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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA
20 DE DESEMBRE DE 2017
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: 17.15 hores
Hora que acaba: 18.18 hores
Lloc: Sala de Juntes

PRESIDEIX

Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa
HI ASSISTEIXEN
Primer tinent d’alcalde Pere Xirau i Espàrrech
Segon tinent d’alcalde Lluís Llovet i Bayer
Tercera tinenta d’alcalde Raquel Serra i Lerga
Quarta tinenta d’alcalde Sílvia Tamayo i Mata
Cinquè tinent d’alcalde Josep M Masvidal i Serra
ACTUA COM A SECRETARI
Bernat Costas i Castilla, secretari
ORDRE DEL DIA
1) Aprovació, si s’escau, de l’acta, de la sessió ordinària de la Junta de Govern
Local de data 13.12.17
2) Donar compte Resolucions Judicials
3) Aprovació ajuts socials puntuals números 47,48 i 50/2017
4) Aprovació justificació subvencions cultura convocatòria 1/2016
5) Aprovació justificació subvencions joventut convocatòria 1/2016
6) Aprovació concessió subvencions concurrència competitiva 1/2017
7) Aprovació atorgament subvenció IBI 2017
8) Aprovació sisena i última certificació execució obres de reconstrucció estructural
de la Sala Odèon
9) Aprovació tercera i última certificació obres d’instal·lació enllumenat i
arranjament Passeig Marítim
10) Adjudicació contracte de dinamització juvenil de la Masoveria
11) Adjudicació contracte obres urbanització carrer Nou
12) Adjudicació contracte subministrament material enllumenat públic
13) Concessió llicència d’obres majors per a la nova distribució interior i
actualització de les instal·lacions a la normativa actual de l’habitatge unifamiliar
aïllat situat al carrer Francesc Corbera, XX
14) Concessió llicència d’obres menors per ala reforma interior del local situat a la
Riera Gavarra, XX, per destinar-lo a Clínica Dental
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15) Concessió de llicència d’obres menors per a escomesa a la xarxa general de
clavegueram al carrer Verge de Montserrat, XX
16) Concessió de llicència d’obres menors per al canvi dels bordons de vorera per
uns de remuntables per a vehicles al carrer València, XX
17) Aprovació incoació de procediment de declaració de caducitat de la llicència
d’obres 96/1999
18) Aprovació incoació de procediment de declaració de caducitat de la llicència
d’obres 210/2005
19) Donar compte de la relació de decrets del 4 al 10 de desembre de 2017
(números del 1441 al 1463)
20) 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 13.12.17
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària
del dia 13 de desembre de 2017 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.
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES
MUNICIPALS
2.1.- Sentència núm. 267/13, de data 17 de juliol de 2013, rebuda del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, rebuda en data 14 de desembre de
2017, en relació al Recurs Ordinari número 189/2011-I, interposat per la Comunitat
de Propietaris Canet Platja, contra l’Ajuntament de Canet de Mar, acordant
desestimar l’esmentat recurs, interposat contra la desestimació presunta de la
petició presentada davant l’Ajuntament de Canet de Mar, el dia 1 de febrer de
2011, per la qual es permetés la circulació durant totes les hores del dia, al carrer
Vall.
Se’n dóna compte a la Junta
3.- APROVACIÓ AJUTS SOCIALS PUNTUALS NÚMEROS 47, 48 i 50/2017
3.1.- APROVACIÓ AJUTS SOCIALS PUNTUALS NÚMEROS 47 i 48/2017
Vista la relació de despeses número BSGG/47/48/2017 de data 13 de Desembre de
2017 per import de 3594,83€ 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
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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 48400 del vigent pressupost ordinari i únic per
l’exercici de 2017.
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.
1191/2016, de 22 de novembre, de conformitat amb la proposta de la Regidoria
delegada de Benestar social i gent gran i Règim intern, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/47-48/2017, atorgant els
ajuts socials puntuals que s’esmenten als beneficiaris i fer efectives les quantitats
relacionades als endossataris segons quadre següent:
RELACIÓ
NÚM.:
BSGG/47-48/2017
NÚM

Benificari

CONCEPTE

data: 13-12-17
IMPORT

aprovat

ENDOSSATARI

252

Lloguer

440,00€

El mateix

253

Lloguer

300,00€

El mateix

46771593N

254

Material Escolar

40,00€

CEIP Turó del Drac

S0800447E

255

Desplaçaments

18,90€

El mateix

49792361Y

256

Act. Escolars

150,00€

Escola Misericòrdia

Q5855712E

257

Act. Extraescolars

444,00€

AMPA Escola Turó del Drac G64580731

258

Subm-Aigua

259

Lloguer

260

Llicència Arranj.

261

Material escolar

262

Subm/Aigua

190,47€

SOREA, SL

A08146367

263

Lloguer

450,00€

El mateix

45548068H

264

Desintoxicació

200,00€

OBINSO

G08458051

265

Subm/Aigua

216,68€

SOREA, SL

A08146367

266

Act. Escolars

160,00€

CEIP Escola Misericòrdia

Q5855712E

267

Act. Escolars

150,00€

CEIP Turó del Drac

S0800447E

268

Act.Extraescolar

138,00€

AMPA Escola Turó del Drac

G64580731

Total

88,57€

38415311K

SOSREA, SL

A08146367

240,00€

El mateix

53063163R

388,21€

Ajuntment

P0803900J

CEIP Turó del Drac

S0800447E

80,00€

3594,83 €
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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
48400 del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2017.
QUART.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals.
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.
3.2.- APROVACIÓ AJUTS SOCIALS PUNTUALS NÚMERO 50/2017
Vista la relació de despeses número BSGG/50/2017 de data 20 de desembre de
2017 per import de 1621,43€ 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 48400 del vigent pressupost ordinari i únic per
l’exercici de 2017.
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.
1191/2016, de 22 de novembre, de conformitat amb la proposta de la Regidoria
delegada de Benestar social i gent gran i Règim intern, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/50/2017, atorgant els ajuts
socials puntuals que s’esmenten als beneficiaris i fer efectives les quantitats
relacionades als endossataris segons quadre següent:
RELACIÓ
NÚM.:

BSGG/50/2017

data: 20-12-17
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NÚM

Benificari

CONCEPTE

IMPOR
T

aprovat

ENDOSSATARI

269

Desp. Odontologia

346,00€ El mateix

38779444H

270

Subm/Llum

142,48€ GAS NATURAL FENOSA

A08431090

271

100,00€ CEIP Turó del Drac

S0800447E

272

Llibres/mat. escolar
Lloguer/hipoteca
mensual

260,08€ El mateix

77614168R

273

Habitatge/Fiances

562,32€ El mateix

39969941N

274

Hab. Taxes/Impostos

275

Llibres/mat. Escolar

Total

A.I.A

77528101T

146,50€ FEDAC-CANET

64,05€

G65058349

1621,43 €

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
48400 del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2017.
QUART.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals.
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 JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS CULTURA CONVOCATÒRIA
1/2016
RELACIÓ DE FETS
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 9 de març de 2016 va aprovar la
convocatòria 1/2016, en règim de concurrència competitiva, de subvencions en els
àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic,
festiu, o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, per l’exercici
2016, establint els crèdits pressupostaris i la quantitat màxima de les subvencions
a atorgar, en funció de les finalitats.
En el cas del programa de cultura l’import de la convocatòria ascendia a 20.000
euros.
Vista la valoració de les sol·licituds presentades que féu l’òrgan col·legiat previst en
l’ordenança general de subvencions, i tot i l’informe desfavorable d’Intervenció, la
Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 30 de novembre de 2016, va aprovar
per via d’urgència l’atorgament de les subvencions previstes en la convocatòria
1/2016 i el pagament de la bestreta del 50 per 100.

I/pp

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Quant al programa de cultura, les subvencions atorgades i les bestretes foren les
següents:
NIF

Import
atorgat

Bestreta
pagada

Programació activitats

G62332416

3.037

1.518,50

AMICS DE LA SARDANA
DE CANET DE MAR

Gran nit de la sardana

G64512361

1.370

685

ASSOC.AMICS DEL
BALL DE CANET DE
MAR

Sessions de
ball/Carnaval/ST.Josep/fi de
curs/Tots Sants i Nadal

G63474365

2.481

1.240,50

ASSOC.CULTURAL
SOROLL.SOM

Temporada 2016

G64666696

1.259

629,50

ASSOC.CENTRE
D’ESTUDIS CANETENCS

Publicació
llibre/exposició/manteniment
web/traduccions.

G63078521

1.334

667

ASSOC.CENTRE
D’ESTUDIS
LL.DOMENECH I
MONTANER (CELDIM)

Edicions 7 i 8

G66152349

2.222

1.111

COLLA DIABLES DE
CANET DE MAR

Manteniment colla Diables

J64244502

2.000

1.000

EDICIONS ELS DOS
PINS SOCIETAT
CULTURAL

Dietari de Canet de Mar

G60956992

1.296

-----------

PLATAFORME PER LA
LLENGUA
COL.L’ESBARZER

Activitats 2016

G60417631

2.037

1.018,50

ASSOC. CULTURAL
MARES MALABARISTES

Fira mercat/Som
Africa/activitats 2016

G66138447

1.185

592,50

ASSOC.ORFEO
MISERICÒRDIA

Concert Requiem de Fauré

G66433806

1.185

592,50

ASSOC.PERKUTES DE
CANET

Taller percussió Garrofers i
asooc.CAIEV

G64776222

593

296,50

19.999,00

9.351,50

Nom entitat

Projecte sol·licitud
subvenció

ASSOC.CULTURAL
PLATAFORMA ODEON
(ACPO)

TOTAL

El punt 9è de la convocatòria regulava la justificació de les subvencions en els
següents termes:

“9.1.- Per percebre les subvencions atorgades és necessari haver fet el fi públic i

presentar a l’Ajuntament, com a màxim el dia 31 de gener de cada exercici,
referent a les subvencions atorgades en l’exercici anterior. Aquest termini té
caràcter improrrogable.
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9.2.- La documentació que hauran de presentar els beneficiaris, que serà valorada
per cada regidoria, és la següent:

a. Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, que en cada cas

b.
c.

d.

esmentarà els elements que permetin comptabilitzar un major o menor grau
de realització, d’acord amb els termes de la sol·licitud, com ara nombre
d’equips participants i categories, en les esportives, o nombre d’obres de
teatre, actuacions, concerts o altres manifestacions audiovisuals, en les
activitats d’aquesta naturalesa, sempre fetes dins del període al que se
circumscriu la subvenció
Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la
documentació gràfica que hagués generat la publicitat de l’acte
Una relació classificada de les despeses i les inversions de l’activitat, amb la
identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió i, si
s’escau, la data de pagament. En cas que la subvenció s’atorgui d’acord amb
un pressupost, s’indicaran les desviacions que hi hagi hagut
Les factures corresponents a les despeses derivades de l’activitat, ajustades
al pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades dintre del
període corresponent al seu exercici. Les factures que justifiquin l’import
subvencionat hauran de reunir els requisits següents:

•
•
•
•

Seran originals
Aniran a nom del beneficiari de la subvenció
Faran referència a despeses generades per l’activitat objecte de subvenció
Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els
següents:

•
•
•
•
•
•

Identificació clara del beneficiari (nom i NIF)
Identificació NIF del contractista
Número de factura
Lloc i data d’emissió de la factura
Descripció del subministrament servei
Tipus tributari quota de l’IVA i en cas que quedi repercutida dins el preu, que
consti IVA inclòs
Retenció en concepte d’IRPF en el cas de serveis professionals

•

No obstant l’establert en l’apartat anterior, serà suficient la presentació de
tiquets o vals en els casos següents:
•
•
•
•
•

Vendes al menor
Transport de persones
Serveis d’hostaleria i restauració
Subministrament de begudes i comestibles
Revelat de fotografies
Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són:

•

Número
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•
•
•

NIF de l’emissor
Tipus de gravamen o expressió IVA inclòs
Contraprestació total

a. La liquidació econòmica de l’activitat
b. Un certificat del president de l’entitat subvencionada que acrediti la
c.

justificació de l’aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou
concedida
Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat
l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la procedència”

Vista la documentació justificativa presentada pels beneficiaris de les subvencions
atorgades en la convocatòria 1/2016 pel que fa al programa de cultura.
Vist l'informe emès per la tècnica de cultura, 6 de març de 2017, que es transcriu a
continuació:
«Mercè Valls Melendres, tècnica de Cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar, comarca del
Maresme, en relació a la justificació de subvencions en l’àmbit de cultura, d’acord amb
l’establert a la convocatòria 1/2016 emet el següent:
INFORME
Primer.- Vist allò que es determina a l’article 19 de l’ordenança reguladora de la
concessió de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de
promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de
Mar, en relació a la documentació per a la justificació de subvencions atorgades per part
d’aquest ajuntament.
Segon.- Vist allò que es determina a l’article 9 de la convocatòria 1/2016 en règim de
concurrència competitiva de subvencions de l’Ajuntament de Canet de Mar segons el qual
per justificar la subvenció cal presentar la següent documentació:
-Memòria detallada (l’ajuntament proporciona un model)
-Exemplar que acrediti la publicitat de l’acte
-Relació classificada de despeses amb factures o tiquets en el cas de depeses de vendes al
menor, transports de persones, serveis d’hostaleria i restauració, subministrament de
begudes i comestibles, revelat de fotografies.
-La liquidació econòmica de l‘activitat (l’ajuntament proporciona un model)
-Un certificat del president que acrediti la justificació de l’aplicació de la subvenció a la
finalitat per a la qual fou concedida.
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-Una relació detallada dels ingressos (Està al model de la liquidació econòmica que
proporciona l’ajuntament)
Tercer..- Atès que la Junta de Govern Local de data 9 de març de 2016 va aprovar la
convocatòria 1/2016, en règim de concurrència competitiva, de subvencions en els àmbits
cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o
qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, per a l’exercici 2016, establint
els crèdits pressupostaris i la quantia màxima de les subvencions a atorgar, en funció de
les finalitats.
Quart.- Atès que en el corresponent a les competències d’aquest Àrea es va concretar en
les següents finalitats i quantitats en la Junta de Govern Local de data 30 de novembre de
2016 :
Entitat

Projectes

Quantitat

ACPO

Temporada 2016

3.037€

Amics de la Sardana

XXa Gran Nit de la Sardana

1.370€

Amics del Ball

Festes populars, SGAE i
gestoria

2.481€

Associació Soroll.som

Formació, Instruments,
Assegurança, alumnes

1.259€

Centre d'Estudis Canetencs

Publicació llibre
comunicacions

1.334€

Centre d'Estudis Lluís Domènech i
Montaner (CELDIM)

Domenechianna núm 7 i 8

2.222€

Colla de Diables

Assegurança, formació,
manteniment

2.000€

Edicions els 2 Pins

Reedició Dietari Marià Serra

1.296€

Mares malabaristes

Tallers d'art i cultura i Som
Àfrica

1.185€

Orfeó Misericòrdia

Actes anuals i concert 25 de
setembre

1.185€

Perkutes de Canet de Mar

Taller percussió

Plataforma per la llengua

Cinema Infantil,
presentacions de llibres,
scrabble i jocs de llengua.

593€
2.037€

Cinquè.- Atès que el Decret d’alcaldia número 383/2016 de data 28 d’abril de 2016
aprova el conveni de col·laboració amb el Centre Parroquial que regula la concessió de la
subvenció directa per a l’organització del Concurs de Teatre Pedracastell per un import de
2.650€ i que amb data 30 de gener de 2017 van presentar la documentació justificativa de
la subvenció.
Vista la documentació presentada per totes les entitats a mode de justificació s’ha donat
de termini a les entitats del 27 de febrer al 3 de març per esmenar aquella documentació
que no era correcte i/o també aportar la documentació complementaria que en tots els
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casos com a mínim es tractava del certificat signat pel president o presidenta de que la
subvenció s’havia destinat al projecte atorgat.
Atès que passat aquest període d’esmena la documentació justificativa de les subvencions
és la següent i se’n deriven les següents consideracions:
Model
Liquidació
justificació econòmica
Nom entitat Memòria Publicitat
de despeses al model de
i ingressos la memòria

ACPO

Ens
remet a
l’arxiu de
Vil·la
Flora i es
Presentat
Presentat i
constata
correcte
i correcte
la inserció
del suport
municipal
a la
publicitat

Presentat i
correcte

Factures i
tiquets

Relació
Certificat
detallada
destí
d’ingressos subvenció

Presentat i
correcte.

Presentat i Presentat i
correcte
correcte

La despesa
acreditada
duplica la
subvenció
rebuda.

Presentat i
correcte

Presentat i
correcte.

Presentat i Presentat i
correcte
correcte

Amics de la
Sardana

Presentat
Presentat
i per
i correcte
millorar

Presentat i Presentat i
correcte
correcte

Amics del
Ball

Hi ha errades Hi ha errades Presentat i
materials
materials
correcte.
però amb la
documentació
La despesa
Presentat Presentat
que presenta
acreditada
i correcte i correcte
és suficient
duplica la
per acreditar
subvenció
les despeses
rebuda
realitzades

Presentat i Presentat i
correcte
correcte

Soroll.som

Hi ha errades
materials
però amb la
documentació
Presentat No fan
que presenta
i correcte publicitat
és suficient
per acreditar
les despeses
realitzades

Presentat i
correcte

La despesa
acreditada
duplica la
subvenció
rebuda

Presentat i
correcte

La despesa
acreditada
duplica la
subvenció
rebuda
Presentat i
correcte

CEC

Presentat Presentat
i correcte i correcte

Presentat i
correcte

Presentat i
correcte.

Presentat i
correcte.
La despesa
acreditada
s’ajusta a la

Presentat i Presentat i
correcte
correcte
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subvenció
rebuda

CEDIM

Hi ha errades Hi ha errades
materials
materials
però amb la però amb la
documentació documentació
Presentat Presentat
que presenta que presenta
i correcte i correcte
és suficient
és suficient
per acreditar per acreditar
les despeses la liquidació
econòmica
realitzades

Presentat i
correcte.
La despesa
acreditada
supera la
subvenció
rebuda però
no la duplica

Hi ha factures N’hi ha una
Presentat i
no vàlides per cadascun
correcte.
però amb la dels projectes
documentació
La despesa
que presenta
acreditada
és suficient
s’ajusta a la
per acreditar
subvenció
les despeses
rebuda
realitzades

Colla de
Diables

Presentat
i correcte

Ed 2 Pins

No
No
No presentat No presentat
No presentat
presentat presentat

No fan

Presentat i
correcte
Mares
Presentat Presentat
Malabaristes i correcte i correcte

Presentat i
correcte

Presentat i
correcte

Presentat i
correcte
Perkutes de Presentat
Canet
i correcte

No fan

Presentat i
correcte

Presentat Presentat
i correcte i correcte

Presentat i
correcte

No
presentat

No
presentat

No
presentat

Presentat i Presentat i
correcte
correcte

La despesa Presentat i Presentat i
acreditada no correcte
correcte
arriba a la
quantitat
atorgada de
la subvenció
Presentat i
correcte.

