caràcter
voluntari i eventual, són lliurament revoca-
bles i reduïbles en tot moment, no generen
cap dret a l�obtenció d�altres subvencions en
anys posteriors (salvat que s�hagin concedit
amb el caràcter de despeses plurianuals) i no
es poden al·legar com a precedent.

2. Les subvencions estan afectes al compli-
ment de la finalitat d�interès general a què es
condicioni l�atorgament i tenen caràcter no
devolutiu, sense perjudici del reintegrament
inherent a l�incompliment de les condicions i
càrregues imposades en l�acte de concessió.

3. En qualsevol cas, l�ajuntament i les enti-
tats d�ell depenent quedaran exempts de
qualsevol responsabilitat civil, mercantil,
laboral o de qualsevol mena derivada de les
actuacions a que quedin obligades les perso-
nes o entitats subvencionades.
Article 5

Finalitat de les subvencions
1. Les subvencions hauran de finançar

obres o activitats d�interès públic o social.
2. Les subvencions es poden destinar a

alguna de les següents finalitats:
a) Finançament d�instruments de col·labo-

ració interadministrativa en la prestació de
d�activitats i serveis d�interès municipal.

b) Finançament d�obres o actuacions, dins
del terme municipal, que coadjuvin a serveis
de competència de l�ajuntament, responguin
a necessitats socials o fomentin els interessos
generals del municipi.

c) Premis científics, literaris, artístics o
similars, i beques per a estudis o investiga-
cions.

d) Per raons de solidaritat, ajudes a països
o zones deprimides o per remeiar calamitats
públiques, encara que sigui fora del territori
del terme municipal i de l�Estat Espanyol.

Mitjançant bases específiques es podran
regular peculiaritats en els procediments de
concessió i gestió, control financer i reinte-
grament i sancions relatives a subvencions de
cooperació internacional.

3. Queden prohibides les subvencions que
responguin a criteris de mera liberalitat, les
quals es consideraran nul·les.

TÍTOL II

PROCEDIMENT I GESTIÓ DE LES
SUBVENCIONS

Article 6

Principis generals
La gestió de les subvencions a què es refe-

reix la present Ordenança General s�efec-
tuarà d�acord amb els principis següents:

a) Publicitat, transparència, concurrència,
objectivitat, igualtat i no discriminació.

b) Eficàcia en el compliment dels objectius
fixats per l�Administració atorgant.

c) Eficiència en l�assignació i utilització
dels recursos públics.

El procediment ordinari de concessió de
les subvencions serà la concurrència compe-
titiva sens perjudici que, excepcionalment i
sempre que així es prevegi a les bases regula-
dores, s�apliquin procediments de prorrateig
entre els beneficiaris i, sens perjudici de l�a-
plicació dels procediments de concessió
directa en els termes previstos a la Llei
38/2003, de 17 de novembre (LGS) i a l�arti-
cle 10 de la present ordenança.
Article 7

Quantia de les subvencions
1. L�import de la subvenció, junt amb el

de les subvencions concedides amb la matei-
xa finalitat per altres Administracions públi-
ques i altres ajudes ingressos i recursos que
pugui percebre, no podrà ultrapassar el cost
de l�obra o activitat subvencionada.

2. Com a regla general l�import de la sub-
venció no ultrapassarà el 50% del cost de l�o-
bra o activitat subvencionada. En els casos en
que s�ultrapassi aquest límit, en l�expedient
s�haurà de justificar la necessitat de fer-ho.
Article 8

Consignació pressupostària
Les subvencions tindran la consideració de

despeses públiques i l�efectivitat de les matei-
xes quedarà condicionada a l�existència de
crèdit pressupostari adequat i suficient que
serà comprovat per part de la intervenció.
Article 9

Concessió mitjançant concurrència
competitiva

1. La concurrència competitiva, mitjançant
el sistema de concurs, és la forma ordinària
de concessió de les subvencions.

2. Conjunta o prèviament a la convocatò-
ria del concurs s�hauran d�aprovar i publicar
les corresponents Bases específiques.

3. L�anunci de la convocatòria detallarà
els elements essencials de les Bases específi-
ques pels quals es regeixi el concurs.

4. En el concurs s�examinaran conjunta-
ment, en un sol procediment, totes les
sol·licituds presentades dintre del termini
establert, i es resoldrà en un únic acte admi-
nistratiu a favor de la sol·licitud o sol·licituds
que compleixin els requisits previstos a les
Bases específiques i obtinguin, al mateix
temps, una major puntuació en aplicació dels
criteris de valoració fixats a les pròpies Bases.

