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AJUNTAMENT DE PRATS I SANSOR
Aprovació de bases de subvencions
Edicte de l’Ajuntament de Prats i Sansor, sobre l’aprovació d’unes bases particulars de subvencions i la
convocatòria per al seu atorgament
El Ple Corporatiu de l’Ajuntament de Prats i Sansor en la sessió del dia 28.11.2018, va aprovar les bases
particulars per a la concessió de subvencions destinades al manteniment, conservació, reposició o millora
dels serveis urbanístics a les urbanitzacions de gestió privada del terme municipal. Aquestes bases es
publiquen a continuació i es sotmeten a informació pública per un termini de 20 dies hàbils, als efectes de
presentació d’al·legacions i reclamacions.
Simultàniament es convoca el concurs públic per a l’atorgament d’aquestes subvencions.
Bases per a l’atorgament de subvencions destinades al manteniment, conservació, reposició o millora de
serveis urbanístics
1. Objecte. Es objecte de les presents bases fixar els criteris, el procediment, la concessió i justificació de
les subvencions que atorga l’Ajuntament de Prats i Sansor als beneficiaris que a continuació es
determinaran, per al finançament d’una part dels costos de manteniment, conservació, reposició o millora de
serveis urbanístics a les urbanitzacions de gestió privada del terme municipal, durant l’any 2018 segons els
principis de igualtat i no discriminació, de publicitat, transparència, concurrència competitiva, objectivitat,
eficàcia i eficiència, establerts en l’article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
2. Beneficiaris. Podran sol·licitar subvencions les Entitats Urbanístiques Col·laboradores de Conservació,
Comunitats Generals de Propietaris, i Associacions Administrativa de Veïns que tinguin entre els seus fins o
objecte la conservació o manteniment, i la reposició o millora d’instal·lacions i obres, corresponents als
serveis urbanístics d’una urbanització de gestió privada.
3. Finalitats. Són subvencionables les despeses que tinguin les finalitats i objectius generals següents:
- la conservació o manteniment, i la reposició o millora d’instal·lacions i obres, corresponents als serveis
urbanístics d’una urbanització de gestió privada.
Es consideren serveis urbanístics, als efectes d’aquesta subvenció, els següents: la pavimentació de
carrers, la pavimentació de voravies, la col·locació de vorades, la xarxa d’aigua potable, la xarxa de
clavegueram d’aigües residuals, la xarxa d’enllumenat públic, la xarxa d’aigües pluvials, el soterrament de
línies telefòniques, soterrament de línies elèctriques, els pous d’aigua potable, els dipòsits reguladors, el
mobiliari urbà d’ús col·lectiu, equipaments de zones infantils, equipaments de zones esportives,
manteniment i conservació d’ elements i serveis comuns en la zona, i similars.
4. Pressupost. L’import global dels ajuts compresos en la present convocatòria per l’any 2018 serà fins un
màxim de 11.260 euros. L’import esmentat, estarà degudament consignat dins el pressupost municipal
corresponent a la convocatòria, a càrrec de la partida 150.48900. Les subvencions cobriran el 20 per 100 de
la totalitat dels costos previstos i dels efectivament suportats, sense superar el màxim de la quantitat de
prevista de 11.260 euros.
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5. Procediment i documentació. El representant legal de l’Entitat Urbanística, Comunitat de propietaris o
Associació de Veïns presentarà una sol·licitud a l’Ajuntament durant el termini d’un mes des de la publicació
de l’anunci de convocatòria i/o les bases al BOP de Lleida, en la qual es detallaran les actuacions per a les
quals se sol·liciti la subvenció, per ordre de prioritat o interès en la seva realització per part de l’entitat
sol·licitant. La sol·licitud es presentarà acompanyada de tantes memòries explicatives com actuacions es
detallin a la sol·licitud (annex 1).
En cada memòria hi constarà:
- la descripció detallada de l’actuació que es durà a terme.
- la valoració total que s’estima del pressupost de la seva execució.
- import de la subvenció que se sol·licita.
- la justificació de la necessitat.
Juntament amb la sol·licitud s’haurà de presentar declaració expressa responsable de que l’entitat:
- està legalment constituïda com a Associació.
