“Bases reguladores especifiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva per al foment de l’ocupació “Pla 3.000. Pla Municipal de Foment de l’Ocupació
any 2018”.
1.- Objecte
L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud,
tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament de
Premià de Dalt a través del Servei Municipal d’Ocupació i Promoció Econòmica destinades a
finançar activitats que tinguin com a objectiu la contractació de persones en atur.
2.- Finalitat de les subvencions
D’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions del present any, aquestes
subvencions hauran de millorar l’ocupabilitat de persones que es trobin en situació d’atur.
L’atorgament d’aquesta subvenció té com a finalitat sufragar part dels costos laborals de les
empreses, entitats, i/o autònoms, que contractin persones en atur, a jornada complerta i/o
parcial. Aquests contractes laborals tindran una durada mínima de 3 mesos dins del període
establert: del 30 de setembre de 2017 fins l’1 d’octubre de 2018.
S’atorgarà la quantitat de 500€ per mes de contracte a jornada completa i persona
contractada fins a un màxim de 3.000e per persona contractada.

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 1-14

B

En el supòsit que es desenvolupi una jornada a temps parcial, aquesta no podrà esser inferior
al 50% de la jornada completa de conformitat amb el que determini el conveni col·lectiu
aplicable i, en defecte d’aquest, el màxim fixat per la llei.

CVE 2017048055

El text de les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment
de concurrència competitiva al foment de l’ocupació “Pla 3.000. Pla Municipal de Foment de
l’Ocupació any 2018” és el següent:

Data 29-12-2017

En compliment d’allò previst a l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, les bases es sotmeten a
informació pública per un termini de vint dies a comptar a partir de l’endemà de la publicació
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt, en sessió ordinària del dia 11 de desembre de 2017
va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions mitjançant el
procediment de concurrència competitiva per al foment de l’ocupació “Pla 3.000. Pla
Municipal de Foment de l’Ocupació any 2018”.

20/12/2017 Alcalde
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Servei signatura
electrònica Ajuntament
Premià de Dalt

4.- Requisits dels beneficiaris/àries i forma d’acreditar-los
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que
hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin
afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:
4.1 Requisits de les empreses, entitats i autònoms beneficiaris/àries
a) No siguin deutors per cap concepte en l’entitat local on estiguin radicades.
b) Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries davant l’Estat i les obligacions
davant la Seguretat Social.
c) Tenir la llicència d’activitats legalment aprovada per l’entitat local del municipi on estiguin
ubicats.
d) No ser administració pública, ni organisme públic, ni societat mercantil pública.
e) No haver realitzat acomiadaments de personal laboral qualificats com a improcedents o
regulacions d’ocupació o nuls per l’òrgan judicial competent en el termini de 3 mesos
anteriors a la data de la presentació de la contractació per la qual se sol·licita la subvenció.
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud,
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article 5.
4.2 Requisits de la persona física contractada o a contractar

A
https://bop.diba.cat

B

a) Estar en situació d’atur amb caràcter previ a la realització del contracte.

Pàg. 2-14

El període de contractació imputable a la subvenció serà l’executat des del 30 de setembre de
2017 al 31 de desembre de 2018.

CVE 2017048055

Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a sufragar part
dels costos laborals de les empreses, entitats i/o autònoms, que contractin persones en
situació d’atur, a jornada completa i/o parcial. Aquests contractes laborals tindran una durada
mínima de 3 mesos dintre del període establert: del 30 de setembre de 2017 fins l’1
d’octubre de 2018.

Data 29-12-2017

3.- Període d’execució

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Les subvencions previstes en aquestes bases només podran ser destinades a les finalitats per a
les quals han estat atorgades.

20/12/2017 Alcalde

El màxim de contractacions objecte de subvencions per empresa serà de 6. La contractació per
cada persona en recerca de feina es subvencionarà un sol cop al llarg de l’any.
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A

20/12/2017 Alcalde

A la justificació de la subvenció, s’acreditarà que la persona contractada compleix amb aquest
requisit mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article 20.
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9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Els interessats no estaran obligats a aportar aquells documents que hagin estat elaborats per
qualsevol Administració, d’acord amb l’article 28.2 de la Llei 39/2015 del 2 d’octubre.

