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municipal d'obertura d'establiments, es sot-
met a informació pública el projecte i l'altra
documentació presentada als efectes de què
es puguin presentar al·legacions.

El termini d'informació pública general és
de 20 dies a comptar del dia següent de la
inserció d'aquest edicte en el tauler d'anun-
cis de l'Ajuntament. La consulta de l'expe-
dient podrà efectuar-se a les oficines del Ser-
vei de Territori, secció activitats, tots els dies
laborables en hores d'oficina. Les al·lega-
cions hauran de presentar-se dins del termini
esmentat al Registre general de l'Ajuntament.

Sant Adrià de Besòs, 3 de juny de 2009.
El Secretari de la Ponència, Enric Padrós i

Torra.

022009018474
A

Sant Andreu de la Barca

ANUNCI

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament,
en la sessió del passat 28 d'abril de 2009, va
prendre els següents acords:

- Aprovar la contractació per obra o servei
del senyor Saül Caballero Fernández, des del
dia 1 de maig de 2009 i fins el 31 de desem-
bre de 2009, com a auxiliar administratiu,
subgrup C2.

El que es fa públic per a general coneixe-
ment.

Sant Andreu de la Barca, 27 de maig de
2009.

L'Alcalde, M. Enric Llorca i Ibáñez.

022009018536
A

Sant Cugat del Vallès

EDICTE

D'acord amb el que disposa l'article 66.1
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i ser-
veis dels ens locals.

I de conformitat amb el que estableix l'ar-
ticle 49 en relació amb els articles 65.2 i
70.2 de la Llei 7/1985, de Bases del règim
local, es procedeix a la transcripció literal de
l'Ordenança general de subvencions, havent-
se resolt les al·legacions formulades i aprova-
da definitivament pel Ple municipal en sessió
ordinària celebrada el dia 18 de maig de
2009.

ORDENANÇA GENERAL DE
SUBVENCIONS

PREÀMBUL

L'Ordenança General reguladora de la
concessió de subvencions per l'Ajuntament
de Sant Cugat del Vallès té per objecte
estructurar i fixar els criteris i el procediment
per a la concessió de subvencions, garantint
als ciutadans i entitats, en igualtat de condi-

cions, l'accés a aquestes prestacions per ser-
veis i activitats.

Pel seu caràcter de normativa general ha
de ser el document de referència on es recu-
llen els principis generals, bàsics i mínims,
que han de regular l'atorgament de qualsevol
subvenció per part de l'Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès i dels seus organismes autò-
noms en el marc dels plans estratègics de
subvencions que, en el seu cas, aprovi la
Corporació, de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i del seu
Reglament de desenvolupament aprovat per
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

CAPÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1 - Objecte
Aquesta ordenança general té per objecte

la regulació del règim jurídic i del procedi-
ment que cal seguir per a la sol·licitud, con-
cessió, justificació i pagament de subven-
cions per part de l'Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès i els seus Organismes Autònoms.
Article 2 - Concepte

Es considerarà subvenció la concessió de
qualsevol aportació directa i/o indirecta de
caràcter econòmic o valorable econòmica-
ment, atorgada per l'Ajuntament i els seus
Organismes Autònoms a entitats públiques i
privades i a persones físiques i sense contra-
prestació directa dels beneficiaris a favor de
l'Ajuntament o dels seus OOAA.
Article 3 - Activitats subvencionables

És subvencionable qualsevol activitat de
naturalesa cultural, recreativa, esportiva,
juvenil, d'ensenyament, de salut, ecològica,
de polítiques socials, cívica o qualsevol altra
d'anàloga i d'interès públic local que com-
plementi o supleixi els serveis de competèn-
cia municipal regulats per l'article 66 del
Text Refós de la Llei Municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat pel Decret Legis-
latiu 2/2003, de 28 d'abril, i altra legislació
concordant.

