BAS
SES REGULADORES PER LA CONCESS
SIÓ D’AJU
UTS PER A L’ACCÉ
ÉS A
AL TM DE CLARIANA
INTE
ERNET I/O TELÈFON
T
A DE CARD
DENER

1a O
Objecte.
L’objjecte és esstablir les bases reg uladores de
d la conce
essió de ssubvencions
s per
l’Ajun
ntament de Clariana de Cardenerr, amb l’objectiu de fin
nançar les qquotes men
nsuals
de co
onnexió a internet i/o telèfon
t
a less unitats familiars resid
dents en haabitatges de
el TM
de C
Clariana de Cardener,
C
de
d l’exercici 2017.

2a Beneficiaris/à
àries.
Es co
onsideren persones
p
be
eneficiàries les unitats familiars em
mpadronadees a Clarian
na de
Card
dener el dia d’aprova
ació d’aque
estes base
es, i que resideixin habitualme
ent al
muniicipi.

3a R
Requisits
Els/le
es sol·licitan
nts han de complir elss requisits següents:
s






S
Ser major de
e 18 anys
E
Estar empa
adronat/ada
a i residir al municip
pi de Clarriana de C
Cardener el
e dia
d
d’aprovació d’aquestes
s bases.
N
No gaudir d’ajuts o subvencion
ns pel mateix concepte atorgaats per aquesta
a
administració o altres administraci
a
ons públiqu
ues o privad
des.
N
No ser bene
eficiari/ària d’una
d
conne
exió a intern
net proporcionada per l’ajuntamen
nt.
I el complim
ment dels re
equisits dete
erminats pe
er l’article 13 de la Lleii 38/2003, de
d 17
d
de novembrre, general de
d subvenccions.

4a Sol·licitud de
e l’ajut.
Els sserveis adm
ministratius de
d l’Oficina de l’Ajuntament, duran
nt l’horari d’’oficina, don
naran
la infformació i facilitaran els
e impreso
os a qualse
evol person
na que ho sol·liciti. Ta
ambé
estarran disponibles a la pàgina we
eb de l’Aju
untament de
d Clarianaa de Card
dener:
http:///clarianade
ecardener.cat
El/la sol·licitant haurà de portar
p
la so
ol·licitud, se
egons mode
el normalitzzat, a l’oficin
na de
l’Ajun
ntament aco
ompanyada
a de l’origina
al del DNI o fotocòpia compulsadaa.
Nom
més es podrà
à presentarr una sol·liciitud per unitat familiar per el mateeix període.

5a Te
ermini per sol·licitar
s
l’a
ajut.
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L’aju
ut es podrà sol·licitar
s
a partir de la publicació de la convo
ocatòria al B
Butlletí Ofic
cial de
la Prrovíncia de Lleida i fins
s al dia 15 d
de desembre
e de 2017.

6a C
Característiq
ques de la subvenció
s
i ccriteris d’ato
orgament.
Es subvenciona
arà l’import màxim que
e es descriu a continu
uació, en cooncepte d’u
una o
vàrie
es connexio
ons a intern
net o despe
esa mensual telefònic
ca (fixe o m
mòbil), siguii quin
sigui el tipus de
e servei con
ntractat, a c ada unitat familiar
f
que
e ho sol·licitti, de conformitat
amb la següent escala:




Unitats familiars
f
d’1 a 3 memb res: 25 €
Unitats familiar
f
de 4 a 6 memb
bres: 33 €
Unitats familiars
f
de més de 6 m
membres: 41
4 €

Els ccasos en qu
uè es justifiq
qui un impo
ort mensual inferior a l’a
atorgat, es ffarà efectiu
u l’ajut
única
ament per l’’import justificat.
Podrran sol·licita
ar l’ajut un o més mem
mbres de la mateixa un
nitat familiarr, sempre i quan
la su
uma dels do
os ajuts en cas
c que n’h
hi hagi més d’un, no su
uperi els im ports econò
òmics
estab
blerts en aq
questa base
e en funció d
del nombre
e de membre
es de la uniitat familiar.
El pe
eríode subvvencionable és des de l’1 de gene
er fins al 31 de desembbre de 2017
7 si ja
es disposa del servei. En cas que ess contracti el servei amb posteriooritat, el pe
eríode
subvvencionable començarà
à a comptarr des de dia
a 1 del mes
s següent all qual la perrsona
bene
eficiària disp
posi de la co
onnexió a in
nternet o l’a
alta de la lín
nia telefònicca.

