Dimecres, 27 de gener de 2016
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Consell Comarcal del Vallès Oriental
ANUNCI
Per raó d'aquest anunci es fan públiques les Bases específiques reguladores de l'atorgament de subvencions per a la
contractació de les persones participants en el projecte "Promoure l'ocupació a la indústria local al Vallès Oriental" i llur
convocatòria per a l'any 2016, aprovades el 20 de gener de 2016 per la Comissió de Govern del Consell Comarcal del
Vallès Oriental, que es transcriuen a continuació:
1. Objecte
L'objecte d'aquestes Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, atorgament, justificació
i pagament de les subvencions que atorgui el Consell Comarcal del Vallès Oriental relatives a la contractació laboral per
un termini no inferior a tres mesos de persones participants en el projecte "Promoure l'ocupació a la indústria local al
Vallès Oriental", promogut en el marc de les Bases reguladores i la convocatòria per a l'atorgament de subvencions en
règim de concurrència competitiva de l'Àrea de Desenvolupament econòmic local de la Diputació de Barcelona per
promoure l'ocupació a la indústria local publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 23 de desembre
de 2014.
2. Projecte
El projecte "Promoure l'ocupació a la indústria local al Vallès Oriental", desenvolupat en el marc de les Bases
reguladores i la convocatòria per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva de l'Àrea de
Desenvolupament econòmic local de la Diputació de Barcelona per promoure l'ocupació a la indústria local, té com a
objectiu la millora de l'ocupabilitat i la inserció laboral de les persones que tenen especials dificultats per trobar un lloc
de feina (de manera preferent majors de 45 anys aturats/des de llarga durada) per afavorir la seva contractació en el
sector d'activitat del metall.
3. Destinataris de les subvencions
Pot ser beneficiari d'aquestes subvencions qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa privada, que faci una
activitat econòmica i tingui capacitat legal per subscriure un contracte laboral, sempre i quan no estiguin afectades per
cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i
compleixi amb els requisits següents:
a) Tenir el domicili, domicili social o centre de treball en qualsevol dels municipis de la comarca del Vallès Oriental.

c) Haver formalitzat un contracte de treball de durada indefinida o determinada no inferior a tres mesos, a temps
complet, amb un o més dels participants en el projecte "Promoure l'ocupació a la indústria local al Vallès Oriental" a
partir de l'1 de gener de 2016.
d) Estar al corrent de pagament i no tenir deutes amb Hisenda, amb la Seguretat Social, amb el Consell Comarcal del
Vallès Oriental ni tampoc amb l'ajuntament on radiqui el seu domicili social.
Aquest compliment s'haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de sol·licitud, previ a
la resolució d'atorgament i abans de rebre qualsevol pagament.
e) No haver realitzat acomiadaments improcedents o expedients de regulació d'ocupació durant la vigència del contracte
en la categoria per a la qual es realitza la contractació.
f) No haver contractat en els últims sis mesos a la persona proposada per a la contractació subvencionada.
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b) Estar donat d'alta al cens d'activitats econòmiques en qualsevol dels codis d'activitat econòmica que s'esmenten a
continuació: número 25 (fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips), número 28 (fabricació de
maquinària i equip n.c.o.p) o número 29 (fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs).
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g) Donar ocupació, almenys, a un 2% de persones treballadores amb discapacitat sobre el nombre total de persones
treballadores de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que disposen l'article 42 del Reial decret
legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb
discapacitat i la seva inclusió social, el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment alternatiu
amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor de treballadors amb discapacitat i el Decret 86/2015, de 2 de
juny, sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més
persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment. Aquest requisit només
és aplicable en el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a cinquanta persones.
h) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de
discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, o, si han estat
sancionades, hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte, de
conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu
5/2000, de 4 d'agost.
i) Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
Prevenció de Riscos Laborals; el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de
prevenció, així com d'acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de
reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.
j) Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar
mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones.
k) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.
4. Durada dels contractes i termini d'execució
1. Els contractes de treball de les persones participants en el projecte han de tenir una durada mínima de tres mesos,
sens perjudici que puguin tenir una durada superior o puguin ser indefinits. La jornada laboral ha de ser del 100% de la
jornada laboral d'aplicació, d'acord amb el conveni de l'entitat o, en el seu defecte, del sector.
2. La contractació laboral de les persones participants en el projecte "Promoure l'ocupació a la indústria local al Vallès
Oriental" ha d'iniciar-se, com a màxim, el 31 de març de 2016.
5. Despeses subvencionables i import màxim subvencionat
1. Són despeses subvencionables el salari brut mensual, inclòs el prorrateig de les pagues extraordinàries, i les quotes
corresponents a la seguretat social a càrrec de l'empresa de les persones contractades per a les que se sol·licita la
subvenció corresponent a tres mesos de contracte.
Totes les despeses que s'imputin hauran de ser despeses efectivament pagades, és a dir, aquelles respecte les quals
els actes de reconeixement de l'obligació i de pagament material s'hagi efectuat abans del termini de justificació.