A aquests efectes, serà necessari que s'hagi
aprovat prèviament l'oportuna convocatòria
pública, excepció feta en els supòsits de con-
cessió directa previstos a l'article 17 d'aques-
ta ordenança.
Article 4 - Principis

Aquesta ordenança general reguladora de
la concessió de subvencions municipals
pretén garantir als ciutadans i entitats, en
igualtat de condicions, l'accés a aquestes
prestacions sota els principis de publicitat,
concurrència i objectivitat.
Article 5 - Autonomia de les entitats
beneficiàries

L'atorgament de subvencions ha de garan-
tir el respecte a l'autonomia de les entitats i
no podran condicionar-ne la seva existència.
Article 6 - Règim jurídic

Com a activitat administrativa discrecional
i unilateral de l'ajuntament de Sant Cugat del
Vallès, les subvencions es subjecten al

següent règim jurídic:
a) Són actes voluntaris i eventuals.
b) Són lliurement revocables i disminui-

bles en la seva quantia en qualsevol moment.
c) No generen cap dret a l'obtenció de

subvencions en anys posteriors, i no es
poden al·legar com a precedent.

d) El seu import no podrà excedir, normal-
ment, el 50% del cost de l'activitat a què s'a-
pliquen.

e) No serà exigible augment o revisió de la
subvenció concedida.

f) La seva aplicació serà fiscalitzable en tot
moment per part de l'Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès.

g) Seran nuls els acords d'atorgament de
subvencions que obeeixin a mera liberalitat.

CAPÍTOL II

BENEFICIARIS/ÀRIES

Article 7 - Beneficiaris/àries
1. Té la condició de beneficiari/ària de la

subvenció la persona que ha de realitzar l'ac-
tivitat que fonamenta el seu atorgament o
que es troba en situació que legitimi la seva
concessió.

2. Amb caràcter general, sense perjudici
de les determinacions que s'assenyalin en les
bases específiques de les convocatòries d'a-
torgament de subvencions, poden ser benefi-
ciaris/àries de les subvencions atorgades per
l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès:

a) Persones físiques en nom propi i parti-
cular o en representació d'un grup de perso-
nes

b) Persones jurídiques, entitats i associa-
cions, legalment constituïdes i inscrites en el
Registre Municipal d'Entitats.

No podran tenir la condició de beneficiari
les persones o entitats en les que concorri
alguna de les circumstancies previstes en l'a-
partat 2 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de subvencions.

CAPÍTOL III

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS

Secció primera: Establiment criteris generals

Article 8 - Comissió General
A cada convocatòria per a l'atorgament de

subvencions s'ha de preveure l'existència
d'una Comissió General composada per l'al-
calde o persona en qui delegui, els regidors
competents en les àrees d'actuació i els
directors dels corresponents àmbits de les
subvencions convocades, encarregada d'esta-
blir els objectius, els efectes que pretenen
amb la seva aplicació i formular la proposta
d'atorgament o denegació de les subven-
cions.
Secció segona: procediment de concessió en
regim de concurrència competitiva

Article 9 - Convocatòria pública
Les subvencions s'atorguen a l'empara

d'allò que assenyalen els articles 22 i 28.1 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de subvencions i 55 i següents del Reglament
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de desenvolupament, mitjançant convocatò-
ria de concurs públic en la forma següent:

1. Els Àmbits, Direccions o Serveis de l'A-
juntament que promoguin programes de sub-
vencions confeccionaran per cada un d'ells
unes bases especifiques, tot respectant el dis-
posat en aquesta ordenança i amb el contin-
gut mínim següent:

a) Definició de l'objecte de la subvenció.
b) Requisits que han de reunir els benefi-

ciaris i forma d'acreditar-los.
c) Termini de presentació de sol·licituds i

documentació específica que hauran de pre-
sentar els sol·licitants.

d) Quantia màxima del programa de sub-
vencions.

e) Barem específic de criteris de valoració
per atorgar-les.

f) Composició de la Comissió Tècnica de
Valoració.

g) Termini i forma de justificació de la des-
tinació de la subvenció.

h) Garanties a favor dels interessos
públics, si s'escau.

i) Percentatge subvencionable.
2. La convocatòria i les corresponents

Bases especifiques seran aprovades per l'òr-
gan competent de l'Ajuntament.

3. La convocatòria s'exposarà en una
publicació local o comarcal així com en les
cartelleres d'informació municipal de l'àrea,
servei o organisme autònom corresponent i
en la pàgina web de l'Ajuntament.
Article 10 - Requisits dels sol·litants

1.- Els sol·licitants de subvencions en
règim de concurrència competitiva hauran de
presentar, sense perjudici de la documenta-
ció complementària que s'exigeixi en les
bases específiques de cadascuna de les con-
vocatòries, la documentació següent:

a) Instància subscrita per l'interessat, en el
cas de tractar-se de persona física o pel
representant de la persona jurídica, en la
qual s'indicarà la convocatòria a la que es
presenta; fotocòpia del NIF/CIF i acreditació
de la inscripció de la persona jurídica en el
registre corresponent.

