
Núm. 4.213
AJUNTAMENT DE

SANT JULIÀ DE RAMIS

Edicte d’aprovació definitiva de bases
per a concessió de subvencions municipals

El Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 8 de març de 2004, va
aprovar inicialment les bases per a la con-
cessió de subvencions municipals que
complementin o supleixin els serveis i
competències municipals. L’expedient
esmentat s’ha sotmès a informació
pública per un termini de 20 dies hàbils,
mitjançant la inserció d’un edicte en el
tauler d’anuncis de la Corporació i en el
BOP de Girona núm. 57 de data 23 de
març de 2004. Durant el termini d’infor-
mació pública no s’han presentat al.lega-
cions i/o reclamacions al respecte. A tal
efecte, doncs, les bases han quedat apro-
vades de forma definitiva i en conseqüèn-
cia es procedeix a continuació a la seva
publicació íntegra per al general coneixe-
ment i efectes.

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS MUNICIPALS QUE
COMPLEMENTIN O SUPLEIXIN ELS
SERVEIS I COMPETÈNCIES MUNICI-
PALS

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1.- Aquestes bases tenen per
objecte la regulació del règim jurídic i del
procediment que cal seguir per a la
sol.licitud, concessió, justificació, paga-
ment i reintegrament de subvencions per
part de l’Ajuntament de Sant Julià de
Ramis, en els àmbits de les relacions ciu-
tadanes, igualtat, joventut, esports, cul-
tura, educació i lleure.

Article 2.- Les subvencions s’ator-
guen mitjançant convocatòria de concurs
públic. Només es podran atorgar per adju-
dicació directa en els següents casos:

a/.- Previsió singular en el Pressupost
Municipal.

b/.-  Aquelles l’atorgament o quantia
de les quals estigui imposada a l’adminis-
tració per norma de rang legal.

c/.- Les derivades d’un instrument
aprovat amb caràcter general, o d’un acte,
contracte o concert.

d/.  Amb caràcter excepcional,  altres
subvencions en els quals s’acrediti que
raons d’interès públic, social, econòmic o
humanitari, o altres degudament justifica-
des que dificultin la seva convocatòria
pública. 

Article 3.- Es considerarà subvenció
la concessió de qualsevol aportació
directa o indirecta de caràcter econòmic
o valorable econòmicament, atorgada per
l’Ajuntament a entitats públiques i pri-
vades.

Article 4.- És subvencionable qualse-
vol activitat d’índole cultural, recreativa,
esportiva, juvenil, d’ensenyament,
sanitària, ecològica, de serveis socials,
cíviques, de solidaritat o qualsevol altra
de naturalesa anàloga, que complementi
o supleixi els serveis de competència
municipal regulats pels articles 25 a 28
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Regula-
dora de les bases del règim local, i altra
legislació concordant, o siguin d’interès
públic local.

A aquests efectes, serà necessari que
s’hagi aprovat prèviament l’oportuna
convocatòria pública,excepció feta en els
supòsits de concessió directa previstos
en l’article 2 d’aquestes bases regulado-
res.

Article 5.- Aquestes bases pretenen
garantir als ciutadans i entitats, en igual-
tat de condicions, l’accés a aquestes
prestacions sota els principis de publici-
tat, concurrència i objectivitat.

Article 6.- L’atorgament de subven-
cions ha de garantir el respecte a l’auto-
nomia de les entitats i no podran condi-
cionar-ne la seva existència.

Article 7.- Com a activitat adminis-
trativa discrecional i unilateral de
l’Ajuntament, les subvencions es subjec-
ten al següent règim jurídic:

a) Són actes voluntaris i eventuals.
b) Són lliurement revocables i dismi-

nuibles 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,
amb caràcter general, del 50% del cost
de l’activitat a què s’apliquen.

En qualsevol cas, l’import de les
subvencions en cap cas podrà ésser de
tal quantia que, aïlladament o en con-
currència amb altres subvencions, ajuts,
ingressos o recursos, superi el cost de
l’activitat subvencionada.

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

f) La seva aplicació serà fiscalitzable
en tot moment.

g) Seran nuls els acords d’atorga-
ment de subvencions que obeeixin a
mera liberalitat.

CAPÍTOL II
Procediment d’adjudicació de subven-

cions per concurs

Article 8.-
El procediment de concessió de les

subvencions serà el previst al Capítol I,
del Títol I de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de subvencions, amb
les particularitats que es contenen a con-
tinuació, derivades de la capacitat
d’autorganització de l’Ajuntament:

8.1 La Junta de Govern Local de la
Corporació acordarà l’inici de presentació
de sol.licituds de subvencions per part de
les entitats i/o particulats. Els beneficiaris
hauran de complir  els requisits de l’arti-
cle  13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de subvencions.