5. L�òrgan competent per a la concessió
podrà, discrecionalment, deixar desert el
concurs o no esgotar l�import total previst o
el crèdit disponible de la corresponent parti-
da pressupostària o de la seva bossa de vin-
culació. No podran atorgar-se subvencions
per quantia superior a la que es determini en
la convocatòria.

6. Les bases reguladores de la concessió
de les subvencions determinaran els òrgans
competents per a l�ordenació, instrucció i
resolució del procediment de concessió de la
subvenció.
Article 10

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

a) Quan estiguin consignades nominativa-
ment en el Pressupost general inicial de l�a-
juntament o en modificacions de crèdits
aprovades pel Ple.

b) Subvencions l�atorgament o la quantia
de les quals vingui imposada a l�Administra-
ció per una norma de rang legal.

c) Subvencions per remeiar situacions d�e-
mergència o d�urgència quan aquestes situa-
cions siguin incompatibles amb el tràmit de
publicitat.

d) 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.

2. Normalment la concessió directa es for-
malitzarà en un conveni.

En el corresponent conveni o, en el seu
cas, en la resolució de concessió es fixaran, a
més del beneficiari i quantia de la subvenció,
l�objecte, el termini i la forma de justificació.
Article 11

Sol·licituds
Per a la concessió de subvencions es pre-

cisarà la prèvia sol·licitud del possible benefi-
ciari, en la qual s�haurà de fer constar el
següent:

a) Identificació de qui subscriu la sol·lici-
tud i del caràcter amb que ho fa.

b) Identificació de qui ha de ser el benefi-
ciari (amb expressió del seu DNI o NIF).

c) Memòria de l�obra o activitat a subven-
cionar.

d) Pressupost total d�aquestes.
e) Declaració de les subvencions obtingu-

des per a la mateixa finalitat i compromís de
comunicar a l�ajuntament les que s�obtinguin
en el futur.

f) Compromís de complir les condicions
de la subvenció.

g) Documentació acreditativa de reunir els
requisits específics exigits.

h) Dades bancàries, on, si es subvenciona-
da l�activitat proposada, es podrà transferir
l�import de la subvenció.

i) Declaració d�estar al corrent de les seves
obligacions tributàries i de la Seguretat
Social.

j) Declaració de disposar dels llibres
comptables, registres diligenciats i altres
documents degudament auditats en els ter-
mes exigits per la legislació mercantil i secto-
rial aplicable.

k) Altra documentació que pugui establir-
se a les bases reguladores de l�atorgament de
la subvenció.

Quan s�observin defectes o omissions en
les sol·licituds, o es consideri necessari
ampliar la informació, es podrà donar als
sol·licitants un termini, que no podrà excedir
de 10 dies, per solucionar els defectes o
omissions o per ampliar la informació. En cas
de concurs el termini haurà de ser igual per a
tots els concursants afectats.

Article 12

Requisits i obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris hauran de complir les obli-

gacions que derivin de l�acte d�atorgament de
la subvenció, així com de les bases regulado-
res i, en tot cas, aquelles que es preveuen a
l�article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre (LGS).

Podran tenir la condició de beneficiaris les
persones o entitats que, en compliment dels
requisits previstos a l�article 13 de l�esmenta-
da Llei 38/2003 (LGS), acompleixin aquells
que s�estableixen al Reglament de participa-
ció ciutadana de l�Ajuntament de Manresa i a
les bases d�atorgament de subvencions que,
eventualment, es puguin aprovar.
Article 13

Acceptació
Per a l�efectivitat de la subvenció serà

precís que aquesta i les condicions amb les
que s�ha concedit siguin acceptades, sense
reserves, pel beneficiari, en la forma i termini
que assenyalin les Bases específiques o l�a-
cord de concessió.

Si el beneficiari no presentés la seva
acceptació en el corresponent termini o for-
mulés reserves respecte a aquesta, l�ajunta-
ment podrà optar, discrecionalment, entre
concedir un nou termini per a l�acceptació
pura i simple o considerar que el beneficiari
ha renunciat a la subvenció.
Article 14

Resolució i Pagament de la subvenció
1. El procediment de concessió de les sub-

vencions s�ha de resoldre en el termini
màxim de 3 mesos i la manca de resolució,
dins d�aquest termini, tindrà caràcter de
desestimació.

2. Amb caràcter general el pagament de
les subvencions s�efectuarà contra presenta-
ció de les justificacions de l�activitat subven-
cionada.

3. Es podran efectuar pagaments a compte,
a mesura que es vagin presentant justificants
de part de l�obra o activitat efectuada.