Pàg. 3-14

B

Es presumirà que la consulta o obtenció de la documentació per part de l’Ajuntament, és
autoritzada pels interessats llevat que consti en el procediment la seva oposició expressa.

CVE 2017048055

6.
7.
8.

Fotocòpia del DNI del/de la representant legal.
Escriptura de constitució o Estatuts.
Poders notarials per actuar en representació de l’empresa.
Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
Certificat conforme el beneficiari no té deutes amb l’Ajuntament del municipi
on estigui radicat.
Informe de vida laboral de l’empresa actualitzat.
Referència al conveni col·lectiu aplicable.
Declaració responsable de no haver acomiadat treballadors/es per
acomiadament qualificat com a improcedent o regulacions d’ocupació o nuls
per l’òrgan judicial competent en el termini de 3 mesos anteriors a la data de la
presentació de la contractació per la qual se sol·licita la subvenció.
Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la
condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat.
Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a
l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.
Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa
finalitat i compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb
el model normalitzat.
Memòria del projecte o activitat a realitzar pel que es demana la subvenció,
d’acord amb el model normalitzat.
Pressupost previst del projecte per la qual es demana la subvenció, d’acord
amb el model normalitzat.
Certificats que acreditin que l’empresa es troba al corrent de pagament de les
obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
Declaració responsable relativa a les retribucions anuals dels òrgans de
direcció i administració, si són beneficiaris d’una subvenció d’import superior a
10.000€.

Data 29-12-2017

1.
2.
3.
4.
5.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:

https://bop.diba.cat

5.- Documentació a aportar
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Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida a l’article 5, s’hauran de presentar
al Registre de l’Ajuntament.
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
7.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si
no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
8.- Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases Reguladores
serà el de concurrència competitiva.
L’extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, a través de la Base
de Dades Nacional de Subvencions, al Diari Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).
9.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció

A
https://bop.diba.cat

B

Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop
aplicats els criteris objectius determinats al present article.

Pàg. 4-14

El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a l’article 5 podrà
trobar-se al web www.premiadedalt.cat, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i al Servei Municipal
d’Ocupació i Promoció Econòmica.

CVE 2017048055

Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complementació del model
normalitzat, que serà signat per l’interessat/da o pel representant legal de l’entitat.

Data 29-12-2017

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de la
convocatòria en el BOPB i finalitzarà el dia 1 d’octubre de 2018 inclòs.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

6.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds

20/12/2017 Alcalde

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya i anirà degudament signada pel sol·licitant i d’acord amb els termes previstos a la
Llei 39/2015 del 2 d’octubre.
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Només es concediran subvencions a les sol·licituds que hagin obtingut un mínim de 10 punts.
Si, tot i establir la priorització dels criteris, es donés una situació d’empat i no hi hagués prou
pressupost per atendre totes les sol·licituds empatades, la subvenció s’atorgarà de manera
proporcional respecte a l’import sol·licitat per cada empresa, entitat i/o autònom.
10.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2018 per a la concessió de les subvencions
regulades en les presents bases reguladores serà de 40.000 € i anirà a càrrec de l’aplicació
pressupostària següent:
•

310/241/47000 “Subvencions Pla 3000 i Foment Emprenedoria”

La concessió de les subvencions resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient
en el moment de la resolució d’atorgament.
Aquesta convocatòria podrà ser incrementada amb una quantia addicional, derivada de
l’augment de crèdit pressupostari previst inicialment per l’aplicació detallada, mitjançant una
modificació de crèdit.

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 5-14

B

La quantia addicional es concedirà automàticament entre els sol·licitants de la resolució inicial
que no s’haguessin pogut atendre per manca pressupostària i, en tot cas, seguint l’ordre i la
proporció d’aportació en funció de la puntuació obtinguda per l’Òrgan Col·legiat.