Presentat i Presentat i
correcte
correcte

La despesa
acreditada
duplica la
subvenció
rebuda
Presentat i
correcte

Plataforma
llengua

Presentat i
correcte.

Presentat i
correcte

La despesa
acreditada
duplica la
subvenció
rebuda
Presentat i
correcte

Orfeó
Presentat Presentat
Misericòrdia i correcte i correcte

Presentat i Presentat i
correcte
correcte

Presentat i
correcte.
La despesa
acreditada
supera la
subvenció
rebuda però

Presentat i Presentat i
correcte
correcte
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no la duplica
Presentat i
correcte

Centre
Parroquial

Presentat Presentat
i correcte i correcte

Presentat i
correcte

Presentat i
correcte.

Presentat i Presentat i
correcte
correcte

La despesa
acreditada
supera la
subvenció
rebuda però
no la duplica.
La despesa
s’acredita
amb una
documentació

Sisè.- Atès que segons l’article 9 de la convocatòria, les documentacions seran estudiades
i valorades per la regidoria corresponent, i vist el contingut dels documents presentats.
Conclusió
Primer.- Considero acreditat que s’ha realitzat el fi públic pel qual es van atorgar les
següents subvencions malgrat que algunes de les justificacions tenen alguns defectes de
forma en la documentació presentada. Així mateix en alguns casos no s’acrediten
despeses de més del doble de la subvenció rebuda però per la documentació, la publicitat i
la memòria presentada es pot considerar que la subvenció no excedeix del 50 per 100 del
cost del fi públic com estableix l’article 8 de l’ordenança reguladora de les subvencions.
Entitat

PROJECTES 2016

Subvenció

ACPO

Temporada 2016

3.037,00 €

Amics de la Sardana

XXa Gran Nit de la Sardana

1.370,00 €

Amics del Ball

Festes populars; SGAE i gestoria

2.481,00 €

Associació Soroll.som

Formació, instruments, assegurança, alumnes

1.259,00 €

Centre d'Estudis Canetencs

Edició llibre Trobada de recerca

1.334,00 €

Centre d'Estudis Lluís Domènech i
Montaner (CELDIM)

Domenechianna núm 7 i 8

2.222,00 €

Colla de Diables

Assegurança, manteniment del folklore de la
Cultura Popular, jornada de formació

2.000,00 €

Mares malabaristes

Som Àfrica Tallers d'art i cultura

1.185,00 €

Orfeó Misericòrdia

Actes anuals

1.185,00 €

Perkutes de Canet de Mar

Taller percussió Terra i Cel Taller reclusos Centre
Penitenciari de Joves

593,00 €

Plataforma per la llengua

Presentacions llibres 2015 Competicions
d'Scrabble III Jocs de llengua

2.037,00 €

Centre Parroquial

Concurs de Teatre Pedracastell

2.650,00 €

Segon.- Atès que l’Associació Edicions els 2 Pins no han justificat la subvenció i tampoc es
té constància que hagin realitzat el projecte es proposa la revocació de la subvenció
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atorgada per a la realització del projecte de la Edició del Dietari del Marià Serra d’acord amb
l’article 21 de l’Ordenança municipal de les subvencions.
Aquest és el meu informe que dono i signo i derivo a criteri superior.»
Vist l'informe de l'interventor que es transcriu a continuació,
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, té a bé emetre el següent:
INFORME DE FISCALITZACIÓ
NÚM. 166/2017
ASSUMPTE: Liquidació de les subvencions de cultura, convocatòria
1/2016.
I.-RELACIÓ DE FETS
S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia la següent proposta d'acord per la
Junta de Govern Local, amb la següent part resolutiva:
«PRIMER.-Donar
per
correctament
justificats
els
següents
imports
corresponents a subvencions ordinàries de la convocatòria 1/2016 del programa
de cultura, atorgades per acord de Junta de Govern de 30 de novembre de 2016:
Nom d’entitat

Nif

Projecte

ASSOC.CULTURAL
PLATAFORMA ODEON
(ACPO)
AMICS DE LA SARDANA
DE CANET DE MAR

G62332416

Programació activitats

G64512361

Gran nit de la sardana
Sessions de
ball/Carnaval/ST.Josep/fi de
curs/Tots Sants i Nadal

ASSOC.AMICS DEL BALL
DE CANET DE MAR
ASSOC.CULTURAL
SOROLL.SOM
ASSOC. CULTURAL
MARES MALABARISTES
ASSOC.PERKUTES DE
CANET

G63474365
G64666696
G66138447
G64776222

Temporada 2016
Fira mercat/Som Africa/activitats
2016
Taller percussió Garrofers i
asooc.CAIEV

Import
atorgat

Bestreta
pagada

3.037,00

1.518,50

1.370,00

685,00

2.481,00

1.240,50

1.259,00

629,50

1.185,00

592,50

593,00

296,50

SEGON- Incoar expedient de revocació parcial i reintegrament dels imports
concedits per acord de la Junta de Govern de 30 de novembre de 2016, i que no
s'han justificat correctament, segons el següent detall:
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A) Imports a revocar i reintegrar
Nom d’entitat
EDICIONS ELS DOS
PINS SOCIETAT
CULTURAL(*)
ASSOC.CENTRE
D’ESTUDIS
CANETENCS
ASSOC.CENTRE
D’ESTUDIS
LL.DOMENECH I
MONTANER (CELDIM)
COLLA DIABLES DE
CANET DE MAR
PLATAFORMA PER LA
LLENGUA
COL.L’ESBARZER
ASSOC.ORFEO
MISERICÒRDIA

Nif

Projecte

G60956992

Dietari de Canet de Mar

G63078521

Publicació
llibre/exposició/manteniment
web/traduccions.

G66152349

Edicions 7 i 8

J64244502

Manteniment colla Diables

G60417631

Activitats 2016

G66433806

Concert Requiem de Fauré

TOTAL

(*)No es va arribar a pagar bestreta
B) Incompliments que motiven revocació i reintegrament

Import a
Import a
revocar reintegrar
-------1.296,00

538,19 €
0,00 €
1.093,55 €

0,00 €

1.001,64 €

1,64 €

561,47€

0,00 €

647,71 €

55,21 €

5.138,55
€

56,85 €
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Nom entitat

Projecte sol·licitud
subvenció

NIF

EDICIONS ELS
DOS PINS
SOCIETAT
CULTURAL

G60956992

ASSOC.CENTRE
D’ESTUDIS
CANETENCS

G63078521

ASSOC.CENTRE
D’ESTUDIS
LL.DOMENECH I
MONTANER
(CELDIM)

G66152349

PLATAFORMA PER
LA LLENGUA
COL.L’ESBARZER

G60417631

COLLA DIABLES
J64244502
DE CANET DE MAR

ASSOC. ORFEO
MISERICÒRDIA

G66433806

Dietari de Canet de Mar

Observacions
No han presentat documentació
justificativa.

Els justificants que reuneixen
requisits formals i materials de la
Publicació
convocatòria sumen 1.591,62€,
llibre/exposició/manteniment
import inferior al doble de la
web/traduccions.
subvenció atorgada i que calia
justificar.
Els justificants que reuneixen
requisits formals i materials de la
convocatòria sumen 2.256,90€,
Edicions 7 i 8
import inferior al doble de la
subvenció atorgada i que calia
justificar.
Els justificants que reuneixen
requisits formals i materials de la
convocatòria sumen 2.951,07€,
Activitats 2016
import inferior al doble de la
subvenció atorgada i que calia
justificar.
Els justificants que reuneixen
requisits formals i materials de la
convocatòria sumen 1.996,72€,
Manteniment colla Diables
import inferior al doble de la
subvenció atorgada i que calia
justificar.
Els justificants que reuneixen
requisits formals i materials de la
convocatòria sumen 1.074,59 €,
Concert Requiem de Fauré
import inferior al doble de la
subvenció atorgada i que calia
justificar.

TERCER.- Concedir a les entitats beneficiàries incloses en el procediment de
revocació parcial un termini de 15 dies per efectuar al·legacions o aportar els
documents que estimi oportuns.
QUART. - Indicar als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst en la
base 12 de la convocatòria 1/2016, procedeixin al pagament de les quantitats
pendent de satisfer de programa de per la part de la subvenció correctament
justificada, segons el següent detall:

Nom d’entitat
ASSOC.CULTURAL
PLATAFORMA ODEON (ACPO)
AMICS DE LA SARDANA DE
CANET DE MAR
ASSOC.AMICS DEL BALL DE
CANET DE MAR

Projecte
Programació activitats
Gran nit de la sardana
Sessions de
ball/Carnaval/ST.Josep/fi de

Import
atorgat

Bestreta Liquidació
(2016)
a pagar

3.037,00 €

1.518,50 € 1.518,50 €

1.370,00 €

685,00 €

685,00 €

2.481,00 €

1.240,50 €

1240,50 €

I/pp

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Nom d’entitat
ASSOC.CULTURAL
SOROLL.SOM
ASSOC.CENTRE D’ESTUDIS
CANETENCS
ASSOC.CENTRE D’ESTUDIS
LL.DOMENECH I MONTANER
(CELDIM)

Import
atorgat

Projecte
curs/Tots Sants i Nadal
Temporada 2016
Publicació
llibre/exposició/manteniment
web/traduccions.

Bestreta Liquidació
(2016)
a pagar

1.259,00 €

629,50 €

629,50 €

1.334,00 €

667,00 €

128,81 €

2.222,00 €

1.111,00 €

17,45 €

2.037,00€

1.018,50 €

457,04 €

1.185,00 €

592,50 €

592,50 €

593,00 €

296,50 €

296,50 €

19.999,00 € 9.351,50 €

5.565,80
€

Edicions 7 i 8

PLATAFORMA PER LA
LLENGUA COL.L’ESBARZER

Activitats 2016

ASSOC. CULTURAL MARES
MALABARISTES

Fira mercat/Som
Africa/activitats 2016

ASSOC.PERKUTES DE CANET

Taller percussió Garrofers i
asooc.CAIEV

TOTAL

CINQUÈ.- Condicionar el pagament dels imports resultants de la liquidació de la
subvenció al fet d’estar al corrent del compliment de les diferents obligacions
tributàries i fiscals, amb hisenda i/ o Seguretat Social.
SISÈ.- Notificar el present acord, a les entitats beneficiàries de les subvencions
atorgades dins la convocatòria 1/2016, programa de cultura, així com als
departaments de cultura, Intervenció i Tresoreria.
Tanmateix, la Junta de Govern decidirà.»
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

•

Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració
de l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 30 de
maig de 2008, pel qual es dona aplicació a la previsió dels articles 152 i 147
de la Llei General Pressupostària, respecte a l’exercici de la funció
interventora en règim de requisits bàsics.

•

Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar.

B) Amb caràcter específic:
•

Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local.

•

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

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.

•

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.- Les Bases d’execució del Pressupost municipal 2017 regulen en el
capítol II del Títol V, articles 47 a 53 l’exercici de la funció interventora.
Segon.- Quant a la fiscalització de les despeses, l’article 48, apartat 2n, de les
BEP estableix el següent:
«2.- La fiscalització dels expedients de despesa de l’Ajuntament de Canet de Mar
i l’Organisme Autònom Ràdio Canet es subjectarà al règim de fiscalització prèvia
limitada regulat en l’article 219, apartats 2n i 3r, del TRLHL.
•

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.

•

Addicionalment a l’anterior, es comprovaran aquells aspectes que es recullen
en la Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de
Ministres, mitjançant el qual es dóna aplicació a la previsió dels articles 152 i
147 de la Llei general pressupostària respecte de l’exercici de la funció
interventora en règim de requisits bàsics.

L’òrgan interventor podrà formular les observacions complementàries que
consideri convenients, sense que aquestes tinguin, en cap cas, efectes
suspensius en la tramitació dels expedients corresponents.
Les obligacions o despeses sotmeses a la fiscalització limitada seran objecte
d’una altra plena amb posterioritat, exercida sobre una mostra representativa
dels actes, documents o expedients que donaren origen a la referida fiscalització,
mitjançant l’aplicació de tècniques de mostreig o auditoria, amb la finalitat de
verificar que s’ajusten a les disposicions aplicables en cada cas i determinar el
grau del compliment de la legalitat en la gestió dels crèdits.
Els òrgans de control intern que realitzin les fiscalitzacions amb posterioritat
hauran d’emetre un informe escrit en el que facin constar totes les observacions i
conclusions que se’n dedueixin. Aquests informes es trametran al Ple amb les
observacions que haguessin efectuat els òrgans gestors.»
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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 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. No aplicable en aquesta fase.
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 en aquest expedient.
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 del TRLHL:
«1.-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. 2.
Correspondrà al president de la corporació el reconeixement i liquidació de les
obligacions derivades de compromisos de despeses legalment adquirits. 3. Les
facultats a que es refereixen els apartats anteriors es podran desconcentrar o
delegar en els termes previstos per l'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, que
s'hauran de recollir per cada exercici, en les bases d'execució del pressupost.»
Les Bases d'execució del pressupost per l'exercici vigent regulen la liquidació i
pagament de les subvencions en el seu article 34:
«[...]
3.- Tant en les subvencions en règim de concurrència com en les d’atorgament
directe, es tramitarà el reconeixement de l’obligació i s’expedirà el document “O”
amb l’aprovació de la justificació de la subvenció.
No obstant això, quan sigui procedent el pagament de bestreta de la subvenció,
es comptabilitzarà les fases “O” i “P” pel seu import d’aquesta, en el moment en
què s’acrediti que es compleixin els requisits establerts per percebre el pagament
anticipat.
4.- Tot expedient de concessió de subvencions queda sotmès al règim de control
financer en aplicació de l'article 214.2 del TRLRHL, en els termes establerts en la
llei General de Subvencions i d'acord amb el Pla d'Auditories anual.
5.- Els expedients de reintegrament de subvencions es regiran pel procediment
establert en la Llei general de subvencions. Les quantitats a reintegrar tindran la
consideració d'ingressos de dret públic resultant per a la seva aplicació el que
estableix la Llei general tributària.
6.- L’òrgan competent per autoritzar i disposar despesa en matèria de
subvencions és la Junta de Govern, per delegació de l’Alcaldia. Igualment, la
Junta de Govern serà competent per aprovar les justificacions i incoar els
expedients de reintegrament.»
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Així mateix, quant al reintegrament de subvencions, l'article 41.1 de la Llei
38/2013, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix que la incoació
del procediment correspon a l'òrgan concedent de les subvencions, que en aquest
cas és 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 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 en aquest expedient.
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 en aquesta fase.
Sisè.- Que els expedients de reconeixement d'obligacions responen a despeses
aprovades i compromeses, i en el seu cas, fiscalitzades favorablement.
Segons consta en l'expedient, l'acord de Junta de Govern de 30 de novembre de
2016, d'atorgament de les subvencions derivades de la convocatòria 1/2016, fou
adoptat amb informe de fiscalització desfavorable, amb les següents conclusions:
«S’informa DESFAVORABLEMENT la tramitació de l'expedient, pels incompliments
assenyalats en l'apartat 4.1, apartats 4rt, i 4.2. apartats 2n, 5è i 6è. 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.»
Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que
aquesta s’hagi produït i que sigui favorable.
Consta informe de comprovació material efectuada per l’àrea responsable, la qual
motiva la proposta de liquidació, i revocació i reintegrament.
Aquesta comprovació material s’ha d’entendre sense perjudici de les facultats de
control financer que té atribuïdes la Intervenció.
4.2.-Aspectes específics
Segons Acord del Consell de Ministres de 31 de maig de 2008, els extrems
addicionals de comprovació en la fase de reconeixement de l'obligació per
expedients de subvencions i ajudes públiques als que resulti d'aplicació la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, són els següents:
Primer.- Per aquelles subvencions en les que la seva normativa reguladora
prevegi que els beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència
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d'aquestes garanties. No aplicable en aquesta fase, entenem que aquest és un
extrem de comprovació en el moment d'acordar el pagament de bestretes.
Segon.- En cas de realitzar-se pagaments a compte, que estiguin previstos en la
normativa reguladora de la subvenció. No aplicable en aquesta fase, entenem
que aquest és un extrem de comprovació en el moment d'acordar el pagament
de bestretes.
Tercer.- Acreditació en la forma establerta en la normativa reguladora de la
subvenció, que el beneficiari es troba al corrent d'obligacions tributàries i davant
la Seguretat Social i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament.
L'article 88, apartat 4t del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat
pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, estableix:
«4. A los efectos previstos en el artículo 34.5 de la Ley General de Subvenciones
[procediment de despesa i pagament de les subvencions], la valoración del
cumplimiento por el beneficiario de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social y de que no es deudor por resolución de procedencia de
reintegro, así como su forma de acreditación, se efectuará en los mismos
términos previstos en la Sección 3.ª del Capítulo III del Título Preliminar de este
Reglamento sobre requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad
colaboradora. // No será necesario aportar nueva certificación si la aportada en la
solicitud de concesión no ha rebasado el plazo de seis meses de validez.
Quant al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, el
Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol, regula en els seus articles 22.1 que l'acreditació del compliment
de les obligacions tributàries i amb la Seguretat, amb caràcter general, es
realitzarà mitjançant l'expedició de certificació, llevat que el beneficiari o l'entitat
col·laboradora no estiguin obligats a presentar les declaracions o els documents
als que es refereixen aquestes obligacions. Sense perjudici de l'anterior, l'article
24 RLGS regula els supòsits en què la presentació de declaració responsable
substituirà a les certificacions.
Atès que han transcorregut més de sis mesos des de l'aportació de
documentació, s'ha comprovat novament, en base a l'autorització conferida, que
les entitats a les quals es proposa pagar la liquidació de la subvenció 2016 estan
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Quant a l'acreditació del compliment d'obligacions per reintegrament de
subvencions, l'article 25 del RLGS estableix que «es realitzarà mitjançant
declaració responsable del beneficiari o de l'entitat col·laboradora, sense perjudici
dels procediments que es desenvolupin, en virtut d'allò previst en l'article 20.4.a)
de la Llei, per la cessió de les dades de la base de dades nacional de
subvencions.»
Consta en l'expedient la declaració responsable aportada en el moment de
presentar la sol·licitud, però transcorregut sis mesos no s'ha pogut verificar el
manteniment d'aquella condició.
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Quart.- Que s'acompanya certificació a que es refereix l'article 88.3 del
Reglament de la Llei General de Subvencions, expedida por l'òrgan encarregat del
seguiment de la subvenció.
D'acord amb aquest precepte, «[...], s'haurà d'incorporar a l'expedient que es
tramiti per al pagament total o parcial de la subvenció, certificació expedida per
l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella, en la que quedi de manifest:
a) la justificació parcial o total de la mateixa, segons es contempli o no la
possibilitat de efectuar pagaments fraccionats, quan se tracti de subvencions de
pagament posterior;
b) que no ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del
reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa
per alguna de les causes previstes en l'article 37 de la Llei General de
Subvencions;
c) que no ha estat acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a
mesura cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats
pendents d'abonar al beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la mateixa
subvenció.»
En l'expedient consta informe tècnic, el qual no conté tots els extrems als quals
es fa referència en l'article 88.3 RLGS.
Cinquè.- Si s'escau, acreditació, en la forma prevista en l'article 58.Dos de la Llei
39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals del Estat per l'any 2011,
de que els beneficiaris de préstecs i bestretes es troben al corrent del pagament
de les obligacions de reemborsament de qualsevol altres préstecs o bestretes
concedits anteriorment amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat. No
aplicable.
V.- OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES
No es formulen.
VI.- CONCLUSIONS