4. El pagament anticipat o bestreta de la
subvenció abans de la justificació, s�efectuarà
en casos puntuals que s�hauran d�explicitar
en les bases específiques o en l�acte de con-
cessió. En aquest cas el termini per presentar
les justificacions serà el que s�hagi establert a
les corresponents Bases específiques o a l�ac-
te de concessió.

5. En tots els casos, quan el beneficiari
sigui deutor de l�ajuntament es podrà efec-
tuar la compensació del pagament de la sub-
venció amb els deutes del beneficiari.

6. En els casos de pagaments a compte o
de pagaments anticipats es podran exigir
garanties als perceptors, per assegurar que
s�efectua la totalitat de l�obra o activitat sub-
vencionada i de que es compleixen els
objectius de la subvenció.
Article 15

Publicitat
1. Es publicaran al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA

PROVÍNCIA, en els termes previstos a la Llei
38/2003 de 17 de novembre (LGS) i regla-
ment de desenvolupament, les subvencions
concedides, amb expressió de la convocatò-
ria, la partida pressupostària, el beneficiari, la
quantia concedida i la finalitat de la subven-
ció.

2. No serà necessària la publicitat assenya-
lada a l�apartat anterior en els següents casos:

a) Quan les subvencions tinguin assigna-
ció nominativa en el Pressupost General de
l�ajuntament.

b) Quan el seu atorgament i quantia, a
favor d�un beneficiari concret, resultin impo-
sats per una norma amb rang legal.

c) Quan l�import de les subvencions con-
cedides, individualment considerades, sigui
de quantia inferior a 3.000 EUR. En aquest
supòsit s�hauran d�anunciar en el taulell d�a-
nuncis de l�ajuntament o entitat subvenciona-
dora i les bases específiques, el conveni o la
resolució de concessió hauran de preveure
altres procediments de publicitat adients.

d) Quan la publicació de les dades del
beneficiari, en raó de l�objecte de la subven-
ció, pugui ser contrària al respecte i salva-
guarda de l�honor, la intimitat personal i
familiar de les persones físiques en virtut del
que estableix la Llei Orgànica 1/1982, de 5
de maig, i sempre i quan l�excepció a la
publicitat assenyalada a l�apartat 1 s�hagi pre-
vist a la normativa reguladora de la subven-
ció.
Article 16

Justificació
1. Les subvencions es justificaran de con-

formitat amb el que disposin les Bases
específiques i l�acord de concessió. En tot cas
s�haurà de tenir en compte les següents
regles:

a) S�haurà de justificar la realització de l�o-
bra o activitat subvencionada i el seu cost.

b) Quan se subvencioni l�adquisició d�un
immoble s�exigirà còpia de la corresponent
escriptura i certificat de taxador independent,
degudament acreditat i inscrit en el correspo-
nent registre oficial.

c) Quan la subvenció tingui per objecte el
finançament general d�una entitat, sigui quin
sigui el percentatge de la subvenció en rela-
ció al Pressupost General de l�entitat, aquesta
haurà de presentar com justificants els seus
comptes corresponents a l�exercici a que es
refereixi la subvenció, així com els justifi-
cants de pagaments que es descriuen al apar-
tats d) i e) d�aquest article segons els tipus de
despeses que correspongui.

d) En el cas d�obres subvencionades, si
aquestes s�efectuen per una Administració
Pública s�hauran d�aportar l�acta de recepció
i la liquidació, i a més, si s�efectuen paga-
ments a compte, les corresponents certifica-
cions d�obra; si s�efectuen per un ens que no
tingui el caràcter d�Administració Pública
s�hauran d�aportar certificació del tècnic
director i factures o liquidació del contractis-
ta.

e) En el cas d�activitats s�hauran d�aportar
les factures, minutes i altres justificants de les
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despeses efectuades pel beneficiari les quals
hauran de contenir tots els requisits legals
que estableix la normativa vigent aplicable.

El Servei gestor haurà d�estampillar en els
documents aportats pel beneficiari, el segell
creat a l�efecte, de manera que quedi
constància de l�import subvencionat.

f) Quan les bases específiques, el conveni
o la resolució de concessió ho determinin es
podran justificar les subvencions amb infor-
mes de control financer que efectuarà la
Intervenció general de la Corporació de con-
formitat amb el que es preveu a la norma 25
d�aquesta Ordenança general. En aquests
casos, s�haurà de presentar una memòria de
l�activitat subvencionada abans del seu paga-
ment.

