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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

PREACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 28 DE SETEMBRE DE 2016 
 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter personal que 
contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de dades. 
 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 9.30 hores 
Hora que acaba:10.45 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primer tinent d’alcalde Jesús Marín Hernández 
Segon tinent d’alcalde Lluís Llovet Bayer 
Tercer tinent d’alcalde Laureà Gregori Fraxedas 
 

EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 

Quarta tinenta d’alcalde Assumpta Revoltós Vaquer 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària. També hi assisteix el senyor Lluís Viñas Peitabí, 
interventor. 

ORDRE DEL DIA 
 
1) Aprovació, si s’escau, de l’acta, de la sessió ordinària de la Junta de Govern 

Local de data  21.09.16  
2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Aprovació relació d’ajuts socials puntuals 
4) Aprovació relació de factures 
5) Aprovació relació de despeses 
6) Donar compte de la relació de decrets del 12 al 16 de setembre de 2016 

(núm. 984 al núm. 1001) 
7) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 21.09.16 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 21 de setembre de 2016 i de conformitat amb allò que es disposa a 
l’article 110 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i 
l’article 109 del ROF, per unanimitat se n’acorda l’aprovació. 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 

- Providència de 22 de setembre de 2016, del Jutjat Social número 8 de 
Barcelona, interposat per JJBT contra l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social (INSS), Tresoreria General de la Seguretat Social, Ajuntament de 
Canet de Mar y Mútua Universal MUGENAT,  en relació a la sol·licitud de 
pràctica de diligències del Jutjat en relació amb la prova a practicar el dia 
de l’acte del judici. 

 
Se’n dóna compte 
 

- Escrit presentat pel Procurador dels Tribunals, Sr. Francisco Javier 
Manjarin Albert, en data 27 de setembre de 2016, conjuntament amb la 
representació de l’empresa SOREA, SA davant els diversos Jutjat 
Contenciosos Administratius de Barcelona, sol·licitant la suspensió de tots i 
cadascun dels processos contenciosos administratius interposats per 
SOREA contra l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació a les controvèrsies 
relatives a l’aprovació de la tarifa del servei i a la fiscalització dels comptes 
d’explotació del servei que es relacionen tot seguit: 

 

Núm. de 
recurs 

Òrgan jurisdiccional 

95/2013 Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 1 de Barcelona 

182/2013 Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 7 de Barcelona 

10/2014 Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 8 de Barcelona 

217/2014 

 
Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 16 de Barcelona 

277/2014 
Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya 

428/2015 
Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya 

10/2016 Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya 

132/2016 

 

 

Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 15 de Barcelona 

 
 
Se’n dóna compte 
 
 
3.- APROVACIÓ RELACIONS D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
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Vista la relació de despeses número BSGG/37/2016 de data 23 de setembre de 
2016 per import de 133,05 €, corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social 
puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local, es contempla, en l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de 
necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió 
social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses 
amb càrrec a la partida 40 23100 48021 del vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2016. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de 
juliol de prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions 
d’urgència social 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada de Benestar Social i Gent Gran, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/37/2016, atorgant les 
quantitats que s’esmenten a les persones que es relacionen, en concepte d’ajuts 
socials puntuals: 
 

NÚM. BENEFICIARI CONCEPTE IMPORT 

201 I.S.F. llibres escolar /material escolar 71,50 

202 C.R.R. despeses sanitàries/medicaments/odontologia 61,55 

Import total relació BSGG/37/2016 133,05 
 
 
SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en 
el termini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 40 23100 
48021 del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 



S/iu 

 
4 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits 
en l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte 
d’una altra fiscalització plena a posteriori. 

 
4.- APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES 
 
Vista la relació de despeses de data 28 de setembre de 2016, de l’Ajuntament  
per import de 454.215,30 €, corresponent a la relació F/2016/57.  
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació econòmica per autoritzar l’aprovació de la despesa a les diferents 
partides que s’han d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici 
de 2016, que fou aprovat definitivament  pel Ple de l’Ajuntament en sessió 29 
de desembre de 2015.  
 
Vist  allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 02/2004, 
de 9 d’abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Administració 
Oberta, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 28 de setembre de 2016, 
de l’Ajuntament  per import de  454.215,30 €, corresponent a la relació 
F/2016/57.  
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016. 
 
 
5.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data  28 de setembre de 2016, de 
l’Ajuntament per import de  euros. 

Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació jurídica per autoritzar l’aprovació de la despesa a les diferents partides 
que s’han d’aplicar del vigent pressupost  per l’exercici de 2016, que fou aprovat 
definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió 29 de desembre de 2015.  

Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants del Text refós del Llei 
d’Hisendes Locals. 

vist el Decret d’alcaldia núm.743/2015 de 10 de juny, quan a delegacions 
d’alcaldia en Junta de Govern Local, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia d’Administració Oberta, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 28 de setembre de 2016, 
de l’Ajuntament per import de 153.48€ segons el detall següent,  

 

SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016.  
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Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de factures en els termes 
recollits en l’article 219.2 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), 
aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març. Les anteriors despeses desprès 
seran objecte d’una altra fiscalització plena a posteriori. 

 
6- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 12 AL 16 DE 
SETEMBRE DE 2016 (del núm. 984 al núm. 1001)T 
ICIO_INCLUSION_PLANTILLA] 

Num. Decret Data Títol 

DE0984/2016 12/09/2016 DESESTIMENT ACTIVITAT BOTIGA DE 
FRUITES DEL CARRER LLUÍS 
DOMÈNECH XX 

DE0985/2016 12/09/2016 INCOACIÓ RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL AL SENYOR FRL 

DE0986/2016 12/09/2016 RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 
CIVISME VBM 

DE0987/2016 12/09/2016 MANAMENT PAGAMENT A JUSTIFICAR 

DE0988/2016 12/09/2016 RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 
TINENÇA ANIMALS JJFP 

DE0989/2016 12/09/2016 BAIXA ACTIVITAT ASSESSORIA 
VERICAT VALL 65 

DE0990/2016 12/09/2016 INCOACIÓ EXP. SANCIONADOR JOMR 

DE0991/2016 12/09/2016 BAIXA ACTIVITAT RESTAURANT SA 
ROSA DEL BALMES 2. 

DE0992/2016 12/09/2016 INCOACIÓ SANCIONADOR 
GUINGUETA A JSM 

DE0993/2016 12/09/2016 BAIXA ACTIVITAT BOTIGA DE 
FRUITES DEL LLUÍS DOMÈNECH 25 

DE0994/2016 12/09/2016 RESOLUCIÓ EXPEDIENT 
SANCIONADOR CIVISME JGM 
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DE0995/2016 12/09/2016 MANAMENT DE PAGAMENT A 
JUSTIFICAR 

DE0996/2016 12/09/2016 INCOAR RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL A LSP 

DE0997/2016 15/09/2016 JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ 2015, 
PROTECCIÓ CIVIL 

DE0998/2016 15/09/2016 LÍNIES FONAMENTALS PRESSUPOST 
2017 

DE0999/2016 15/09/2016 Aprovació IRPF mes agost 2016 

DE1000/2016 15/09/2016 Sol·licitud subvenció programa 
garantia juvenil 

DE1001/2016 16/09/2016 Manament a justificar TEATRE 
OCTUBRE 

[FIN_INCLUSION_PLANTILLA] 
I 
7.- 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. 
 
7.1.-COMUNICACIÓ DE PRIMERA OCUPACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA 
I AMPLIACIÓ DE DOS HABITATGES ENTRE MITGERES SITUATS AL 
CARRER NOU, XX. 
  