- no està subjecte a cap supòsit d’incapacitat o incompatibilitat per obtenir subvencions públiques.
- es troba al dia en el compliment de les seves obligacions tributàries i fiscals amb l’Ajuntament de Prats,
amb la hisenda pública i amb la Seguretat social, en cas de mantenir-hi relacions laborals.
- no està inclosa en cap dels supòsits previstos en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre,
General de Subvencions (annex 2).
- compromís de complir les condicions de la subvenció.
També s’haurà d’incorporar les dades de l’entitat bancària a la qual s’ha de transferir l’import de la subvenció
que pogués concedir-se (annex 3).
6. Valoració. Es donarà compte de la totalitat de sol·licituds i documentació presentada als serveis tècnics
municipals, que podran requerir dels sol·licitants que creguin convenients l’ampliació, la concreció o la
documentació tècnica que completi la sol·licitud efectuada abans de la proposta d’atorgament de
subvencions.
Els tècnics municipals elevaran a l’Ajuntament Ple la proposta definitiva d’atorgament de les subvencions a
les actuacions amb millor puntuació. Les actuacions es valoraran sumant a cadascuna els punts que li
corresponen segons els criteris especificats a les bases núm. 12 i 13.
7. Atorgament definitiu. Correspondrà al Ple de l’Ajuntament l’atorgament definitiu de les subvencions
objecte de les presents bases, de conformitat amb la proposta dels tècnics municipals i es distribuiran els
fons previstos per a l’exercici econòmic indicat. Com a base, per a l’atorgament de les subvencions es
prendrà en consideració les Memòries presentades amb la corresponent sol·licitud, o ampliades o
concretades durant el període immediat posterior a la sol·licitud. El termini de resolució serà d’ un mes des
de la presentació de les sol·licituds. La falta de resolució expressa tindrà efectes desestimatoris. La
resolució de concessió de la subvenció comportarà el compromís de la despesa corresponent.
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8. Modificació de les actuacions. L’Ajuntament, en l’acord d’atorgament definitiu de la subvenció, podrà
imposar modificacions a les actuacions subvencionades. Si el beneficiari vol introduir modificacions a
l’actuació subvencionada caldrà que sol·liciti de nou la seva aprovació municipal amb anterioritat al seu inici.
9. Acceptació. Per l’efectivitat de la subvenció caldrà que aquesta i les condicions amb que s’ha concedit
siguin acceptades, sense reserves pel beneficiari, en el termini d’un mes des de la notificació de
l’atorgament. Si el beneficiari no presentés la seva acceptació dins el termini corresponent o formulés
reserves respecte a aquesta, l’Ajuntament 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.
10. Execució de les actuacions. El projecte o activitats subvencionades s’han de desenvolupar i executar
entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’exercici que estableixi la convocatòria.
11. Pagament de les subvencions. El pagament de la subvenció es realitzarà prèvia justificació, pel
beneficiari, de la realització de l’activitat per a la qual es va concedir. La justificació i acreditació de la
realització de l’activitat s’efectuarà, mitjançant la presentació de la següent documentació:
a) una memòria detallada de l’activitat desenvolupada en relació amb la finalitat de la subvenció i el
compliment de les condicions de la convocatòria.
b) una justificació econòmica (annex 4) mitjançant el document acreditatiu de l’actuació subvencionada, a
través de les factures originals o compulsades, la liquidació del pressupost de l’entitat aprovat per l’òrgan
competent i/o relació de ingressos i despeses (annex 5).
Els acords de reconeixement de les obligacions indicades s’adoptaran pel Ple Corporatiu, prèvia aprovació
definitiva del pressupost municipal.
Aprovada la justificació pel mateix òrgan que la va concedir, el pagament s’efectuarà sempre per
transferència bancària d’acord amb les dates de pagament aprovades en l’acte d’atorgament.
La justificació parcial de la subvenció atorgada sense que s’hagi completat donarà dret a percebre la
subvenció proporcionalment a la justificació admesa.
La falta de presentació de la documentació acreditativa de la justificació comportarà l’inici de l’expedient de
revocació de la subvenció atorgada i el seu reintegrament conforme a la legislació aplicable.