Podran sol·licitar subvencions:
a) Entitats i associacions sense finali-

tat de lucre, domiciliades en el municipi,
legalment constituïdes i inscrites en el
Registre Municipal d’Entitats.

b) Persones físiques en nom propi i
particular o en representació d’un grup de
persones.  En el cas d’agrupacions de per-
sones, s’haurà de donar compliment al
que diu l’apartat 3 de l’article 11 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, Gene-
ral de subvencions.

8.2 Requisits de presentació. Per part
de l’Ajuntament es facilitarà, si s’escau,
formulari amb model normalitzat aprovat
per la Junta de Govern Local.

8.3 Els sol·licitants hauran de presen-
tar, juntament amb el formulari normalit-
zat, la documentació següent :

a) Instància subscrita per l’interessat
en el cas de tractar-se de persona física, o
pel president de l’entitat o per qui tingui
conferida la seva representació, en la qual
s’indicarà el número corresponent a la
seva inscripció en el Registre Municipal
d’Entitats i el NIF. Si la inscripció es
troba en tràmit, haurà d’estar registrada al
Registre General d’Associacions (art.
32.6 Llei d’Associacions de Catalunya).

b) Programa detallat i pressupost total
desglossat de l’activitat o programa a rea-
litzar pel qual es sol·licita subvenció. En
el pressupost d’ingressos i despeses
caldrà que les despeses estiguin desglos-
sades per a cadascun dels projectes o acti-
vitats per als quals es sol.licita subvenció
econòmica.

c).- Memòria detallada de les actua-
cions de tota mena que hagi desenvolupat
l’entitat o persona física en els quatre
anys precedents.

d) Caldrà fer constar l’existència de
sol·licituds a altres entitats públiques o
privades i les aportacions sol·licitades.

e) Imprès de domiciliació bancària.
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Aquesta documentació s’haurà de pre-
sentar llevat que els documents exigits ja
estiguessin en poder de l’Ajuntament, en
el qual cas  el sol.licitant podrà acollir-se
al que disposa l’article 35, lletra f) de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú., sempre que es faci constar l’expe-
dient en el qual es va aportat i que no
hagi transcorregut més de 5 anys des de
la finalització del procediment al qual
correspondan.

Si la documentació fos incorrecta o
incompleta es reclamarà a l’entitat
sol·licitant el complement o la rectificació
necessària en el termini de 10 dies hàbils,
i s’advertirà que la no complimentació
s’entendrà com un desistiment i implicarà
l’arxiu de la sol·licitud.

El termini de 10 dies hàbils podrà ser
substituït per un altre més ampli a petició
dels interessats. La concessió de l’amplia-
ció del termini serà discrecional, i es farà
atenció a la importància o dificultat en
l’aportació de les dades sol·licitades.

L’ampliació del termini no podrà
superar la data de resolució del concurs.

Article 9.- Un cop presentades les
sol·licituds, seran estudiades i informades
per l’Alcaldia Presidència de la Corpora-
ció. 

L’informe farà referència als antece-
dents i a l’avaluació dels diferents ele-
ments i dades que es faran constar en la
proposta.

Article 10.-
10.1 Els criteris per a la valoració de

les sol·licituds de les subvencions seran
els següents:

Per a les entitats i/o associacions:
1).- Que l’objecte social i les activi-

tats desenvolupades per les entitats ciuta-
danes siguin complementàries de les com-
petències i activitats municipals, fins a 5
punts.

2).- La representativitat de les enti-
tats, fins a 5 punts.

3).- La capacitat econòmica autònoma
i les ajudes que rebin d’altres institucions,
públiques o privades, fins a 5 punts.

4).- La importància per a l’Entitat
Local de les activitats desenvolupades o
que es pretenen desenvolupar, fins a 5
punts.

5).- El foment de la participació veï-
nal promocionant la qualitat de vida, el
benestar social i els drets dels veïns, fins
a 5 punts.

Per als particulars:
1) L’interès general de l’activitat per

al municipi, fins a 5 punts

2) El dèficit d’activitats anàlogues en
el municipi, fins a 2 punts.

3) El nombre de destinataris a qui va
adreçada, fins a 5 punts.

4) La dificultat d’executar-se sense la
subvenció, fins a 1 punts.

5) La transcendència que tingui l’acti-
vitat, fins a 5 punts.

6) Altres criteris específics de l’acti-
vitat, fins a 1 punts.