Vista la instància presentada en data 09/08/2016 (RE4761) per la senyora MLC, 
en virtut de la qual comunica a l’Ajuntament la primera ocupació de les obres de 
reforma i ampliació de dos habitatges entre mitgeres situats al carrer nou, XX  

Vist l’informe favorable dels tècnics municipals, de data 13/09/2016,, el contingut 
del qual es transcriu a continuació: 

“Practicada una inspecció visual a les obres de reforma i ampliació de dos 
habitatges situats a l’edifici existent del carrer Nou, XX, s’ha constatat el 
següent: 
 



S/iu 

 
7 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

1.- Que les obres portades a terme s’ajusten en general al projecte pel 
qual es va concedir llicència d’obres majors, expedient 14/2015. 
Únicament cal indicar l’existència d’algunes modificacions en les 
distribucions interiors que s’han justificat amb la presentació dels plànols 
definitius “As built”. 
 
2.- Respecte a la sol·licitud de retorn de les fiances dipositades en 
concepte de garantia pels valors urbanístics en risc (1929,19 €.), i en 
concepte de garantia pels residus de la Construcció (150,00 €.) cal 
esmentar el següent: 
 

- En quant als elements urbanístics, aquests no han resultat afectats 
per les obres. 

- Pel que fa a la fiança per residus de la construcció, s’ha presentat el 
corresponent certificat de gestió de residus. 

 
Per tot l’esmentat, s’informa favorablement a la primera ocupació, així 
com al retorn de les fiances dipositades en concepte de garantia pels 
valors urbanístics en risc i en concepte de garantia pels residus de la 
construcció. 
 
Finalment, pel que fa a les taxes corresponents a la comprovació de 
la comunicació de la primera utilització i ocupació, d’acord amb 
l’ordenança fiscal núm. 20. “Taxa per llicències o la comprovació 
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme” article 6.1 i consultat el 
projecte tècnic es fa el següent càlcul: 
 
Detall                             Superfície actuació (construïda)          
Import 
 
Part fixa:                                                                                  300,46 € 
Part variable (0,75 €/m2):Habitatge 1 (PB) 67,64 m2 x 0,75 €       50,73 € 
                                         Habitatge 2 (PP) 97,50 m2x 0,75 €     73,12 € 
 
Suma                                                                                     424,31 €” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme, de data 19/09/2016, el contingut 
del qual es transcriu a continuació: 
 

“Una  vegada revisada la documentació presentada per la senyora MLC en 
virtut de la qual comunica a l’Ajuntament la primera ocupació de les obres 
de reforma i ampliació de dos habitatges entre mitgeres situats al carrer 
Nou, XX, de Canet de Mar, s’emet el següent informe en base als 
següents: 
 
ANTECEDENTS: 
 
I.- En data 26/01/2015 (RE402), la senyora MLC sol·licita llicència d’obres 
majors per a la reforma i ampliació de dos habitatges entre mitgeres 
situats al carrer Nou, XX. La llicència és concedida en virtut de l’acord de 
la Junta de Govern Local, en sessió de data 27/05/2015 (exp. 14/15). 
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II.- Mitjançant escrit de data 09/08/2016 (RE4761), la interessada 
comunica la primera ocupació de les obres portades a terme, aportant 
certificat final d’obra (visat 2014012477, de data 29/07/2016) i, en data 
25/08/2016 (RE4909), el certificat de gestió de terres, runes i altres 
residus de la construcció en instal·lació autoritzada. 
 
III.- Els tècnics municipals han efectuat visita de comprovació i han emès, 
en data 13/09/2016, informe favorable a la primera ocupació fent esment 
que les obres portades a terme s’ajusten al projecte que va obtenir 
llicència (exp. 14/15) i que els béns urbanístics municipals no han resultat 
afectats per les obres. 
 
Em correspon, d’acord amb el que  disposa l’article 188.3 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme (TRLUC), emetre el següent 
 
Fonaments de Dret: 
 
Primer.- La legislació aplicable és la següent: 
 

- Normes  Subsidiàries de Planejament aprovades per la  Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de data 16 d’octubre de 1991, 
i publicades en el DOGC núm. 1549 el 31 de gener de 1992, 

- arts. 187 i següents del TRLU, segons redacció de la Llei 3/2012, 
del 22 de febrer, 

- art. 75 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU). 

 
Segon.- D’acord amb el que estableix l’article 187bis TRLU, resta subjecte 
al règim de comunicació prèvia a l’ajuntament, d’acord amb el 
procediment que estableix la legislació de règim local, la primera utilització 
i ocupació dels edificis. La comunicació s’ha d’acompanyar de la certificació 
del facultatiu director que acrediti la data del finiment de les obres i del fet 
que aquestes s’han efectuat d’acord amb el projecte aprovat o amb les 
modificacions posteriors i les condicions imposades, i que l’edificació està 
en condicions d’ésser utilitzada (art. 75.1 RPLU). 
 
En el cas present, es tracta de la reforma d’un edifici, amb afectació a 
l’estructura, per a la qual s’ha exigit un projecte tècnic. 
 
Tercer.- Atès que la Llei d’Urbanisme subjecta al règim de comunicació 
prèvia a l’ajuntament la primera utilització i ocupació dels edificis i les 
construccions, cal observar el que disposa l’article 75 RPLU, relatiu al 
procediment a seguir en cas de primera utilització i ocupació dels edificis i 
les construccions: 
 
Article 75 
Primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions 
75.1 Per a la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions a 
què fa referència l’article 71.1.a), la persona promotora ha de comunicar 
prèviament la finalització de les obres a l’administració que va atorgar la 
llicència urbanística corresponent. La comunicació ha d’anar acompanyada 
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del certificat final d’obra expedit per la direcció facultativa de les obres, en 
què han de constar els fets següents: 
 
a) Data de finiment de les obres. 
 
b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el projecte 
tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la 
llicència urbanística atorgada. 
 
c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb 
l’ús autoritzat. 
 
75.2 Només es pot utilitzar i ocupar l’edifici o la construcció de què es 
tracti després que hagi transcorregut el termini d’un mes des de la 
presentació de la comunicació i el certificat a què fa referència aquest 
article o, si s’escau, de l’esmena de la comunicació o l’aportació dels 
documents requerits, sense que l’administració atorgant hagi manifestat la 
disconformitat de les obres executades amb el projecte tècnic autoritzat i 
les condicions de la llicència urbanística atorgada. 
 
D’acord amb l’informe tècnic emès en data 13/09/2016, les obres portades 
a terme s’ajusten al projecte a partir del qual es va obtenir llicència 
d’obres (exp. 14/15).  
 
Quart.- La competència per a emetre l’assabentat de la comunicació 
efectuada és de l’Alcaldia, si bé ha estat delegada en la Junta de Govern 
Local, mitjançant resolució DE0741/2015, de l’Alcaldia, de data 19 de juny 
de 2015, per la qual cosa, en els seus estrictes termes, caldrà que en 
l’acord de concessió es faci constar el següent:  
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta 
de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 743/2015, de 19 de juny. 
 
Per tot l’exposat, i vist l’informe dels tècnics municipals, s’informa 
favorablement la comunicació prèvia de primera ocupació efectuada. 
 
És el que s’informa perquè es procedeixi segons superior criteri.” 

 
Atès que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, i l’article 188.3 TRLU, amb l’emissió dels 
informes tècnic i jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de 19 de juny. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del TRLU, i l’article 118 i 
concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar, de 
conformitat amb tot el que s’ha exposat i vistos els informes transcrits, , de 
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conformitat amb la proposta de la Tinència d’Alcaldia de Territori, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat l’Ajuntament de Canet de Mar de la 
comunicació prèvia de la primera ocupació de les obres de reforma i ampliació de 
dos habitatges entre mitgeres situats al carrer nou, XX, presentada per la 
senyora MLC, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar les taxes urbanístiques per un import de quatre-cents vint-i-
quatre euros amb trenta-un cèntims (424,31 €). 
  
TERCER.- Disposar la devolució de les fiances dipositades en data 26/01/2015, 
en garantia dels valors urbanístics en risc, per import de mil nou-cents vint-i-nou 
euros amb dinou cèntims (1.929,19 €), i en garantia de la correcta gestió dels 
residus de construcció, per import de cent cinquanta euros (150,00 €). 
 
Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos 
en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria. 
 
7.4.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER ALS TREBALLS DE 
MANTENIMENT DE FAÇANA A L’EDIFICI SITUAT A L’AVINGUDA DOCTOR 
MARIÀ SERRA, XX. 
 
Vista la sol·licitud presentada en data 04/07/2016 pel senyor FBJ, en virtut de la 
qual sol·licita llicència d’obres menors per als treballs de manteniment de façana a 
l’edifici situat a l’Avinguda Doctor Marià Serra, XX. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de data 21/07/2016, el contingut 
del qual es transcriu a continuació: 
 

“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de 
referència es comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en 
la reparació del cantell de dos balcons i l’arrebossat i pintat de parets i baranes 
de la façana de l’edifici situat a la Riera Dr. Marià Serra, XX. Es preveu la 
instal·lació d’una bastida i es presenta l’assumeix de direcció facultativa per 
part d’un tècnic competent. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació tècnica aportada 
juntament amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 1960,20 € (IVA exclòs).  
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors amb les següents condicions: 

 
 El color d’acabat de les parets arrebossades de façana serà blanc o de la 

gama dels terrossos clars. Si es fan aplacats, el material utilitzat haurà de 
ser exprés per a exteriors i de la mateixa gama de colors.  

 
 De conformitat amb l’Annex “ocupació de la via pública amb elements 

auxiliars de les obres”, de l’Ordenança reguladora de la informació 
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urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sol, caldrà,  pel 
que fa a la bastida i ocupació de la via pública, respectar les 
següents condicions generals: 

 
o l’ocupació ha de quedar justificada pel desenvolupament de les obres. 
o limitar al mínim, tant l’ocupació superficial com la permanència. 
o l’ocupació de la via pública s’haurà d’adaptar a les exigències del trànsit 

de persones i vehicles. 
o no ha d’entorpir l’enllumenat públic, el mobiliari ni la senyalització. 
o cal senyalitzar, protegir i il·luminar l’element amb un mínim de 10 lux. 
o cal preveure un pas de vianants de 90 cm. d’amplada per  210 cm. 

d’alçada en condicions de seguretat. 
o L’ocupació de la via pública s’entén sempre provisional i mentre durin les 

obres.” 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme, de data 22/09/2016, el contingut 
del qual es transcriu a continuació: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 21/07/2016, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per als 
treballs de manteniment de façana a l’edifici situat a l’Avinguda Doctor Marià 
Serra, 65, sol·licitada pel senyor FBJ, s’emet el següent 

 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i 
precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder 
verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica 
l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència 
d’obra menor, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20. “Taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme” article 6.1.1, 
s’ha efectuat la liquidació, d’acord amb el càlcul següent: 

 
1. Tramitació de llicència d'obra menor amb projecte: 

 
 Amb sol·licitud de llicència prèvia: 168,21 € 
 Sense sol·licitud de llicència prèvia: 301,81 €  
 
Quant a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), s’ha 
efectuat una liquidació provisional del 4% del pressupost de referència, sobre 
un pressupost de 1.960,20€, d’acord amb el càlcul següent: 
 

Pressupost Tipus  Total 
1.960,20 € 4%  78,41 € 
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Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, consta acreditat que s’ha efectuat ambdós dipòsits, pels imports 
següents: 
 

Concepte Tipus  Total 
Valors urbanístics en risc 
(Mínim 60 €) 

2% pressupost 60,00 € 

 
Concepte Tipus  Tones Total 
Residus de la 
construcció 
(Mínim 150 €) 

11 €/t  150,00 € 

 
 

Quant a l’ocupació de la via pública, consta a l’expedient que durant el 
transcurs de les obres serà necessària la instal·lació d’una bastida, per la qual 
cosa s’ha efectuat la liquidació per aquest concepte, d’acord amb el càlcul 
següent: 

 
7m lineals x 30 dies x 0,54 € = 113,40 € 

 
 

En virtut de tot el que s’ha exposat, s’informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb els condicionants 
esmentats a l’informe tècnic de data 21/07/2016.” 

 
Atès que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals, i l’article 188.3 TRLU, amb l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
Atès que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se sol·licita, són 
conformes a la normativa urbanística vigent, d’acord amb els informes transcrits. 
 
Considerant que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència d’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors al senyor FBJ per als treballs de 
manteniment de façana a l’edifici situat a l’Avinguda Doctor Marià Serra, 65, sense 
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les següents condicions: 
 
 El color d’acabat de les parets arrebossades de façana serà blanc o de la gama 

dels terrossos clars. Si es fan aplacats, el material utilitzat haurà de ser exprés 
per a exteriors i de la mateixa gama de colors.  

 
 De conformitat amb l’Annex “ocupació de la via pública amb elements auxiliars 

de les obres”, de l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la 
intervenció dels actes d’edificació i ús del sol, caldrà,  pel que fa a la bastida 
i ocupació de la via pública, respectar les següents condicions 
generals: 
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o l’ocupació ha de quedar justificada pel desenvolupament de les obres; 
o limitar al mínim, tant l’ocupació superficial com la permanència; 
o l’ocupació de la via pública s’haurà d’adaptar a les exigències del trànsit de 

persones i vehicles; 
o no ha d’entorpir l’enllumenat públic, el mobiliari ni la senyalització; 
o cal senyalitzar, protegir i il·luminar l’element amb un mínim de 10 lux; 
o cal preveure un pas de vianants de 90 cm. d’amplada per  210 cm. d’alçada 

en condicions de seguretat; 
o l’ocupació de la via pública s’entén sempre provisional i mentre durin les 

obres. 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de setanta-vuit euros amb quaranta-un cèntims 
(78,41 €) i, en concepte de taxes urbanístiques,  la quantitat de cent seixanta-vuit 
euros amb vint-i-un cèntims (168,21 €). 
  
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la fiança en garantia 
dels valors urbanístics en risc, per import de seixanta euros (60,00 €), i la fiança 
per garantir la correcta gestió dels residus de la construcció, per import de cent 
cinquanta euros (150,00 €). Aquestes fiances es retornaran un cop comunicada la 
finalització de l’obra, un cop comprovat que els residus han estat dipositats en un 
gestor autoritzat i previ informe del tècnic municipal. 
 
Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos 
en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria. 
 
7.3.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA MILLORA I 
ADEQUACIÓ DEL TALLER DE FUSTERIA SITUAT AL RIAL DELS OMS, XX. 
 
Vista la sol·licitud presentada en data 29/07/2016 pel senyor AFG, en virtut de la 
qual sol·licita llicència d’obres menors per a la millora i adequació del taller de 
fusteria situat al Rial dels Oms, XX. 
 
Vistos els informes de l’arquitecta tècnica municipal, de dates 01/08/2016 i 
22/09/20156, el contingut dels quals es transcriu a continuació: 
 

“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de 
referència es comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en 
la millora i adequació del taller de fusteria ubicat a la nau del Rial dels Oms, 
11. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació tècnica aportada 
juntament amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 38.955,48 € (IVA exclòs). 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, ara bé, per tal de completar l’expedient caldria presentar l’assumeix 
d’un tècnic competent.” 
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“En relació a la sol·licitud de llicència d’obres menors per a la millora i 
adequació del taller de fusteria ubicat a la nau del Rial dels Oms, 11, s’ha 
presentat l’assumeix d’un tècnic competent, tal i com s’indicava al darrer 
informe emès pels Serveis Tècnics municipals. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació tècnica aportada 
juntament amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 38.955,48 € (IVA exclòs). 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme, de data 23/09/2016, el contingut 
del qual es transcriu a continuació: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 22/09/2016, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
millora i adequació del taller de fusteria situat al Rial dels Oms, 11, sol·licitada 
pel senyor AFG, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i 
precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder 
verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica 
l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- L’exercici de l’activitat disposa de permís municipal, concedit en virtut 
del Decret núm. 698/2004, de 22 de novembre, de l’Alcaldia (Exp. 3AD/2004). 
 