A aquest efecte, l'Ajuntament disposarà, si
s'escau, de model normalitzat de formulari,
als efectes de facilitar la presentació de les
sol·licituds de subvenció.

b) Programa detallat i pressupost total des-
glossat de l'activitat o programa a realitzar
pel qual es sol·licita subvenció.

c) Caldrà fer constar l'existència de
sol·licituds a altres entitats públiques o priva-
des i les aportacions sol·licitades.

d) Altra informació que s'indiqui en el for-
mulari.

La documentació que ja es trobi en poder
de l'ajuntament es considerarà com presenta-
da, sempre i quan conservi la seva vigència.

2.- Les sol·licituds es presentaran en el
registre general de l'ajuntament, tret que en
les bases específiques o en la convocatòria
s'estableixi altrement.

3.- Si la documentació fos incorrecta o
incompleta es reclamarà a la persona o enti-
tat sol·licitant el complement o la rectificació

necessària en el termini de 10 dies hàbils, i
s'advertirà que en cas de no complimentació
o rectificació se'l tindrà per desistit de la
sol·licitud i se n'ordenarà l'arxiu, prèvia reso-
lució expressa en el termes previstos a l'arti-
cle 42.1 de la llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les Administracions
Públiques i del procediment administratiu
comú.
Article 11 - Estudis de les sol·licituds

Un cop presentades les sol·licituds, seran
estudiades i informades per la Comissió Tèc-
nica de Valoració corresponent.

L'informe farà referència als antecedents i
a l'avaluació dels diferents elements i dades
que es faran constar en la proposta correspo-
nent.
Article 12 - Comissió i criteris de valoració

1. A cada convocatòria per a l'atorgament
de subvencions s'ha de preveure l'existència
d'una Comissió Tècnica de Valoració, amb la
composició que es determini a les bases
especifiques, encarregada de valorar les
sol·licituds de subvenció de conformitat al
barem específic.

L'informe de la Comissió Tècnica de Valo-
ració, juntament amb la documentació, seran
elevats a la Comissió General, que serà l'òr-
gan encarregat de formular la proposta d'a-
torgament o denegació, amb indicació de la
quantia i la partida pressupostària que
finançarà la subvenció.

2. Els criteris per a la valoració de les
sol·licituds de les subvencions seran els
següents:

a) L'interès general de l'activitat per al
municipi de Sant Cugat del Vallès.

b) El dèficit d'activitats anàlogues en el
municipi.

c) El nombre de destinataris a qui va
adreçada l'activitat.

d) La dificultat d'executar-se sense la sub-
venció sol·licitada.

e) L'adequació als diferents Plans Directors
aprovats pel Ple Municipal.

f) Altres criteris específics de l'activitat.
Les bases especifiques determinaran els

criteris específics i la puntuació aplicable a
cada criteri de valoració.
Article 13 - Requisits econòmics

Amb caràcter previ a l'acord definitiu d'a-
torgament de subvencions, serà preceptiu
l'informe del Servei d'Intervenció sobre l'e-
xistència de crèdit disponible suficient, així
com la certificació expedida pel Servei de
Tresoreria que acrediti que el beneficiari no
és deutor de la hisenda municipal.
Article 14 - Resolució

La resolució definitiva, que haurà de ser
motivada, correspondrà a l'òrgan competent
de l'Ajuntament o Organisme Autònom.
Article 15 - Beques, Premis i Ajudes

En el cas de tractar-se de beques i premis,
l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès es sub-
jectarà -per l'adjudicació- al sistema de con-
curs a través de la redacció i aprovació d'u-
nes bases específiques.

Les ajudes individualitzades en matèria de
serveis socials queden excloses d'aquesta
Ordenança General de Subvencions.
Article 16 - Termini de resolució

El termini per a la resolució del procedi-
ment d'atorgament vindrà fixat a la convo-
catòria específica i en el seu defecte serà de
3 mesos des de la data de tancament de pre-
sentació de sol·licituds.