S’informa DESFAVORABLEMENT la tramitació de l’expedient amb OBJECCIÓ
FISCAL suspensiva, pels compliments assenyalats en els apartats 4.1, sisè, i 4.2,
quart, d’acord amb allò previst en l’article 216.2.c del Text refós de la Llei
d’Hisendes Locals, aprovat per RDLeg. 2/2004, de 5 de març.
Correspon a l’Alcalde/ssa-President/a la resolució de discrepància, d’acord amb
l’article 217.1 del TRLHL.
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Tot això, sense perjudici de les facultats en matèria de control financer que té
atribuïdes la Intervenció d'acord amb l'article 220 del TRLHL i els articles 44 a 51
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.»
Vist allò que disposen els articles 29 a 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, quant a la justificació de les subvencions¡, i el Títol II del
Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol,
Atès que mitjançant Decret d’alcaldia número 1388/2017, de 24 de novembre, la
senyora alcaldessa va aixecar l’objecció fiscal plantejada pe l’interventor en
l’informe transcrit anteriorment.
Vist allò que disposen els articles 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, quant al reintegrament de subvencions, els articles 91 i ss.
del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, l'article 82 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques, de conformitat
amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia de Cultura, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.-Donar per correctament justificats els següents imports corresponents a
subvencions ordinàries de la convocatòria 1/2016 del programa de cultura,
atorgades per acord de Junta de Govern de 30 de novembre de 2016, segons
l’informe de la tècnica de Cultura de data 6 de març de 2017.
SEGON.- Aprovar la revocació definitiva de la subvenció atorgada a l’entitat Els Dos
Pins, per a la realització del projecte de la Edició del Dietari del Marià Serra d’acord
amb l’article 21 de l’Ordenança municipal de les subvencions.
TERCER. - Indicar als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst en la
base 12 de la convocatòria 1/2016, procedeixin al pagament de les quantitats
pendent de satisfer de programa de per la part de la subvenció correctament
justificada, segons el següent detall:

Nom d’entitat
ASSOC.CULTURAL
PLATAFORMA ODEON (ACPO)
AMICS DE LA SARDANA DE
CANET DE MAR
ASSOC.AMICS DEL BALL DE
CANET DE MAR
ASSOC.CULTURAL
SOROLL.SOM
ASSOC.CENTRE D’ESTUDIS
CANETENCS
ASSOC.CENTRE D’ESTUDIS
LL.DOMENECH I MONTANER

Projecte
Programació activitats
Gran nit de la sardana
Sessions de
ball/Carnaval/ST.Josep/fi de
curs/Tots Sants i Nadal
Temporada 2016
Publicació
llibre/exposició/manteniment
web/traduccions.
Edicions 7 i 8

Import
atorgat

Bestreta Liquidació
(2016)
a pagar

3.037,00 €

1.518,50 € 1.518,50 €

1.370,00 €
2.481,00 €

685,00 €

685,00 €

1.240,50 € 1.240,50 €

1.259,00 €

629,50 €

629,50 €

1.334,00 €

667,00 €

667,00 €

2.222,00 €

1.111,00 € 1.111,00 €
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Nom d’entitat
(CELDIM)

Projecte

COLLA DIABLES DE CANET DE
MAR

Manteniment colla Diables

PLATAFORMA PER LA
LLENGUA COL.L’ESBARZER

Activitats 2016

ASSOC. CULTURAL MARES
MALABARISTES

Fira mercat/Som
Africa/activitats 2016

ASSOC.ORFEO
MISERICÒRDIA

Concert Requiem de Fauré

ASSOC.PERKUTES DE CANET

Taller percussió Garrofers i
asooc.CAIEV

Import
atorgat

Bestreta Liquidació
(2016)
a pagar

2.000,00 €

1.000,00 € 1.000,00 €

2.037,00€

1.018,50 €

1.018,50 €
€

1.185,00 €

592,50 €

592,50 €

1185,00 €

592,50 €

592,50 €

593,00 €

296,50 €

296,50 €

QUART.-Notificar el present acord, als als interessats i comunicar als departaments
de Cultura, Intervenció i Tresoreria.
5.- APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS JOVENTUT CONVOCATÒRIA
1/2016
RELACIÓ DE FETS
Primer.- La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 9 de març de 2016 va
aprovar la convocatòria 1/2016, en règim de concurrència competitiva, de
subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció
econòmica, lúdic, festiu, o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de
Mar, per l’exercici 2016, establint els crèdits pressupostaris i la quantitat màxima
de les subvencions a atorgar, en funció de les finalitats.
En el cas del programa de Joventut l’import de la convocatòria ascendia a 5.000
euros.
Segon.- Vista la valoració de les sol·licituds presentades que féu l’òrgan col·legiat
previst en l’ordenança general de subvencions, i tot i l’informe desfavorable
d’Intervenció, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 30 de novembre de
2016, va aprovar per via d’urgència l’atorgament de les subvencions previstes en la
convocatòria 1/2016 i el pagament de la bestreta del 50 per 100.
Quant al programa de joventut, les subvencions atorgades i les bestretes foren les
següents:

Nom entitat

Projecte sol·licitud subvenció

NIF

Import
atorgat

Bestreta
pagada

CASAL AISIA

SUPORT EXCURSIONS I GESTIÓ

G66289448

648,38

324,19

OTAKU SOUL

MANGA AMINE/JOCS DE ROL

G65130536

710,72

355,36
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LA FABA
AMAGI PPROJECTE
CANET DE DESPERTA
DEKAA

CASTANYADA/MASOVERIA

G66615840

1.371,57

685,79

FORMACIÓ/PROJECTE AMAGI

G66752361

798,00

399,00

CONCERTS/MASOVERIA

--------

735,66

0,00

MASOVERIA

G65043580

736,66

367,83

Tercer.- El punt 9è de la convocatòria regulava la justificació de les subvencions en
els següents termes:

“9.1.- Per percebre les subvencions atorgades és necessari haver fet el fi públic i presentar a
l’Ajuntament, com a màxim el dia 31 de gener de cada exercici, referent a les subvencions
atorgades en l’exercici anterior. Aquest termini té caràcter improrrogable.
9.2.- La documentació que hauran de presentar els beneficiaris, que serà valorada per cada
regidoria, és la següent:

a.

b.
c.

d.

Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, que en cada cas esmentarà els
elements que permetin comptabilitzar un major o menor grau de realització, d’acord
amb els termes de la sol·licitud, com ara nombre d’equips participants i categories,
en les esportives, o nombre d’obres de teatre, actuacions, concerts o altres
manifestacions audiovisuals, en les activitats d’aquesta naturalesa, sempre fetes dins
del període al que se circumscriu la subvenció
Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la
documentació gràfica que hagués generat la publicitat de l’acte
Una relació classificada de les despeses i les inversions de l’activitat, amb la
identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió i, si s’escau, la
data de pagament. En cas que la subvenció s’atorgui d’acord amb un pressupost,
s’indicaran les desviacions que hi hagi hagut
Les factures corresponents a les despeses derivades de l’activitat, ajustades al
pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades dintre del període
corresponent al seu exercici. Les factures que justifiquin l’import subvencionat
hauran de reunir els requisits següents:

•
•
•
•

Seran originals
Aniran a nom del beneficiari de la subvenció
Faran referència a despeses generades per l’activitat objecte de subvenció
Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els següents:

•
•
•
•
•
•

Identificació clara del beneficiari (nom i NIF)
Identificació NIF del contractista
Número de factura
Lloc i data d’emissió de la factura
Descripció del subministrament servei
Tipus tributari quota de l’IVA i en cas que quedi repercutida dins el preu, que consti
IVA inclòs
Retenció en concepte d’IRPF en el cas de serveis professionals

•
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No obstant l’establert en l’apartat anterior, serà suficient la presentació de tiquets o
vals en els casos següents:

•
•
•
•
•

Vendes al menor
Transport de persones
Serveis d’hostaleria i restauració
Subministrament de begudes i comestibles
Revelat de fotografies
Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són:

•
•
•
•

Número
NIF de l’emissor
Tipus de gravamen o expressió IVA inclòs
Contraprestació total

a.
b.

La liquidació econòmica de l’activitat
Un certificat del president de l’entitat subvencionada que acrediti la justificació de
l’aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida
Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat
subvencionada amb indicació de l’import i la procedència”

c.

Quart.- Vista la documentació justificativa presentada pels beneficiaris de les
subvencions atorgades en la convocatòria 1/2016 pel que fa al programa de
Joventut.
Cinquè.- Vists els informes emesos pel tècnic de joventut, de data 28 de febrer i
27 de març de 2017.
Sisè.- Vista la revisió efectuada pels Serveis econòmics de la documentació
justificativa, es considera com a subvencionable les despeses següents:

Nom entitat

Import atorgat

Import
Import a
justificat
revocar
correctament

CASAL AISIA

648,38 €

934,50 €

181,13 €

OTAKU SOUL

710,72 €

756,64 €

332,40 €

1.371,57 €

1.726,57 €

508,29 €

AMAGI PROJECTE

798,00 €

695,48 €

450,26 €

DEKAA

735,66 €

798,15 €

336,59 €

LA FABA

De conformitat amb art.8 de les bases de reguladores de la concessió de
subvencions, aquestes no poden excedir del 50 per cent del cost.
Vist allò que disposen els articles 29 a 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, quant a la justificació de les subvencions¡, i el Títol II del
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Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol,
Vist allò que disposen els articles 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, quant al reintegrament de subvencions, els articles 91 i ss.
del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, l'article 82 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
De conformitat amb la proposta de la Regidoria Delegada de Joventut, s’acorda per
unanimitat:
PRIMER.- Incoar expedient de revocació parcial i reintegrament dels imports
concedits per acord de la Junta de Govern de 30 de novembre de 2016, i que no
s'han justificat correctament, segons el següent detall:
Imports a revocar i reintegrar
Nom d’entitat

CASAL AISIA

Import a
revocar

G65130536 MANGA AMINE/JOCS DE ROL

118,13 €
332,40 €

Import a
reintegrar

G66615840 CASTANYADA/MASOVERIA

508,29 €

0,00 €

450,26 €

51,26 €

Nif

OTAKU SOUL
LA FABA
AMAGI
PPROJECTE
CANET DE
DESPERTA
DEKAA

Projecte

G66289448 SUPORT EXCURSIONS I GESTIÓ

G66752361
-------G6504380

FORMACIÓ/PROJECTE AMAGI

0,00 €
0,00 €

-----

-----

CONCERTS/MASOVERIA
MASOVERIA

336,59 €

0,00 €

SEGON- Concedir a les entitats beneficiàries incloses en el procediment de
revocació parcial i reintegrament un termini de 10 dies per efectuar al·legacions o
aportar els documents que estimi oportuns.
TERCER.- Indicar als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst en la base
12 de la convocatòria 1/2016, procedeixin al pagament de les quantitats pendent
de satisfer de programa de Joventut per la part de la subvenció correctament
justificada, segons el següent detall:

Nom d’entitat
CASAL AISIA
OTAKU SOUL
LA FABA
AMAGI PPROJECTE
DEKAA

Projecte
SUPORT EXCURSIONS I GESTIÓ
MANGA AMINE/JOCS DE ROL
CASTANYADA/MASOVERIA
FORMACIÓ/PROJECTE AMAGI
MASOVERIA

Import
atorgat
648,38 €
710,72 €
1.371,57 €
798,00 €
735,66

Bestreta Liquidació
(2016)
a pagar
324,19
355,36
367,83
399,00
367,83

€
€
€
€
€

143,06
22,96
177,50
0,00
31,25

€
€
€
€
€
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QUART.- Condicionar el pagament dels imports resultants de la liquidació de la
subvenció al fet d’estar al corrent del compliment de les diferents obligacions
tributàries i fiscals, amb hisenda i/ o Seguretat Social.
CINQUÈ.- Notificar el present acord als interessats.
SISÈ.- Comunicar als departaments de Joventut, Intervenció i Tresoreria.
6.- APROVACIÓ CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN ELS ÀMBITS CULTURAL,
EDUCATIU, SOCIAL, ARTÍSTIC, ESPORTIU, LÚDIC, FESTIU O QUALSEVOL
ALTRE ANÀLEG, CONVOCATÒRIA 1/2017
Vist allò que es determina a l’article 14 de l’Ordenança reguladora de la concessió
de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, lúdic,
festiu o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, amb relació a
l’atorgament de subvencions per part d’aquest Ajuntament.
Atès que la Junta de Govern Local de data 8 de març de 2017 va aprovar la
convocatòria 1/2017, en règim de concurrència competitiva, de subvencions en els
àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, lúdic, festiu o qualsevol altre
anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, per a l’exercici 2017, i va establir els
crèdits pressupostaris i la quantia màxima de les subvencions a atorgar, en funció
de les finalitats.
Atès que el termini de presentació de sol·licituds per part de les entitats finia el dia
20 d'abril de 2017.
Atès que els tècnics municipals de les diferents àrees han emès els seus respectius
informes d’atorgament de subvencions a les entitats, informes que s’han lliurat la
consell regulador, òrgan d’instrucció del procediment.
Vist que el Consell regulador de subvencions, s’ha reunit en sessió de 13 de
desembre de 2017, per avaluar l’informe-proposta de les diferents sol·licituds.
Vist l’informe emès per la Intervenció municipal en data 20 de desembre de 2017,
que es transcriu a continuació, en què s’atorga una puntuació a cada entitat
peticionària (resultat d’aplicar els criteris ponderats de distribució de les
subvencions), així com el coeficient/valor que s’atorga a cada punt, amb la qual
cosa s’obté l’import de subvenció a atorgar a cada entitat:
“El funcionari sotasignat, Joan Méndez Martínez 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. 171/2017
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ASSUMPTE: Atorgament de subvencions per concurrència
I.- RELACIÓ DE FETS
S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia la següent proposta d'acord per
Junta de Govern, relativa a l'atorgament de subvencions per concurrència de la
convocatòria 1/2017, amb caràcter d'urgència.
No s'ha disposat el termini legal per evacuació d'informe.
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
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. 48, 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:
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•

•
•

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 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.
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.
En el cas de les subvencions que s'atorguen en règim de concurrència,
l'atorgament de les subvencions es correspon amb la fase de disposició o
compromís de despesa (fase D).
Per la seva banda, l'Ordenança municipal de subvencions estableix que la Junta
de Govern Local és òrgan competent per aprovar la convocatòria de les
subvencions en règim de concurrència (article 12.1), així com per ordenar i
resoldre el procediment d'atorgament (article 17.1).
Quart.- En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses
amb finançament afectat, es comprovarà que els recursos que els financen són

I/pp

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

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.
Segons consta en l'expedient, la Junta de Govern Local va aprovar en sessió de
8 de març de 2017 la convocatòria 1/2017 en règim de concurrència competitiva
de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, lúdic,
festiu o qualsevol altre anàleg, per l'Ajuntament de Canet de Mar.
L'acord d'aprovació de la convocatòria no contempla expressament l'autorització
de despesa.
La convocatòria fou publicada al Butlletí Oficial de la Província de data 21 de
març de 2017.
En tot cas, es constata l'existència del documents comptables RC, i que l'import
de les subvencions que es proposa atorgar no excedeix d'aquest.
Op, prèvia (RC)

Aplicació

Descripció

Import RC

Import A

220170000550

31 33000 48900 SUBVENCIONS CULTURA

24.500,00 € 24.500,00 €

220170000551

52 34000 48900 SUBVENCIONS ESPORTS

32.300,00 € 32.300,00 €

220170000552

41 33700 48906 SUBVENCIONS JOVENTUT

4.000,00 €

220170000553

51 32000 48000 SUBVENCIONS EDUCACIÓ

12.000,00 € 12.000,00 €

220170000555

40 23100 48900 SUBVENCIONS BENESTAR SOCIAL

12.000,00 € 12.000,00 €

4.000,00 €

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 existeix l'informe de l'òrgan col·legiat corresponent sobre
l'avaluació de les sol·licituds.
Consta acta del Consell regulador de subvencions, celebrat en data 13 de
desembre de 2017, a les 16.45 hores.
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La reunió de l'òrgan col·legiat no s'ha celebrat en els terminis que estableix
l'Ordenança municipal.
Segon.- Que existeix l'informe de l'òrgan instructor en el que consti que de la
informació que obra en el seu poder es desprèn que els beneficiaris compleixen
tots els requisits necessaris per accedir a aquestes.
Els informes tècnics dels òrgans instructors NO es manifesten sobre el
compliment dels requisits necessaris per accedir a les subvencions, sinó que
únicament valoren les sol·licituds en funció dels criteris establerts en la
convocatòria.
En qualsevol cas, es constata que les següents entitats han presentat sol·licitud
fora de termini
NOM ENTITAT

Data Registre

ASSOCIACIÓ JUVENIL CASAL AISIA

21/04/2017

ESPLAI BITXOS

21/04/2017

VOLEI

24/04/2017

Així mateix, es constata que les següents beneficiàries no estan registrades al
Registre d'entitats del municipi:

•
•
•
•
•
•

AMPA EBM Palauet (escola bressol)
AMICS VOLUNTARIS HOSPTAL ( Calella)
FUNDACIÓ MARESME (Mataró)
ASSOCIACIÓ CATALANA PRO PERSONES AMB SORDCEGUESA APSOCECAT
AMAGI PROJECTE
ASSOCIACIÓ CULTURAL ESTUDI TENAS