7a R
Resolució.
No e
es podrà ad
doptar cap resolució ffins que no
o s’acrediti l’existènciaa de consignació
presssupostària suficient a l’expedientt. Aprovada
a la proposta de resollució definittiva, i
d’aco
ord amb allò
a
previst a l‘article 88 de la Llei 39/20
015, de 1 de octubre
e, de
proce
ediment administratiu
u comú d
de les adm
ministracion
ns públiqu es, el Ple
e de
l’Ajun
ntament ressoldrà el procedimentt motivadam
ment i, en tot cas, haauran de qu
uedar
acred
ditats els fo
onaments de la resolucció que s’adopti i els compromiso
c
os assumits
s pels
bene
eficiaris.
El termini màxim
m per resoldre i notificcar la resolu
ució del pro
ocediment nno podrà ex
xcedir
de ssis mesos. En cas de
e vencimen
nt d’aquestt termini màxim sensee que s’ha
agués
notifiicat adequa
adament la resolució, la
a sol·licitud de concessió s’entenddrà desestimada
per ssilenci administratiu.
La re
esolució de
el procedim
ment es no
otificarà a les persone
es interesssades mitjançant
anun
nci al taulelll d’anuncis i a la seu e
electrònica de l’ajuntam
ment, d’acoord amb allò
ò que
preve
eu l’article 18.2 de la Llei
L 38/2003
3, de 17 de
e novembre, general d e subvencions, i
els te
erminis com
mençaran a comptar de
es del dia en
e què es pengi
p
l’esmeentat anunc
ci. De
forma
a complementària, sen
nse efectess de notifica
ació, sinó de simple innformació, es
e pot
envia
ar a tots elss sol·licitants
s l’esmenta
ada resolució.

2

8a Ju
ustificació.
Els/le
es sol·licita
ants als qu
uals s’hagi atorgat la
a subvenció
ó, hauran de justifica
ar les
desp
peses ocasionades, com a màxim fins el dia 28
2 de febrer de 2017.
s’hauran d
Als e
efectes de justificació,
j
de presenta
ar a l’Ajunta
ament les ffactures em
meses
per l’empresa subministra
s
adora del sservei, a no
om de la persona beeneficiària de la
subvvenció o de
e qualsevol dels memb
bres de la unitat
u
familiar sol·licitaant de l’ajutt. Les
factu
ures hauran de reunir to
ots els requ
ueriments le
egals exigits
s.

9a Pagament.
Una vegada ju
ustificada degudamen
d
nt la despe
esa, l’abonament de l’ajut econ
nòmic
conccedit es re
ealitzarà miitjançant tra
ransferència
a d’acord amb
a
les ddades banc
càries
facilittades a l’im
mprès de jus
stificació.
Així mateix, únicament s’abonarà la q
quantitat rea
alment justificada d’acoord amb la base
sisen
na.

10a D
Dotació pre
essupostària
a.
L’aju
untament de
e Clariana de
d Cardene
er disposa de crèdit su
uficient, preevist a la pa
artida
780.0
00/459 dell pressupo
ost vigent de 2017, per atendre les sol ·licituds d’ajuda
formulades i jusstificades fin
ns el 28 de ffebrer de 20
018.
L’ato
orgament d’ajuts no ge
enera cap ti pus de resp
ponsabilitat a l’Ajuntam
ment de Cla
ariana
de C
Cardener.

11a O
Obligacionss dels benefficiaris.
Les o
obligacions dels beneficiaris són l es següentts:
a) C
Complir l’objjectiu.
b) JJustificar a l’Ajuntament de Clari ana de Ca
ardener el compliment
c
t dels requisits i
ccondicions.
c) S
Sotmetre’s a les actua
acions de co
omprovació
ó, a efectua
ar per l’òrgaan concede
ent, si
ss’escau, aixxí com a qualsevol altra
ra actuació de comprovació i conttrol finance
er que
p
puguin realittzar els òrgans de con
ntrol compettents, aporttant tota la iinformació que li
ssigui requerida en l’exe
ercici de les actuacions
s anteriors.
d) C
Comunicar a l’òrgan co
oncedent l’o
obtenció d’a
altres subvencions, ajuddes, ingressos o
re
ecurs que financers
f
les
s activitats subvencion
nades.
e) A
Acreditar, am
mb anteriorritat a la justtificació de la subvenció, es trobaa al corrent en el
ccompliment de les seve
es obligacio
ons tributària i enfront a la Segureetat Social, en
e tot
ccas, es podrrà acreditar a l’Ajuntam
ment a obten
nir aquestes
s dades.
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C
Conservar els
e documents justifica
atius de l’ap
plicació dels
s fons rebutts pel termini de
d
dos anys de
es de la justificació de lla subvenció rebuda.
g) S
Si s’estigué
és en curs d’alguna ccausa de reintegrame
r
ent, s’hauràà de procedir al
re
eintegrame
ent de la qua
antia rebuda
a.
f)

12a R
Reintegram
ment.
El be
eneficiari haurà de co
omplir tots i cada un dels objectius, activitaats i adopta
ar els
comp
portaments que van fonamenta
ar la conce
essió de la
a subvenciió i complir els
comp
promisos asssumits en motiu d’aqu
uesta. En ca
as contrari, s’hauran d e reintegrar total
o pa
arcialment les quantita
ats rebude
es i l’exigèn
ncia de l’in
nterès de ddemora des del
mom
ment del pa
agament de la subve
enció fins la data en
n què s’accordi proced
dir al
reinte
egrament, en
e la quanttia fixada a l’article 38.2 de la Lle
ei General dde Subvenc
cions,
indep
pendentment de les ac
ccions pena
als que puge
essin proce
edir si s’escaau.