2. Les subvencions que es concedeixin en
atenció a la concurrència d�una determinada
situació en el perceptor no requeriran d�altra
justificació que acreditar per qualsevol mitjà
admissible en dret de l�esmentada situació
prèviament a la concessió, sens perjudici dels
controls que es puguin establir per a verificar
la seva existència.

3. L�ajuntament podrà comprovar directa-
ment l�execució de l�obra o activitat subven-
cionada. Ja sigui mitjançant personal propi, o
bé a través d�empreses contractades a l�efec-
te.
Article 17

Despeses subvencionables
1. Es consideren despeses subvenciona-

bles, als efectes que preveu aquesta Orde-
nança General, aquelles que de manera
indubtable responguin a la naturalesa de l�ac-
tivitat subvencionada, i s�efectuïn en el termi-
ni establert per les diferents bases reguladores
de les subvencions. En cap cas el cost de
l�adquisició de les despeses subvencionables
podrà ser superior al valor de mercat.

2. Llevat que hi hagi una disposició
expressa en contra a les bases reguladores de
les subvencions, es considera despesa efec-
tuada la que hagi estat efectivament pagada
anteriorment a l�acabament del període de
justificació determinat per la normativa regu-
ladora de la subvenció.

3. Quan l�import de la despesa subvencio-
nable superi la quantia de 30.000 EUR en el
cas de cost per execució d�obra, o de 12.000
EUR en el cas de subministrament de béns
d�equip o prestació de serveis per empreses
de consultoria o assistència tècnica, el bene-
ficiari ha de sol·licitar com a mínim tres ofer-
tes de diferents proveïdors, amb caràcter
previ a la contractació del compromís per a
la prestació del servei o el lliurament del bé,
llevat que per les característiques especials
de les despeses subvencionables no hi hagi
en el mercat un nombre suficient d�entitats
que el subministrin o el prestin, o llevat que
la despesa s�hagi efectuat abans de la sol·lici-
tud de la subvenció.

L�elecció entre les ofertes presentades, que
s�han d�aportar en la justificació o, si s�escau,
en la sol·licitud de la subvenció, s�ha de fer
d�acord amb criteris d�eficiència i economia,
i s�ha de justificar expressament en una

memòria l�elecció quan no recaigui en la
proposta econòmica més avantatjosa.

4. En el cas d�adquisició, construcció,
rehabilitació i millora de béns inventariables,
s�han de seguir les regles següents:

a) Les bases reguladores han de fixar el
període durant el qual el beneficiari ha de
destinar els béns al fi concret per al qual es
va concedir la subvenció, que no pot ser
inferior a cinc anys en el cas de béns inscrivi-
bles en un registre públic, ni a dos anys per a
la resta de béns.

En el cas de béns inscrivibles en un regis-
tre públic, aquesta circumstància s�ha de fer
constar en l�escriptura, així com l�import de
la subvenció concedida, i aquests aspectes
han de ser objecte d�inscripció en el registre
públic corresponent.

b) L�incompliment de l�obligació de destí
referida en el paràgraf anterior, que es pro-
dueix en tot cas amb l�alienació o el grava-
men del bé, és causa de reintegrament, en els
termes que estableix el capítol II del títol II de
la Llei 38/2003 (LGS), i el bé queda afecte al
pagament del reintegrament sigui quin sigui
el posseïdor, llevat que sigui un tercer prote-
git per la fe pública registral o es justifiqui
l�adquisició dels béns amb bona fe i títol just
o en un establiment mercantil o industrial, en
cas de béns mobles no inscrivibles

5. No es considera incomplerta l�obligació
de destí a què es refereix l�apartat 4 anterior
en aquests casos:

a) Si es tracta de béns no inscrivibles en un
registre públic quan, siguin substituïts per
altres que serveixin en condicions anàlogues
a la finalitat per a la qual es va concedir la
subvenció i aquest ús es mantingui fins a
completar el període establert, sempre que la
substitució hagi estat autoritzada per l�Ajun-
tament.

b) Si es tracta de béns inscrivibles en un
registre públic quan, el canvi de destí, aliena-
ció o gravamen sigui autoritzat per l�Ajunta-
ment. En aquest cas, l�adquirent assumeix l�o-
bligació de destí dels béns pel període restant
i, en cas d�incompliment d�aquesta obligació,
del reintegrament de la subvenció.