Tercer.- Que la proposta de resolució del procediment expressa el sol·licitant o
la relació de sol·licitants als quals es concedirà la subvenció i la seva quantia.
A més, i atès que es contempla el pagament de bestreta, es considera necessari
comprovar també:
Quart.- Per aquelles subvencions en les quals la seva normativa reguladora
prevegi que els beneficiaris han d'aportar garanties s'acrediti l'existència
d'aquestes garanties. No aplicable.
Cinquè.- En cas de realitzar-se pagaments a compte, que estan previstos en la
normativa reguladora de la subvenció.
L'Ordenança municipal reguladora de subvencions estableix en el seu article 20è,
apartat 2n, «En casos especials, a partir de l'aprovació del pressupost es podran
concedir bestretes a compte de la subvenció anyal, les quals no podran superar
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el 50 per 100 de la subvenció de l'any anterior. En aquests casos la pròpia
convocatòria pot concretar el règim de garanties a aportar pels beneficiaris de la
bestreta.»
Per la seva banda, la convocatòria de subvencions estableix en el seu article 12è
estableix:
«12.Forma de pagament
12.1.- Sense perjudici de l’establert a l’article 9 d’aquestes bases, es faran
pagaments fraccionats de l’import de la subvenció en proporció al ritme
d’execució de l’acció subvencionada i s’abonaran per la quantia equivalent a
la justificació presentada. La justificació parcial d’aquests fraccionaments es
durà a terme d’acord amb el previst en l’article 9 esmentat.
12.2.- Amb caràcter especial i prèvia petició i motivació dels beneficiaris, es
podran efectuar pagaments anticipats fins a un 50% de l’import atorgat amb
caràcter previ a la justificació com a finançament necessari per fer
actuacions inherents a la subvenció.
12.3.- En el supòsit que la subvenció no hagi estat justificada totalment amb
els requisits que estableix l’article 9 d’aquestes bases, l’import a abonar al
beneficiari serà el corresponent a les quanties justificades correctament.
NO consta entre la documentació aportada sol·licitud expressa del pagament de
bestreta, que exigeix l'article 12.2 de la convocatòria.
Sisè.- Acreditació en la forma establerta en la normativa reguladora de la
subvenció, de que el beneficiari es troba al corrent d'obligacions tributàries i
davant de la Seguretat Social, i no està incurs en les prohibicions per obtenir
aquesta condició, previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions.
L'article 13 de la LGS regula els requisits que han de reunir els beneficiaris de
subvencions , i en el seu apartat 2, lletra e), s'estableix com a causa de
prohibició per obtenir aquesta condició «no trobar-se al corrent en el compliment
de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social imposades per la
legislació vigent, en la forma que es determini reglamentàriament.
Per la seva banda, el Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, regula en els seus articles 22.1 que
l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat,
amb caràcter general, es realitzarà mitjançant l'expedició de certificació, llevat
que el beneficiari o l'entitat col·laboradora no estiguin obligats a presentar les
declaracions o els documents als que es refereixen aquestes obligacions. Sense
perjudici de l'anterior, l'article 24 RLGS regula els supòsits en què la presentació
de declaració responsable substituirà a les certificacions.
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S'ha constata que les següents entitats beneficiàries no estan al corrent de
deutes amb hisenda i/ o Seguretat Social:
-Associació Terra i Cel
-FEDAC-Canet (Santa Rosa de Lima)
-Club Esportiu Canet Run (Escola Atletisme)
Setè.- Que s'acompanya certificació a que es refereix l'article 88.3 del
Reglament de la Llei General de Subvencions, expedida por l'òrgan encarregat
del seguiment de la subvenció.
Entenem que no és d'aplicació en aquesta fase.
Vuitè.- Si s'escau, acreditació, en la forma prevista en l'article 58.Dos de la Llei
39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals del Estat per l'any 2011,
de que els beneficiaris de préstecs i bestretes es troben al corrent del pagament
de les obligacions de reemborsament de qualsevol altres préstecs o bestretes
concedits anteriorment amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat. No
aplicable.
V.- CONCLUSIONS
S’informa DESFAVORABLEMENT la tramitació de l'expedient, pels incompliments
assenyalats en l'apartat 4.1, apartats 4rt, i 4.2. apartats 2n, 5è i 6è. 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.
És el que s’ha d’informar a la Corporació no posant de manifest les
circumstàncies d’oportunitat que motiva aquest informe.»
Atès que segons l’article 5 de la convocatòria, l’òrgan competent per atorgar les
subvencions és la Junta de Govern Local, de conformitat amb la proposta de la
Tinença d’Alcaldia d’Hisenda, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Atorgar les quantitats que s’esmenten a les entitats que es relacionen,
d’acord amb els criteris establerts a la convocatòria 1/2017, i amb els informes
tècnics elaborats per als responsables de cada Àrea, en règim de concurrència
competitiva de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic,
esportiu, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg:

A)entitats Esport
nom entitat

Aplicació pressupostaria
52 34000 48900

1

2

3

4

5

6

7

8 Total

35

15

3

15

15

15

1

1

Valor/
100

punt

2017
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Canet Futbol Club

coordinació esportiva

33

12

3

8

15

12

equips i entrenadors

35

10

3

12

15

10

arbitratges

30

13

3

7

8

12

Gastos federatius

30

12

3

8

8

10

Gastos generals

25

12

3

8

6

9

83,00

8,08 €

670,23 €

86,00

8,08 €

694,45 €

73,00

8,08 €

589,48 €

1

72,00

8,08 €

581,40 €

1

64,00

8,08 €

516,80 €

1

Total import

Canet Futbol Sala

3.052,35 €
83,00

8,08 €

670,23 €

1

75,00

8,08 €

605,63 €

1

76,00

8,08 €

613,70 €

12

90,00

8,08 €

726,75 €

15

12

90,00

8,08 €

726,75 €

15

12

88,00

8,08 €

710,60 €

Arbitratges

32

12

3

10

13

13

Material esportiu

32

12

3

9

10

8

Assegurances

32

12

3

10

8

10

Inscripció equips

35

13

3

12

15

Inscripció jugadors

35

13

3

12

Inscripció entrenadors/delegats

33

12

3

12

1

Total import

Club Atletisme Canet

4.053,65 €

Material esportiu/Instal·lacions/serveis
mèdics/desplaçaments

32

12

3

10

12

10

1

80,00

8,08 €

646,00 €

Llicencies i assegurances

30

12

3

10

10

15

1

81,00

8,08 €

654,08 €

Total import

Club Bàsquet Canet

1.300,08 €

Despeses federatives

30

15

3

12

12

12

1

85,00

8,08 €

686,38 €

Llicències

32

15

3

15

12

11

1

89,00

8,08 €

718,68 €

Arbitratges

30

12

3

10

10

12

1

78,00

8,08 €

629,85 €

Total import
Club Billar Canet

Club Botxes Canet

2.034,90 €

Quotes/Inscripció lligues/Llicencies/Material
esportiu/arbitratges

25

15

1

8

7

8

1

65,00

8,08 €

524,88 €

Cànon i llicències federació

30

15

2

8

10

5

1

71,00

8,08 €

573,33 €

Tornejos

35

10

1

6

10

12

1

75,00

8,08 €

605,63 €

Total import
Club Ciclista Canet
Club Escacs Canet
Club Hoquei Canet

Club Patinatge Canet

1.178,95 €

Organització pedalada

30

12

3

9

8

11

Llicències/tornejos/material

25

15

1

8

7

8

Llicències/arbitrages

15

15

2

2

Llicències

32

12

1

13

10

11

Taxes i organització Proves

35

13

1

12

12

12

Total import

74,00

8,08 €

597,55 €

64,00

8,08 €

516,80 €

34,00

8,08 €

274,55 €

1

80,00

8,08 €

646,00 €

1

86,00

8,08 €

694,45 €

1

1.340,45 €
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Club Petanca Maresme

Club Tennis Taula
Canet

20

8

1

7

5

Despeses federatives

28

15

1

8

10

2

Viatges i material

25

15

1

8

12

5

1

41,00

8,08 €

331,08 €

65,00

8,08 €

524,88 €

66,00

8,08 €

532,95 €

Total import
Societat de Pesca "La
Daurada"

Concursos pesca

28

15

30

15

Material, transport

32

12

Monitors,Assegurances i gestoria

30

12

Moixons

Escola Atletisme

1.057,83 €
8

8

10

1

71,00

8,08 €

573,33 €

8

5

3

1

62,00

8,08 €

500,65 €

3

12

8

8

1

76,00

8,08 €

613,70 €

3

12

10

7

1

75,00

8,08 €

605,63 €

1

Total Import
Motos clàsiques

Triesport

1.219,33 €

Concentració motos clàssiques

20

15

Inscripcions, assegurança, cronomatragte...

30

10

obsequis

30

10

4

5

4

3

12

7

10

3

12

10

4

48,00

8,08 €

387,60 €

1

73,00

8,08 €

589,48 €

1

70,00

8,08 €

565,25 €

Total Import
Dracs

Voleibol

1.154,73 €

Competició futbol veterans

15

8

1

4

2

2

Drets, quotes, llicències, arbitratges

30

11

2

6

10

12

Desplaçaments, assegurances, material
esportiu

25

13

2

7

12

10

33,00

8,08 €

266,48 €

1

72,00

8,08 €

581,40 €

1

70,00

8,08 €

565,25 €

1

Total Import
Associació Verterans
Canet

Marta Also

1.146,65 €

competició futbol veterans, 2 equips

15

8

Desplaçaments, llicència,

35

Material, serveis mèdics, quotes club

30

1

1

42,00

8,08 €

339,15 €

15

1

83,00

8,08 €

670,23 €

12

1

75,00

8,08 €

605,63 €

8

4

4

15

2

15

15

2

15

1

Total Import

1.275,85 €
23.126,80 €

B) Entitats Cultura

Aplicació pressupostària 31 33000 48900

Nom Entitat

Projecte

Amics de la Sardana.

Gran Nit de la Sardana.

Associació Amics del Ball

Balls de saló, Carnaval...

Associació Cultural
Plataforma Odèon
Associació Soroll.Som

Prog. Cultural 2017

Centre d'Estudis
Canetencs

Recerca doc. històrica

Punts
obtinguts

Subvenció
per punts

Despeses
del projecte

Import
sol·licitat

Subvenció
2017

90

1296,90

5.100,00

1.500,00

1.296,90

99

1426,59

17.400,00

4.000,00

1.426,59

99

1426,59

30.000,00

10.000,00

1.426,59

87

1253,67

3.900,00

3.900,00

1.253,67

93

1340,13

2.600,00

1.300,00

1.300,00

Formació, Assegurança, condicionament Seu
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Centre d'Estudis Lluis
Domènech i Montaner
Centre d'Estudis Lluis
Domènech i Montaner
Colla de Diables de Canet
de Mar
Mares Malabaristes
Associació Cultural
Mares Malabaristes
Associació Cultural
Orfeo Misericòrdia

Exposició Bases de Manresa

Plataforma per la Llengua
Canet de Mar
Plataforma per la Llengua
Canet de Mar
Plataforma per la Llengua
Canet de Mar
Plataforma per la Llengua
Canet de Mar
Ass. Ballet Juvenil
Ensemble
Ass. Cultural Estudi Tenas

Presentacions 2017

93

1340,13

1.575,00

600,00

600,00

98

1412,18

3.800,00

1.900,00

1.412,18

98

1412,18

5.520,00

2.500,00

1.412,18

21

302,61

6.820,00

3.410,00

302,61

56

806,96

2.600,00

2.900,00

806,96

70

1008,70

850,00

700,00

425,00

98

1412,18

1.697,05

848,52

848,52

98

1412,18

366,39

149,19

149,19

98

1412,18

359,52

179,76

179,76

98

1412,18

1.678,46

829,23

829,23

25

360,25

1.450,00

725,00

360,29

77

1109,57

3.750,00

1.875,00

1.109,71

Edició Domenechiana 9 i 10
Manteniment de la Colla de Diables de Canet de Mar
Activitats i difusió cultural
Som Àfrica
Cultura musical i convivència

Competicions de Scrabble 2017
V jocs de Llengua de Canet de Mar
CINC (Cinema Infantil Català)
Gal·la Benèfica i equipació ballarins
Memorial Josep Tenas
15.139,38

c) Entitas Joventut

Aplicació pressupostària 41 33700 48906

35p

15p

3p

15p

15p

15p

1p

1p

Total

Valor/
punt

Subvenció

Excursions, gestió, material

30

7

3

12

9

12

0

1

74

5

370,00 €

Projecte curs 2017/2018

30

15

3

12

9

12

0

1

82

5

410,00 €

Activitats de Manga i de Rol

18

15

2

7

15

12

0

1

70

5

350,00 €

Festa Primavera

32

11

3

15

10

12

0

1

84

5

420,00 €

Castanyada

32

11

3

15

5

12

0

1

79

5

395,00 €

Amagi Projecte, Intercanvis...

35

15

2

7

15

12

0

1

87

5

435,00 €

Per Carnaval

32

11

3

15

5

12

0

1

79

5

395,00 €

Per Nadal

32

11

3

15

5

12

0

1

79

5

395,00 €

Total
punts

634

Total
subve
nció

3.170,00 €

Entitat
CASAL AISIA
ESPLAI BITXUS
OTAKU SOUL

Sol·licitud / Projecte

LA FABA

AMAGI PROJECTS

DEKAA

D) Entitats ensenyament

Aplicació pressupostària 51 32000 48000
Activitat piscina

Total

Valor

Subvenció

1

100

6,6

660,00 €

1

100

6,6

660,00 €

35p

15p

3

15p

15p

15p

1p

1p

35

15

3

15

15

15

1

35

15

3

15

15

15

1

Escola Misericòrdia
Renovació i adquisició material informàtic
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FEDAC Canet

Projectes escola

15

8

3

15

8

4

1

1

55

6,6

363,00 €

12

10

3

11

3

4

1

1

45

6,6

297,00 €

35

12

3

15

5

4

1

1

76

6,6

501,60 €

20

10

3

15

6

4

1

1

60

6,6

396,00 €

32

14

3

15

12

10

1

1

88

6,6

580,80 €

35

15

3

15

15

15

1

1

100

6,6

660,00 €

35

15

3

15

15

15

1

1

100

6,6

660,00 €

35

15

3

15

15

15

1

1

100

6,6

660,00 €

5

5

2

5

5

5

1

1

29

6,6

191,40 €

20

15

2

10

5

10

1

1

64

6,6

422,40 €

10

10

2

10

5

5

1

1

44

6,6

290,40 €

35

15

3

15

15

15

1

1

100

6,6

660,00 €

20

10

3

15

8

5

1

0

62

6,6

409,20 €

20

10

3

10

10

5

1

1

60

6,6

396,00 €

35

10

3

10

15

10

1

1

85

6,6

561,00 €

35

10

3

10

15

10

1

1

85

6,6

561,00 €

Conferències, xerrades i tallers
Institut Lluís Domènech i
Montaner

Diada de St. Jordi

Jornada esportiva solidaria
Col·legi Yglesias

Calendari festiu escola (6)

Escola Turó del drac

Foment de la competència TIC

INS Sunsi Mora

Projecte esportiu de centre

AMPA Turó del drac

Projecte patis
Festa del medi ambient

AMPA Misericòrdia
AMPA FEDAC

Servei acollida
Activitats de suport calendari festiu

AMPA INS LLDiM

Revista Ai Domènech

Associació Ballet J
Ensemble

Equipació ballarins

AMPA El Palauet

Activitats anuals
Ampliació fons bibliografic

AMPA INS Sunsi Mora
Suport extraescolars

8.929,80€

Aplicació pressupostària
40 23100 48900

a

b

c

d

e

f

g

h

35
punts

15
punts

3
punts

15
punts

15
punts

15
punts

1
punt

1
punt

Total
puntuació

Valor
del
punt

10

7

2

5

5

7

0

1

37

41,68

1.542,20

10

7

2

8

5

0

0

1

33

41,68

1.375,48

25

15

2

10

8

10

0

1

71

41,68

2.959,36

5

3

0,2

3

5

0

0

0

16,2

41,68

675,23

30

11

2

10

15

15

0

1

84

41,68

3.501,22

10

5

1,5

5

5

8

0

1

35,5

41,68

1.479,68

E) entitats Benestar

Social
PROJECTES
Nom Entitat
Associació de voluntaris i
amics de l'Hospital Sant
Jaume de Calella
Associació Gent
Canet de Mar

Servei de suport immediat a domicili (SSID)

Gran

Festes any 2016- festa del soci, activitats
lúdiques

Fundació privada del
Maresme pro persones
amb disminució psíquica

Servei d’acollida i orientació per persones
amb discapacitat intel·lectual

APSOCECAT,
Associació Catalana pro
persones
amb
Sordceguesa

Posem mans a la sordceguesa

Associació "Terra i Cel"
Associació
d'Ajut
Humanitari GEA XXI

quantitat
atorgada

Casal d’estiu persones amb discapacitat
greu i severa
Vinafelindi
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NARA. Iniciatives Socials
i Serveis Educatius

Suport socioeducatiu
5

0

0,2

3

2

0

1

0

11,2

41,68

SEGON.- comprometre la despesa corresponent en l’acord anterior amb càrrec a
les aplicacions, següents:
Aplicació

Import

31 33000 48900

15.139,38 €

52 34000 48900

21.810,58 €

41 33700 48906

3.170,00 €

51 32000 48000

8.929,80 €

40 23100 48900

12.000,00 €

TERCER.- DENEGAR la subvenció sol·licitada per als projectes festa major i
barraques de l’entitat DEKAA, al projecte casal d’estiu de l’entitat Canet de Mar
Sport SL, al projecte audició sacra de la Passió de Canet de Mar, de l’entitat Orfeó
Misericòrdia, al projecte difusió i suport a la lactància de l’entitat LACTAMAR, i el
projecte espai Mediterrània Lliure de l’entitat MARPI per no ajustar-se a cap de les
finalitats subvencionables d’interès públic local, objecte de la present convocatòria.
QUART.- RECONEIXER l’obligació i ordenar el pagament d’una bestreta del 50% a
compte del import total de la subvenció concedida al conjunt de les entitats, tenint
en compte la data de concessió de la convocatòria d’enguany.
CINQUÈ.- CONDICIONAR l’atorgament de les subvencions, i de les corresponents
bestretes, de les entitats següents al fet de posar-se prèviament al corrent del
compliment de les diferents obligacions tributàries i fiscals, amb hisenda i/ o
Seguretat Social:
-Associació Terra i Cel
-FEDAC-Canet (Santa Rosa de Lima)
-Club Esportiu Canet Run (Escola Atletisme)
SISÈ.- NOTIFICAR aquests acords als interessats, i comunicar a cada
departament com a la Tresoreria i a la Intervenció municipals, pel seu coneixement
i als efectes oportuns.
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 ú de desembre de dos mil setze.