En el cas que el participant contractat causi baixa voluntària de l'empresa beneficiària de la subvenció, l'import de la
subvenció es minorarà proporcionalment d'acord amb el període de vigència contractual i en funció de la justificació de
la subvenció.
6. Documentació a presentar per sol·licitar la subvenció
6.1. La documentació que han de presentar els destinataris de la subvenció per a sol·licitar la subvenció és la següent:
a) El document de sol·licitud de la subvenció, d'acord amb el model disponible al web del Consell Comarcal del Vallès
Oriental. Entre d'altres qüestions, el document de sol·licitud contindrà el següent:
i. Declaració responsable conforme el sol·licitant de la subvenció no es troba incurs en cap de les circumstàncies
previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions, conforme al model disponible al
web del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
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2. L'import màxim subvencionat per la totalitat dels conceptes especificats en l'epígraf precedent pels tres mesos de
contracte laboral és de mil EUR (1.000 EUR) per contracte. En cap cas, l'import de la subvenció atorgada per contracte
superarà aquest import.
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ii. Declaració responsable conforme no s'ha contractat en els últims sis mesos a la/les persona/es participant/s del
projecte per raó de la/les qual/s se sol·licita la subvenció.
iii. Declaració responsable conforme dóna ocupació, almenys, a un 2% de persones treballadores amb discapacitat
sobre el nombre total de persones treballadores de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que
disposen l'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social, el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, pel
qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor de treballadors amb
discapacitat i el Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb
discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al
seu compliment.
Aquest requisit només és aplicable en el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a cinquanta persones.
iv. Indicació, d'acord amb els agents socials, dels mitjans que utilitzen per a prevenir i detectar casos d'assetjament
sexual i d'assetjament per raó de sexe i d'intervenir-hi en llurs centres de treball, de conformitat amb la Llei 5/2008, de
24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (DOGC núm. 5123, de 2.5.2008). Aquest requisit només
és aplicable en el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones.
v. Declaració responsable conforme no s'ha estat sancionat, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en
matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i
salut en el treball, o, si han estat sancionades, hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats
requerides per aquest concepte, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social,
aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost (BOE núm. 189, de 8.8.2000).
vi. Declaració responsable conforme disposa d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (BOE núm. 269, de 10.11.1995); el Reial decret 39/1997,
de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció (BOE núm. 27, de 31.1.1997), així com
d'acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc
normatiu de la prevenció de riscos laborals (BOE núm. 298, de 13.12.2003).
vii. Declaració responsable en relació amb l'existència o no d'altres subvencions o ajudes públiques i/o privades,
nacionals o internacionals, pel mateix concepte.
En cas afirmatiu caldrà indicar el programa al qual s'acull, la quantia sol·licitada, el percentatge que suposa del cost total
de la contractació, si es troba en fase de sol·licitud o concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada s'ha
sol·licitat.

