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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e:  canetmar@canet.diba.es - web: www.canetdemar.org 

 CRISTINA CABRUJA I SAGRÉ, secretària accidental de l’Ajuntament de Canet de 

Mar, 

 

CERTIFICO:  

 

Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 18 d’abril de 2018, va 

prendre, entre d’altres, l’acord següent: 

 

6.- ASSUMPTES PER VIA D’URGÈNCIA 

 

L’alcaldessa presidenta, segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós de 

règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del Reial 

decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 

consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del 

dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per 

unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes 

següents. 

 

6.1.- RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES I RECURSOS DE REPOSICIÓ DE LES 

SUBVENCIONS DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE L’EXERCICI 2017 

 

Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 20 d’octubre de 2016 va aprovar 

provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l’impost 

sobre béns immobles (IBI) de Canet de Mar per a l’exercici 2017, que va quedar 

definitivament aprovada en data 22 de desembre de 2016.  

 

Atès que, donada la situació econòmica actual, és voluntat d’aquest Ajuntament 

minorar la repercussió econòmica del pagament de l’IBI en contribuents amb 

situació econòmica desfavorida, corresponent al seu habitatge habitual. 

 

Atès que amb l’anterior objectiu, des de la regidoria d’Hisenda, s’han preparat unes 

bases per a la concessió de subvencions que contribueixin a l’anterior finalitat. 

 

Atès que la Junta de Govern Local és l’òrgan encarregat d’acordar la convocatòria 

de les subvencions, on s’establirà els crèdits pressupostaris que hi ha per a les 

subvencions, el termini de sol·licitud i la normativa específica que sigui d’aplicació. 

 

Atès que en data 11 d’octubre de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar les 

bases reguladores per a l’atorgament d’una subvenció sobre l’import de l’IBI, 

corresponent a l’habitatge habitual, per minorar la repercussió econòmica del 

pagament de l’IBI en contribuents amb situació econòmica desfavorida.   

 

Atès que en aquesta convocatòria es van presentar 59 sol·licituds per a 

l’atorgament de la subvenció sobre l’import de l’IBI, de les quals 31 van ser 

concedides, 17 van ser denegades i 11 condicionades a l’aportació de la 

documentació requerida.  

 



 

 

 

 

 

 

S/Amn                                                 

 

 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e:  canetmar@canet.diba.es - web: www.canetdemar.org 

Atès que s’han presentat 3 recursos sobre les sol·licituds denegades, que tot seguit 

especifiquem: 

 
Expedient Registre DNI 

45/17 331/18 17/01/2018 XXXXX382Y   

51/17 335/18 18/01/2018 XXXXX085Q 

52/17 501/18 24/01/2018 XXXXX095F 

    
Atès que s’han presentat 9 instàncies sobre les sol·licituds condicionades a 

l’aportació de documentació complementària, que tot seguit especifiquem: 

 
Expedient Registre  DNI  

27/17 227/18 12/01/2018 XXXXX257S  

25/17 299/18 - 499/18 17/01/2018 XXXXX143P 

18/17 310/18 17/01/2018 XXXXX490P 

15/17 332/18 17/01/2018 XXXXX296H 

32/17 335/18 17/01/2018 XXXXX759L 

22/17 361/18 18/01/2018 XXXXX928J 

31/17 390/18 - 515/18 19/01/2018 XXXXX762X   

14/17 427/18 22/01/2018 XXXXX112B 

49/17 581/18 26/01/2018 XXXXX028T 

 

Vist l’informe d’intervenció de 16 d’abril de 2018, que tot seguit es transcriu a 

continuació: 

 

I N F O R M E 
36/2018 

ASSUMPTE 

Resolució recursos i instàncies de les subvencions sobre l’impost sobre béns 

immobles (IBI) durant l’exercici 2017. 

 

RELACIÓ DE FETS 

 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 20 d’octubre de 2016 va acordar aprovar 

provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l’impost 

sobre béns immobles de Canet de Mar de l’exercici 2017, que va quedar 

definitivament aprovada en data 22 de desembre de 2016.  

 

En data 11 d’octubre de 2017 es van aprovar les bases reguladores per a 

l’atorgament d’una subvenció sobre l’import de l’IBI, corresponent a l’habitatge 

habitual, per minorar la repercussió econòmica del pagament de l’IBI en 

contribuents amb situació econòmica desfavorida.  

 

En aquesta convocatòria es van presentar 59 sol·licituds per a l’atorgament de la 

subvenció sobre l’import de l’IBI, de les quals 31 van ser concedides, 17 van ser 

denegades i 11 condicionades a l’aportació de la documentació requerida.  