466,83
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7.- APROVACIÓ ATORGAMENT SUBVENCIÓ IBI 2017
Atès que en data 11 d’octubre es van aprovar les bases reguladores 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.
Atès que en aquesta convocatòria s’han presentat les següents 59 sol·licituds per a
l’atorgament de la subvenció sobre l’import de l’impost de béns immobles:
Expedient
1/17

Registre
6799/17
02/11/2017

DNI
46745672N

2/17

6841/17

03/11/2017

46549911G

3/17

6850/17

03/11/2017

77531335Z

4/17

6895/17

06/11/2017

38760501G

5/17

6899/17

06/11/2017

36913585B

6/17

6900/17

06/11/2017

25532152J

7/17

6902/17

06/11/2017

38786691C

8/17

6935/17

08/11/2017

38763338N
38777797G

9/17

6937/17

08/11/2017

10/17

6954/17

09/11/2017

46542180R

11/17

6956/17

09/11/2017

38676204W

12/17

7012/17

10/11/2017

36941447C

13/17

7014/17

10/11/2017

38785263H

14/17

7017/17

10/11/2017

77528112B

15/17

7026/17

10/11/2017

09779296H

16/17

7063/17

13/11/2017

78052974J

17/17

7064/17

13/11/2017

40183690E

18/17

7065/17

13/11/2017

51955490P

19/17

7067/17

13/11/2017

37262566J

20/17

7069/17

13/11/2017

38775617D

21/17

7072/17

13/11/2017

39956997V

22/17

7076/17

13/11/2017

37641928J

23/17

7102/17

14/11/2017

38764526G

24/17

7105/17

14/11/2017

77607422V

25/17

7129/17

15/11/2017

38082143P

26/17

7135/17

15/11/2017

37184547X

27/17

7137/17

15/11/2017

23760257S

28/17

7145/17

15/11/2017

44000542R

29/17

7152/17

15/11/2017

38664477M

30/17

7153/17

15/11/2017

77528093S

31/17

7179/17

16/11/2017

77105762X

32/17

7184/17

15/11/2017

43685759L

33/17

7194/17

16/11/2017

46733788L

34/17

7215/17

17/11/2017

38778899W

35/17

7216/17

17/11/2017

36891027Q

36/17

7219/17

17/11/2017

77525060H
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37/17

7227/17

17/11/2017

39981521T

38/17

7233/17

17/11/2017

77897298R

39/17

7275/17

21/11/2017

X4308845W

40/17

7280/17

21/11/2017

40780132M

41/17

7283/17

21/11/2017

23685159N

42/17

7284/17 -7414/17

21/11/2017

36504901Z

43/17

7290/17

21/11/2017

36830972Z

44/17

7318/17

22/11/2017

39413537R

45/17

7330/17

22/11/2017

38794382Y

46/17

7341/17

22/11/2017

38656869X

47/17

7342/17

23/11/2017

36558020A

48/17

7395/17

24/11/2017

33928029Q

49/17

7398/17

24/11/2017

X1413028T

50/17

7412/17

27/11/2017

46502531G

51/17

7415/17

27/11/2017

38801085Q

52/17

7420/17

27/11/2017

77525095F

53/17

7423/17

27/11/2017

36559774D

54/17

7427/17

27/11/2017

39989866L

55/17

7428/17

27/11/2017

38818419P

56/17

7429/17

27/11/2017

51443441P

57/17

7431/17

27/11/2017

77105833N

58/17

7434/17

27/11/2017

38767198P

59/17

7596/17

04/12/2017

38757400P

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.
Vista la documentació aportada pels sol·licitants,
Vist l’informe de l’interventor, que es transcriu a continuació:
“El funcionari sotasignat, Joan Méndez Martínez, 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. 176 /2017
ASSUMPTE: Atorgament de subvencions sobre IBI 2017
I.- RELACIÓ DE FETS
S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia la següent proposta d'acord per Junta
de Govern, relativa a l'atorgament de subvencions sobre la quota de l’Impost
sobre Béns Immobles, exercici 2017.
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No s'ha disposat el termini legal per evacuació d'informe.
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
Resolución de 2 de junio de 2008, de la Intervención General de
Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
Ministros de 30 de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la previsión
los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio
la función interventora en régimen de requisitos básicos.

la
de
de
de

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
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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 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. No aplicable en aquesta fase.
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.
En el cas de les subvencions que s'atorguen en règim de concurrència,
l'atorgament de les subvencions es correspon amb la fase de disposició o
compromís de despesa (fase D).
Per la seva banda, l'Ordenança municipal de subvencions estableix que la Junta
de Govern Local és òrgan competent per aprovar la convocatòria de les
subvencions en règim de concurrència (article 12.1), així com per ordenar i
resoldre el procediment d'atorgament (article 17.1).
Quart.- En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses
amb finançament afectat, es comprovarà que els recursos que 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.
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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 és proposada disposar no supera l'import de la despesa
autoritzada.
Segons consta en l'expedient, la Junta de Govern Local va aprovar en sessió d’11
d’octubre de 2017 la convocatòria de les subvencions sobre la quota de l’IBI per
l’exercici 2017.
L’acord d’aprovació de les bases específiques i convocatòria es va adoptar amb
informe de fiscalització desfavorable de l’Intervenció, pels següents motius:
«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.»
Consta expedit el corresponents document comptable «A» per import de
20.000,00 euros.
La convocatòria fou publicada al Butlletí Oficial de la Província de data 27
d’octubre de 2017.
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Es constata que l’import de les subvencions que es proposa atorgar i els crèdits
que es disposen (10.637,05 euros) no excedeix l’import màxim de la
convocatòria i de la despesa autoritzada.
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 existeix l'informe de l'òrgan col·legiat corresponent sobre
l'avaluació de les sol·licituds.
No consta informe proposta del Consell regulador de subvencions, la qual cosa
suposa incompliment de l’article 14 de l’ordenança municipal de subvencions.
Segon.- Que existeix l'informe de l'òrgan instructor en el que consti que de la
informació que obra en el seu poder es desprèn que els beneficiaris compleixen
tots els requisits necessaris per accedir a aquestes.
Consta revisió de la documentació realitzada pels serveis econòmics, en la qual
s’indica el grau de compliment dels requisits en cada sol·licitud.
La proposta contempla per als beneficiaris l’atorgament condicionat a l’aportació
de determinada documentació. Indicar que l’esmena de les sol·licituds, si
s’escau, s’ha de requerir abans de la formulació de la proposta d’atorgament.
Tercer.- Que la proposta de resolució del procediment expressa el sol·licitant o
la relació de sol·licitants als quals es concedirà la subvenció i la seva quantia.
Quart.- Per aquelles subvencions en les quals la seva normativa reguladora
prevegi que els beneficiaris han d'aportar garanties s'acrediti l'existència
d'aquestes garanties. No aplicable.
Cinquè.- En cas de realitzar-se pagaments a compte, que estan previstos en la
normativa reguladora de la subvenció. No aplicable.
Sisè.- Acreditació en la forma establerta en la normativa reguladora de la
subvenció, de que el beneficiari es troba al corrent d'obligacions tributàries i
davant de la Seguretat Social, i no està incurs en les prohibicions per obtenir
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aquesta condició, previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions.
L'article 13 de la LGS regula els requisits que han de reunir els beneficiaris de
subvencions , i en el seu apartat 2, lletra e), s'estableix com a causa de
prohibició per obtenir aquesta condició «no trobar-se al corrent en el compliment
de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social imposades per la
legislació vigent, en la forma que es determini reglamentàriament.
Per la seva banda, el Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, regula en els seus articles 22.1 que
l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat,
amb caràcter general, es realitzarà mitjançant l'expedició de certificació, llevat
que el beneficiari o l'entitat col·laboradora no estiguin obligats a presentar les
declaracions o els documents als que es refereixen aquestes obligacions. Sense
perjudici de l'anterior, l'article 24 RLGS regula els supòsits en què la presentació
de declaració responsable substituirà a les certificacions.
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.
VI.- CONCLUSIONS
S’informa DESFAVORABLEMENT la tramitació de l'expedient, pels incompliments
assenyalats en l'apartat 4.1, apartats cinquè, i 4.2. apartats primer i segon,
darrer paràgraf.
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.”
De conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia d’Hisenda, s’acorda per
unanimitat:
PRIMER.- Atorgar les següents subvencions sol·licitades per minorar la repercussió
econòmica del pagament de l’IBI, en contribuents amb situació econòmica
desfavorida per a l’exercici 2017:

Expedient
1/17

Registre
6799/17

DNI
02/11/2017

46745672N

IMPORT
250,00 €
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2/17

6841/17

03/11/2017

46549911G

3/17

6850/17

03/11/2017

77531335Z

4/17

6895/17

06/11/2017

38760501G

5/17

6899/17

06/11/2017

36913585B

6/17

6900/17

06/11/2017

25532152J

7/17

6902/17

06/11/2017

38786691C

9/17

6937/17

08/11/2017

38777797G

10/17

6954/17

09/11/2017

46542180R

12/17

7012/17

10/11/2017

36941447C

13/17

7014/17

10/11/2017

38785263H

16/17

7063/17

13/11/2017

78052974J

17/17

7064/17

13/11/2017

40183690E

20/17

7069/17

13/11/2017

38775617D

21/17

7072/17

13/11/2017

39956997V

23/17

7102/17

14/11/2017

38764526G

24/17

7105/17

14/11/2017

77607422V

29/17

7152/17

15/11/2017

38664477M

30/17

7153/17

15/11/2017

77528093S

34/17

7215/17

17/11/2017

38778899W

35/17

7216/17

17/11/2017

36891027Q

36/17

7219/17

17/11/2017

77525060H

37/17

7227/17

17/11/2017

39981521T

38/17

7233/17

17/11/2017

77897298R

41/17

7283/17

21/11/2017

23685159N

43/17

7290/17

21/11/2017

36830972Z

46/17

7341/17

22/11/2017

38656869X

48/17

7395/17

24/11/2017

33928029Q

50/17

7412/17

27/11/2017

46502531G

56/17

7429/17

27/11/2017

51443441P

58/17

7434/17

27/11/2017

38767198P

250,00 €
250,00 €
249,69 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
165,32 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
249,62 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
249,62 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €

TOTAL

7.664,25 €

SEGON.- Atorgar les següents subvencions condicionades a l’aportació de la
documentació requerida dins el termini de 10 dies hàbils, amb el següent detall :
Expedient

Registre

DNI

14/17

7017/17

10/11/2017

77528112B

15/17

7026/17

10/11/2017

09779296H

18/17

7065/17

13/11/2017

51955490P

22/17

7076/17

13/11/2017

37641928J

25/17

7129/17

15/11/2017

38082143P

27/17

7137/17

15/11/2017

23760257S

31/17

7179/17

16/11/2017

77105762X

32/17

7184/17

15/11/2017

43685759L

39/17

7275/17

21/11/2017

X4308845W

44/17

7318/17

22/11/2017

39413537R

IMPORT
250,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
129,98 €
250,00 €

doc.
requerida
1-2
1
1-2
1-3
1
1
1
1
1
1
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49/17

7398/17

24/11/2017

X1413028T

TOTAL

1

92,82 €

2.472,80 €

1. Falta declaració de la Renta exercici 2016/ Certificat d’Hisenda 2016.
2. Falta D.N.I de la persona beneficiària i/o de la resta de persones que
conviuen en l’habitatge pel qual es sol·licita la subvenció.
3. Falta acreditació de ser propietari o llogater de l’habitatge habitual.
En cas de no aportar-se la documentació dins de termini, o si de la documentació
aportada se’n desprèn l’incompliment dels requisits establerts en la convocatòria,
aquestes sol·licituds s’entendran denegades i es barraran el compromís de despesa
corresponent.
TERCER.- Denegar les sol·licituds de subvenció sol·licitades sobre l’import sobre
béns immobles, corresponent al domicili habitual, per minorar la repercussió
econòmica del pagament de l’IBI en contribuents amb situació econòmica
desfavorida per a l’exercici 2017, següents :
Expedient
8/17

1.
2.
3.
4.

Registre

DNI

Motiu

6935/17
6956/17

08/11/2017

38763338N

11/17

09/11/2017

38676204W

2
2-4

19/17

7067/17

13/11/2017

37262566J

1

26/17

7135/17

15/11/2017

37184547X

2

28/17

7145/17

15/11/2017

44000542R

1-2

33/17

7194/17

16/11/2017

46733788L

1

40/17

7280/17

21/11/2017

40780132M

2

42/17

7284/17 7414/17

21/11/2017

36504901Z

2

45/17

7330/17

22/11/2017

38794382Y

1

47/17

7342/17

23/11/2017

36558020A

2

51/17

7415/17

27/11/2017

38801085Q

2

52/17

7420/17

27/11/2017

77525095F

2

53/17

7423/17

27/11/2017

36559774D

2

54/17

7427/17

27/11/2017

39989866L

2

55/17

7428/17

27/11/2017

38818419P

2

57/17

7431/17

27/11/2017

77105833N

2

59/17

7596/17

04/12/2017

38757400P

3

Superar els ingressos bruts màxims.
Incompliment de les obligacions tributàries o amb la Seguretat Social.
La sol·licitud està fora de termini.
No constar com a propietari o llogater de l’habitatge habitual (que hi hagi
constància en el contracte de lloguer).

QUART.- Disposar la despesa per import 10.137,05€ amb càrrec als crèdits
autoritzats en l’aplicació 12 23100 48200.
CINQUÈ.Notificar i publicar a la web municipal i al tauler d’edictes de
l’Ajuntament, la llista de les sol·licituds presentades per a l’atorgament de la
subvenció sobre l’import de l’impost sobre béns immobles, corresponent al domicili
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habitual, per minorar la repercussió econòmica del pagament de l’IBI en
contribuents amb situació econòmica desfavorida per a l’exercici 2017.
SISÈ- Procedir al pagament total de les subvencions indicades en el punt primer
dels acords, a les persones beneficiàries mitjançant transferència bancària, en el
compte de l’entitat bancària indicat per la persona beneficiària. Per als beneficiaris
inclosos en el punt segon, condicionar el pagament material al compliment d’allò
previst en l’acord.
8.- APROVACIÓ SISENA I ÚLTIMA CERTIFICACIÓ OBRES RECONSTRUCCIÓ
ESTRUCTURAL DE LA SALA ODÈON
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 17 de maig de
2017, es va resoldre adjudicar el contracte de les obres de reconstrucció estructural
de la Sala Odèon, a l’empresa Obres Ortuño, SL, pel preu cert de 296.000,00 €
exclòs l’IVA que puja un import de 62.160,00 €, amb subjecció al plec de clàusules
administratives i tècniques particulars (PCAP), així com a les millores proposades
en l’oferta presentada pel propi licitador.
Atès que en data 23.05.2017 es va procedir a la formalització del contracte per a
l’execució de les obres de reconstrucció estructural de la Sala Odèon.
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 966/2017, de 3 d’agost, es va
resoldre aprovar la primera certificació corresponent a l’execució de les obres de
reconstrucció estructural de la Sala Odèon, emesa pels directors facultatius de
l’obra en data 01.07.2017 i que va pujar un import de 30.797,25 €, IVA inclòs.
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 1076/2017, de 19 de setembre, es va
resoldre aprovar la segona certificació corresponent a l’execució de les obres de
reconstrucció estructural de la Sala Odèon, emesa pels directors facultatius de
l’obra en data 27.07.2017 i que va pujar un import de 43.835,28, IVA inclòs.
Atès que mitjançat Decret de l’Alcaldia núm. 1195/2017, de 17 d’octubre, es va
resoldre aprovar la tercera certificació corresponent a l’execució de les obres de
reconstrucció estructural de la Sala Odèon, emesa pels directors facultatius de
l’obra en data 27.08.2017 i que va pujar un import de 51.403,74 €, IVA inclòs.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 22 de novembre de 2017, va
acordar aprovar l’acta núm. 1 de fixació de preus contradictoris formalitzada en
data 25 d’agost de 2017 per a la realització de les obres de reconstrucció
estructural de la Sala Odèon, pujant un import global de 12.677,85 €, IVA inclòs.
Atès que en data 28 de novembre de 2017 es va formalitzar l’acta de recepció de
les obres reconstrucció estructural de la Sala Odèon.
Atès que mitjançat Decret de l’Alcaldia núm. 1486/2017, de 13 de desembre, es va
resoldre aprovar la quarta i cinquena certificació corresponent a l’execució de les
obres de reconstrucció estructural de la Sala Odèon, emeses pels directors
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facultatius de l’obra i que va pugen un import de 37.618,73 € i 29.568,14 €, IVA
inclòs, respectivament.
Atès que en data 12.12.17 s’ha adreçat a Secretaria la certificació núm. 6 i última,
expedida pels directors facultatius de l’obra X. Fabré i F. Xairó, i signada de
conformitat pel contractista, que puja un import IVA inclòs de 164.600,06 €.
Vist l’informe núm. 175/2017, emès per l’interventor municipal en data 13 de
desembre d’enguany, el contingut literal del qual és el següent:
“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, aquest funcionari, Joan Méndez Martínez, interventor de
l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el següent
INFORME DE FISCALITZACIÓ
NÚM. 175/2017
Assumpte: Certificació 6a i última de les obres de reconstrucció estructural de la
Sala Odèon
I.- RELACIÓ DE FETS
Vista la proposta d’acord per Junta de Govern Local, amb la següent part resolutiva:
PRIMER.- Aprovar la recepció de les obres efectuada en data 28 de novembre de 2017,
mitjançant acta signada de conformitat per la direcció facultativa de les obres, l’arquitecta
municipal, el Tinent d’Alcalde de Territori i el contractista.
SEGON.- Aprovar la sisena i última certificació corresponent a les obres de reconstrucció
estructural de la Sala Odèon, emesa pels directors facultatius de l’obra X. Fabré i F. Xairó, en
data 11.12.2017 i que puja un import de 164.600,06 €, IVA inclòs.
TERCER.- Aprovar la factura núm. 103 de data 28 de novembre de 2017 i registrada
d’entrada a l’Ajuntament amb el núm. 7724, emesa per Obres Ortuño, SA, corresponent a la
6a i última certificació d’obres de la reconstrucció estructural de la Sala Odèon, la qual puja
un import de 164.600,06 €.
QUART.- Reconèixer l’obligació del pagament d’aquesta despesa amb càrrec a la partida
pressupostària núm. 20 15100 63200.
CINQUÈ.- Disposar que el termini de garantia d’aquesta obra s’inicia en data 28 de
novembre de 2017 i tindrà una durada de 2 anys.
SISÈ.- Notificar aquest acord al contractista i a la Intervenció municipal.
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, articles 172-174, 214-218.
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del
títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals,
en matèria de pressupostos, articles 56-57 i 79-88.
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-

Les Bases d’execució del pressupost.