Quan l'empresari no actua en nom propi o es tracta de societat o persona jurídica, a part del seu DNI ha d'aportar
l'escriptura de nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per representar a la persona o entitat, i l'escriptura de
constitució de la societat o entitat. Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans assenyalades han
d'estar inscrits en el corresponent Registre quan l'esmentada inscripció els hi és exigible. En el cas que no ho fos, la
capacitat d'obrar s'acredita mitjançant l'escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si
s'escau, en el corresponent registre oficial.
c) L'original o còpia compulsada de la targeta del Número d'Identificació Fiscal de l'empresa.
d) L'autorització signada per a l'accés a la consulta telemàtica del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Tresoreria de la Seguretat Social, d'acord amb el model següent:
"El/La senyor/a (nom i cognoms), amb NIF (Número), en representació de (raó social de l'empresa licitadora) / en nom
propi, NIF (Número), amb domicili a efectes de notificacions i requeriments al carrer / a la plaça / a l'avinguda, codi
postal, localitat, autoritzo al Consell Comarcal del Vallès Oriental a accedir, mitjançant la plataforma Via Oberta de
l'EACAT, a les dades corresponents al compliment de les obligacions tributàries i amb la Tresoreria de la Seguretat
Social.
I perquè així consti, signo aquesta autorització.
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b) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o document que el substitueixi.

Dimecres, 27 de gener de 2016
(Data, signatura i segell de l'empresa)"
e) L'original o fotocòpia compulsada de l'alta de l'activitat econòmica en qualsevol dels codis d'activitat econòmica que
s'esmenten a continuació: número 25 (fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips), número 28
(fabricació de maquinària i equip n.c.o.p) o número 29 (fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs).
f) Una fotocòpia compulsada dels contractes de treball i de l'alta a la Seguretat Social de la persona o de les persones
participants del projecte contractada/es.
A l'apartat d'observacions del contracte de treball s'ha de fer constar obligatòriament el text següent:
"Contracte de treball cofinançat per la Diputació de Barcelona en el marc del programa Promoure l'ocupació a la
indústria local, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, els ajuntaments de Canovelles, Cardedeu, Granollers, la
Garriga, la Roca del Vallès, les Franqueses del Vallès, Llinars del Vallès, Martorelles, Montmeló, Montornès del Vallès,
Parets del Vallès, Sant Celoni, Sant Fost de Campsentelles, Santa Maria de Palautordera, Vallromanes, Vilanova del
Vallès i la Mancomunitat de la Vall del Tenes."
g) L'autorització de domiciliació bancària signada i segellada per l'entitat financera que acrediti la titularitat del compte
bancari del destinatari de la subvenció, d'acord amb el model disponible al web del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
6.2. La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta al Consell Comarcal del Vallès Oriental per verificar en
qualsevol moment la veracitat de les dades que hi consten o es declaren, i a demanar que s'aporti la documentació
complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud i amb el compliment dels
requisits per a ser beneficiari.
6.3. La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud
de subvenció deixa sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es conegui i prèvia audiència a la persona
interessada, i, en conseqüència, comporta la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que pugui ser
causa de revocació de la subvenció, si es coneix amb posterioritat a la concessió.
7. Rectificació de defectes o omissions en la sol·licitud o en la documentació presentada
En el cas que la sol·licitud o la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la sol·licitant,
per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a efectuar les esmenes
necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s'entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
8. Termini i lloc de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds s'inicia a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitza el 15 d'abril de 2016.
La sol·licitud de subvenció, conjuntament amb la documentació exigida a la base 6, s'haurà de presentar al registre del
Consell Comarcal del Vallès Oriental, carrer Miquel Ricomà, núm. 46 de Granollers.