La manca de resolució dins d'aquest termi-
ni produirà efectes desestimatoris de la
sol·licitud tret que s'especifiqui altrament a
les bases específiques de la convocatòria.
Article 17 - Percepció de la subvenció

Els beneficiaris tindran dret a percebre la
subvenció atorgada per l'Ajuntament, sense
perjudici de les facultats que aquest té per a
fraccionar, avançar o ajornar el pagament. La
resolució en aquest sentit es comunicarà als
beneficiaris.
Article 18 - Possibles convenis

Les bases especifiques podran preveure la
subscripció entre l'Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès i les diferents persones o entitats
beneficiàries de subvencions de convenis
relatius a l'execució de les subvencions ator-
gades, en ordre a concretar aspectes de l'exe-
cució de les activitats objectes de l'esmenta-
da subvenció, i com a mínim els següents:

- Compromisos assolits per ambdues parts.
La col·laboració es podrà considerar des del
seu vessant tècnic, econòmic o bé podrà
tenir caràcter mixt.

- Composició de la comissió de seguiment.
- Altre control i fiscalització previstos.
- Vigència del conveni.

Article 19 - Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris estaran obligats a:
- Aplicar estrictament la subvenció al fi

objecte de la convocatòria.
- Presentar la documentació requerida per

sol·licitar la subvenció, dins el termini esta-
blert.

- Justificar documentalment el bon fi de la
subvenció atorgada i dins del termini esta-
blert.

- Facilitar la fiscalització de l'Ajuntament
de Sant Cugat del Vallès sobre el compliment
dels fins pels quals s'atorga la subvenció.

- Fer constar la col·laboració o patrocini
de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en
la publicitat dels actes que es subvencionin.

* En tota documentació i propaganda
escrita o gràfica de l'acte haurà de constar la
llegenda "amb la col·laboració de l'Ajunta-
ment de Sant Cugat del Vallès" o "amb el
suport de l'Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès", així com el servei i/o organisme autò-
nom corresponent.

L'anagrama serà segons el model tipogrà-
fic i el disseny aprovat per l'Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès, que serà facilitat pel
respectiu servei o organisme autònom.

- Comunicar a l'Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès l'obtenció de subvencions o ajuts
per la mateixa finalitat, procedents de qualse-
vol altra administració o ens públic nacional
o internacional.
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- Complir qualsevol altra obligació que es
derivi de les bases especifiques, d'aquesta
ordenança o d'altres disposicions generals.
Secció segona: procediment de concessió
directa

Article 20 - Concessió directa
Només poden atorgar-se subvencions per

adjudicació directa en els casos següents:
a) Previsió singular al Pressupost de l'ens.

El conveni serà l'instrument habitual per
canalitzar les subvencions previstes nomina-
tivament.

b) Aquelles l'atorgament o quantia de les
quals estigui imposada a l'administració per
norma de rang legal.

c) Les que siguin conseqüència d'un ins-
trument aprovat amb caràcter general o d'un
acte, contracte o concert que hagi complert
les exigències de publicitat i concurrència.

d) Que l'import màxim de la subvenció
sigui inferior a 3.000,00 EUR i pel seu caràc-
ter excepcional, faci impropi la realització de
concurs.
Secció tercera: Publicitat

Article 21 - Publicitat
1. L'ens atorgant publicarà, en el tauler

d'anuncis de la Corporació i en la web muni-
cipal, la relació de subvencions concedides
amb expressió de la convocatòria, el crèdit
pressupostari, els beneficiaris/àries, la quanti-
tat concedida i la finalitat de la subvenció.

També es publicarà al BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA de Barcelona un extracte de la
resolució per la qual s'ordena la publicació,
indicant els llocs on es troba exposat el seu
contingut íntegre.

2. No serà necessària la publicació en el
diari oficial en els següents casos:

a) Subvencions amb assignació nominativa
en els pressupostos.

b) Subvencions concedides en virtut de
norma de rang legal.

c) Subvencions els imports de les quals,
individualment considerats, siguin inferiors a
3.000 euros.

d) Subvencions la publicació de les quals
pugui ser contrària al respecte i la salvaguar-
da de l'honor i la intimitat personal i familiar.

3. En qualsevol cas s'hauran de respectar
els preceptes de la Llei orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, així com els del Reial
decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel
qual s'aprova el reglament de desenvolupa-
ment de l'esmentada llei, o de les normes
que els substitueixin.