6. Les bases reguladores de les subven-
cions han d�establir, si s�escau, les regles
especials que es considerin oportunes en
matèria d�amortització dels béns inventaria-
bles. No obstant això, el caràcter subvencio-
nable de la despesa d�amortització ha d�estar
subjecte a les condicions següents:

a) Que les subvencions no hagin contribuït
a la compra dels béns.

b) Que l�amortització es calculi de confor-
mitat amb les normes de comptabilitat gene-
ralment acceptades.

c) Que el cost es refereixi exclusivament al
període subvencionable.

7. Les despeses financeres, les despeses
d�assessoria jurídica o financera, les despeses
notarials i registrals, i les despeses pericials
per a l�execució del projecte subvencionat i
les d�administració específiques són subven-
cionables si estan directament relacionades
amb l�activitat subvencionada i si són indis-
pensables per a l�adequada preparació o exe-

cució d�aquesta, i sempre que així ho preve-
gin les bases reguladores. Amb caràcter
excepcional, les despeses de garantia bancà-
ria poden ser subvencionades quan així ho
prevegi la normativa reguladora de la sub-
venció.

En cap cas no són despeses subvenciona-
bles:

a) Els interessos deutors dels comptes ban-
caris.

b) Interessos, recàrrecs i sancions adminis-
tratives i penals.

c) Les despeses de procediments judicials.
8. Els tributs són despesa subvencionable

quan el beneficiari de la subvenció els abona
de manera efectiva. En cap cas no es consi-
deren despeses subvencionables els impostos
indirectes quan siguin susceptibles de recu-
peració o compensació, ni els impostos per-
sonals sobre la renda.

9. El beneficiari ha d�imputar els costos
indirectes a l�activitat subvencionada en la
part que raonablement correspongui d�acord
amb els principis i les normes de comptabili-
tat generalment admeses i, en tot cas, en la
mesura que aquests costos corresponguin al
període en el qual efectivament es du a terme
l�activitat.
Article 18

Comprovació de les justificacions
1. El Servei gestor que hagués tramitat la

concessió de la subvenció comprovarà que
aquestes es presentin en els terminis fixats i
les comprovarà formalment, podent requerir
al beneficiari per a que esmeni defectes,
completi la documentació o ampliï la infor-
mació.

2. L�ajuntament podrà comprovar el valor
de mercat de les despeses subvencionades,
utilitzant els criteris assenyalats a l�art. 33
LGS.
Article 19

Subcontractació d�activitats subvencionades
El beneficiari de subvencions per activitats

no podrà subcontractar l�execució total o
parcial d�activitats que constitueixen l�objec-
te de la subvenció, llevat del cas que sigui
autoritzat expressament per l�ajuntament i
d�acord amb les limitacions previstes a l�arti-
cle 29 de la LGS.

TÍTOL III

NUL·LITAT, REVISIÓ I REINTEGRAMENT DE
LES SUBVENCIONS

Article 20

Nul·litat de les resolucions de concessió de
subvencions

1. Són causes de nul·litat de les resolu-
cions de concessió:

a) Les indicades a l�art. 62.1 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurí-
dic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.

b) La carència o insuficiència de crèdit
pressupostari.

2. Són causes d�anul·labilitat de la resolu-
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ció de concessió les altres infraccions de l�or-
denament jurídic, i, en especial, de les regles
contingudes a la LGS, de conformitat amb el
que disposa l�art. 63 de l�esmentada Llei
30/1992.

3. La tramitació i declaració de nul·litat
s�ajustarà al que disposa l�art. 36 LGS.
Article 21

Revisió
La resolució d�atorgament d�una subven-

ció pot ser modificada per l�Ajuntament, amb
la concessió prèvia d�un termini d�audiència
de deu dies al beneficiari, bé sigui en relació
amb el seu contingut i condicionat, bé sigui
en relació amb l�import de la subvenció, en
els supòsits següents:

a) Quan es produeixi una alteració en les
condicions que van determinar la concessió
de la subvenció.

b) Quan el beneficiari hagi obtingut per a
la mateixa actuació altres subvencions o ajuts
públics que, sumats a la de l�ajuntament,
superin el percentatge dels costos totals de
l�actuació que es determini a la convocatòria
del concurs públic establerta a les bases.

c) Quan el beneficiari hagi obtingut per a
la mateixa actuació altres subvencions, ajuts
o aportacions de qualsevol origen, públic o
privat, que sumats a la de l�ajuntament supe-
rin el cost total de l�activitat.

d) Quan el beneficiari no hagi justificat
adequadament la totalitat de l�import de les
despeses de l�actuació que estigui obligat a
justificar, en els termes i dintre dels terminis
que preveuen aquestes Bases.