9. Consignació pressupostària
La despesa derivada de l'atorgament de les subvencions regulades en aquestes Bases s'aplicarà a la partida
323.12.470.00 del pressupost d'ingressos i despeses del Consell Comarcal del Vallès Oriental, dotada amb un crèdit de
seixanta mil EUR (60.000 EUR).
10. Valoració i procediment de concessió
1. L'Àrea de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Vallès Oriental comprova la sol·licitud, les dades i el
compliment dels requisits previstos per a l'atorgament de la subvenció. Un cop hagi efectuat aquesta valoració, proposa
a la Comissió de Govern del Consell Comarcal l'atorgament o la denegació de la subvenció, d'acord amb les bases i el
procediment de concessió.
2. El procediment d'aquestes subvencions és el règim de concessió reglada.
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La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen.
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Les sol·licituds s'intruiran i resoldran per ordre de la data de presentació fins exhaurir la partida pressupostària
assignada.
11. Atorgament de les subvencions
1. La resolució d'atorgament o de denegació d'aquestes subvencions en el termini màxim de 6 mesos des de la data de
presentació de la sol·licitud correspon a la Comissió de Govern del Consell Comarcal i estarà condicionada a la
disponibilitat pressupostària suficient per a aquesta finalitat, atès que l'actuació es desenvolupa alhora en el marc de les
Bases reguladores i la convocatòria per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva per
promoure l'ocupació a la indústria local aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió
ordinària de 18 de desembre de 2014 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 23 de desembre
de 2014.
2. La manca de resolució d'atorgament en el termini indicat produeix l'efecte desestimatori.
3. La resolució d'atorgament indicarà com a mínim el nom de la persona física o jurídica que resulti beneficiària de la
subvenció, el seu número d'identificació fiscal, l'import de la subvenció, els codis de contracte dels participants
contractats i el termini de justificació.
12. Acceptació de la subvenció
Si en el termini d'un mes a comptar de la notificació de la resolució d'atorgament de la subvenció la persona física o
jurídica beneficiària de la subvenció no notifica al Consell Comarcal del Vallès Oriental el contrari, la subvenció
s'entendrà acceptada a tots els efectes.
13. Compatibilitat de la subvenció
Aquesta subvenció serà compatible amb qualsevol altra atorgada per d'altres administracions o ens públics o privats.
Tanmateix, l'import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de l'actuació
subvencionada a desenvolupar.
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció publica o privada
concurrent que no s'hagi declarat amb la sol·licitud.
14. Justificació
1. El termini per a la justificació de la subvenció és d'un mes comptat a partir del tercer mes de vigència del contracte.
Els documents a incloure en la justificació de la subvenció són els següents:
a) Nòmines signades per les persones contractades que són objecte de la subvenció corresponents als tres mesos de
contracte, en el cas que el contracte tingui una durada determinada de tres mesos, o bé, corresponent als tres primers
mesos de contracte en el cas que aquest tingui una durada indefinida o determinada superior a tres mesos.

c) Alta i baixa a la seguretat social dels treballadors contractats.
d) TC 1 i TC2 amb el comprovant de pagament corresponent als tres mesos de contracte en el cas que el contracte
tingui una durada determinada de tres mesos, o bé, corresponent als tres primers mesos de contracte en el cas que
aquest tingui una durada indefinida o determinada superior a tres mesos.
e) Declaració responsable d'altres subvencions rebudes pel mateix concepte, si escau, indicant la procedència i la
quantitat, segons model de declaració.
f) Declaració responsable de no haver realitzat acomiadaments improcedents o expedients de regulació d'ocupació
durant la vigència del contracte en la categoria per a la qual es realitza la contractació.
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b) Comprovant de pagament de les nòmines dels tres mesos de contracte en el cas que el contracte tingui una durada
determinada de tres mesos, o bé, corresponent als tres primers mesos de contracte en el cas que aquest tingui una
durada indefinida o determinada superior a tres mesos.
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La justificació de la subvenció ha de fer referència als tres mesos de durada mínima obligatòria del contracte de treball
del/s participant/s del projecte. Nogensmenys, pel cas que el participant contractat causi baixa voluntària de l'empresa,
la justificació de la subvenció s'haurà d'efectuar en relació amb el període d'alta reduint-se proporcionalment la
subvenció d'acord amb el període que correspongui.
2. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es notificarà a
l'interessat/ada la necessitat d'esmenar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils,
a comptar de l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació de la
subvenció per la totalitat de l'import inicialment concedit sense que el beneficiari pugui efectuar cap tipus de reclamació
per la pèrdua de la subvenció.
15. Període elegible de les despeses
A partir de la data d'inici dels contractes laborals amb els participants fins als tres mesos següents en relació amb la
nòmina i fins al quart mes pel que fa als TC.
16. Publicitat
Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes Bases i convocatòria seran objecte de publicitat al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona.
17. Revisió, revocació, modificació i renúncia
1. L'alteració de les condicions que varen determinar la concessió de la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent per
a la mateixa actuació d'altres subvencions o ajuts que sumats a la subvenció del Consell Comarcal del Vallès Oriental
superin el cost total de l'activitat subvencionada comportarà la modificació de la resolució de l‘atorgament, bé sigui en
relació amb el seu contingut o bé en relació amb l'import de la subvenció.
La reducció serà proporcional al valor de la subvenció del Consell Comarcal del Vallès Oriental en relació amb el conjunt
de totes les altres subvencions o ajuts que hagués obtingut.
Tant en el cas de la modificació com en el de la revocació s'ha de concedir un termini d'audiència de 10 dies al
beneficiari abans de resoldre.
2. La persona beneficiària podrà renunciar a la subvenció en qualsevol moment, la qual cosa comporta que quedarà
lliure del compliment de la càrrega, les condicions o l'afectació que s'hagués imposat amb motiu de la seva concessió i
perdrà el dret d'exigir-la.