CAPÍTOL IV

JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT

Article 22 - Justificació
A l'empara d'allò que assenyala l'article

30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de subvencions, per percebre les
subvencions atorgades, el beneficiari haurà
de justificar la seva aplicació a la finalitat per
a la qual fou concedida mitjançant la presen-
tació, dins el termini màxim establert a les

bases especifiques de cada convocatòria i en
el seu defecte en el termini de 30 dies a
comptar des de la finalització de l'activitat
subvencionada:

a) Memòria detallada de l'activitat conce-
dida, o en el seu cas, les fitxes que hagin fixat
les Bases específiques.

b) Liquidació econòmica de l'activitat jun-
tament amb les acreditacions que justifiquin
el pagament de l'import total de l'activitat
subvencionada, les quals hauran de reunir els
requisits legals. Les factures, en el seu cas,
hauran de complir els següents requisits:

- Original o fotocòpia compulsada.
- Anar obligatòriament a nom del benefi-

ciari de la subvenció i amb data que corres-
pongui amb el període subvencionat.

- Fer referència a despeses generades per
l'activitat objecte de subvenció.

- Reunir els requisits tècnics exigits per les
lleis i els reglaments que regulen les carac-
terístiques de les factures i el seu contingut:

* Identificació de l'entitat subvencionada
* Identificació del proveïdor
* Número de la factura
* Descripció del subministrament o servei
* NIF/CIF
* Data
* Import facturat
* També hi figurarà l'IVA desglossat.
c) En cas d'activitats finançades, també

amb fons propis de l'entitat o associació o
amb d'altres subvencions o recursos, tindrà
que acreditar-se en la justificació l'import,
procedència i aplicació d'aquests fons a les
activitats subvencionades.

d) Un exemplar de la documentació i pro-
paganda escrita i gràfica relativa a l'activitat
subvencionada, que contingui la llegenda i
l'anagrama de l'Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès.

Quan la difusió s'hagi realitzat a través de
mitjans audiovisuals s'haurà de fer constar a
la memòria de l'activitat i l'hora d'emissió.

Les Bases Específiques de cada subvenció
o programa de subvencions podran establir
altres formes de justificació en funció de l'ob-
jecte i/o activitats subvencionades.

e) Si la documentació presentada és inco-
rrecta o incompleta, l'àmbit o servei respon-
sable requerirà el beneficiari la subsanació
de conformitat amb l'article 71 i concordants
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les Administracions públi-
ques i de procediment administratiu comú.

f) L'Ajuntament en els casos que consideri
escaient podrà acudir a sistemes externs de
comprovació externs dels fons per tal de veri-
ficar la correcta aplicació dels mateixos a
l'activitat o programa per la qual s'ha conce-
dit la subvenció.
Article 23 - Manca de justificació

Donat el cas que el beneficiari no pogués
arribar a justificar degudament la totalitat de
l'import de la subvenció atorgada, el servei
responsable tramitarà d'ofici, prèvia audièn-
cia del beneficiari per a la formulació, en el
seu cas, d'al·legacions, la reducció de l'im-
port de la subvenció en la mateixa proporció

que hi hagi entre l'import que cal justificar i
l'import que s'ha justificat, sense perjudici
que el beneficiari pugui formular al·lega-
cions.
Article 24 - Preceptiu informe tècnic

Per a poder expedir el document de reco-
neixement de l'obligació de la subvenció és
imprescindible que el servei gestor, mit-
jançant informe tècnic, acrediti al Servei d'In-
tervenció que s'han complert les condicions
exigides en la resolució o acord de conces-
sió.
Article 25 - Possible pagament avançat

Excepcionalment es podrà acordar el
pagament avançat (total o parcialment) de les
subvencions quan per la seva pròpia natura-
lesa o les característiques de la persona o
entitat sol·licitant, s'hagin de complir les
accions amb posterioritat a la percepció de la
subvenció.
Article 26 Facultats de fiscalització

L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès té
plenes facultats de fiscalització del compli-
ment dels fins als quals s'aplica la subvenció,
en tot moment i pels procediments que con-
sideri oportuns. Conseqüentment, el benefi-
ciari facilitarà tot tipus de proves i d'informa-
ció a l'Ajuntament quan li fossin sol·licitades.