 



 

 

 

 

 

 

S/Amn                                                 

 

 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 
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Així mateix, un cop notificat l’acord s’han presentat 3 recursos sobre les sol·licituds 

denegades, que tot seguit especifiquem: 

 
Expedient Registre DNI Motiu  

45/17 331/18 17/01/2018 XXXXX382Y 

Al·lega que és autònom i que no es pot equiparar el sou brut d'un autònom 
amb el sou brut d'un treballador per compte d'altri. Al·lega que és injust i 
que es reconsideri la denegació. Adjunta extracte de concessió de beques 
del ministeri d’Educació com a exemple. 

51/17 335/18 18/01/2018 XXXXX085Q Al·lega que sobre la persona empadronada en el seu domicili i que ostenta 
deutes, hi consta una sol·licitud d'ofici de baixa del padró. 

52/17 501/18 24/01/2018 XXXXX095F Al·lega que sobre el deute que li consta, te concedit un fraccionament amb 
l'organisme de gestió tributària. 

 
 

Així mateix, s’han presentat 9 instàncies sobre les sol·licituds condicionades a 

l’aportació de documentació complementària, que tot seguit especifiquem:  

 
Expedient Registre DNI Motiu 

27/17 227/18 12/01/2018 XXXXX257S 
Aporta certificat d'imputacions de l'IRPF de l'exercici 2016 que 
mancava. 

25/17 
299/18 - 
499/18 

17/01/2018 XXXXX143P 
Aporta certificat d'imputacions de l'IRPF de l'exercici 2016 que 
mancava. 

18/17 310/18 17/01/2018 XXXXX490P 
Aporta certificat d'imputacions de l'IRPF de l'exercici 2016 que 
mancava. 

15/17 332/18 17/01/2018 XXXXX296H 
Aporta certificat d'imputacions de l'IRPF de l'exercici 2016 que 
mancava. 

32/17 335/18 17/01/2018 XXXXX759L 
Aporta certificat d'imputacions de l'IRPF de l'exercici 2016 que 
mancava. 

22/17 361/18 18/01/2018 XXXXX928J 
Aporta certificat d'imputacions de l'IRPF de l'exercici 2016 que 
mancava i aporta escriptura de compravenda que acredita la 
propietat. 

31/17 
390/18 -        
515/18 

19/01/2018 XXXXX762X 
Aporta certificats d'imputacions de l'IRPF de l'exercici 2016 que 
mancaven. 

14/17 427/18 22/01/2018 XXXXX112B Aporta certificat d'imputacions de l'IRPF de l'exercici 2016 que 
mancava. 

49/17 581/18 26/01/2018 XXXXX028T Aporta declaració de l'IRPF de l'exercici 2016 que mancava. 

 
FONAMENTS DE DRET 

 

 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 

general de subvencions. 

 Bases de la convocatòria de subvenció de l’IBI. 

 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES  

 

Pel que fa a la documentació presentada per les diferents sol·licituds el següent 

quadre recull les observacions per cadascuna:  

 
Expedient Registre DNI Observacions 

45/17 331/18 17/01/2018 XXXXX382Y 
Les bases no diferencien ni reflexen un tractament diferent entre ingressos 
bruts de treballador per compte d’altri i treballador autònom, i del còmput 



 

 

 

 

 

 

S/Amn                                                 

 

 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
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declarat a la seva renda, se’n desprèn que supera l’import brut màxim. Les 
bases de concessió de beques del ministeri d’Educació utilitzen un càlcul 
diferent i no son equiparables a les bases aprovades per l’Ajuntament de 
Canet.   

51/17 335/18 18/01/2018 XXXXX085Q 
Ha quedat acreditat que hi ha una sol·licitud de baixa d’ofici del padró 
pendent de resolució. 

52/17 501/18 24/01/2018 XXXXX095F 
Ha quedat acreditat  que sobre el deute que li consta, te concedit un 
fraccionament amb l'organisme de gestió tributària. 

27/17 227/18 12/01/2018 XXXXX257S Ha quedat acreditat que no supera els ingressos bruts màxims. 

25/17 
 299/18 - 
499/18 

17/01/2018 XXXXX143P Ha quedat acreditat que no supera els ingressos bruts màxims. 

18/17 310/18 17/01/2018 XXXXX490P Ha quedat acreditat que no supera els ingressos bruts màxims. 

15/17 332/18 17/01/2018 XXXXX296H Ha quedat acreditat que no supera els ingressos bruts màxims. 

32/17 335/18 17/01/2018 XXXXX759L Ha quedat acreditat que no supera els ingressos bruts màxims. 