Tercer.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència 
d’obra menor, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20. “Taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme” article 6.1.1, 
s’ha efectuat la liquidació, d’acord amb el càlcul següent: 
 

1. Tramitació de llicència d'obra menor amb projecte: 
 
 Amb sol·licitud de llicència prèvia: 168,21 € 
 Sense sol·licitud de llicència prèvia: 301,81 €  
 
Quant a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), s’ha 
efectuat una liquidació provisional del 4% del pressupost de referència, sobre 
un pressupost de 38.955,48 €, d’acord amb el càlcul següent: 
 
Pressupost Tipus  Total 
38.955,48  € 4%  1.558,22 € 
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Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, consta acreditat que s’ha efectuat ambdós dipòsits, pels imports 
següents: 
 
Concepte Tipus  Total 
Valors urbanístics en risc 
(Mínim 60 €) 

2% pressupost 779,10 € 

 
Concepte Tipus  Tones Total 
Residus de la construcció 
(Mínim 150 €) 

11 €/t  150,00 € 

 
 
Quant a l’ocupació de la via pública, consta acreditat a l’expedient que 
l’interessat declara que no caldrà ocupar l’espai públic en el transcurs de les 
obres. 
 
CONCLUSIÓ: 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, s’informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb els condicionants 
esmentats a l’informe tècnic de data 22/09/2016.” 

 
Atès que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals, i l’article 188.3 TRLU, amb l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
Atès que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se sol·licita, són 
conformes a la normativa urbanística vigent, d’acord amb els informes transcrits. 
 
Considerant que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència d’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors al senyor AFG per a la millora i 
adequació del taller de fusteria situat al Rial dels Oms, XX, sense perjudici de 
tercers i salvat el dret de propietat. 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació en concepte d’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres (ICIO) per un import de mil cinc-cents cinquanta-vuit euros 
amb vint-i-dos cèntims (1.558,22 €) i, en concepte de taxes urbanístiques,  la 
quantitat de cent seixanta-vuit euros amb vint-i-un cèntims (168,21 €). 
  
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la fiança en garantia 
dels valors urbanístics en risc, per import de set-cents setanta-nou euros amb deu 
cèntims (779,10 €), i la fiança per garantir la correcta gestió dels residus de la 
construcció, per import de cent cinquanta euros (150,00 €). Aquestes fiances es 
retornaran amb posterioritat a la finalització de l’obra, un cop comprovat que els 
residus han estat dipositats en un gestor autoritzat i previ informe del tècnic 
municipal. 
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Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos 
en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria. 
 
  
7.4.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A L’ENDERROC 
D’UN AMPIT DE FINESTRA PER CONVERTIR-LA EN PORTA, A L’HABITATGE 
SITUAT AL CARRER SANTA LLÚCIA, XX. 
 
Vista la sol·licitud presentada en data 23/08/2016 per la senyora AES, en virtut de 
la qual sol·licita llicència d’obres menors per a l’enderroc d’un ampit de finestra 
per convertir-la en porta, a l’habitatge situat al carrer Santa Llúcia, XX. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de data 22/09/2016, el contingut 
del qual es transcriu a continuació: 
 

“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de 
referència es comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en 
enderrocar un ampit de finestra per convertir-la en porta a l’habitatge situat al 
carrer Santa Llúcia, XX, per la banda de l’immoble que dóna al C/ Sant Iscle, i 
millorar d’aquesta manera l’accessibilitat. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació tècnica aportada 
juntament amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 2.100 € (IVA exclòs). 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors amb les següents condicions: 
 

 L’acabat de la façana serà com a mínim arrebossat i pintat de color blanc o 
de la gama dels terrossos clars. Si es fan aplacats, el material utilitzat haurà 
de ser exprés per a exteriors i de la mateixa gama de colors.  
 
Finalment, indicar, que l’ordenança fiscal núm. 5 d’enguany, preveu en el seu 
article 5è. “Beneficis fiscals d’aplicació preceptiva”, el següent: 

 
“Gaudiran d’una subvenció equivalent al 90 per cent de la quota de 
l’impost el cost de les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin 
les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats.” 
 
Extrem que caldria tenir en compte en aquest cas ja que les obres 
proposades s’inclouen en aquest supòsit.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme, de data 22/09/2016, el contingut 
del qual es transcriu a continuació: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 22/09/2016, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a 
l’enderroc d’un ampit de finestra per convertir-la en porta, a l’habitatge situat 
al carrer Santa Llúcia, XX, sol·licitada per la senyora AES, s’emet el següent 
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INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i 
precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder 
verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica 
l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència 
d’obra menor, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20. “Taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme” article 6.1.1, 
s’ha efectuat la liquidació, d’acord amb el càlcul següent: 
 
1. Tramitació de llicència d'obra menor amb projecte: 
 
 Amb sol·licitud de llicència prèvia: 168,21 € 
 Sense sol·licitud de llicència prèvia: 301,81 €  
 
Tercer.- Quant a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), 
s’ha efectuat una liquidació provisional del 4% del pressupost de referència, 
sobre un pressupost de 2.100,00 €, d’acord amb el càlcul següent: 

 
Pressupost Tipus  Total 
2.100 € 4%  84,00 € 
 
No obstant, al projecte presentat es fa constar el següent: “L’actuació 
consisteix en l’enderroc de l’ampit de la finestra d’una habitació que dóna a la 
façana posterior amb front al carrer Sant Iscle de Vallalta. Actualment l’accés a 
l’immoble és únic pel carrer de Santa Llúcia, núm. XXX. 
 
Amb aquesta reforma, es pretén accedir a l’habitatge del primer pis 
directament i a peu pla des de la façana posterior, de tal manera que ens 
permet l’accessibilitat directa i suprimir les insalvables barreres 
arquitectòniques actuals.” 
 
L’Ordenança Fiscal núm. 5 preveu una subvenció preceptiva del 90 per cent de 
la quota d’aquest impost les instal·lacions o obres que afavoreixin les 
condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats, per la qual cosa la 
liquidació a efectuar és la següent: 
 
Pressupost Tipus  Quota Bonificació Liquidació A retornar 
2.100 € 4%  84,00 € 90 % 8,40 € 75,60 € 
 
 
Quart.- Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de 
la construcció, consta acreditat que s’ha efectuat ambdós dipòsits, pels imports 
següents: 

 
Concepte Tipus  Total 
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Valors urbanístics en risc 
(Mínim 60 €) 

2% pressupost 60,00 € 

 
Concepte Tipus  Tones Total 
Residus de la construcció 
(Mínim 150 €) 

11 €/t  150,00 € 

 
 

Quant a l’ocupació de la via pública, segons consta al projecte presentat, 
subscrit per l’arquitecte Joaquim Garcés Lanciano, no serà necessari ocupar-la 
en el transcurs de les obres. 
 
CONCLUSIÓ:  
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, s’informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb els condicionants 
esmentats a l’informe tècnic de data 22/09/2016.” 
 

Atès que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals, i l’article 188.3 TRLU, amb l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
Atès que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se sol·licita, són 
conformes a la normativa urbanística vigent, d’acord amb els informes transcrits. 
 
Considerant que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència d’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors a la senyora AES per a l’enderroc 
d’un ampit de finestra per convertir-la en porta, a l’habitatge situat al carrer Santa 
Llúcia, XX, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les 
següents condicions: 
 

- L’acabat de la façana serà com a mínim arrebossat i pintat de color blanc o 
de la gama dels terrossos clars. Si es fan aplacats, el material utilitzat 
haurà de ser exprés per a exteriors i de la mateixa gama de colors.  