La modificació pot afectar el contingut, el
condicionat o l�import de la subvenció.
Article 22

Reintegrament de subvencions ja satisfetes
1. Quan a conseqüència de l�anul·lació,

revocació o revisió de la subvenció, l�import
definitiu d�aquesta sigui inferior a l�import
pagat, el perceptor vindrà obligat a reintegrar
l�excés. Així mateix estarà obligat a reinte-
grar, el beneficiari que ha percebut la sub-
venció falsejant les condicions exigides o
amagant aquelles que haguessin impedit la
seva concessió; per incompliment total o par-
cial de l�objectiu de l�activitat o del projecte;
per incompliment de l�obligació de justificar
en els terminis establerts; per resistència o
obstrucció a les actuacions de comprovació i
de control financer i en els altres supòsits
previstos en la normativa de la Llei General
de Subvencions.

2. A més, l�ens subvencionat haurà d�in-
gressar els interessos dels excessos percebuts,
calculats segons els tipus d�interès de demo-
ra, acreditats des del moment del pagament.

3. Aquests ingressos tindran el caràcter
d�ingressos de dret públic. El període d�ingrés
en via voluntària serà l�establert amb caràcter
general per als ingressos directes. Si no s�in-
gressessin dintre d�aquest període es proce-
dirà per via de compensació o de constrenyi-
ment d�acord amb el Reglament General de
Recaptació.

Quan el subvencionat sigui una persona

jurídica en seran responsables subsidiaris els
administradors.

En general el reintegrament del pagament
indegut de subvencions es regirà pel que dis-
posen els arts. 36 a 43 (ambdós inclosos)
LGS.

TÍTOL IV

INFRACCIONS, SANCIONS
ADMINISTRATIVES I RESPONSABILITATS
EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS

Article 23

Infraccions i sancions administratives
Constitueixen infraccions administratives

en matèria de subvencions, les accions i
omissions tipificades en la LGS.

Les infraccions es consideraran lleus, greus
o molt greus d�acord amb els supòsits de l�es-
mentada Llei i s�aplicaran als infractors les
sancions tipificades a la mateixa.

Les sancions podran consistir en una multa
fixa o proporcional. La sanció pecuniària
proporcional s�aplicarà sobre la quantitat
indegudament obtinguda, aplicada o no justi-
ficada. Aquesta multa serà independent de
l�obligació de reintegrament contemplada a
la norma 21, i pel seu cobrament es conside-
rarà com un ingrés de dret públic i s�aplicarà
el Reglament General de Recaptació.

En els supòsits que la conducta pogués ser
constitutiva de delicte, l�administració pas-
sarà la denuncia a la jurisdicció competent i
s�abstindrà de seguir el procediment sancio-
nador entretant l�autoritat judicial no dicti
sentència en ferm, tingui lloc el sobreseïment
o l�arxiu de les actuacions o es produeixi la
devolució de l�expedient pel Ministeri Fiscal.

Les sancions es graduaran i es quantifica-
ran d�acord amb el que es disposa en els arts.
60, 61, 62 i 63 de la LGS.
Article 24

Responsabilitats
Els perceptors de subvencions concedides

per l�Ajuntament o per les entitats d�ella
depenent s�obliguen a executar les activitats
subvencionades de conformitat amb els prin-
cipis de bona administració, bona fe i pre-
sumpció de legalitat.

L�incompliment d�aquests principis origi-
narà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i la incoació de l�expedient de
reintegrament de la subvenció.

La responsabilitat administrativa serà exigi-
da de conformitat amb el que preveuen l�art.
176 i següents de la Llei 47/2003, de 26 de
novembre, General Pressupostaria.

Les responsabilitats comptable i penal s�e-
xigiran pels òrgans competents de conformi-
tat a la normativa que regula el Tribunal de
Comptes (Llei Orgànica 2/1982 de 12 de
maig) i el que es disposa sobre aquesta matè-
ria en el Codi Penal (arts. 308 i 390).

TÍTOL V

CONTROL FINANCER DE LES
SUBVENCIONS

Article 25

Control financer de les subvencions
A més del control previ que s�haurà de for-

mular en matèria de subvencions, de confor-
mitat amb el que preveu l�art. 213 i següents
del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, es podrà exercir un control
financer a les mateixes d�acord amb el que
preveu l�art. 44 de la LGS.