Article 11.- Amb caràcter previ a
l’acord definitiu d’atorgament de subven-
cions, que el realitzarà la Junta de Govern
Local,  serà preceptiu l’informe de la
Interventora Municipal sobre l’existència
de crèdit disponible suficient, així com la
certificació expedida per la Tresorera que
acrediti que el beneficiari no és deutor de
la hisenda municipal.

Article 12.- La resolució definitiva
correspondrà a la Junta de Govern Local
sempre i quan l’import de la subvenció no
superi el 10% dels recursos ordinaris de
l’entitat.

En la resta de supòsits, la competèn-
cia serà del Ple de l’Ajuntament.

Article 13.- El termini per a resoldre i
notificar l’atorgament de la subvenció no
serà en cap cas superior a 6 mesos des de
la data de la sol·licitud. La manca de
resolució dins d’aquest termini produirà,
de forma general, efectes desestimatoris
de la sol·licitud.

Article 14.- 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.

En el cas de produir-se una d’aquestes
circumstàncies es farà per l’oportuna
resolució i es comunicarà als beneficiaris.

Es publicarà al tauler d’edictes de la
Corporació, les subvencions atorgades
amb l’expressió de la convocatòria, el
programa i el crèdit pressupostari al que
s’imputen, beneficiari, import atorgat i
finalitat o finalitats de la subvenció. 

Article 15.- 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
establert.

- Justificar documentalment el bon fi
de la subvenció.

- Facilitar la fiscalització de l’Ajunta-
ment sobre el compliment dels fins pels
quals s’atorga la subvenció.

- Fer constar la col·laboració o patro-
cini de l’Ajuntament en la publicitat dels
actes que es subvencionin. 

En tota documentació i propaganda
escrita o gràfica de l’acte haurà de cons-
tar la llegenda “amb suport de l’Ajunta-
ment de Sant Julià de Ramis”.

- Comunicar a l’Ajuntament l’obten-
ció de subvencions o ajuts per la mateixa
finalitat, procedents de qualsevol altra
administració o ens públic nacional o
internacional.

- Complir qualsevol altra obligació
que es derivi de les bases particulars,
d’aquestes bases generals o d’altres dis-
posicions generals vigents. 

CAPÍTOL III
Justificació, pagament i reintegra-

ment.

Article 16.- Per percebre les subven-
cions atorgades, el beneficiari haurà de
justificar la seva aplicació a la finalitat
per a la qual fou concedida mitjançant la
presentació, dins el termini màxim de 30
dies a comptar des de la finalització de
l’activitat subvencionada, de la documen-
tació següent:

a) Memòria detallada de l’activitat
concedida.

b) Liquidació econòmica de l’activitat
juntament amb factures que justifiquin,
com a mínim, el doble de la subvenció
concedida.

Les factures que justifiquin l’import
subvencionat hauran de reunir els requi-
sits següents:

- ser originals o fotocòpia compul-
sada.

- amb data de l’any en què s’atorgui
la subvenció.

- anar obligatòriament a nom del
beneficiari de la subvenció.

- 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 característiques de les factures i el seu
contingut (número, nom i cognoms de
l’expedidor i del destinatari, NIF, des-
cripció de l’operació i contraprestació
total, lloc i data de l’emissió). 

c) Un exemplar de la documentació i
propaganda escrita i gràfica relativa a
l’activitat subvencionada, que contingui
la llegenda i l’anagrama de l’Ajuntament.

d) Si la documentació presentada és
incorrecta o incompleta, el servei respon-
sable requerirà el beneficiari per corregir-
la o completar-la en el termini improrro-
gable de 10 dies hàbils.

e) L’Ajuntament en els casos que
consideri escaient podrà acudir a sistemes
de comprovació exters dels fons per tal de
verificar la correcta aplicació dels matei-
xos a l’activitat o programa per la qual
s’ha concedit la subvenció.
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Article 17.- L’incompliment de qual-
sevol requisit establert en aquestes nor-
mes, com també la falta de justificació de
les despeses o la falta de presentació de la
documentació acreditativa, comporta la
revocació i reintegrament de la subvenció
concedida.

Article 18.- Donat el cas que el bene-
ficiari no pogués arribar a justificar degu-
dament la totalitat de l’import de la sub-
venció atorgada, el servei responsable
tramitarà d’ofici la reducció de l’import
de la subvenció en la mateixa proporció
que hi hagi entre l’import que cal justifi-
car i l’import que s’ha justificat.

Article 19.- Per a poder expedir
l’ordre de pagament de la subvenció és
imprescindible que el regidor de Cultura
acrediti al Servei d’Intervenció que s’han
complert les condicions exigides en
l’acord de concessió.