La totalitat de la subvenció es pagarà en un únic pagament, mitjançant transferència bancària al compte de la persona
beneficiària, en el cas que la presentació de la documentació justificativa de la despesa realitzada sigui correcta, en el
termini màxim de dos mesos des de la data d'aprovació de la justificació per part de la Comissió de Govern, sempre i
quan hi hagi disponibilitat pressupostària pel pagament atès que l'actuació es desenvolupa alhora en el marc de les
Bases reguladores i la convocatòria per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva per
promoure l'ocupació a la indústria local aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió
ordinària de 18 de desembre de 2014 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 23 de desembre
de 2014.
19. Obligacions dels beneficiaris
1. Els beneficiaris de les subvencions han de complir amb les obligacions següents:
a) Complir amb l'objecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta l'atorgament de la subvenció.
b) Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i legalitat.
c) Justificar la subvenció en els termes previstos en aquestes Bases.
d) Complir amb les obligacions especificades a l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
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e) Estar al corrent de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social.
f) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi el Consell Comarcal del Vallès Oriental, i
a aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors i en relació amb la subvenció
concedida.
g) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes
exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com aquells estats comptables i
registres específics que siguin exigits per aquestes bases reguladores, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de
les facultats de comprovació i control.
h) Mantenir la traçabilitat de tota la documentació tècnica i econòmica que permeti verificar, d'una banda, la correcta
realització de les activitats objecte d'aquesta subvenció, i d'altra, l'adequació entre els registres comptables i els
documents acreditatius de les despeses derivades de la realització d'aquestes activitats.
i) Conservar els documents de qualsevol mena justificatius de l'aplicació dels fons rebuts per un període no inferior als 8
anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.
j) Complir amb les mesures de difusió i publicitat que li exigeixi el Consell Comarcal del Vallès Oriental en relació amb
l'actuació subvencionada.
k) Comunicar al Consell Comarcal del Vallès Oriental la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció publica concurrent o
ajuts per la mateixa finalitat, que no s'hagin declarat a la sol·licitud i s'hagi obtingut amb posterioritat a ser-li atorgada la
del Consell Comarcal del Vallès Oriental, i qualsevol altra alteració produïda en les ja comunicades, a fi i efecte que se'n
pugui avaluar la seva compatibilitat.
Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tant aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada
als fons percebuts.
l) Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos a l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
2. L'incompliment d'aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i podrà suposar
la revocació, pèrdua del dret a la subvenció, reducció o reintegrament de la subvenció concedida.
20. Reintegrament de la subvenció
Procedirà el reintegrament de la subvenció en els supòsits previstos a l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
21. Subcontractació
Resta prohibida la subcontractació.

En cas d'incompliment de les obligacions que preveuen aquestes bases serà aplicable el règim d'infraccions i sancions
que estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el
que estableixen els articles 101 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no s'hi oposi, amb independència del reintegrament total o
parcial de la subvenció.
23. Règim jurídic supletori
En tot el que no preveuen expressament aquestes Bases i convocatòria, són d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el seu Reglament de
desenvolupament, les Bases d'Execució del Pressupost del Consell Comarcal del Vallès Oriental, la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de regim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i legislació
concordant i la Llei 26/2010 de 3 d'agost de regim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
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24. Protecció de dades de caràcter personal
Els beneficiaris han de complir amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, adoptant i implementant
les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, desplegada pel Reial decret
1720/2007, de 21 de desembre (BOE núm. 17, de 19.1.2008)."
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Granollers, 20 de gener de 2016
El president, David Ricart i Miró

https: //bop.diba.cat
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DL: B-41698-2002
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