TÍTOL VI

PLA ESTRATÈGIC I BASES ESPECÍFIQUES

Article 26

Pla Estratègic
El Pla Estratègic, que tindrà una durada de

quatre anys, determinarà amb caràcter previ
a la convocatòria i atorgament els objectius i
efectes que es pretenguin assolir mitjançant
les polítiques de foment constitutives de sub-
venció, els terminis d�assoliment per a la seva
consecució, despeses previsibles i fonts de
finançament, supeditant-se en tot cas als
principis d�estabilitat pressupostària.
Article 27

Bases Específiques
1. Per a totes les subvencions que s�hagin

de concedir mitjançant concurrència compe-
titiva s�hauran d�aprovar les corresponents
Bases específiques, que s�aprovaran conjun-
tament o prèviament a la convocatòria i que
no podran contradir la present Ordenança
General.

2. La competència per a l�aprovació de les
Bases específiques correspon al Ple de la
Corporació. En el cas dels organismes autò-
noms o d�entitats públiques de caràcter
empresarial serà competent el que s�establei-
xi en els seus estatuts i, si no està previst, a
l�òrgan superior del mateix.

3. Es publicarà en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA un anunci del contingut de les
Bases i de la convocatòria en el que es deter-
minarà el termini de presentació de sol·lici-
tuds que s�iniciarà, llevat que en les mateixes
es determini una altra cosa, l�endemà de l�en-
trada en vigor del pressupost.

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

a) Objecte de la subvenció, definint el
període en què s�executarà l�activitat per la
qual se sol·licita la subvenció.

b) Requisits que han de reunir els benefi-
ciaris i forma d�acreditar-los.

c) Import màxim de les subvencions i per-
centatge d�aquestes respecte al cost de l�acti-
vitat subvencionada.

d) Criteris objectius d�atorgament de la
subvenció i en el seu cas ponderació dels
mateixos.

e) Òrgan competent per l�ordenació, ins-
trucció i resolució del procediment de con-
cessió.

f) Termini de presentació de sol·licituds en
funció de la publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de l�anunci de la convocatò-
ria.
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g) Termini per al seu atorgament, que no
ha d�excedir els tres mesos des de la sol·lici-
tud.

h) Forma de pagament.
i) Termini i forma de justificació del com-

pliment de la finalitat per a la qual es conce-
deix la subvenció.

j) Partida pressupostària on s�imputa l�im-
port de la subvenció.

5. Les Bases específiques hauran fer cons-
tar la obligatorietat que en la activitat sub-
vencionada hi figuri el patrocini o el logotip
de l�ajuntament.
Disposició addicional

Els preceptes d�aquesta Ordenança Gene-
ral, que, per sistemàtica, incorporen aspectes
de la normativa directament aplicables a les
subvencions que atorgui l�Ajuntament o els
seus organismes, s�entén que són automàtica-
ment modificats en el moment en què es pro-
dueixi la modificació o derogació de l�es-
mentada normativa.

En el supòsit de modificació normativa,
continuen sent vigent els preceptes que són
compatibles o permeten una interpretació
harmònica amb els nous principis de la nor-
mativa modificada, mentre no hi hagi adapta-
ció expressa d�aquesta Ordenança.
Disposició derogatòria

Queden sense efecte totes les disposicions
d�igual o inferior rang que s�oposin al contin-
gut d�aquesta Ordenança General i, en con-
cret, queda derogat el Reglament de Conces-
sió de subvencions de l�Ajuntament de Man-
resa aprovat pel Ple de la Corporació en ses-
sió del 18 de febrer de 1992 i publicat al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA del dia 23
d�abril de 1993.
Disposició final

En tot allò que no es reguli en aquesta
Ordenança General, s�estarà al que disposin
les Bases d�Execució del Pressupost de la
Corporació de l�any corresponent.

Manresa, 29 de desembre de 2004.
L�Alcalde accidental, Josep Camprubí i

Duocastella.

022005000228
A

Matadepera

ANUNCI

Anunci de l�Ajuntament de Matadepera,
sobre licitació d�un contracte de serveis.

La Junta de Govern Local de data 24 de
novembre de 2004, va aprovar la convocatò-
ria del concurs públic que ha de regir la con-
cessió demanial del servei de bar del Casal
de Cultura de Matadepera.

Els plecs del clàusules administratives par-
ticulars que regulen la concessió foren apro-
vats en la mateixa Junta de Govern Local i
estan publicats en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA núm. 308 de data 24/12/2004.

Cas de presentar-se al·legacions a l�apro-
vació del plec de clàusules administratives

particulars, la licitació que s�anuncia restarà
sense efecte fins una nova convocatòria.
1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Ajuntament de Matadepera.
b) Dependència que tramita l�expedient:

Contractació.
c) Núm. d�expedient: 60/2004.