  
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per un import de vuit euros amb 
quaranta cèntims (8,40 €) i, en concepte de taxes urbanístiques,  la quantitat de 
cent seixanta-vuit euros amb vint-i-un cèntims (168,21 €). 
  
TERCER.- Disposar el retorn a la interessada de la quantitat de setanta-cinc euros 
amb seixanta cèntims (75,60 €), liquidada en excés en concepte d’ICIO. 
 
QUART.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la fiança en garantia 
dels valors urbanístics en risc, per import de seixanta euros (60,00 €), i la fiança 
per garantir la correcta gestió dels residus de la construcció, per import de cent 
cinquanta euros (150,00 €). Aquestes fiances es retornaran un cop comunicada la 
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finalització de l’obra, un cop comprovat que els residus han estat dipositats en un 
gestor autoritzat i previ informe del tècnic municipal. 
 
Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos 
en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria. 
 
7.5. -APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PER A 
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS SOBRE L’IMPORT SOBRE BÉNS 
IMMOBLES DURANT L’EXERCICI 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. 

Vist l’informe de l’Interventor Municipal de data 27 de setembre, que es transcriu 
a continuació:  

 

 
“El funcionari sotasignat, Lluís Viñas Peitabí, interventor de l'Ajuntament de Canet 
de Mar, d'acord amb allò previst en l'article 214 del Text refós de la Llei 
d'Hisendes Locals, aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març, emet el següent: 

INFORME DE FISCALITZACIÓ 

NÚM. 086/2016 
ASSUMPTE: Bases específiques i convocatòria de subvencions IBI 2016 

 
I.- RELACIÓ DE FETS 
 

S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia la següent proposta d'acord 
per aprovació de la Junta de Govern: 
«PRIMER.- Aprovar les bases específiques i la convocatòria per a la 
concessió de subvencions per minorar la repercussió econòmica del 
pagament de l’IBI en contribuents amb situació econòmica desfavorida 
per a l’exercici 2016, la transcripció literal de les quals és la següent:  
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BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT 
D’UNA SUBVENCIÓ SOBRE L’IMPORT DE L’IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES, CORRESPONENT AL DOMICILI HABITUAL, PER 
MINORAR LA REPERCUSSIÓ ECONÒMICA DEL PAGAMENT DE L’IBI 
EN CONTRIBUENTS AMB SITUACIÓ ECONÒMICA DESFAVORIDA 
  

 Primera.- Objecte 
L’objecte d’aquestes bases específiques és la regulació de l’atorgament 
d’una subvenció sobre l’import de la quota líquida de l’impost sobre béns 
immobles corresponent al seu habitatge habitual a les persones amb una 
situació econòmica desfavorida. 
  
Segona.- Règim jurídic 
1. Les subvencions a les que fan referència aquestes bases tenen 
caràcter voluntari i eventual, són lliurament revocables en tot moment, 
no generen cap dret a l’obtenció de subvencions en anys posteriors i no 
es poden al·legar com a precedent, així com tenen caràcter no devolutiu. 
2. El procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en 
aquestes bases serà el de concurrència pública no competitiva. 
3. La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis 
establerts en la normativa general reguladora de les subvencions de 
l’Ajuntament de Canet de Mar i la restant normativa aplicable en matèria 
de subvencions. 
  

 

 
Tercera.- Condicions i requisits 

Podran sol·licitar la subvenció les persones que reuneixin els 
requisits següents: 

a)    estar empadronades en aquest municipi en l’habitatge pel qual es 
sol·licita l’ajut  abans del 1 de gener de 2016. 

b)    ser propietari o llogater de l’habitatge habitual (quan consti en el 
contracte de lloguer que l’IBI és a càrrec del llogater), o 
usufructuari de l’habitatge sempre i quan figuri com a subjecte 
passiu de l’IBI. 

c)    trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament 
i la resta d’administracions, i amb la Seguretat Social.  

d)    que el conjunt dels seus ingressos bruts i dels ingressos bruts de 
la resta de les persones que convisquin en l’habitatge i hi estiguin 
empadronades, no superin les quanties següents: 

  

Nombre de persones que conviuen a 
l’habitatge 

Ingressos bruts 
màxims 

1 11.292,75 € 
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2 13.551,30 € 

3 15.809,85 € 

4 18.068,40 € 

5 o més 20.326,95 € 

  
Quarta.- Quantia de la subvenció 
1.- L’import màxim individual de la subvenció no podrà superar l’import 
de la quota líquida del tribut de l’exercici corresponent o de l’import 
restant, en el cas que, d’acord amb la normativa, li sigui aplicable algun 
benefici fiscal, ni, en cap cas, els 250 euros. 
2.- El límit assenyalat en l’apartat anterior es podrà veure disminuït en el 
supòsit que a causa del nombre de sol·licituds presentades se superi la 
quantia prevista a la partida pressupostària aprovada per a aquesta 
subvenció. Donat el cas, s’haurà d’establir un prorrateig de les ajudes 
entre totes les persones beneficiàries d’aquesta subvenció.   
3.- L’import total màxim de la convocatòria és de 20.000 euros.  
4.- La subvenció s’aplicarà només a l’habitatge i no es subvencionarà, si 
és el cas, ni l’aparcament ni el traster en propietat. 
  
Cinquena.- Sol·licituds: documentació i  termini  
1. El procediment es tramitarà mitjançant convocatòria pública que 
s’ajustarà a allò que disposen aquestes bases. 
2. Les sol·licituds s’hauran de presentar, mitjançant model d’instància 
normalitzat, dins el termini establert a la convocatòria pública. 
3. A les sol·licituds caldrà adjuntar: 

a)    Sol·licitud formalitzada en l’imprès normalitzat. 
b)    Fotocòpia DNI o NIE del beneficiari i de la resta de persones que 

conviuen en l’habitatge pel qual es sol·licita la subvenció. 
c)    Declaració de la renda presentada a l’Agencia Tributària o 

declaració responsable de les persones que conviuen en l’habitatge 
fent constar que les dades que aporten son tots els ingressos bruts 
que perceben. 

d)    Autorització expressa  a l’Ajuntament de Canet de Mar de totes les 
persones que conviuen en l’habitatge per a que es puguin realitzar 
les consultes necessàries a les diferents administracions públiques, 
amb la finalitat de comprovar les circumstàncies expressades en la 
sol·licitud i el compliment dels requisits necessaris per al gaudiment 
de l’ajut. 

e)    En el cas de llogaters, contracte de lloguer on consti que l’IBI és a 
càrrec de l’inquilí. 

f)    Declaració responsable, segons model normalitzat, on es faci 
constar que tant el sol·licitant com les persones que convisquin amb 
ell (d’acord amb les dades que consten al padró d’habitants):  

-          no es troben en cap de les causes que impedeixen obtenir la 
condició de beneficiari d’una subvenció, d’acord amb el que 
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estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 

-          que  es troben al corrent de les seves obligacions tributàries 
vers la Seguretat Social i  l’Agència Tributària.  
4. Les sol·licituds i la documentació requerida s’han de presentar a 
partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP i fins 
al 11 de novembre de 2016, al registre general de l’Ajuntament o 
per qualsevol de les formes previstes en l’article 38 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú. 
Si la documentació fos incorrecta o incompleta es reclamarà a la 
persona sol·licitant el complement o la rectificació necessària en el 
termini de deu dies hàbils, s'advertirà que la no complementació 
s'entendrà com un desistiment i implicarà l'arxiu de la sol·licitud. 
La presentació d’una sol·licitud de subvenció comporta el 
coneixement i la plena acceptació d’aquestes bases. 