22/17 361/18 18/01/2018 XXXXX928J 
Ha quedat acreditat que no supera els ingressos bruts màxims.  I ha quedat 
acreditada la propietat de l’habitatge. 

31/17 
  390/18 -        

515/18 
   19/01/2018 XXXXX762X Ha quedat acreditat que no supera els ingressos bruts màxims. 

14/17 427/18 22/01/2018 XXXXX112B Ha quedat acreditat que no supera els ingressos bruts màxims. 

49/17 581/18 26/01/2018 XXXXX028T Ha quedat acreditat que no supera els ingressos bruts màxims. 

 
 

CONCLUSIONS  

A criteri del sotasignat es proposa el següent: 

 

PRIMER.- Estimar els recursos següents, atès que s’ha pogut verificar el 

compliment de les bases: 

 
Expedient Registre DNI 

51/17 335/18 18/01/2018 XXXXX085Q 

52/17 501/18 24/01/2018 XXXXX095F 

 

 

SEGON.- Desestimar el recurs següent, atès que s’ha pogut verificar l’incompliment 

de les bases:  

 
Expedient Registre DNI 

45/17 331/18 17/01/2018 XXXXX382Y 

                                

TERCER.- Aixecar la condició suspensiva a les sol·licituds següents ja que la 

documentació aportada compleix amb els requisits de les bases reguladores: 

Expedient Registre DNI 

27/17 227/18 12/01/2018 XXXXX257S 

25/17 
 299/18 - 
499/18 

17/01/2018 XXXXX143P 

18/17 310/18 17/01/2018 XXXXX490P 

15/17 332/18 17/01/2018 XXXXX296H 

32/17 335/18 17/01/2018 XXXXX759L 

22/17 361/18 18/01/2018 XXXXX928J 
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31/17 
  390/18 

-        
515/18 

   19/01/2018 XXXXX762X 

14/17 427/18 22/01/2018 XXXXX112B 

49/17 581/18 26/01/2018 XXXXX028T 

 

 

És el que s’ha informar a la Corporació no posant de manifest les circumstàncies 

d’oportunitat que motiva aquest informe.” 

 

Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 

887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei, de 

conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim Intern, 

s’acorda per unanimitat: 

  

PRIMER.- Estimar els recursos següents, atès que s’ha pogut verificar el 

compliment de les bases:            

 
Expedient Registre DNI Import 

51/17 335/18 18/01/2018 XXXXX085Q 
250,00 

€ 

52/17 501/18 24/01/2018 XXXXX095F 
250,00 

€ 

 

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació per import de 

500,00 €  amb càrrec als crèdits autoritzats en l’aplicació 12 23100 48200. 

 
 

TERCER.-  Desestimar el recurs següent, atès que s’ha pogut verificar 

l’incompliment de les bases: 

 
Expedient Registre DNI 

45/17 331/18 17/01/2018 XXXXX382Y 

QUART.- Aixecar la condició suspensiva a les sol·licituds següents ja que la 

documentació aportada compleix amb els requisits de les bases reguladores:  

Expedient Registre DNI Import 

27/17 227/18 12/01/2018 XXXXX257S 
250,00 

€ 

25/17 
 299/18 - 
499/18 

17/01/2018 XXXXX143P 
250,00 

€ 

18/17 310/18 17/01/2018 XXXXX490P 
250,00 

€ 

15/17 332/18 17/01/2018 XXXXX296H 
250,00 

€ 

32/17 335/18 17/01/2018 XXXXX759L 
250,00 

€ 

22/17 361/18 18/01/2018 XXXXX928J 
250,00 

€ 

31/17 
  390/18 -        

515/18 
   19/01/2018 XXXXX762X 

250,00 
€ 
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14/17 427/18 22/01/2018 XXXXX112B 
250,00 

€ 

49/17 581/18 26/01/2018 XXXXX028T 92,82 € 

 

 

CINQUÈ.- Notificar i publicar a la web municipal i al tauler d’edictes de 

l’Ajuntament els presents acords.  

 

SISÈ.- Comunicar el present acord al Departament de Tresoreria.   

 

I perquè consti, als efectes oportuns, amb l’advertiment de l’article 206 del 

ROFRJEL, per al qual l’acord certificat resta a reserva dels termes que resultin de 

l’aprovació de l’acta corresponent, es lliura aquesta d’ordre i amb el vistiplau de 

l’alcaldessa, a la vila de Canet de Mar, a dinou d’abril de dos mil divuit. 

 

Certifico       Vist i Plau 

La secretària accidental     L’alcaldessa 
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