2. Objecte del contracte
a) Tipus del contracte: Concessió dema-

nial.
b) Descripció de l�objecte: Concessió

demanial del servei de bar del Casal de Cul-
tura de Matadepera.

Divisió per lots i número: �.
c) Lloc d�execució: Bar del Casal de Cultu-

ra de Matadepera.
d) Termini d�execució o data límit de lliu-

rament: Dos anys des de la signatura del con-
tacte, si bé per mutu acord de les parts con-
tractants es podrà prorrogar per anys naturals
fins a un màxim de 4 anys, inclosa l durada
inicial i les pròrrogues.
3. Tramitació, procediment i forma
d�adjudicació

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs públic.
d) 

4. Cànon d�explotació
Veure plecs de condicions.

5. Garanties
- Provisional: 7.464,57 EUR.
- Definitiva: 11.196,86 EUR.

6. Obtenció de la documentació i informació
- Entitat: Ajuntament de Matadepera, Dept.

contractació.
- Domicili: Pl. Ajuntament, núm. 1.
- Localitat: Matadepera 08230 (Barcelona).
- Telèfon: 93 787 02 00.
- Fax: 93 730 00 48.
- Pàgina web: 
- Data límit per l�obtenció dels documents

i d�informació: Fins l�últim dia de presentació
d�ofertes.
7. Requisits específics del contractista

Els exigits en el plec de clàusules adminis-
tratives particulars.
8. Presentació d�ofertes o de les sol·licituds
de participació

- Data límit de presentació: 30 dies natu-
rals següents a la darrera publicació de l�a-
nunci als diaris oficials, BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA i Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya en què s�insereix.

- Documentació a presentar: La que s�es-
pecifica en la clàusula 22a. del plec de clàu-
sules administratives particulars.

- Lloc de presentació: L�especificada el
punt 6.

- Termini durant el que el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos des
de l�obertura de les proposicions.

- Admissió de variants: No s�escau.
9. Obertura d�ofertes

- Entitat: Ajuntament de Matadepera.

- Adreça: Plaça de l�Ajuntament, 1.
- Localitat: Matadepera 08230 (Barcelona).
- Data: (Sobre núm. 1) Primer dia hàbil

següent al de la finalització del termini de
presentació de les proposicions.

(Sobre núm. 2 i 3) Quart dia hàbil següent,
a comptar des de l�obertura dels sobres 1.

- Hora: 9 hores.
10. D�altres informacions

La Junta de Govern Local, en sessió de
data 13 d�octubre de 2004, va aprovar el
Plec de Clàusules Administratives Particulars,
que regulen la contractació d�aquest servei.
L�acord que aprova aquest expedient i dispo-
sa l�obertura del procediment d�adjudicació
és definitiu en via administrativa i es pot
interposar potestativament recurs de reposi-
ció davant de la Junta de Govern Local en el
termini d�un mes a partir del dia següent a la
publicació d�aquest anunci en l�últim butlletí
que surti publicat o, directament, recurs con-
tenciós administratiu davant dels jutjats con-
tenciosos administratius de la província de
Barcelona en el termini de dos mesos comp-
tats com s�ha esmentat abans.
11. Despeses dels anuncis

L�import màxim de les despeses de publi-
citat serà de 2.000 EUR i seran a compte de
l�adjudicatari.

Matadepera, desembre de 2004.
L�Alcalde, Jordi Gregori i Miralles.
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L�Ajuntament Ple, en sessió de data 18 de
desembre de 2004, va aprovar inicialment els
projectes d�estatuts i bases d�actuació de la
junta de compensació de la Unitat d�Actua-
ció número 5 de Mediona, presentats pels els
propietaris de la zona.

Es fan públics els textos íntegres a fi que
els interessats puguin presentat en el termini
d�un mes les al·legacions que creguin conve-
nients i sol·licitar que siguin incorporades a
la junta de compensació.

BASES D�ACTUACIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ
DE LA UNITAT D�ACTUACIÓ NÚMERO 5 DEL
MUNICIPI DE MEDIONA

Base 1

Àmbit territorial i finalitat
Aquestes Bases d�Actuació es refereixen a

la Junta de Compensació de la Unitat d�Ac-
tuació número 5 del Municipi de Mediona,
segons consta en l�aprovació definitiva de les
Normes Subsidiàries de Planejament de data
9-06-1993. El sistema d�actuació és el de
Reparcel·lació en la modalitat de compensa-
ció bàsica.

La finalitat de les Bases és regular la incor-
poració dels membres de la Junta, la valora-
ció de les seves aportacions, l�adjudicació de
les parcel·les resultants, l�execució de l�obra