Sisena.- Resolució de les sol·licituds 
1. A la vista de les sol·licituds presentades, l’Àrea competent en la gestió 
tributària, determinarà les sol·licituds que compleixen els requisits i per 
tant tenen dret a la subvenció, i la quantia d’aquesta. La proposta 
s’elevarà a la Junta de Govern Local per al seu atorgament. 
Els contribuents que no reuneixin els requisits establerts a la vigent 
normativa per a la concessió de la subvenció, se’ls notificarà la 
desestimació de la seva sol·licitud. 
2. El termini màxim per a la resolució serà d’un mes des de la meritació 
del termini de presentació de la sol·licituds. 
3. La resolució de l’atorgament posarà fi a la via administrativa, contra la 
qual les persones interessades podran interposar, amb caràcter 
potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes, o bé recurs 
contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs que considerin 
convenient per a la defensa dels seus interessos. 
4. Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució 
expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud d’atorgament de la 
subvenció. 
5. No es podran concedir subvencions per una quantia superior al crèdit 
disponible. 
Setena.- Incompatibilitats 
Totes les subvencions o ajuts per pagar l’IBI de l’exercici 2016 són 
excloents o incompatibles entre elles. En conseqüència, donat el cas, la 
persona beneficiària tindrà dret només a una d’elles. 
Vuitena.- Crèdit pressupostari 
Aquesta subvenció anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària, 12 23100 
48000 que s’habiliti als efectes escaients i quedarà condicionada a 
l’habilitació de crèdit suficient i adequat al pressupost municipal vigent en 
funció de la dotació. 
Novena.- Pagament 
El pagament de la subvenció s’efectuarà, mitjançant transferència 
bancària, en el compte de l’entitat bancària indicat per la persona 
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beneficiària, una vegada comprovat que s’ha efectuat el pagament del 
rebut objecte de la subvenció.  
Desena.- Vigència 
Aquestes bases tindran vigència a partir de l’endemà de la seva 
publicació.  
Onzena.- Règim sancionador 
1. Les persones beneficiàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al 
règim sancionador que sobre sancions administratives estableix la 
normativa aplicable en matèria de subvencions, la Llei general 
pressupostària i la Llei general tributària. 
2. L’Ajuntament de Canet de Mar iniciarà un procediment de 
reintegrament de la subvenció concedida i abonada indegudament de 
conformitat amb la legislació vigent. 
Dotzena.- Publicitat 
La publicitat de les bases reguladores d’aquesta subvenció s’efectuarà 
mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i en el web municipal (www.canetdemar.cat)  
Tretzena.- Normativa aplicable 
En tot allò no previst en aquestes bases s’estarà al que disposen la 
normativa municipal general reguladora de les subvencions; la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 
general de subvencions i altra normativa concordant. 
SEGON.- Exposar les bases a informació pública pel termini de 20 dies, 
per tal que les persones interessades puguin presentar les reclamacions i 
suggeriments que considerin escaients. En cas que en aquest termini no 
es presentin ni reclamacions ni suggeriments, s’entendrà aprovat 
definitivament. 
TERCER.- Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència pública no 
competitiva, de subvencions per minorar la repercussió econòmica del 
pagament de l’IBI en contribuents amb situació econòmica desfavorida 
per a l’exercici 2016, i donar-li tan àmplia difusió com la prevista en el 
seu articulat.  
Les persones interessades a acollir-se a aquesta convocatòria hauran de 
presentar a les oficines municipals, a partir de l’endemà de la publicació 
de la convocatòria al BOP i fins al 11 de novembre de 2016 la 
documentació prevista a la base cinquena de les bases transcrites en el 
punt primer d’aquest acord. 
QUART.- Autoritzar la despesa de 20.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostaria, 12 23100 48000 del pressupost de l’exercici 
2016 i retenció de crèdit número 9085.» 
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
A) Amb caràcter general: 

 Text refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 
2/2004, de 5 de març. 

 Bases d'execució del pressupost de l'exercici 
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 Resolución de 2 de junio de 2008, de la Intervención General de la 
Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008, por el que se da 
aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley 
General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función 
interventora en régimen de requisitos básicos. 
B) Amb caràcter específic: 

 Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local, articles 21 i 91 i 
ss. 

 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 

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

 Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions en 
els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció 
econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg de l'Ajuntament de 
Canet de Mar, aprovada pel Ple en data 25 de març de 2004. 

III.- ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 
PRIMER.- La Base d’execució del Pressupost Municipal núm. 56, estableix 
que  
“En els termes recollits en l’apartat segon de l’article 219 del Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, la fiscalització prèvia es limitarà a 
comprovar els següents extrems: 

 L’existència de crèdit pressupostari i que el crèdit proposat és 
l’adequat a la naturalesa de la despesa i a l’obligació que es proposi 
contraure. En els casos en que es tracti de contraure compromisos 
de despeses de caràcter plurianual es comprovarà, a més, que es 
compleixi el preceptuat en la normativa vigent. 

 Que les obligacions o despeses es generin per l’òrgan competent. 
 Per a tot tipus d’expedients hauran d’efectuar-se, a més, les 

comprovacions addicionals que es determinin en les presents bases, 
podent l’òrgan interventor formular les observacions 
complementàries que consideri convenients, sense que aquestes 
tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la tramitació dels 
expedients corresponents.” 
SEGON.- Addicionalment a l’anterior, es comproven aquells 
aspectes que es recullen en l’Acord del Consell de Ministres de 30 
de maig de 2008, Fiscalització de Requisits Bàsics, en tot allò que 
sigui anàleg a la dimensió de l’Ajuntament. 

 

IV. ASPECTES FISCALITZATS 
4.1. Aspectes generals 
Primer.- Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat 
i suficient a la naturalesa de la despesa o obligació que es proposi 
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contraure. S'entendrà que el crèdit és adequat quan financi obligacions a 
contraure o nascudes i no prescrites a càrrec de l'Ajuntament o de 
l'Organisme Autònom, complint els requisits i regles pressupostàries de 
temporalitat, especialitat i especificació regulades en els articles 163, 167 
i 172 TRLHL i 24 i ss del RD 500/1990, de 20 d’abril.  
Consta expedit document RC 9085, per import de 20.000,00 €, contra 
aplicació pressupostària 12 23100 48000. 
Segon.- En els casos en què es tracti de contraure compromís de 
despeses de caràcter plurianual, que es compleixi allò preceptuat a 
l'article 174 del Text Refós de la Reguladora de les Hisendes Locals. No 
aplicable. 
Tercer.- Que les despeses o obligacions es proposen a l'òrgan competent 
per a l'aprovació, compromís de la despesa o reconeixement de 
l'obligació.  
Segons estableix l'article 185.1 del TRLHL, dins de l'import dels crèdits 
autoritzats en els pressupostos correspondrà l'autorització i disposició de 
les despeses al president o al Ple de l'entitat d'acord amb l'atribució de 
competències que estableixi la normativa vigent. 
L'article 23 de la LGS, referit al procediment d'atorgament de les 
subvencions en règim de concurrència competitiva, estableix que aquest 
s'iniciarà d'ofici mitjançant convocatòria aprovada per òrgan competent, 
sense concretar quin és aquest en el cas de les corporacions locals.  
Atès que la convocatòria es configura com un acte administratiu general -
no com una disposició normativa-, hom el pot inscriure en l'àmbit de les 
competències de l'Alcalde-President en el desenvolupament de la gestió 
econòmica del pressupost (art.21.1.f LRBL) o, en tot cas, i en defecte 
d'atribució expressa a altre òrgan municipal, en la competència de 
residual de l'Alcalde (article 21.1.s LRBRL). 
Sense perjudici de l'anterior, l'article 12.1 de l'Ordenança municipal 
reguladora de les bases de subvencions, aprovada pel Ple el 25 de març 
de 2004, estableix que la Junta de Govern Local és l'òrgan competent per 
acordar la convocatòria en règim de concurrència competitiva de les 
subvencions a què es refereix dita ordenança. 
Per la seva banda, l'article 23.1.a LGS, en regular el contingut mínim de 
la convocatòria, estableix que aquestes hauran d'incloure: «a) Indicació 
de la disposició que estableixi, en el seu cas, les bases reguladores i del 
diari oficial en que està publicada, llevat que en atenció a la seva 
especificitat aquestes s'incloguin en la pròpia convocatòria.» 
Per tant, la norma admet implícitament l'existència de dos tipus de bases 
reguladores: unes generals, de caràcter normatiu i vigència indefinida, 
l'aprovació de les quals correspon al Ple en els termes de l'article 17.2 
LGS, i unes altres singulars o específiques, que tindrien la naturalesa 
d'acte administratiu general, l'eficàcia de les quals es limitaria a un o 
diversos exercicis concrets. 
En conclusió, la competència per aprovar les bases específiques i 
convocatòria i la correlativa l'autorització de despesa s'ha d'entendre 
atribuïda a la Junta de Govern. 
Quart.- En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a 
despeses amb finançament afectat, es comprovarà que els recursos que 