12. Puntuacions dels sol·licitants, si s’escau
A les entitats urb. col·laboradores de conservació, constituïdes i inscrites 10 punts.
A les comunitats generals de propietaris 5 punts.
A les Associacions de Veïns 5 punts.
Segons el percentatge d’habitatges construïts a la zona fins a 10 punts.
Segons l’antiguitat de la urbanització:
de més de 5 anys 5 punts.
de més de 10 anys 10 punts.
de més de 20 anys 15 punts.
13. Puntuacions de les actuacions, si s’escau.
Dipòsit reguladors d’aigua potable 5 punts.
Xarxa d’aigua potable (reposició o primera instal·lació) 5 punts.
Xarxa de clavegueram d’aigües residuals (id.) 10 punts.
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Xarxa d’enllumenat públic 10 punts.
Pavimentació carrers 15 punts.
Pavimentació de voravies 15 punts.
Col·locació de vorades 10 punts.
L’enjardinament i poda 10 punts.
Resta d’actuacions 10 punts.
14. D’altres criteris d’atorgament. Les subvencions cobriran el 20 per 100 de la totalitat dels costos previstos
i dels efectivament suportats, sense superar el màxim de la quantitat de 11.260 euros.
15. Condicions generals. L’atorgament de les subvencions regulades en les presents bases tindran caràcter
finalista, i en conseqüència serà indispensable que l’entitat, comunitat o associació beneficiària executi
l’actuació aprovada per a tenir dret al cobrament de la subvenció atorgada. En el supòsit que l’actuació
aprovada s’executi parcialment, o la seva valoració definitiva sigui inferior a la prevista, es pagarà com a
subvenció la part proporcional del valor de l’obra efectivament executada.
16. Revocació de la subvenció. La corporació municipal es reserva el dret de revocar la subvenció atorgada,
quan circumstàncies sobrevingudes d’interès públic ho justifiquin, sense dret a indemnització, i d’acord amb
el que es disposa en la Llei General de Subvencions.
17. Requisits de les empreses contractistes. Els contractistes que per encàrrec de les entitats beneficiàries
executin les obres o actuacions subvencionades caldrà que reuneixen els requisits de capacitat per a
contractat amb les Administracions Públiques, i que no es trobin afectats per cap de les prohibicions de
contractar que enumera la legislació de contractes vigent aplicable.
18. Efectes de la subvenció. L’atorgament de la subvenció en cap cas no implica la recepció d’obres
d’urbanització per part de l’administració ni l’assumpció per part d’aquesta del deure legal de conservació.
19. Caràcter de la subvenció. La subvenció tindrà caràcter voluntari i eventual, per tant no obliga a
l’Ajuntament a concedir-la, ni dóna dret al sol·licitant a rebre-la; és lliurament revocable i reduïble en tot
moment i no generarà cap dret respecte de peticions posteriors i no serà invocables com a precedent.
L’Ajuntament queda exempt de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol altre mena
derivada de les actuacions a què restin obligades amb tercers, les persones/entitats beneficiàries de les
subvencions. La subvenció està afecte al compliment de la finalitat d’interès local o general a que es
condicioni l’atorgament i té caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent a l’incompliment
de les condicions i càrregues imposades en l’acte de concessió.
Les entitats beneficiàries resten obligades a declarar sota llur responsabilitat que tenen coberta
l’assegurança per accidents que puguin esdevenir-se en el marc i context de la seva activitat. Per aquest
motiu, l’Ajuntament de Prats i Sansor restarà exempt de qualsevol tipus de reclamació que pogués
presentar-se.
Els perceptors de subvencions estan sotmesos al control financer de l’Ajuntament d’acord amb la Llei
38/2003 general de subvencions.
20. Legislació supletòria. En tot allò no previst expressament en les presents bases regirà la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, el Real decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament
de la llei general de subvencions, el Reglament d’obres, serveis i activitats dels Ens Locals, aprovat per
Decret 179/95, així com la restant normativa de règim local, Llei municipal i de règim local de Catalunya
(Decret legislatiu 2/2003), Llei reguladora de les bases del règim local (Llei 7/1985), i la Llei reguladora de
les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004).
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Prats i Sansor, 30 de novembre de 2018
L’alcalde, Jordi Rosell Ginesta
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