CAPÍTOL V

MODIFICACIÓ I REINTEGRAMENT DE LES
SUBVENCIONS

Article 27 - Modificació de subvencions
1. L'alteració de les condicions que van

determinar la concessió de la subvenció i, en
tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions
o ajudes d'altres administracions públiques
pot donar lloc a la modificació de la resolu-
ció d'atorgament.

2. En el supòsit que la modificació de la
concessió es produeixi amb posterioritat al
pagament dels imports concedits, serà proce-
dent aplicar el règim corresponent al reinte-
grament de subvencions.
Article 28 - Incompliment

L'incompliment de qualsevol requisit esta-
blert en aquestes normes, com també la falta
de justificació de les despeses o la falta de
presentació de la documentació acreditativa,
podrà comportar la revocació i/o reintegra-
ment de la subvenció concedida.
Article 29 - Causes de reintegrament

1. La declaració administrativa o judicial
de nul·litat o anul·lació de la resolució de
concessió comportarà l'obligació de retornar
les quantitats percebudes.

2. També procedirà el reintegrament de les
subvencions atorgades en els següents casos:

a) Quan en relació al cost real del projec-
te, la subvenció atorgada representi un per-
centatge o quantitat que superi el màxim
establert a les bases específiques o al conve-
ni.

b) Obtenció de la subvenció falsejant les
condicions requerides.

c) Incompliment total o parcial de l'activi-
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tat o el projecte subvencionat.
d) Incompliment de l'obligació de justifi-

cació o justificació insuficient en els terminis
establerts.

e) Incompliment de l'obligació d'adoptar
mesures de difusió.

f) Resistència, excusa o negativa a les
actuacions de comprovació.

g) Quan s'ha lliurat a compte un import
superior al que correspon, per haver conco-
rregut qualsevol causa que el modifiqui.

h) En els supòsits que el compliment per
part de l'entitat o persona beneficiària s'apro-
ximi de manera significativa al compliment
total i alhora acrediti una actuació inequívo-
cament encaminada a la satisfacció dels seus
compromisos, serà possible acordar el reinte-
grament només parcial de les quantitats per-
cebudes, sempre que aquestes possibilitat
estigui prevista expressament a les bases
especifiques de la convocatòria.

i) En els casos que l'import de la subven-
ció sigui d'una quantia tal que, aïlladament o
en concurrència amb altres subvencions,
ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de
l'activitat subvencionada, serà procedent el
reintegrament de l'excés obtingut sobre el
cost de l'activitat.

3. L'Ajuntament iniciarà un expedient de
reintegrament i exigirà al beneficiari/ària l'in-
terès de demora corresponent, calculat des
de la data del pagament de la subvenció fins
a la data en què s'acordi la procedència del
reintegrament.
Article 30 - Prescripció

1. El dret de l'ens atorgant a reconèixer o
liquidar el reintegrament prescriu al cap de
quatre anys.

2. Aquest termini es computa, en cada cas:
* Des del moment en què va vèncer el ter-

mini per presentar la justificació.
* Des del moment de la concessió de la

subvenció, en els casos que s'hagi concedit
en consideració a la concurrència d'una
determinada situació en el perceptor, que no
requereixi altra justificació que l'acreditació,
per qualsevol mitjà admissible en dret, de
l'esmentada situació.

* Des del moment en què venç el termini
en el qual s'hagin de complir o mantenir per
part de l'entitat o persona beneficiaria deter-
minades condicions o obligacions establer-
tes.

3. El termini de prescripció s'interromprà
per les accions determinades a l'art. 39.3 de
la Llei general de subvencions.
Article 31 - Procediment de reintegrament

1. El procediment de reintegrament de
subvencions es regirà per les disposicions
generals sobre procediments administratius
contingudes en la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú.

2. El procediment de reintegrament s'ini-
ciarà d'ofici per acord exprés de l'òrgan com-
petent, bé per iniciativa pròpia o bé com a
conseqüència d'una ordre superior, a petició
raonada d'altres òrgans, per denúncia o a

conseqüència de l'informe de control finan-
cer emès per la Intervenció.

3. En la tramitació del procediment
s'haurà de garantir, en tot cas i en la forma i
el moment adequats, el dret d'audiència de
l'interessat/da.