CVE 2017048055

•
•
•

Impacte que l’activitat subvencionada tingui en el municipi (9,5 punts)
Número de contractes laborals realitzats per l’empresa (1 punt per contracte laboral a
jornada completa i 0.5 punts per contracte laboral a jornada parcial)
Contractes laboral d’una durada superior a 6 mesos (1 punt)
Contractes laborals indefinits (2 punts)
Contractació de col·lectius vulnerables ( aturats majors de 45 anys, joves menors de 30
anys, aturats amb més d’un any a l’atur, persones amb discapacitat física o psíquica
reconeguda) (0,25 punts).

Data 29-12-2017

•
•

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els següents
criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada:

20/12/2017 Alcalde

Les sol·licituds que, complint amb els requisits establerts a les bases, no obtinguin subvenció
mantindran l'ordre de prelació i quedaran com a reserva de tal manera que si es disposa de
crèdit suficient per atendre aquestes sol·licituds, l'òrgan concedent resoldrà sense necessitat
d'una nova convocatòria, la concessió de la subvenció al sol·licitant següent segons l'ordre de
prelació establert.
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La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït
d’acord amb allò previst a l’article 17.1 de l’Ordenança General de Subvencions de
l’Ajuntament i que estarà format per les següents persones:
•
•
•
•

L’Alcalde, que presidirà l’òrgan, el qual podrà delegar en el Regidor de l’àrea.
El/la tècnic/a de l’àrea corresponent o persona en qui delegui.
El/la tècnic/a de Serveis Econòmics o persona en qui delegui.
Un/a secretari/a de l’òrgan.

El Secretari de la Corporació podrà formar part de l’òrgan amb veu i sense vot, a efectes
d’assessorament.
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i
atribucions d’òrgans de l’Ajuntament diferents del Ple.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no
esgotar el crèdit total previst.
13.- Termini de resolució i de notificació
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del
termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.

A
https://bop.diba.cat

B

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar
des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Pàg. 6-14

L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes en les presents bases serà la Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació.
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12.- Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió

Data 29-12-2017

En el cas de contractació laboral a jornada parcial, com a mínim el 50% de la jornada completa,
la subvenció es calcularà de forma proporcional.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’import a concedir serà de fins a 500€ mensuals per cada contracte laboral a jornada
completa d’una durada de 3 a 6 mesos.

20/12/2017 Alcalde

11.- Import individualitzat de les subvencions
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15.- Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les especificades a
l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats
que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció.
1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen
a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva
justificació d’acord amb l’establert a les presents bases.
2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions
de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de
l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici
de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar
beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre
les diverses despeses que l’integren.

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 7-14

B

5. Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes
percebudes per mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013 i a
la Llei 19/2014.
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Els/les beneficiaris/àries, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió, hauran
d’acceptar sense reserves la subvenció així com les condicions imposades en la concessió. Si en
el termini de 10 dies a partir de la recepció de l’indicat acord no han enviat cap comunicat a
l’Ajuntament, es donarà per acceptada la subvenció així com les condicions imposades en la
concessió.

Data 29-12-2017

14.- Acceptació de la subvenció

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

20/12/2017 Alcalde

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en
un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò
previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques.
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Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables aquelles que responguin a la
naturalesa de l’activitat subvencionada i s’efectuïn dins del termini establert per a la realització
de la mateixa i indicat a la convocatòria corresponent.

A
https://bop.diba.cat

16.- Despeses subvencionables

20/12/2017 Alcalde

6. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,
s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de
la finalització del termini de presentació de les justificacions.
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La contractació objecte de subvenció s’ha de realitzar d’acord a les categories professionals i
els salaris bruts anuals aprovats en el conveni col·lectiu aplicable a cada empresa o sector.
En cap cas no són subvencionables:
•

•
•
•
•

Les dietes, les despeses de locomoció, la paga de vacances no realitzades, les hores
extres o indemnitzacions diferents a les abonades en concepte de la finalització de
contracte.
Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
Les despeses de procediments judicials.
Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els
impostos personals sobre la renda.
Despeses relacionades amb els costos d’acomiadament.

17.- Subcontractació

B

Atenent la naturalesa de la subvenció, no es podrà subcontractar-se total o parcialment el
desenvolupament de l’activitat subvencionada.