S/iu 

 
26 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

els financen són executius, acreditant-se amb l’efectiva materialització de 
l’ingrés o l’existència de documents fefaents que acreditin la seva 
efectivitat, d’acord amb allò previst en l’article 173.6 TRLHL. No 
aplicable. 
Cinquè.- Que els expedients de compromís de despesa responen a 
despeses aprovades i, en el seu cas, fiscalitzades favorablement, i que 
L'import de les despeses que es proposada disposar no supera l'import de 
la despesa autoritzada. No aplicable. 
Sisè.- Que els expedients de reconeixement d'obligacions responen a 
despeses aprovades i compromeses, i en el seu cas, fiscalitzades 
favorablement. No aplicable. 
Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació 
material, que aquesta s’hagi produït i que sigui favorable. No aplicable. 
4.2.-Aspectes específics 
Primer.- Que existeixen les bases reguladores de la subvenció i que han 
estat, en el seu cas, publicades en el Butlletí Oficial corresponent. 
Consta aprovada l'Ordenança municipal reguladora de la concessió de 
subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de 
promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg de 
l'Ajuntament de Canet de Mar, aprovada inicialment pel Ple en data 25 de 
març de 2004, la qual, no havent-se presentat al·legacions durant el 
termini d'exposició al públic, quedà aprovada definitivament (Butlletí 
Oficial de la Província de data 18 de maig de 2004). 
No obstant l'anterior, no queda suficientment acreditat l'encaix de les 
bases específiques i convocatòria que es sotmeten a aprovació tinguin 
encaix en les bases generals aprovades pel Ple, vista la diferent 
ordenació que presenten en matèria de procediment d'atorgament 
(l'ordenança general no contempla la possibilitat de prorrateig, a 
diferència de les específiques), criteris de valoració per establir prelació 
de les sol·licituds (no previstos en les bases específiques), existència 
d'informe d'òrgan col·legiat en la instrucció del procediment (absent en 
les bases específiques) i determinació l'import màxim individual (les 
bases específiques no contemplen el límit el cost 50% del cost del fi 
públic, previst a les generals). 
En el supòsit que les bases específiques i convocatòria d'aquesta 
subvenció s'haguessin de regir per norma municipal diferent de 
l'anteriorment esmentada, aquest òrgan interventor considera que 
s'haurien d'aprovar pel Ple, segons allò previst en l'article 17 de la LGS. 
Cas contrari, caldria adequar el contingut d'aquestes a l'Ordenança 
aprovada pel Ple en data 25 de març de 2004. 
Segon.- Que en la convocatòria figuren els crèdits pressupostaris als 
quals s'imputa la subvenció i la quantia total màxima de les subvencions 
convocades, així com, en el seu cas, l'establiment d'una quantia 
addicional màxima, en aplicació de l'article 58 del Reglament de la Llei 
General de Subvencions. 
La base Quarta estableix l'import individual màxim de la subvenció: no 
podrà ser superior a la quota líquida de l'Impost sobre Béns Immobles de 
l'exercici 2016 o, en qualsevol cas, a 250 euros. Es preveu prorrateig en 
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el supòsit que les subvencions a atorgar superessin l'import total màxim 
autoritzat (20.000 €). 
La base Vuitena estableix que els crèdits pressupostaris d'aplicació de la 
despesa. 
Tercer.- Que en la convocatòria figuren els criteris de valoració de les 
sol·licituds i que aquests són conformes amb els establerts en les 
corresponents bases reguladores. 
Les bases específiques i convocatòria estableixen en la seva base Tercera 
els requisits que han de complir els beneficiaris, però no criteris de 
valoració, de manera que no és possible establir una prelació de les 
sol·licituds presentades en els termes previstos en l'article 22.1 de la 
LGS. En tot cas, fent ús de l'habilitació prevista en el darrer paràgraf del 
mateix precepte legal, la base Quarta estableix que es procedirà al 
prorrateig en el supòsit que les subvencions a atorgar superessin l'import 
total màxim autoritzat. 
Quart.- Quan es tracti d'expedients d'aprovació de despesa per la 
quantia addicional de l'article 58 del reglament de la Llei General de 
Subvencions, una vegada obtingut el finançament addicional als previstos 
en l'apartat primer,1, g), que no es supera l'import establert en la 
convocatòria. No aplicable. 
V.- OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES 
1.- Aquest òrgan interventor no té constància que la corporació hagi 
aprovat un Pla estratègic de subvencions, en els termes previstos en 
l'article 8.1 de la LGS, articles 10 a 15 del RLGS i article 10 de 
l'Ordenança municipal, instrument de planificació que es configura com a 
requisit previ de l'atorgament de subvencions. 
2.- Les bases específiques i convocatòria es sotmeten a aprovació amb 
posterioritat al termini general previst a l'article 12 de l'Ordenança 
municipal (31 de març). 
VI.- CONCLUSIONS 
S’informa DESFAVORABLEMENT la tramitació de l'expedient, pels 
incompliments assenyalats en l'apartat IV. L'objecció fiscal formulada 
suspendrà la tramitació de l'expedient, d'acord amb l'article 216.2.c del 
TRLHL. De conformitat amb l'article 217.1 TRLHL correspon a l'Alcaldessa 
resoldre la discrepància.’’ 
 

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.- Aprovar les bases específiques i la convocatòria per a la concessió de 
subvencions per minorar la repercussió econòmica del pagament de l’IBI en 
contribuents amb situació econòmica desfavorida per a l’exercici 2016, la 
transcripció literal de les quals és la següent:  
 
BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT D’UNA 
SUBVENCIÓ SOBRE L’IMPORT DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, 
CORRESPONENT AL DOMICILI HABITUAL, PER MINORAR LA 
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REPERCUSSIÓ ECONÒMICA DEL PAGAMENT DE L’IBI EN CONTRIBUENTS 
AMB SITUACIÓ ECONÒMICA DESFAVORIDA 
 
 

Primera.- Objecte 
 
L’objecte d’aquestes bases específiques és la regulació de l’atorgament d’una 
subvenció sobre l’import de la quota líquida de l’impost sobre béns immobles 
corresponent al seu habitatge habitual a les persones amb una situació 
econòmica desfavorida. 
 
Segona.- Règim jurídic 
 
1. Les subvencions a les que fan referència aquestes bases tenen caràcter 
voluntari i eventual, són lliurament revocables en tot moment, no generen cap 
dret a l’obtenció de subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com 
a precedent, així com tenen caràcter no devolutiu. 
 
2. El procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes 
bases serà el de concurrència pública no competitiva. 
 
3. La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis establerts 
en la normativa general reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de 
Canet de Mar i la restant normativa aplicable en matèria de subvencions. 
 