Article 20.- L’Ajuntament té plenes
facultats de fiscalització del compliment
dels fins als quals s’aplica la subvenció,
en tot moment i pels procediments que
consideri oportuns. Conseqüentment, el
beneficiari facilitarà tot tipus de proves i
d’informació a l’Ajuntament quan li fos-
sin sol·licitades.

Disposició Final
Tot allò no previst en aquestes bases

es regularà a través de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de subvencions
i de la normativa local al respecte.

Les presents bases entraran en vigor
l’endemà de la seva publicació íntegra en
el Butlletí Oficial de la Província de
Girona i seran vigents mentre no s’acordi
la seva derogació.

Sant Julià de Ramis, 20 d’abril de
2004.— L’Alcalde. Signat: Narcís
Casassa i Font.
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Núm. 4.265
AJUNTAMENT DE

SANTA CRISTINA D’ARO

Anunci de citació als interessats per ser notificats per compareixença

Havent intentat les notificacions als deutors que es relacionen a continuació. d’acord amb l’establert en l’article 105 de la Llei
General Tributària (segons nova redacció donada per la Llei 66/97, de 30 de desembre), mitjançant el present se cita als interessats
perquè compareguin a l’oficina de Recaptació municipal situa a l’Ajuntament a (Plaça Mossèn Baldiri Reixac, 1 de 8 a 13,30 hores)
per ser notificats de les actuacions que els afecten en relació als procediments administratius de constrenyiment que així mateix
s’indiquen.

Els interessats hauran de comparèixer per ser notificats en el termini de deu dies comptats des del dia següent al de la publica-
ció d’aquest anunci en el BOP, i se’ls adverteix que si no compareguessin en el termini esmentat, la notificació s’entendrà produïda
a tots els efectes legals des del dia següent al del seu venciment.

COGNOMS I NOM CONCEPTE ANY IMPORT

APROFITAMENTS FORESTALS S.L. I.B.I. RUSTICA 2003 118,25  
BALLETBO PUIG ELADIO I.B.I. RUSTICA 2003 29,50  
BALLETBO PUIG ELADIO I.B.I. RUSTICA 2003 267,99  
BARSSTROY, S.A. TAXA LLICENCIA URBANISTICA 2003 2.850,00  
CAIXACH LLOVET FRANCISCO PLUS VALUA 2003 59,34  
CARBURANTES DEL MEDITERRANEO, S.L. TAXA LLICENCIA URBANISTICA 2002 5.890,00  
CHAVES TEJADO, CARMEN TAXA LLICENCIA URBANISTICA 2002 84,50  
CHAVES TEJADO, CARMEN IMPOST S/ CONSTRUCCIONS I OBRES 2002 72,12  
CHAVES TEJADO, CARMEN TAXA LLICENCIA URBANISTICA 2002 73,20  
COLIL CAPITAL SA I.B.I. RUSTICA 2003 33,47  
COM.PROPIETARIS APARTAMENT VIAMAR TAXA LLICENCIA URBANISTICA 2003 125,00  
COM.PROPIETARIS APARTAMENT VIAMAR IMPOST S/ CONSTRUCCIONS I OBRES 2003 256,01  
CONSTRUCCIONS SANDAMAR SL IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES 2003 224,68  
CONSTRUCCIONS SANDAMAR SL RECARREC I.A.E. 2003 67,40  
CORTVRINT, LOUIS PIERRE TAXA LLICENCIA URBANISTICA 2003 109,00  
CORTVRINT, LOUIS PIERRE IMPOST S/ CONSTRUCCIONS I OBRES 2003 201,69  
CORTVRINT, LOUIS PIERRE IMPOST S/ CONSTRUCCIONS I OBRES 2003 16,00  
CUMO, S.A. PLUS VALUA 2003 1.084,92  
DEL ROSAL OLIVENCIA, ISABEL IMP.VEHICLES TRACCIO MECANICA 2003 50,10  
DESARROLLO DE FINCAS SA I.B.I. RUSTICA 2003 2,27  
DIAZ QUESADA ANTONIO PLUS VALUA 2003 879,67  
ENRICH ARDURA, ALEJANDRO PLUS VALUA 2003 72,79  
ENRICH ARDURA, MARIA PILAR PLUS VALUA 2003 873,43  
ENRICH ARDURA, MARIA PILAR PLUS VALUA 2003 72,79  
ESTUDI PLATJA D’ARO, S.L. EXPEDICIO DOCUMENTS ADMINIST. 2002 150,00  