13a M
Mesures de
e garantia.
D’aco
ord amb alllò que estableix l’articlle 64 del Re
eal Decret 887/2006,
8
dde 21 de juliol, a
travé
és del qual s’aprova el Reglamentt de la Llei 38/2003, de 17 de nov
ovembre, ge
eneral
de S
Subvencionss, una vega
ada dictada
a la resoluc
ció de conc
cessió, el bbeneficiari podrà
p
sol·licitar la mod
dificació de
el seu contin
ngut, si con
ncorren les circumstànncies que, com
c
a
consseqüència de
d l’alteració
ó de les co
ondicions tin
ngudes en compte peer a la conc
cessió
de la
a subvenció, podrà produir la mod ificació de la
l resolució.
La so
ol·licitud de
e la modifica
ació s’haurà
à de presen
ntar abans que
q concloggui el termin
ni per
a la rrealització de
d l’activitatt.
L’òrg
gan conced
dent podrà
à realitzar els contro
ols adminis
stratius i innspeccions que
conssideri oportu
uns, en qua
alsevol mom
ment, a fi de
d comprova
ar la veraciitat de les dades
d
conssignades en
n la docume
entació pressentada, aix
xí com el co
ompliment ddels requisitts per
la pe
ercepció de l’ajuda. El beneficiari tté l’obligació de col·lab
borar en aqquesta inspe
ecció,
propo
es dades re
equerides i facilitant, si
s s’escau, l’accés a lees dependè
ències
orcionant le
on s’’ubiqui el material i/o programari in
nformàtic.
Sera
an causes de reintegram
ment de less subvencio
ons:





L
L’obtenció de
d la subve
enció falsej ant les con
ndicions req
querides peer a l’obten
nció o
o
ocultant les condicions que hague ssin impediit la seva ob
btenció.
In
ncomplimen
nt total o parcial d
de l’objectiu, l’activita
at o la nno adopció
ó del
ccomportame
ent que fona
amenten la concessió de la subve
enció.
In
ncomplint la
a obligació de
d justificacció o la justiificació insu
uficient.
R
Resistència,, excusa, obstrucció
o
o negativa
a a les acttuacions dee comprova
ació i
ccontrol financer previs
stes als arrticles 14 i 15 de la
a Llei 38/22003, de 17 de
n
novembre, general
g
de Subvencion
ns, així com
m a el incom
mpliment dee les obliga
acions
ccomptables,, registrals o de consservació de
e documentts quan d’aaixò es derrivi la
im
mpossibilita
at de verific
car el treba
all donat als
a fons percebuts, el compliment de
l’objectiu, la realitat i re
egularitat de
e les activita
ats subvenc
cionades, o la concurrrència
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d
de les subvvencions, ajjudes, ingre
essos o recursos per al a mate ixa finalitatt, que
p
procedeixi de
d qualsevo
ol Administtració o enttitat pública
a o privadaa, estatals, de la
U
Unió Europe
ea o d’organ
nismes inte rnacionals.

14a P
Pagamentss anticipats i abonamen
nts a comptte.
No e
es podran re
ealitzar pagaments antticipats ni ab
bonaments a compte.

15a R
Responsab
bles de les in
nfraccions.
an responsa
ables de les
s infraccion
ns administrratives en matèria
m
de subvencion
ns les
Sera
perso
ones que per
p acció o omissió inccorrin els su
upòsits tipificats com a infraccions
s a la
Llei 3
38/2003, de
e 17 de novembre, gen
neral de sub
bvencions i en particulaar:
 E
Els beneficia
aris de subv
vencions qu
ue s’hagues
ssin compro
omès a real itzar l’actua
ació.
 E
El representtant legal de
els benefici aris de sub
bvencions que no dispoosin de capacitat
d’obrrar.

16a IInfraccions..
Consstitueixen in
nfraccions lleus, greuss i molt greus aquelle
es conducttes descrite
es als
articlles 52 i següents de la Llei 38/200
03, de 17 de
e novembre
e, general dde subvencions.

17a S
Sancions.
En ccas d’infracccions sanc
cionables, ss’aplicaran els articles
s 59 i següüents de la
a Llei
38/20
003, de 17 de novemb
bre, general de subvencions.

18a E
Entrada en vigor.
Aque
estes basess entrenaran en vigor una vegada publicade
es íntegram
ment en el BOP
B
i
transscorregut el termini es
stablert a l’a
2 de la Llei 7/1985, reeguladora de
d les
article 65.2
base
es del Règim
m Local”.
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