CVE 2017048055

La vinculació entre l’empresa o persona ocupadora i la persona contractada haurà d’ésser
necessàriament de naturalesa laboral. No esdevenen subvencionables qualsevol contracte que
per la seva naturalesa, fixi una retribució inferior al salari mínim interprofessional, llevat que
es derivi d’una dedicació a règim parcial.

Data 29-12-2017

L’import corresponent al cost total laboral mensual (entenent-se per aquest concepte
la retribució i les quotes corresponents a la Seguretat Social) que es deriva de la
contractació.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

•

Pàg. 8-14

Això inclou:
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A
https://bop.diba.cat

L’Ajuntament de Premià de Dalt quedarà exempt de les responsabilitats civil, mercantil, laboral
o qualsevol altra mena derivades de les actuacions a què quedin obligades les entitats
destinatàries de les subvencions atorgades. El destí de les subvencions concedides no podrà
alterar-se en cap cas pel beneficiari.

Pàg. 9-14

En el cas que el/la treballador/a contractat/da causés baixa definitiva en la relació de treball
per rescissió del contracte laboral, abans de complir els mesos de contractació, l’empresa o
entitat podrà substituir-lo contractant un/a altre/a treballador/a en el termini més curt
possible, mantenint així el dret al cobrament de la subvenció. Si no es produeix la substitució,
es modificarà proporcionalment la quantia de la subvenció atorgada.

20/12/2017 Alcalde

18.- Substitució dels/les treballadors/es
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20.- Termini i forma de justificació
1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 29 de març de 2019.
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models
normalitzats que es podran trobar a www.premiadedalt.cat, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i al
Servei Municipal d’Ocupació i Promoció Econòmica i revestirà la forma de:

1. Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, que contindrà:
Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades
en les presents bases, així com de les activitats realitzades, els participants en
cada activitat i els resultats obtinguts.

2)

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

B

1)

Data 29-12-2017

Per al pagament de la subvenció, el Servei Municipal d’Ocupació i Promoció Econòmica haurà
d’emetre un informe favorable en el qual s’acrediti que l’activitat subvencionada ha estat
realitzada a plena satisfacció i d’acord amb les condicions establertes.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins del
termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen.

CVE 2017048055

19.- Forma de pagament

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Código Seguro de Validación

769477f8697b4cd481eadd9781334904001

Url de validación

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

Els documents justificatius a presentar seran:
•
•
•

•
•
•

•

Contracte de treball.
DNI de la persona contractada.
Document d’inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la
persona contractada, com a demandant d’ocupació amb caràcter
previ a la realització del contracte, o informe de vida laboral
actualitzat.
Fulls de salari (els corresponents als mesos del contracte objecte
de subvenció) i acreditació del seu pagament.
TC1 i TC2 dels mesos de contracte a justificar amb els respectius
justificants dels pagaments realitzats.
Certificats que acreditin que l’empresa es troba al corrent de
pagament de les obligacions amb la Tresoreria General de la
Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l’Estat.
Elements justificatius de la publicitat realitzada on consti la
col·laboració de l’Ajuntament de Premià de Dalt en l’execució de
l’activitat.

Els interessats no estaran obligats a aportar aquells documents que hagin estat elaborats per
qualsevol administració, d’acord amb l’article 28.2 de la Llei 39/2015 del 2 d’octubre.
Es presumirà que la consulta u obtenció de la documentació per part de l’Ajuntament, està
autoritzada pels interessats excepte que consti en el procediment la seva oposició expressa.
4) Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es
descriurà amb claredat l’activitat a què es refereixen. En el cas que es presentin
documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i compulsa a l‘efecte de
poder retornar-los al/la beneficiari/ària.

A
B

5) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament
pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.

https://bop.diba.cat

3)

Pàg. 10-14

S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat.

CVE 2017048055

2)

Data 29-12-2017

S’haurà de justificar una despesa com a mínim igual a la de la subvenció atorgada.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1)

20/12/2017 Alcalde

2.- En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:
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Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Código Seguro de Validación

769477f8697b4cd481eadd9781334904001

Url de validación

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

A
https://bop.diba.cat

2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà que sigui
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.

Pàg. 11-14

1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets,
es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar des de l’endemà que sigui
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que
s’hagués avançat el seu pagament.