Tercera.- Condicions i requisits 
 
Podran sol·licitar la subvenció les persones que reuneixin els requisits 
següents: 
 
a) estar empadronades en aquest municipi en l’habitatge pel qual es sol·licita 

l’ajut  abans del 1 de gener de 2016. 
b) ser propietari o llogater de l’habitatge habitual (quan consti en el contracte 

de lloguer que l’IBI és a càrrec del llogater), o usufructuari de l’habitatge 
sempre i quan figuri com a subjecte passiu de l’IBI. 

c) trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament i la 
resta d’administracions, i amb la Seguretat Social.  

d) que el conjunt dels seus ingressos bruts i dels ingressos bruts de la resta 
de les persones que convisquin en l’habitatge i hi estiguin empadronades, 
no superin les quanties següents: 

 
Nombre de persones que 

conviuen a l’habitatge 
Ingressos bruts 

màxims 
1 11.292,75 € 
2 13.551,30 € 
3 15.809,85 € 
4 18.068,40 € 

5 o més 20.326,95 € 
 
 
Quarta.- Quantia de la subvenció 
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1.- L’import màxim individual de la subvenció no podrà superar l’import de la 
quota líquida del tribut de l’exercici corresponent o de l’import restant, en el 
cas que, d’acord amb la normativa, li sigui aplicable algun benefici fiscal, ni, en 
cap cas, els 250 euros. 
 
2.- El límit assenyalat en l’apartat anterior es podrà veure disminuït en el 
supòsit que a causa del nombre de sol·licituds presentades se superi la quantia 
prevista a la partida pressupostària aprovada per a aquesta subvenció. Donat 
el cas, s’haurà d’establir un prorrateig de les ajudes entre totes les persones 
beneficiàries d’aquesta subvenció.   
 
3.- L’import total màxim de la convocatòria és de 20.000 euros.  
 
4.- La subvenció s’aplicarà només a l’habitatge i no es subvencionarà, si és el 
cas, ni l’aparcament ni el traster en propietat. 
 
Cinquena.- Sol·licituds: documentació i  termini  
 
1. El procediment es tramitarà mitjançant convocatòria pública que s’ajustarà 
a allò que disposen aquestes bases. 
 
2. Les sol·licituds s’hauran de presentar, mitjançant model d’instància 
normalitzat, dins el termini establert a la convocatòria pública. 
 
3. A les sol·licituds caldrà adjuntar: 
 
a) Sol·licitud formalitzada en l’imprès normalitzat. 
b) Fotocòpia DNI o NIE del beneficiari i de la resta de persones que conviuen 

en l’habitatge pel qual es sol·licita la subvenció. 
c) Declaració de la renda presentada a l’Agencia Tributària o declaració 

responsable de les persones que conviuen en l’habitatge fent constar que 
les dades que aporten son tots els ingressos bruts que perceben. 

d) Autorització expressa  a l’Ajuntament de Canet de Mar de totes les 
persones que conviuen en l’habitatge per a que es puguin realitzar les 
consultes necessàries a les diferents administracions públiques, amb la 
finalitat de comprovar les circumstàncies expressades en la sol·licitud i el 
compliment dels requisits necessaris per al gaudiment de l’ajut. 

e) En el cas de llogaters, contracte de lloguer on consti que l’IBI és a càrrec 
de l’inquilí. 

f) Declaració responsable, segons model normalitzat, on es faci constar que 
tant el sol·licitant com les persones que convisquin amb ell (d’acord amb 
les dades que consten al padró d’habitants):  

 
- no es troben en cap de les causes que impedeixen obtenir la condició de 

beneficiari d’una subvenció, d’acord amb el que estableix l’article 13.2 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

- que  es troben al corrent de les seves obligacions tributàries vers la 
Seguretat Social i  l’Agència Tributària.  

 
4. Les sol·licituds i la documentació requerida s’han de presentar a partir de 
l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP i fins al 11 de novembre de 
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2016, al registre general de l’Ajuntament o per qualsevol de les formes 
previstes en l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú. 
 
Si la documentació fos incorrecta o incompleta es reclamarà a la persona 
sol·licitant el complement o la rectificació necessària en el termini de deu dies 
hàbils, s'advertirà que la no complementació s'entendrà com un desistiment i 
implicarà l'arxiu de la sol·licitud. 
 
La presentació d’una sol·licitud de subvenció comporta el coneixement i la 
plena acceptació d’aquestes bases. 
 
 
 
Sisena.- Resolució de les sol·licituds 
 
1. A la vista de les sol·licituds presentades, l’Àrea competent en la gestió 
tributària, determinarà les sol·licituds que compleixen els requisits i per tant 
tenen dret a la subvenció, i la quantia d’aquesta. La proposta s’elevarà a la 
Junta de Govern Local per al seu atorgament. 
 
Els contribuents que no reuneixin els requisits establerts a la vigent normativa 
per a la concessió de la subvenció, se’ls notificarà la desestimació de la seva 
sol·licitud. 
 
2. El termini màxim per a la resolució serà d’un mes des de la meritació del 
termini de presentació de la sol·licituds. 
 
3. La resolució de l’atorgament posarà fi a la via administrativa, contra la qual 
les persones interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs 
de reposició en el termini d’un mes, o bé recurs contenciós administratiu, o 
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus 
interessos. 
 
4. Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució 
expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud d’atorgament de la subvenció. 
 
5. No es podran concedir subvencions per una quantia superior al crèdit 
disponible. 
 
Setena.- Incompatibilitats 
 
Totes les subvencions o ajuts per pagar l’IBI de l’exercici 2016 són excloents o 
incompatibles entre elles. En conseqüència, donat el cas, la persona 
beneficiària tindrà dret només a una d’elles. 
 
Vuitena.- Crèdit pressupostari 
 
Aquesta subvenció anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària, 12 23100 
48000 que s’habiliti als efectes escaients i quedarà condicionada a l’habilitació 
de crèdit suficient i adequat al pressupost municipal vigent en funció de la 
dotació. 
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Novena.- Pagament 
 
El pagament de la subvenció s’efectuarà, mitjançant transferència bancària, en 
el compte de l’entitat bancària indicat per la persona beneficiària, una vegada 
comprovat que s’ha efectuat el pagament del rebut objecte de la subvenció.  
 
Desena.- Vigència 
 
Aquestes bases tindran vigència a partir de l’endemà de la seva publicació.  
 
 

 
 
Onzena.- Règim sancionador 
 
1. Les persones beneficiàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al 
règim sancionador que sobre sancions administratives estableix la normativa 
aplicable en matèria de subvencions, la Llei general pressupostària i la Llei 
general tributària. 
 
2. L’Ajuntament de Canet de Mar iniciarà un procediment de reintegrament de 
la subvenció concedida i abonada indegudament de conformitat amb la 
legislació vigent. 
 
 
Dotzena.- Publicitat 
 
La publicitat de les bases reguladores d’aquesta subvenció s’efectuarà 
mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
en el web municipal (www.canetdemar.cat)  
 
Tretzena.- Normativa aplicable 
 
En tot allò no previst en aquestes bases s’estarà al que disposen la normativa 
municipal general reguladora de les subvencions; la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
pel que s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions i altra 
normativa concordant. 
 

SEGON.- Exposar les bases a informació pública pel termini de 20 dies, per tal 
que les persones interessades puguin presentar les reclamacions i suggeriments 
que considerin escaients. En cas que en aquest termini no es presentin ni 
reclamacions ni suggeriments, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
TERCER.- Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència pública no 
competitiva, de subvencions per minorar la repercussió econòmica del pagament 
de l’IBI en contribuents amb situació econòmica desfavorida per a l’exercici 2016, 
i donar-li tan àmplia difusió com la prevista en el seu articulat.  
 
Les persones interessades a acollir-se a aquesta convocatòria hauran de 
presentar a les oficines municipals, a partir de l’endemà de la publicació de la 
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convocatòria al BOP i fins al 11 de novembre de 2016 la documentació prevista a 
la base cinquena de les bases transcrites en el punt primer d’aquest acord. 
 
QUART.- Autoritzar la despesa de 20.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostaria, 12 23100 48000 del pressupost de l’exercici 2016 i retenció de 
crèdit número 9085. 
 
 
 
 
 
 
CI_I 
8.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses 
d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 10.45 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcaldessa 
 
 
Núria Mompel i Tusell    Blanca Arbell i Brugarola  
 