B.-Amb caràcter específic:
-

-

-

Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i el Reial Decret 817/2009, de
8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic; en tot allò que no s’oposi al TRLCSP
Articles 25 i següents de Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local (en endavant LBRL), d’acord amb el text aprovat per la llei 27/2013, de 27
desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (en endavant
LRSAL).
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRC), aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, articles 273-281.
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.

III.- ABAST DE LA FISCALITZACIÓ
Primer.-Les Bases d’execució del Pressupost municipal 2017 regulen en el capítol II del Títol
V, articles 47 a 53 l’exercici de la funció interventora.
Segon.- Quant a la fiscalització de les despeses, l’article 48, apartat 2n, de les BEP
estableix el següent:
«2.- La fiscalització dels expedients de despesa de l’Ajuntament de Canet de Mar i
l’Organisme Autònom Ràdio Canet es subjectarà al règim de fiscalització prèvia limitada
regulat en l’article 219, apartats 2n i 3r, del TRLHL.
-

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.
Addicionalment a l’anterior, es comprovaran aquells aspectes que es recullen en la
Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres, mitjançant el qual es
dóna aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària
respecte de l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics.

L’òrgan interventor podrà formular les observacions complementàries que consideri
convenients, sense que aquestes tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la tramitació dels
expedients corresponents.
Les obligacions o despeses sotmeses a la fiscalització limitada seran objecte d’una altra plena
amb posterioritat, exercida sobre una mostra representativa dels actes, documents o
expedients que donaren origen a la referida fiscalització, mitjançant l’aplicació de tècniques
de mostreig o auditoria, amb la finalitat de verificar que s’ajusten a les disposicions
aplicables en cada cas i determinar el grau del compliment de la legalitat en la gestió dels
crèdits.
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Els òrgans de control intern que realitzin les fiscalitzacions amb posterioritat hauran d’emetre
un informe escrit en el que facin constar totes les observacions i conclusions que se’n
dedueixin. Aquests informes es trametran al Ple amb les observacions que haguessin
efectuat els òrgans gestors.»
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 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. No aplicable.
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.
D’acord amb l’article 235 del TRLCSP correspon a l’òrgan de contractació l’aprovació de la
certificació final del contracte d’obres.
L’òrgan de contractació en el present expedient és la Junta de Govern, per delegació de
l’Alcaldia, segons Decret 743/2015, de 19 de juny.
Amb l’aprovació de la certificació final i la factura que l’acompanya es produirà el
reconeixement de l’obligació.
Quart.- En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses amb
finançament afectat, es comprovarà que els recursos que 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.
El reconeixement de l’obligació deriva del contracte d’obres adjudicat per acord de Junta de
Govern adoptat en sessió de 17 de maig de 2017, amb informe de fiscalització de la
Intervenció favorable amb observacions.
Es constata que:
•
Consta expedit document comptable «D» núm. 4390 d’import 358.160,00 euros.
•
L'import de la certificació final d’obra que es proposa aprovar (164.600,06 €) no
supera l'import de la despesa compromesa.
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La Junta de Govern Local, en sessió de data 22 de novembre d’enguany va acordar aprovar
l’acta núm. 1 de fixació de preus contradictoris d’execució material formalitzada en data 25
d’agost de 2017 per a la realització de les obres de reconstrucció estructural de la Sala
Odèon, adjudicada a l’empresa Obres Ortuño, SA. En relació a aquest acord, consta informe
de fiscalització núm. 165/2017, de l’interventor municipal, desfavorable doncs en l’informe
conjunt de secretaria i intervenció núm. 29/2017 es feia constar que:
«Per altra banda, s’han presentat les certificacions d’obra núm. 4 i la núm. 5, i en totes dues
es contenen preus inclosos en l’acta de preus contradictoris núm. 1, la qual ara es porta a
aprovació. En els seus informes, la responsable del contracte posa de manifest aquest fet, de
la qual cosa se’n desprèn que els esmentats preus s’han executat sense que hagin estat
aprovats per l’òrgan de contractació. L’art. 234.2 TRLCSP disposa que quan les modificacions
suposin la introducció d’unitats d’obra no previstes al projecte, com és el cas, els preus
aplicables seran fixats per l’Administració, prèvia audiència del contractista pel termini de 3
dies hàbils. És, per tant, l’Administració i en concret, l’òrgan de contractació i no la direcció
facultativa ni la responsable del contracte, qui ha de fixar els preus contradictoris.
[...]
Cal concloure doncs que s’han executat preus contradictoris prescindint del procediment
legalment previst, la qual cosa, en cas que es determini que l’omissió del procediment ha
estat total i absoluta, podria comportar una causa de nul·litat de ple dret prevista a l’art.
47.1.a) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.»
Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que aquesta
s’hagi produït i que sigui favorable.
4.2. Aspectes específics
Primer.- Que existeix certificació final, autoritzada pel facultatiu Director de l’obra.
Consta certificació núm. 6a i última, expedida pels directors facultatius de l’obra, de data 11
de desembre de 2017.
Segon.- Que existeix informe de l’Oficina de Supervisió de Projectes, si s’escau. No
aplicable.
Tercer.- Que s’acompanya acta de conformitat de la recepció de l’obra o, en el seu cas, acta
de comprovació a la qual es refereix l’article 186 del Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques o acta de comprovació i amidament a la qual es
refereix l’article 222.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic,
Consta acta de recepció de l’obra de data 28 de novembre de 2017.
Quart.- Quan la certificació d’obra inclogui revisió de preus, per al seu abonament,
comprovar que es compleixen els requisits exigits per l’article 77.1 i 2 de la Llei de
Contractes del Sector Públic i que no està expressament exclosa la possibilitat de revisió en
el plec de clàusules administratives particulars ni en el contracte. No aplicable.
Cinquè.- Quant al reconeixement de l’obligació per l’IVA meritat en el pagament de les
certificacions de obra, que s’aporta factura per l’empresa adjudicatària d’acord amb allò
previst en el Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre, que aprova el Reglament que
regula les obligacions de facturació i es modifica el Reglament de l’Impost sobre el Valor
Afegit.
Consten en el registre d’entrada les següents factures:
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Número
registre
7724

de
Número deData
Data registre
document document
12/12/2017

103

Nom tercer

28/11/2017 OBRES ORTUÑO, SA

Concepte

Import factura

6A CERTIFICACIÓ I
ÚLTIMA D’OBRES DE
164.600,06 €
RECONSTRUCCIÓ
ESTRUCTURAL DE LA SALA
ODÈON

V.- OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES
No es formulen.
VI.-CONCLUSIONS
S’informa DESFAVORABLEMENT la tramitació de l'expedient, pels incompliments assenyalats
en l'apartat IV.1.sisè.
Fer constar que l’OBJECCIÓ FISCAL plantejada té el seu origen en els incompliments
detectats en la fase A d’aquest procediment. No obstant això, correspon reiterar l’objecció,
en aplicació estricta de l’article 48 BEP, en connexió amb la Resolució de 2 de juny de 2008,
de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es publica l’Acord del
Consell de Ministres (apartat primer, punt 1, lletra d).
L'objecció fiscal formulada en apartat IV.1.sisè, 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.
En el cas d’aprovar-se, aquest expedient estarà subjecte a control posterior mitjançant
tècniques de mostreig i auditoria, d’acord amb allò previst en l’article 219.3 del TRLHL i les
Bases d’execució del pressupost.
A Canet de Mar, la data de signatura electrònica.”

Atès que existeix consignació pressupostària suficient per fer front a aquesta
despesa en el vigent pressupost ordinari per a l’any 2017.
Atès que l’alcaldessa, mitjançant Decret núm. 1504/2017, de data 15 de desembre,
ha resolt la discrepància plantejada per l’interventor municipal en el seu informe
núm. 175/2017 de data 13 de desembre de 2017.
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb l’establert a
l’article 234 i concordants TRLCSP, de conformitat amb la proposta de la Tinença
d’Alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar la recepció de les obres efectuada en data 28 de novembre de
2017, mitjançant acta signada de conformitat per la direcció facultativa de les
obres, l’arquitecta municipal, el Tinent d’Alcalde de Territori i el contractista.
SEGON.- Aprovar la sisena i última certificació corresponent a les obres de
reconstrucció estructural de la Sala Odèon, emesa pels directors facultatius de
l’obra X. Fabré i F. Xairó, en data 11.12.2017 i que puja un import de 164.600,06
€, IVA inclòs.
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TERCER.- Aprovar la factura núm. 103 de data 28 de novembre de 2017 i
registrada d’entrada a l’Ajuntament amb el núm. 7724, emesa per Obres Ortuño,
SL, corresponent a la 6a i última certificació d’obres de la reconstrucció estructural
de la Sala Odèon, la qual puja un import de 164.600,06 €.
QUART.- Reconèixer l’obligació del pagament d’aquesta despesa amb càrrec a la
partida pressupostària núm. 20 15100 63200.
CINQUÈ.- Disposar que el termini de garantia d’aquesta obra s’inicia en data 28 de
novembre de 2017 i tindrà una durada de 2 anys.
SISÈ.- Notificar aquest acord al contractista i a la Intervenció municipal.
9.- APROVACIÓ TERCERA I ÚLTIMA CERTIFICACIÓ EXECUCIÓ OBRES
D’INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT I ARRANJAMENT DEL CAMÍ DEL PASSEIG
MARÍTIM DE LA PLATJA DEL CAVAIÓ FINS A ARENYS DE MAR
L’alcaldessa presidenta, segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) 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, resol deixar sobre
la taula aquest punt.
10.-ADJUDICACIÓ CONTRACTE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE DINAMITZACIÓ
JUVENIL DE LA MASOVERIA.
L’alcaldessa presidenta, segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) 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, resol deixar sobre
la taula aquest punt.
11.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE OBRES URBANITZACIÓ CARRER NOU
ADJUDICACIÓ CONTRACTE OBRES URBANITZACIÓ C/ NOU.
L’alcaldessa presidenta, segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) 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, resol deixar sobre
la taula aquest punt.
SUBMINISTRAMENT
DE
MATERIAL
12.-ADJUDICACIÓ
CONTRACTE
D’ENLLUMENAT PÚBLIC PER A L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
L’alcaldessa presidenta, segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) 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, resol deixar sobre
la taula aquest punt.
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13.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS PER A LA NOVA
DISTRIBUCIÓ INTERIOR I ACTUALITZACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS A LA
NORMATIVA ACTUAL DE L’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT SITUAT AL
CARRER FRANCESC CORBERA, XX
Vista la instància presentada pels Srs. JP i MAB, en virtut de la qual sol·licita
llicència d’obres majors per a la nova distribució interior i actualització de les
instal.lacions a la normativa actual de l’habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer
Francesc Corbera, XX.
Vist l’informe favorable de l’arquitecta municipal de data 11 de desembre
d’enguany, el contingut del qual és:
“En data 1 d’agost de 2017 es notifica al Sr. JPG informe tècnic sobre les
deficiències detectades en l’expedient 124 de 2017 corresponent a la sol·licitud de
llicència d’obres menors per a la nova distribució interior i actualització de les
instal·lacions a la normativa actual de l’habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer
Francesc Corbera núm. XX. En aquest informe la tècnica municipal valorava que
calia presentar i realitzar les esmenes següents:
1. Donada la envergadura de les obres, caldrà formalitza la sol·licitud de
llicència d’obres com a llicència d’obres majors.
2. A la part posterior de la planta baixa es detalla un espai construït i
considerat com a espai no habitable. Caldrà enderrocar aquesta part
construïda per tal que no sigui computable a nivell dels paràmetres bàsics
d’edificació.
3. D’acord amb el que s’especifica al Decret d’habitabilitat, caldrà disposar,
com a mínim, d’un bany practicable a l’interior de l’habitatge.
4. En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres
d’alçada, caldrà incloure específicament aquest treballs a l’assumeix del
tècnic competent.
En data de 8 d’agost de 2017 els sol·licitants de la llicència entren una instància
sol·licitant:
1. Reactivar la llicència d’obres corresponent a l’expedient 69/99.
2. Declarar la prescripció de l’enderroc de qualsevol part de l’edifici.
3. Presentar una modificació de projecte.
En data de 3 de novembre de 2017 es notifica al Sr. JPG informe en relació a la
instància presentada, en resum es va concloure la necessitat de:
1. La necessitat de donar resposta a les consideracions realitzades per la
tècnica municipal en escrit notificat amb registre general de sortida de
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l’Ajuntament de Canet de Mar núm. 2200 de 24 de juliol de 2017, notificat
en data d’1 d’agost de 2017 i anteriorment referenciat.
2. Aportar documentació justificativa de la prescripció de la infracció.
En data de 25 d’octubre de 2017, GGS, en representació dels sol·licitants de la
llicència d’obres i en resposta als requeriments dels tècnics municipals, aporta nova
documentació, que inclou:
1. Descripció de les modificacions introduïdes
2. Justificació de la prescripció de la infracció detectada
3. Plànols de les diferents plantes (coberta, soterrani, baixa i primera
modificats).
En data d’1 de desembre de 2017 es notifica al Sr. JPG el decret
núm.
DE1403/2017, de 28 de novembre de 2017, d’Alcaldia, el qual resol declarar la
prescripció de les infraccions següents detectades en la construcció d’un habitatge
unifamiliar aïllat al carrer Francesc Corbera núm. XX, per haver transcorregut els
terminis establerts a l’article 227.1 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’urbanisme:
1. Sobrepassar la construcció el percentatge màxim d’ocupació de la superfície
de les parcel·les permesa per les NNSS en un 9,97%
2. Sobrepassar els voladissos de coberta la distància mínima obligatòria de
separació a veïns en un 16,66%
Les modificacions del projecte presentades en data 25 d’octubre de 2017 per GGS,
en representació dels sol·licitants de la llicència d’obres, inclouen la distribució i
instal·lacions de la part posterior de la planta baixa, que en la primera sol·licitud es
detallava com a no habitable, incorporant dos nous banys i una nova habitació.
Conseqüentment, un cop prescrita la infracció respecte al volum existent, el
projecte presentat per a la nova distribució interior i actualització de les
instal·lacions a la normativa actual acompleix amb les condicions bàsiques del
planejament urbanístic vigent, conseqüentment s’informa favorablement la
documentació aportada.
Tant mateix és necessari formalitzar la llicència d’obres com una llicència d’obres
major. En aquest sentit, a petició d’intervenció, s’informa que el projecte executiu
visat aportat estableix un pressupost d’execució material de 39.126 €. Realitzat,
per altra banda, el següent càlcul segons els mòduls de l’annex de l’ordenança
fiscal de l’exercici 2017:
SUP /
VOLUM
146,19 m2
(soterrani)
235,70 m2
(baixa+SC)

Mb

482
482

Ct
Reformes que
no afectin
elements
estructurals
Reformes que
no afectin

Cu

0,5

Garatges
d’habitatges
unifamiliars.

1

0,5

Habitatges
> 200 m²

2

Mr

Pr (€)

241,00

35.231,79

482,00

113.607,40
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elements
estructurals

TOTAL

148.839,19

S’informa que el pressupost de referència a aplicar per a la llicència d’obres
sol·licitada és el major, és a dir, el que resulta de l’aplicació dels mòduls de
l’ordenança de 148.839,19 €.”
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 13 de desembre de 2017, el
contingut del qual és:
“Dins del termini conferit a l’efecte i una vegada revisada la sol·licitud i la
documentació presentades en dates 22/06/2017 (RE4085 i 4086), 24/07/2017
(RE2200), 08/08/2017 (RE5108) i 25/10/2017 (RE6633) pel senyor JP i la senyora
MAB per tal d’obtenir llicència municipal d’obres majors per a la nova distribució
interior i actualització de les instal·lacions a la normativa actual de l’habitatge
unifamiliar aïllat situat al carrer Francesc Corbera, XX, de Canet de Mar, d’acord
amb el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte GGS (amb visat col·legial
2017003827, de 07/06/2017), s’emet el següent
INFORME
PRIMER.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben
subjectes a llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del
Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme
(TRLU), segons el qual estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els
termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances
municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl,
d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres.
En el mateix sentit, l’article 5.1.d) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), subjecta a
llicència urbanística prèvia les obres d’edificació, construcció i instal·lació de nova
planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions
i instal·lacions ja existents.
SEGON .- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a
sol·licitud del interessats. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article
66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, va
documentada en els termes que estableix la
normativa aplicable 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.
Cal fer esment al fet que durant la tramitació de la llicència sol·licitada pels
interessats, van ser detectades dues infraccions urbanístiques, ambdues comeses
en el transcurs de les obres de construcció de l’habitatge de referència, amb
llicència d’obres majors núm. 96/1999, si bé se’n va declarar la prescripció en virtut
del Decret 1403/2017, de 28 de novembre, de l’Alcaldia.
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En data 11/12/2017 l’arquitecta municipal ha informat favorablement el projecte
presentat, fent esment que la nova distribució interior i actualització de les
instal·lacions a la normativa actual acompleix amb les distribucions bàsiques del
planejament t urbanístic vigent.
TERCER.- Pel que fa a les taxes urbanístiques, consta acreditat a l’expedient que
en data 22/06/2017 es va efectuar una autoliquidació per import de 168,21 euros,
corresponents a la tramitació d’una llicència d’obres menor.
No obstant, segons fa constar l’arquitecta municipal en el seu darrer informe, de
data 11/12/2017, la llicència objecte del present expedient es correspon amb una
obra major, per la qual cosa cal efectuar la liquidació provisional de la diferència
(637,76 € – 168,21 € = 469,55 €) d’acord amb el càlcul següent (OF núm. 20.
“Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria
d’urbanisme”, article 6.1):

Reforma

Preu per m2

Superfície

Import

1,67 €/m2
Mínim: 333,96 €

381,89 m2

637,76 €

TOTAL

637,76 €

Pel que fa l’ICIO, tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de l’Ordenança fiscal
núm. 5, la base imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà
a partir del mòdul basic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per
al càlcul dels drets d’intervenció col·legial per a l’any 2017, ponderat amb els
coeficients correctors que s’hi detallen.
Segons es fa constar a l’informe de l’arquitecta municipal, de data 11/12/2017, el
pressupost de referència (PR) puja un total de 148.839,19 euros, per la qual cosa
l’import de l’ICIO a liquidar per aquest concepte és el següent:
Pressupost
148.839,19 €

Tipus
4%

Total
5.953,57 €

Consta acreditat a l’expedient que en data 22/06/2017 es va efectuar un ingrés a
compte per import de 1.565,04 euros, per la qual cosa caldrà liquidar la diferència,
4.388,53 euros.
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la
construcció, són les que resulten dels càlculs següents:
Concepte