20/12/2017 Alcalde

21.- Deficiències en la justificació
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Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions,
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la
concessió de la subvenció.
b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres
subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que
sumats als de l’Ajuntament superin el cost total del projecte o de l’activitat
subvencionada.
c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de
l’import exigit a les presents bases.
24.- Compatibilitat amb d’altres subvencions

B

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats.

Data 29-12-2017

23.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de
la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves
beneficiaris/àries.

CVE 2017048055

22.- Mesures de garantia

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Código Seguro de Validación

769477f8697b4cd481eadd9781334904001

Url de validación

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb
indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat
concedida, la finalitat de la subvenció, els diferents projectes o programes subvencionats i els
participants en cada projecte o programa subvencionat, conforme es vagin publicant al
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, a través de la seva tramesa a la Base de Dades
Nacional de Subvencions.

A
https://bop.diba.cat

25.- Publicitat de les subvencions concedides

Pàg. 12-14

Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o l’obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.

20/12/2017 Alcalde

Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar
el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.
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26.- Mesures de difusió del finançament públic
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució
del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans
electrònics i audiovisuals, mitjançant la seGéunt llegenda:
“Activitat subvencionada per l’Ajuntament de Premià de Dalt en el marc del Pla 3000. Pla
municipal de foment de l’ocupació 2018” .
27.- Causes de revocació
L’Ajuntament té la facultat d’inspeccionar en tot moment que la subvenció sigui destinada a la
finalitat per a la qual fou concedida. Així mateix, en qualsevol moment pot sol·licitar a la
persona o entitat subvencionada, documentació complementària de la presentada pels
beneficiaris per comprovar la coincidència del projecte desenvolupat amb el previst en la
documentació adjunta a la sol·licitud de subvenció i la destinació dels fons concedits en
concepte de subvenció.

B

Són causes de revisió i possible revocació total o parcial de la subvenció, sens perjudici de les
previstes a la normativa aplicable, les següents:

Data 29-12-2017

Inferiors a 3.000€ en el taulell d’anuncis corporatiu i a la web municipal.
Superiors a 3.000€ en el BOPB i a la web municipal.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

•
•

CVE 2017048055

Així mateix, es publicaran, segons el seu import:

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Código Seguro de Validación

769477f8697b4cd481eadd9781334904001

Url de validación

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

A
https://bop.diba.cat

-

Incompliment dels requisits per accedir i conservar la condició de
beneficiari de l’ajut.
Manca de justificació o justificació insuficient de la subvenció.
Així mateix, serà revocada la subvenció en el supòsit de falsedat en les
condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva
concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del
projecte; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de
control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.

20/12/2017 Alcalde

-
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3.- Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les
quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament de la
subvenció fins a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament.
29.- Obligats al reintegrament
1.- Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la
condició de persones beneficiàries.
2.- Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques, que no realitzin els actes de la seva competència necessaris per al
compliment de les obligacions, adoptessin acords que fessin possibles els incompliments o
consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables en tot cas, els
administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats.
30.- Renúncia

CVE 2017048055

B

Els/les beneficiaris/àries poden renunciar de forma expressa, totalment o parcialment, a la
subvenció atorgada, comunicant a l’ajuntament en un termini màxim de quinze dies dels del
moment en què es produeixi el fet que motivi la renuncia i, a aquest efecte, l’òrgan que va
concedir-la dictarà la resolució corresponent.

Data 29-12-2017

2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva
concessió; per incompliment total o parcial 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 LGS.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar
l’excés.

Pàg. 13-14

28.- Causes de reintegrament

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Código Seguro de Validación

769477f8697b4cd481eadd9781334904001

Url de validación

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

A Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, en la data que hi figura.

A
B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 29-12-2017

Josep Triadó Bergés
Alcalde

https://bop.diba.cat

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de
l’Ajuntament, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present exercici, la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del Sector Públic, i demés legislació
concordant.

Pàg. 14-14

32.- Règim jurídic supletori

CVE 2017048055

En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el
Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament.

20/12/2017 Alcalde

31.- Infraccions i sancions
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Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Código Seguro de Validación

769477f8697b4cd481eadd9781334904001

Url de validación

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015
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