4. Les resolucions i acords en matèria de
reintegrament de subvencions exhaureixen la
via administrativa.

CAPÍTOL VI

CONTROL FINANCER DE LES SUBVENCIONS

Article 32 - Objecte i competència per a
l'exercici del control financer de les
subvencions

1. El control financer de les subvencions
s'exercirà respecte dels beneficiaris de sub-
vencions atorgades per l'Ajuntament. La
competència per a l'exercici del control
financer correspondrà a l'interventor munici-
pal.

2. El control financer de les subvencions
tindrà per objecte verificar:

a) L'adequada i correcta obtenció de les
subvencions per part del beneficiari

b) El compliment per part del beneficiari
de les seves obligacions en la gestió i aplica-
ció de la subvenció

c) L'adequada i correcta justificació de la
subvenció per part dels beneficiaris

d) La realitat i regularitat de les operacions
que hagin estat finançades amb la subvenció
així com l'adequat i correcta finançament de
les activitats subvencionades en els termes
que preveu l'article 19.3 de la Llei general de
subvencions

e) L'existència de fets, circumstàncies o
situacions no declarades pels beneficiaris i
que poguessin afectar al finançament de les
activitats subvencionades.

3 Per l'exercici del control financer de les
subvencions es podran efectuar les actua-
cions que s'assenyalen a l'article 44.4 de la
Llei general de subvencions.

CAPÍTOL VII

RÈGIM SANCIONADOR

Article 33 - Infraccions i sancions
administratives

1. Constitueixen infraccions administrati-
ves en matèria de subvencions les accions i
omissions tipificades en els articles 52 i
següents de la Llei general de subvencions.

2. Les infraccions es consideraran lleus,
greus o molt greus d'acord amb els supòsits
contemplats a la Llei i s'aplicaran als infrac-
tors les sancions previstes en la mateixa.

3. Les sancions podran consistir en una
multa fixa o proporcional. La sanció pecunià-
ria proporcional s'aplicarà en relació a la
quantitat de subvenció indegudament obtin-
guda, aplicada o justificada. Aquesta sanció
serà independent de l'obligació de reintegra-
ment regulada a l'article 27 d'aquesta orde-
nança, serà considerada com a ingrés de dret
públic i per al seu cobrament s'utilitzarà el
procediment regulat al Reglament General de
Recaptació.

4. La graduació i quantificació de les san-
cions, quina imposició requerirà prèvia tra-
mitació d'expedient administratiu sanciona-
dor, s'ajustarà al que disposen els articles 60
a 63 de la Llei general de subvencions.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Aquesta normativa ha estat elaborada a
l'empara d'allò que assenyala la legislació
següent:

* Llei 38/2003, de 17 de novembre, Gene-
ral de subvencions.

* Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
Reglament de la Llei General de Subvencions

* Llei 47/2003, de 26 de novembre, Gene-
ral Pressupostària.

* Articles 240 a 242 del Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim local de Catalun-
ya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003.

* Real Decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.

* Articles 118 a 129 del Reglament d'O-
bres, activitats i serveis dels ens locals apro-
vat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança entrarà en vigor una
vegada publicat integrament el seu text en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA

Sant Cugat del Vallès, 21 de maig de
2009.

L'Alcalde, Lluís Recoder i Miralles.

022009018644
A

Sant Vicenç de Castellet

ANUNCI

Anunci de l'Ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet, sobre la modificació puntual del
pla general de ordenació urbana, dins l'àmbit
de l'antiga Foneria, a la finca situada al
Carrer València, s/n, d'aquesta localitat.

El Ple de l'Ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet, en sessió ordinària de data 27 de
maig de 2009, va adoptar, entre altres, els
acords següents, a reserva del que resulti de
l'aprovació de l'acta (art. 206 del Reglament
d'organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals):

Primer. - Aprovar inicialment la modifica-
ció puntual del Pla General d'ordenació
Urbana, referent al Projecte de Modificació
Puntual del Pla General d'Ordenació de Sant
Vicenç de Castellet dins l'Àmbit del Sector de
la Foneria, a la finca situada al Carrer Valèn-
cia, d'aquesta localitat.

Segon. - Disposar l'inici del tràmit d'infor-
mació pública per un termini d'un mes, a
comptar des de la última publicació de l'a-
nunci de les tres previstes, al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, i a dos diaris de premsa
periòdica de més divulgació en l'àmbit muni-
cipal o supramunicipal i per mitjans telemà-
tics tal com estableix la disposició addicional
vintena del Decret Legislatiu 1/2005, de 26