Tipus

Valors urbanístics en risc

2% pressupost

Residus de la construcció

11€/tona

Total
2.976,78 €
9t

150,00 €
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Consta acreditat que s’ha efectuat ambdós dipòsits si bé, a la vista de l’import de la
fiança dipositada en garantia de la correcta reposició dels béns municipals que
poguessin resultar afectats per l’obra (782,52 €), aquesta resulta insuficient per la
qual cosa caldrà dipositar l’import complementari, 2.194,26 euros.
Quant a l’ocupació de la via pública, consta a l’expedient la declaració escrita que
no serà necessària l’ocupació en el transcurs de les obres.
QUART.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de
l’Alcaldia, si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm.
743/2015, 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 de la Junta de Govern
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm.
743/2015, de data 19 de juny de 2015”.
En virtut de tot això, s’informa favorablement sobre la concessió de la llicència
sol·licitada, un cop s’acrediti l’ingrés i dipòsit de les quantitats esmentades al punt
TERCER del present informe.”
En data 18 de desembre d’enguany s’ha procedit a ingressar les quantitats
pendents, que s’indiquen al punt tercer de l’informe de la TAG d’Urbanisme de data
13 d’enguany, un cop descomptats els ingressos corresponents a l’expedient
d’obres núm. 132/2016 (obres que no es van dur a terme), segons el següent
quadre:
Concepte

Exp.132/16

TAXES

__________

PENDENT

LIQUIDAT

DIFERÈNCIA

637,76

168,21

469,55

ICIO

2.608,40

5.953,57

1.565,04

1.780,13

GARANTIA

1.304,20

2.194,20

782,52

890,00

FIANÇA

150
TOTAL

__________

_________

- 150,00
2.989,68

RESULTANT que s’han complerts 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 en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la
proposta per part dels Serveis Tècnics.
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent.
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de
Canet de Mar.
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CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la 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
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Concedir llicència d’obres als Srs. JP i MAB per a la nova distribució
interior i actualització de les instal.lacions a la normativa actual de l’habitatge
unifamiliar aïllat situat al C/Francesc Corbera, XX, segons el projecte de
l’arquitecte: GGS, amb les modificacions de data 25 d’octubre de 2017 sense
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat.
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre
construccions per un import de cinc-mil nou-cents cinquanta-tres euros amb
cinquanta-set cèntims d’euro (5.953,57€) i per taxes urbanístiques la quantitat de
sis-cents trenta-set euros amb setanta-sis cèntims d’euro (637,76 €).
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’han dipositat les fiances dels valors
urbanístics en risc per import de dos-mil nou-cents setanta-sis euros amb setantavjuit cèntims d’euro (2.976,78€), i la fiança per als residus de la construcció per
import de cent cinquanta euros (150,00€). Aquestes fiances es retornaran en el
moment de l’obtenció de la comunicació de primera ocupació i comprovant d’haver
dipositats els residus en un gestor autoritzat.
QUART.- Donat que no consta acreditat a l’expedient que l’interessat hagi d’ocupar
la via pública, haurà de tenir present que si a l’inici de les obres preveu que sí ha
d’ocupar la via pública ho comuniqui prèviament als serveis tècnics d’aquest
Ajuntament, procedint en cas contrari la liquidació d’ofici per part de l’Ajuntament,
d’acord amb el què disposen les ordenances fiscals vigents.
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.
14.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA REFORMA
INTERIOR DEL LOCAL SITUAT A LA RIERA GAVARRA, XX, PER DESTINAR-LO
A CLÍNICA DENTAL.
Vista la instància presentada pel Sr. SMS, en virtut de la qual sol.licita llicència
d’obres menors per a la reforma interior del local situat a la Riera Gavarra, XX, per
destinar-lo a clínica dental.
Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 11 de desembre d’enguany,
el contingut del qual és:
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència es
comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en la reforma
interior del local situat a la planta baixa de la riera Gavarra, XX per a condicionar-lo
com a clínica dental.
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El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament amb
la sol·licitud, puja a la quantitat de 34.434,00 € (IVA exclòs). En aquest sentit,
indicar, que el pressupost de referència (PR) que resulta d’aplicar els mòduls
definits a l’annex de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre
construccions, és de 22.654,00 €.
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:
•

No es tocarà cap element estructural.

•

Tot i que es preveu la creació d’una rampa a l’accés principal, aquesta
presenta un desnivell amb la vorera de 2 cm, per tant, caldrà que el cantó
s’arrodoneixi o aixamfrani a 45º.

•

Al plànol d’instal·lacions es grafia l’extracció del bany cap a façana on hi ha
una gelosia. En el cas d’instal·lar una xemeneia, aquesta no podrà sortir
directament a façana i caldrà portar-la fins a coberta mitjançant conductes
apropiats.

•

Donat que les obres que es volen executar van encaminades a desenvolupar
una activitat sotmesa a la regulació administrativa de les activitats, un cop
finalitzades les obres caldrà fer la pertinent comunicació.
En aquest sentit, d’acord amb les indicacions de l’enginyer municipal, caldrà
tenir en compte els següents punts en relació als requisits de l’activitat:

1. Caldrà aportar la legalització elèctrica del local subjecte a projecte segons el
ITC-04 del RBTE del 2002.
2. S’haurà d’aportar la legalització i documentació dels aparells de
com de la sala de raig X, supervisat pel departament de
Coordinació d’activitats radioactives.
- Instància de legalització dels equips de raigs X.
- Còpia del contracte i supervisió del dosímetre.
- Còpia de les llicències del director/supervisor i dels
acreditats per manipular instal·lacions radiològiques pel
Seguretat Nuclear.

raig X així
Servei de

operadors
Consell de

3. S’hauran de preveure les llums d’emergència i senyalització per l’evacuació
així com també un altre extintor proper al quadre elèctric.
4. La instal·lació de climatització i pel que fa a la ventilació, haurà d’estar
d’acord el Reglament de instal·lacions tèrmiques de RD 1027/2007 i les
seves modificacions al RD 238/2013, on s’estableix el tipus de IDA, ODA i
filtratge entre d’altres.
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5. Caldrà donar d’alta una clínica dental al Registre de clíniques dentals del
Departament de Salut (Generalitat de Catalunya).
6. Pel que fa als professionals: còpia dels títols acadèmics (degudament
homologat), DNI, contracte laboral amb la clínica (si treballa per compte
d’altri) o compromís d’actuació professional (si treballa per compte propi), i
certificat de col·legiació dels odontòlegs o estomatòlegs que treballen al
centre.
7. En relació a la gestió dels residus sanitaris:
- Alta com a Productor de residus sanitaris.
- Fitxa d’acceptació de residus, i contracte amb l’empresa transportista
de residus.
- Full matriu del Llibre Vermell de control de recollida de residus
sanitaris.
8. Finalment, indicar, que els cartells obligatoris a la clínica dental seran:
•
•
•
•
•
•
•

Prohibició de fumar
Avís embarassades sala d’espera ( castellà –català)
Protocol d’esterilització
Aquest establiment disposa de fulls de reclamació
Emergències possibles
Protocol emergència
Recomanacions 112”

Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de 18 de desembre d’enguany, el contingut
del qual és:
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 11/12/2017, informe
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors, sol·licitada pel
senyor SMS, per a la reforma interior del local situat a la Riera Gavarra, XX, per
destinar-lo a clínica dental, 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
66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, 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 la taxa, consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat una
autoliquidació per import de 168,21€, corresponent a les taxes urbanístiques de
tramitació, 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:
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Amb sol·licitud de llicència prèvia:

168,21 €

Quant a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), consta
acreditat a l’expedient que s’ha efectuat una liquidació provisional del 4% del
pressupost de referència, sobre un pressupost visat (2017006761) de 34.434,00 €
d’acord amb el càlcul següent:
Pressupost
34.434,00 €

Tipus
4%

Total
1.377,36 €

Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la
construcció, consta acreditat que s’han dipositat, d’acord amb els càlculs següents:
Concepte
Valors urbanístics en risc
(mínim 60 €)

Tipus
2% pressupost

Total
688,68 €

Residus de la construcció
(mínim 150 €)

11 €/t

150,00 €

1,91t

En concepte de garantia de la correcta gestió dels residus generats per l’obra han
estat dipositats 1,32 euros en escreix (151,32 €).
Quant a l’ocupació de la via pública, consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat
per escrit que no caldrà ocupar-la en el transcurs de les obres.
Tercer.- D’acord amb la documentació presentada, el local objecte de la llicència es
destinarà a clínica dental, activitat sotmesa a la comunicació prèvia municipal, atès
que està classificada dins l’Annex III de la Llei del 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitats (LPCAA).
L’article 52 d’aquesta Llei preveu en quins termes s’ha de portar a terme la
legalització d’una nova activitat d’aquestes característiques:
Article 52
Formalització de la comunicació
1. La comunicació s'ha de formalitzar un cop acabades les obres i les
instal·lacions necessàries, les quals han d'estar emparades per la llicència
urbanística corresponent o, si escau, per la comunicació prèvia d'obres no
subjectes a llicència, i també per la resta de llicències sectorials necessàries,
fixades per llei o pel desplegament reglamentari d'una llei, per a dur a terme
l'activitat.
Quart.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de
l’Alcaldia, si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm.
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743/2015, 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 de la Junta de Govern
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm.
743/2015, de data 19 de juny de 2015”.
CONCLUSIÓ:
En virtut de tot això, s’informa favorablement sobre la concessió de llicència d’obres
menors sol·licitada, amb els condicionants esmentats a l’informe tècnic de data
11/12/2017. Així mateix, caldrà recordar a l’interessat que, un cop finalitzada
l’obra, i per poder iniciar la nova activitat, caldrà efectuar la preceptiva comunicació
prèvia, en els termes del que disposa l’article 52 de la LPCAA.”
RESULTANT 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 en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la
proposta per part dels Serveis Tècnics.
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent.
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de
Canet de Mar.
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 data 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la Tinència
d’alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors al Sr. SMS, per a la reforma interior
del local situat a la Riera Gavarra, XX, per destinar-lo a clínica dental, sense
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les següents condicions:
•

No es tocarà cap element estructural.

•

Tot i que es preveu la creació d’una rampa a l’accés principal, aquesta
presenta un desnivell amb la vorera de 2 cm, per tant, caldrà que el cantó
s’arrodoneixi o aixamfrani a 45º.

•

Al plànol d’instal·lacions es grafia l’extracció del bany cap a façana on hi ha
una gelosia. En el cas d’instal·lar una xemeneia, aquesta no podrà sortir
directament a façana i caldrà portar-la fins a coberta mitjançant conductes
apropiats.

•

Donat que les obres que es volen executar van encaminades a desenvolupar
una activitat sotmesa a la regulació administrativa de les activitats, un cop
finalitzades les obres caldrà fer la pertinent comunicació.
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En aquest sentit, d’acord amb les indicacions de l’enginyer municipal, caldrà
tenir en compte els següents punts en relació als requisits de l’activitat:
1. Caldrà aportar la legalització elèctrica del local subjecte a projecte segons el
ITC-04 del RBTE del 2002.
2. S’haurà d’aportar la legalització i documentació dels aparells de
com de la sala de raig X, supervisat pel departament de
Coordinació d’activitats radioactives.
- Instància de legalització dels equips de raigs X.
- Còpia del contracte i supervisió del dosímetre.
- Còpia de les llicències del director/supervisor i dels
acreditats per manipular instal·lacions radiològiques pel
Seguretat Nuclear.

raig X així
Servei de

operadors
Consell de

3. S’hauran de preveure les llums d’emergència i senyalització per l’evacuació
així com també un altre extintor proper al quadre elèctric.
4. La instal·lació de climatització i pel que fa a la ventilació, haurà d’estar
d’acord el Reglament de instal·lacions tèrmiques de RD 1027/2007 i les
seves modificacions al RD 238/2013, on s’estableix el tipus de IDA, ODA i
filtratge entre d’altres.
5. Caldrà donar d’alta una clínica dental al Registre de clíniques dentals del
Departament de Salut (Generalitat de Catalunya).
6. Pel que fa als professionals: còpia dels títols acadèmics (degudament
homologat), DNI, contracte laboral amb la clínica (si treballa per compte
d’altri) o compromís d’actuació professional (si treballa per compte propi), i
certificat de col·legiació dels odontòlegs o estomatòlegs que treballen al
centre.
7. En relació a la gestió dels residus sanitaris:
- Alta com a Productor de residus sanitaris.
- Fitxa d’acceptació de residus, i contracte amb l’empresa transportista
de residus.
- Full matriu del Llibre Vermell de control de recollida de residus
sanitaris.
8. Finalment, indicar, que els cartells obligatoris a la clínica dental seran:
•
•
•
•
•
•
•

Prohibició de fumar
Avís embarassades sala d’espera ( castellà –català)
Protocol d’esterilització
Aquest establiment disposa de fulls de reclamació
Emergències possibles
Protocol emergència
Recomanacions 112
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SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre
construccions per un import de mil tres-cents setanta-set euros amb trenta-sis
cèntims d’euro (1.377,36€) i per taxes urbanístiques la quantitat de cent-seixantavuit euros amb vint-i-un cèntims d’euro (168,21€).
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors
urbanístics en risc per import de sis-cents vuitanta-vuit euros amb seixanta-vuit
cèntims d’euro (688,68€) i la fiança de residus de construcció per import de cent
cinquanta-ún euros amb trenta-dos cèntims d’euro (151,32€) .Aquestes fiances es
retornaran a la finalització de les obres, prèvia sol.licitud i comprovant d’haver
dipositat els residus en un gestor autoritzat.
QUART.- Consta acreditat a l’expedient que l’interessat no ocuparà la via pública en
el transcurs de les obres. Tot i això, si a l’inici de les obres preveu la ocupació, ho
haurà de comunicar prèviament als serveis tècnics d’aquest Ajuntament, procedint
en cas contrari la liquidació d’ofici per part de l’Ajuntament, d’acord amb el que
disposen les ordenances fiscals vigents.
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.
15.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A FER UNA
ESCOMESA A LA XARXA GENERAL DE CLAVEGUERAM AL CARRER VERGE DE
MONTSERRAT NÚM. XX.
Vista la instància presentada pel Sr. RPF, en representació de Construcciones Tomas
Perez i Segura, SL, en virtut de la qual sol.licita llicència d’obres menors per a fer
una escomesa a la xarxa general de clavegueram al carrer Verge de Montserrat, XX.
Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 5 de desembre d’enguany, el
contingut del qual és:
“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es
pretenen realitzar consisteixen en fer una escomesa a la xarxa general de
clavegueram.
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament amb
la sol·licitud, puja a la quantitat de 930,00 € (IVA exclòs). En aquest sentit, indicar,
que el pressupost de referència (PR) que resulta d’aplicar els mòduls definits a
l’annex de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, és
de 266,16 €.
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 pel que fa a les actuacions que afectin a la via
pública:
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1. Donat que la xarxa general de clavegueram que discorre per un tram del
carrer Verge de Montserrat que no disposa cap pou, SERÀ NECESSARI FER
UN POU DE REGISTRE en el punt on es realitzi la nova connexió d’acord amb
les indicacions del cap de la brigada municipal
2. Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc.
3. Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els
destruïts.
4. La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 20
N/mm2 de planta, d’un gruix mínim de 18 cm. perfectament remolinat. En
cas de ser de paviments asfàltics es farà una base de formigó sobre la qual
s’estendrà l’aglomerat asfàltic en calent. La llosa de formigó s’estendrà 25
cm. a banda i banda de la rasa sempre sobre terreny no modificat. La capa
d’asfalt s’estendrà a banda i banda 7 cm. més que la llosa de formigó.
5. El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat
mecànicament i en les condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi
una compactació assimilable al 95% P.M..
6. En tot cas, s’haurà de posar d’acord amb la Policia Local, per a la regulació
del trànsit rodat i de vianants en general, així com dels propis veïns del
carrer. Caldrà disposar de les senyals de trànsit que siguin necessàries i
preveure possibles talls de carrer.
7. Sempre que sigui possible, en cas de travessar el carrer o afectar la calçada,
es farà en dues tramades, sense dificultar ni interrompre el trànsit de
vehicles.
8. L’obra haurà d’estar perfectament delimitada, tant frontal com
longitudinalment, mitjançant tanques o altres elements similars aprovats
pels Serveis Tècnics municipals , de manera que tanquin totalment la zona
de treball.
9. S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure i
segura circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials
per a la reconstrucció del paviment, rases obertes, maquinària i altres
elements. Caldrà col·locar senyalització lluminosa per les hores nocturnes.
10. Tots els elements urbanístics que foren danyats a conseqüència de dites
obres, es reposaran correctament, per això una vegada finalitzat el carrer,
es realitzarà la corresponent inspecció per part dels Serveis Tècnics.
11. Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos, seran reparats a
càrrec del sol·licitant de manera immediata, previ avís als afectats i d’acord
amb les seves instruccions.
12. Les obres no es podran executar en cap de setmana i al llarg d’aquest, els
carrers afectats hauran d’estar en condicions de circulació rodada, amb les
corresponents senyalitzacions i balises per a garantir la seguretat dels
usuaris.
13. En tot cas, s’avisarà als Serveis Municipals d’aigües, d’enllumenat públic i als
Servei Tècnics d’altres companyies subministradores de serveis al municipi
(electricitat, telefonia i altres usos privats com mines, etc.) per a què donin
el vist-i-plau "in situ", als efectes de no perjudicar els Serveis Soterrats. El
resultat de la inspecció es reflexarà a l'acta prèvia a l'inici de les obres,
sense la qual no es podran començar.
14. Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d’abril (DOG 12-6-1992) pel
qual es regulen les característiques que han d’acomplir les proteccions a
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instal·lar entre xarxes de diferents subministraments públics que discorren
pel subsòl.
15. Els baixants a nivell de planta baixa han d’anar encastats i en cap cas els
conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana.
16. Com a garantia de l’acompliment de les condicions anteriors cal dipositar
una fiança.
17. El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb els Serveis
Tècnics municipals.
18. El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la
fiança i sempre d’acord amb els Tècnics Municipals i Policia Local.
19.
EN CAS D’INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS,
S’HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES.”
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de 7 de desembre d’enguany, el contingut del
qual és:
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 05/12/2017, informe
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per fer una
escomesa a la xarxa general de clavegueram al carrer Verge de Montserrat, XX,
sol·licitada pel senyor Roberto Pérez Franco, actuant en nom i representació de la
mercantil CONSTRUCCIONES TOMÁS PÉREZ SEGURA, SL, s’emet el següent
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 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, 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 la taxa, consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat una
autoliquidació per import de 168,21€, corresponent a les taxes urbanístiques de
tramitació, 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:
Amb sol·licitud de llicència prèvia:

