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9.2 Els ajuts de les diferents línies de les subvencions a atorgar són compatibles amb
l’obtenció de qualsevol ajut addicional destinat a la mateixa actuació. Les bases
específiques de cadascuna de les línies de subvencions poden establir límits a la
compatibilitat d’ajuts i exigir un percentatge mínim de finançament de l’actuació amb
fons propis de l’entitat beneficiària.
9.3. La quantia de les subvencions es pot determinar de dues formes:
a)
Com a percentatge de la despesa subvencionable.
b)
Com a quantia certa i sense referència a un percentatge o fracció de la despesa
subvencionable.
En ambdós supòsits va a compte de la persona o entitat beneficiària la diferència de
finançament necessari per a l’execució de l’activitat subvencionada en cas de no
rebre una subvenció que financi el 100 %.

Art. 10
10. 2.
Els expedients relacionats amb les subvencions que tinguin incidència
pressupostària hauran de sotmetre’s a la fiscalització de la Intervenció municipal.
10. 3. La convocatòria pot aprovar-se en un exercici pressupostari anterior a aquell al
qual hagi de tenir lloc la resolució de la subvenció, sempre que l’execució de la
despesa es realitzi en la mateixa anualitat en què se’n produeixi la concessió i es
compleixi alguna de les circumstàncies següents:
a) Normalment hi ha crèdit adequat i suficient en el pressupost de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt per a la cobertura pressupostària de la despesa de què es tracti.
b) Hi ha crèdit adequat i suficient en el projecte de pressupost de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt corresponent a l’exercici següent, en el qual s’adquirirà el
compromís de despesa com a conseqüència de l’aprovació de la resolució de
concessió.
En aquests casos, la quantia total màxima que figuri a la convocatòria tindrà caràcter
estimatiu i estarà condicionada pel fet que hi hagi crèdit adequat i suficient en el
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Art. 9
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“Es suprimeix el segon paràgraf del Preàmbul, que feia referència a un context
d’implementació de canvis normatius de l’any 2016.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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No havent-se presentat al·legacions o suggeriments a l’acord d’aprovació inicial pel Ple de
18/03/2021, de la modificació de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt, publicada del BOP i del Taulell d’Edictes de data 26/03/21, es dona
publicitat del text de la mateixa que ha quedat elevat a definitiu:

A

EDICTE

Art. 12.3 s’amplia amb el següent paràgraf: En cas de convocatòries obertes, podran
haver varis procediments successius d’acord amb el que s’estableix a l’article 59 del
Reglament de la Llei general de subvencions.

A

Art. 12
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moment de la resolució de la concessió. Aquest fet s’haurà de fer constar
expressament a la convocatòria.

Art. 14
14. 2. n)
Si s’escau, fixació de la quantia addicional en que es pot ampliar la
convocatòria o possibilitat de redistribuir el crèdit si és estimat, en els termes de
l’art. 58 del RLGS.”
Art. 17
17. 1 Seran competents per resoldre les sol·licituds de subvencions els òrgans que
tinguin competència segons la llei i les delegacions de competències o atribucions
d'òrgans de l'Ajuntament.

CVE 202110071360
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e) El percentatge que representa la subvenció respecte al cost de l’activitat
subvencionada.
f) Import màxim individualitzat de les subvencions o criteris per a la seva
determinació.
g) L’òrgan competent per l’ordenació, instrucció i resolució del procediment de
concessió.
--/-o) Possibilitat de substituir l’obligació de què les despeses estiguin efectivament
pagades pel meritament de la despesa dins del període.
13. 5. La concessió de subvencions directes també podrà tenir la prèvia aprovació de
bases, si s’estima oportú.”

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

13.4 Es modifiquen el apartats e) f) g) i s’afegeix l’apartat o):

Pàg. 2-4

Art. 13

18.1 A través de la Base de Dades Nacional de Subvencions es publicaran les
subvencions concedides amb expressió de la convocatòria, l’aplicació pressupostària,
el beneficiari, la quantia concedida i la finalitat de la subvenció.

B

Art. 18

Art. 23
23.1 apartats a) i c), de forma que on diu “3.000 €” ha de dir “25.000 €”.
23.3: En el supòsit a) de l’apartat 1 d’aquest article, la memòria econòmica haurà de contenir:
 Relació classificada de despeses, amb identificació del creditor, el document de
despesa, import i data d’emissió, i, si s’escau, data de pagament.
 Desviacions respecte al pressupost inicial de l’activitat, en cas d’existir
 Factures, nòmines o d’altres documents justificatius de la despesa, que hauran de
reunir tots els requisits legals exigibles, i acreditament del seu pagament, si
s’escau.
Seran fotocòpies compulsades dels originals, excepte en el cas de particulars.
Quan la subvenció tingui per objecte l’adquisició d’un immoble, s’exigirà còpia de
la corresponent escriptura.
 Certificat de taxador independent en cas d’adquisició d’un bé immoble.
 Si s’escau, indicar els criteris de repartiment de costos generals i despeses
indirectes, excepte si en les bases s’han previst a tant alçat sense necessitat de
justificar.
 Detall d’altres ingressos i subvencions rebuts, indicant import i procedència.
 Tres pressupostos en els supòsits de l’art. 31.3 de la LGS.
En el supòsit c) de l’apartat 1 d’aquest article, la memòria econòmica abreujada haurà
de contenir:
 Relació classificada de despeses, amb identificació del creditor, el document de
despesa, import i data d’emissió, i, si s’escau, data de pagament.
 Desviacions respecte al pressupost inicial de l’activitat, en cas d’existir
 Detall d’altres ingressos i subvencions rebuts, indicant import i procedència.
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22. 3. Prèvia petició del centre gestor de les subvencions, la Tresoreria municipal podrà
subministrar informació sobre l’estat de deutes del beneficiari vers l’Ajuntament.

Data 19-5-2021

Art. 22

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

20.2. Les bases reguladores podran preveure la possibilitat que l’acceptació s’entengui
efectuada de forma tàcita, pel fet del transcurs d’un determinat termini de temps
sense que el beneficiari hagi manifestat expressament les seves objeccions. També
s’entendrà tàcitament acceptada si després d’haver estat concedida es sol·licita
formalment una bestreta.
20.4 Sempre requeriran acceptació expressa aquelles subvencions no formalitzades en
un conveni i en les que s’hagin d’efectuar pagaments anticipats sense prèvia sol·licitud
del beneficiari.

B

Art. 20
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Es modifica la Disposició Addicional Segona per incloure la data del Ple en que s’aprova
aquesta modificació.

L’aprovació definitiva d’aquesta modificació esgota la via administrativa i, al tenir la
consideració de disposició de caràcter general, únicament es pot interposar contra la mateixa,
d’acord amb el que determina l’art. 112,3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, recurs contenciós administratiu davant
la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a comptar des de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
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La secretària
M Carmen Gómez Muñoz-Torrero
Arenys de Munt, 12 de maig de 2021
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24.3. ha de dir “Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic”.
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Art. 24

Data 19-5-2021

S’afegeix un apartat 5: La modalitat de justificació de l’apartat 1.b), amb informe
d’auditor, serà d’us preferent quan les subvencions concedides superen l’import de
25.000 €. La normativa reguladora podrà preveure el finançament de les despeses
derivades per la contractació de l’auditor en un import màxim de 1.500 euros.
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