168,21 €

Quant a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), tal i com es
disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de l’Ordenança fiscal núm. 5, la base imposable
de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà a partir del mòdul basic
establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al càlcul dels drets
d’intervenció col·legial per a l’any 2017, ponderat amb els coeficients correctors que
s’hi detallen.
No obstant, segons es fa constar a l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de
data 05/12/2017, el pressupost de les obres, d’acord amb la documentació
aportada juntament amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 930,00 € (IVA exclòs).
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En canvi, el pressupost de referència (PR) que resulta d’aplicar els mòduls definits a
l’annex de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, és
de 266,16 €, per la qual cosa, per al càlcul del pressupost de referència (PR) i per a
l’autoliquidació practicada, s’ha utilitzat el pressupost presentat amb la sol·licitud:
Pressupost
930,00 €

Tipus
4%

Total
37,20 €

Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la
construcció, consta acreditat que s’han dipositat els imports següents:
Concepte

Tipus

Valors urbanístics en risc
(mínim 60 €)

2% pressupost

Residus de la construcció
(mínim 150 €)

Total
60,00 €
150,00 €

Quant a l’ocupació de la via pública, consta a l’expedient administratiu que el
sol·licitant declara que no caldrà ocupar la via pública amb elements auxiliars de
l’obra.
Tercer.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de
l’Alcaldia, si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm.
743/2015, 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 de la Junta de Govern
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm.
743/2015, de data 19 de juny de 2015”.
En virtut de tot això, s’informa favorablement sobre la concessió de llicència d’obres
menors sol·licitada, amb els condicionants indicats a l’informe tècnic de data
05/12/2017.”
RESULTANT 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 en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la
proposta per part dels Serveis Tècnics.
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent.
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de
Canet de Mar.
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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 data 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la Tinència
d’alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors al Sr. RPF, per a fer una escomesa a la
xarxa general de clavegueram, al carrer Vge. De Montserrat, XX, sense perjudici de
tercers i salvat el dret de propietat, amb les següents condicions:
1. Donat que la xarxa general de clavegueram que discorre per un tram del
carrer Verge de Montserrat que no disposa cap pou, SERÀ NECESSARI FER
UN POU DE REGISTRE en el punt on es realitzi la nova connexió d’acord amb
les indicacions del cap de la brigada municipal
2. Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc.
3. Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els
destruïts.
4. La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 20
N/mm2 de planta, d’un gruix mínim de 18 cm. perfectament remolinat. En
cas de ser de paviments asfàltics es farà una base de formigó sobre la qual
s’estendrà l’aglomerat asfàltic en calent. La llosa de formigó s’estendrà 25
cm. a banda i banda de la rasa sempre sobre terreny no modificat. La capa
d’asfalt s’estendrà a banda i banda 7 cm. més que la llosa de formigó.
5. El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat
mecànicament i en les condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi
una compactació assimilable al 95% P.M..
6. En tot cas, s’haurà de posar d’acord amb la Policia Local, per a la regulació
del trànsit rodat i de vianants en general, així com dels propis veïns del
carrer. Caldrà disposar de les senyals de trànsit que siguin necessàries i
preveure possibles talls de carrer.
7. Sempre que sigui possible, en cas de travessar el carrer o afectar la calçada,
es farà en dues tramades, sense dificultar ni interrompre el trànsit de
vehicles.
8. L’obra haurà d’estar perfectament delimitada, tant frontal com
longitudinalment, mitjançant tanques o altres elements similars aprovats
pels Serveis Tècnics municipals , de manera que tanquin totalment la zona
de treball.
9. S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure i
segura circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials
per a la reconstrucció del paviment, rases obertes, maquinària i altres
elements. Caldrà col·locar senyalització lluminosa per les hores nocturnes.
10. Tots els elements urbanístics que foren danyats a conseqüència de dites
obres, es reposaran correctament, per això una vegada finalitzat el carrer,
es realitzarà la corresponent inspecció per part dels Serveis Tècnics.
11. Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos, seran reparats a
càrrec del sol·licitant de manera immediata, previ avís als afectats i d’acord
amb les seves instruccions.
12. Les obres no es podran executar en cap de setmana i al llarg d’aquest, els
carrers afectats hauran d’estar en condicions de circulació rodada, amb les
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corresponents senyalitzacions i balises per a garantir la seguretat dels
usuaris.
13. En tot cas, s’avisarà als Serveis Municipals d’aigües, d’enllumenat públic i als
Servei Tècnics d’altres companyies subministradores de serveis al municipi
(electricitat, telefonia i altres usos privats com mines, etc.) per a què donin
el vist-i-plau "in situ", als efectes de no perjudicar els Serveis Soterrats. El
resultat de la inspecció es reflexarà a l'acta prèvia a l'inici de les obres,
sense la qual no es podran començar.
14. Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d’abril (DOG 12-6-1992) pel
qual es regulen les característiques que han d’acomplir les proteccions a
instal·lar entre xarxes de diferents subministraments públics que discorren
pel subsòl.
15. Els baixants a nivell de planta baixa han d’anar encastats i en cap cas els
conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana.
16. Com a garantia de l’acompliment de les condicions anteriors cal dipositar
una fiança.
17. El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb els Serveis
Tècnics municipals.
18. El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la
fiança i sempre d’acord amb els Tècnics Municipals i Policia Local.
19. EN CAS D’INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS,
S’HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES.”
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre
construccions per un import de trenta-set euros amb vint cèntims d’euro (37,20€) i
per taxes urbanístiques la quantitat de cent-seixanta-vuit euros amb vint-i-un
cèntims d’euro (168,21€).
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors
urbanístics en risc per import de seixanta euros (60,00€) i la fiança de residus de
construcció per import de cent cinquanta euros (150,00€) .Aquestes fiances es
retornaran a la finalització de les obres, prèvia sol.licitud i comprovant d’haver
dipositat els residus en un gestor autoritzat.
QUART.- Consta acreditat a l’expedient que l’interessat no ocuparà la via pública en
el transcurs de les obres. Tot i això, si a l’inici de les obres preveu la ocupació, ho
haurà de comunicar prèviament als serveis tècnics d’aquest Ajuntament, procedint
en cas contrari la liquidació d’ofici per part de l’Ajuntament, d’acord amb el que
disposen les ordenances fiscals vigents.
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.
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16.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER AL CANVI DELS
BORDONS DE VORERA PER UNS DE REMUNTABLES PER A VEHICLES, AL
CARRER VALÈNCIA, XX.
Vista la instància presentada pel Sr. RPF, en virtut de la qual sol.licita llicència
d’obres menors per al canvi dels bordons de vorera per uns de remuntables per
vehicles al carrer València, XX.
Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 5 de desembre d’enguany, el
contingut del qual és:
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència es
comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en canviar els
bordons de vorera davant del número XX del carrer València, per uns de
remuntables per a vehicles.
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament amb
la sol·licitud, puja a la quantitat de 735,00 € (IVA exclòs). En aquest sentit, indicar,
que el pressupost de referència (PR) que resulta d’aplicar els mòduls definits a
l’annex de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, és
de 202,44 €
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:
1. La vorera ha de mantenir la mateixa rasant en tot el seu recorregut i les
alineacions preexistents, en cas contrari, caldrà el vist i plau dels Serveis
Tècnics municipals.
2. Donat que la vorera on es vol actuar té una amplada inferior a 1.40 m, les
mides de la peça del bordó de gual tindran la mateixa amplada que el bordó
preexistent, sense ocupar en cap cas la zona de pas acabada amb panots.
Es col·locaran les peces especials d’entrega a banda i banda del gual
d’accés.
3. Caldrà deixar el paviment de vorera totalment net i lliure de restes de
morter o beurada.
4. Pel que fa al paviment de la vorera, el model de panot a utilitzar serà el
mateix que l’existent a la resta de la vorera. El gruix del panot serà en
qualsevol cas de 4 cm.”
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de 7 de desembre d’enguany, el contingut del
qual és:
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 05/12/2017, informe
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per al canvi dels
bordons de vorera per uns de remuntables per a vehicles, al carrer València, XX,
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sol·licitada pel senyor RPF, actuant en nom i representació de la mercantil
CONSTRUCCIONES TOMÁS PÉREZ SEGURA, SL, s’emet el següent
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 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, 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 la taxa, consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat una
autoliquidació per import de 168,21€, corresponent a les taxes urbanístiques de
tramitació, 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:
Amb sol·licitud de llicència prèvia:

168,21 €

Quant a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), tal i com es
disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de l’Ordenança fiscal núm. 5, la base imposable
de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà a partir del mòdul basic
establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al càlcul dels drets
d’intervenció col·legial per a l’any 2017, ponderat amb els coeficients correctors que
s’hi detallen.
No obstant, segons es fa constar a l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de
data 05/12/2017, el pressupost de les obres, d’acord amb la documentació
aportada juntament amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 735,00 € (IVA exclòs).
En canvi, el pressupost de referència (PR) que resulta d’aplicar els mòduls definits a
l’annex de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, és
de 202,44 €, per la qual cosa, per al càlcul del pressupost de referència (PR) i per a
l’autoliquidació practicada, s’ha utilitzat el pressupost presentat amb la sol·licitud:
Pressupost

Tipus

735,00 €

4%

Total
29,40 €

Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la
construcció, consta acreditat que s’han dipositat els imports següents:
Concepte

Tipus

Valors urbanístics en risc
(mínim 60 €)

2% pressupost

Residus de la construcció

Total
60,00 €
150,00 €
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(mínim 150 €)
Quant a l’ocupació de la via pública, consta a l’expedient administratiu que el
sol·licitant declara que no caldrà ocupar la via pública amb elements auxiliars de
l’obra.
Tercer.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de
l’Alcaldia, si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm.
743/2015, 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 de la Junta de Govern
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm.
743/2015, de data 19 de juny de 2015”.
En virtut de tot això, s’informa favorablement sobre la concessió de llicència d’obres
menors sol·licitada, amb els condicionants indicats a l’informe tècnic de data
05/12/2017.”
RESULTANT 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 en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la
proposta per part dels Serveis Tècnics.
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent.
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de
Canet de Mar.
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 data 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la Tinència
d’alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors al Sr. RPF, en representació de
Construcciones Tomès Pérez Segura, SL, per al canvi dels bordons de vorera per
uns de remuntables per a vehicles al C/València, XX, sense perjudici de tercers i
salvat el dret de propietat, amb les següents condicions:
1. La vorera ha de mantenir la mateixa rasant en tot el seu recorregut i les
alineacions preexistents, en cas contrari, caldrà el vist i plau dels Serveis
Tècnics municipals.
2. Donat que la vorera on es vol actuar té una amplada inferior a 1.40 m, les
mides de la peça del bordó de gual tindran la mateixa amplada que el bordó
preexistent, sense ocupar en cap cas la zona de pas acabada amb panots.
Es col·locaran les peces especials d’entrega a banda i banda del gual
d’accés.
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3. Caldrà deixar el paviment de vorera totalment net i lliure de restes de
morter o beurada.
4. Pel que fa al paviment de la vorera, el model de panot a utilitzar serà el
mateix que l’existent a la resta de la vorera. El gruix del panot serà en
qualsevol cas de 4 cm.”
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre
construccions per un import de vint-i-nou euros amb quaranta cèntims d’euro
(29,40€) i per taxes urbanístiques la quantitat de cent-seixanta-vuit euros amb
vint-i-un cèntims d’euro (168,21€).
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors
urbanístics en risc per import de seixanta euros (60,00€) i la fiança de residus de
construcció per import de cent cinquanta euros (150,00€) .Aquestes fiances es
retornaran a la finalització de les obres, prèvia sol.licitud i comprovant d’haver
dipositat els residus en un gestor autoritzat.
QUART.- Consta acreditat a l’expedient que l’interessat no ocuparà la via pública en
el transcurs de les obres. Tot i això, si a l’inici de les obres preveu la ocupació, ho
haurà de comunicar prèviament als serveis tècnics d’aquest Ajuntament, procedint
en cas contrari la liquidació d’ofici per part de l’Ajuntament, d’acord amb el que
disposen les ordenances fiscals vigents.
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.
17.- APROVACIÓ INCOACIÓ DE PROCEDIMENT
CADUCITAT DE LA LLICÈNCIA D’OBRES 96/1999

DE

DECLARACIÓ

DE

Atès que en data 13 d’abril de 1999 (RE1652), el senyor JAT i la senyora MMM van
sol·licitar llicència d’obres majors per a la construcció d’un habitatge familiar aïllat
al carrer Francesc Corbera, XX, d’acord amb el projecte bàsic i d’execució amb Visat
99003074 de 18 de febrer de 1999.
Atès que la llicència va ser concedida en virtut del Decret núm. 229/1999, de 21
de maig, de l’Alcaldia (exp. 96/1999) i, un cop dipositada la fiança per respondre
dels possibles danys en els béns municipals, es va notificar als titulars en data 30
de març de 2000.
Vist l’informe emès per la TAG d’Urbanisme, de data 12 de desembre de 2017, el
contingut del qual es transcriu a continuació:
“INFORME
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En relació amb la llicència d’obres majors per a la construcció d’un habitatge
familiar aïllat al carrer Francesc Corbera, XX, corresponent a l’expedient núm.
96/1999, s’emet informe en base als següents
ANTECEDENTS:
I.- En data 13/04/1999 RE1652, el senyor JAT i la senyora MMM sol·liciten
llicència d’obres majors per a la construcció d’un habitatge familiar aïllat al carrer
Francesc Corbera, XX, d’acord amb el projecte bàsic i d’execució redactat per
l’arquitecte Lluís Cot i Privat (Visat 99003074 de 18/02/1999).
II.- La llicència sol·licitada és concedida en virtut del Decret núm. 229/1999, de
21 de maig, de l’Alcaldia (exp. 96/1999) i, un cop dipositada la fiança per
respondre dels possibles danys en els béns municipals, és notificada als titulars
en data 30/03/2000.
III.- En data 22/06/2017 RE4085, el senyor JPG i la senyora ABA sol·liciten
llicència d’obres per a la finalització de les obres de construcció d’un habitatge
unifamiliar a la parcel·la de referència (exp. 124/2017).
IV.- Durant la tramitació d’aquest darrer expedient, el senyor P i la senyora B
presenten un escrit, registrat d’entrada en data 23/10/2017 RE6544, al qual hi
adjunten documentació amb l’objectiu de provar la data en què van quedar
aturades les obres de construcció de l’habitatge familiar aïllat al carrer Francesc
Corbera, XX, autoritzades en virtut del Decret núm. 229/1999, de 21 de maig,
de l’Alcaldia (exp. 96/1999).
FONAMENTS DE DRET:
Primer.- L’article 37.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), relatiu als terminis
de caducitat de les llicències urbanístiques per a l’execució d’obres, estableix que
aquestes caduquen si transcorre el termini per començar les obres o el termini
per acabar-les, incloses les seves pròrrogues respectives, sense que hagin estat
iniciades o finalitzades. A aquests efectes, les llicències han de contenir
l’advertiment de caducitat corresponent.
Consta acreditat a l’expedient que a la llicència d’obres notificada als titulars en
data 30/03/2000 hi constaven, entre d’altres, les següents condicions generals:
“15. Els terminis per a l’execució de les obres (si no se’n fixen altres de major
restricció a les condicions particulars), seran els següents:
a) Sis mesos per a iniciar les obres.
b) Dos anys per a acabar-les.
En tots dos casos, els terminis es comptabilitzaran des de la data de la
notificació de la llicència al promotor d’aquesta.
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c) La caducitat de la llicència es produeix pel transcurs d’ambdós terminis
sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabades, abans d’un o
de tres mesos del finiment dels terminis esmentats, respectivament, sense
que es requereixi cap altre advertiment que el present.
d) La caducitat de la llicència ha d’ésser declarada per l’organisme competent
per a atorgar les llicències i determinarà l’arxiu de les actuacions.
e) Havent caducat la llicència, les obres no es podran iniciar ni prosseguir si
no se’n demana i se n’obté una de nova, ajustada a l’ordenació urbanística en
vigor, llevat dels casos en què s’hagués acordat la suspensió de l’atorgament.
f) Les pròrrogues d’ambdós terminis, amb sol·licitud prèvia del titular de la
llicència abans de dos o de cinc mesos del finiment dels previstos per al
començament i per a l’acabament de les obres, respectivament, s’entén són
concedides ope legis per la meitat del termini de què es tracti, i serà vàlida
l’ordenació vigent en el moment que la llicència fou atorgada, encara que
s’hagués acordat la suspensió de l’atorgament de llicències en casos de
pròrroga del termini de l’acabament de les obres. La pròrroga de les llicències
no pot ser vàlidament demanada si no ha passat almenys la meitat del termini
a què es refereix la sol·licitud. La sol·licitud i la conseqüent obtenció de la
pròrroga del termini per a començar les obres no comporten, per elles
mateixes, la pròrroga del termini per a acabar-les. La pròrroga per a acabar
les obres només pot ésser sol·licitada i obtinguda si s’ha fet la cobertura
d’aigües de l’edifici.
(...)
h) Iniciades les obres, podran ser interrompudes per un període de fins a tres
mesos, per causes de força major, sempre que se sol·liciti amb antelació.”
Segon.- L’article 38 RPLU preveu que quan hagi transcorregut el termini per
començar les obres o el termini per acabar-les, incloses les seves pròrrogues
respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades, l’administració
atorgant ha de declarar la caducitat de la llicència urbanística atorgada, amb
l’audiència prèvia de la persona titular de la llicència.
Segons la doctrina tradicional i la jurisprudència, per a què es produeixi la
caducitat han de concórrer dos requisits: un material (transcurs del termini) i un
altre formal (la declaració de caducitat per l'òrgan competent per a l'atorgament
de la llicència, previ expedient i escoltats els interessats en tràmit d'audiència).
El mateix article 38 aclareix que la manca de declaració de caducitat de la
llicència urbanística no faculta les persones que intervenen en el procés
d’execució de les obres per iniciar-les o prosseguir-les més enllà dels terminis
habilitats per la llicència ni, en conseqüència, les eximeix de les responsabilitats
administratives que es puguin derivar de l’execució d’obres realitzades fora dels
terminis esmentats.
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En el cas present, la notificació de l’atorgament de la llicència es va produir en
data 30/03/2000, raó per la qual el termini per a l’execució de les obres
finalitzava en data 30/03/2002.
Consta a l’expedient administratiu una còpia del full núm. 14 del Llibre d’Ordres i
Assistències, corresponent al dia 20/07/2000, aportat en data 23/10/2017
RE6544 pel senyor P i la senyora B, on el director d’obra hi fa constar el
següent:
“S’està aixecant parets de la caixa d’ascensor.
L’obra restarà aturada fins que entri paleteria. L’estructura és tota feta i s’està
a l’espera de resultats de provetes per decidir reforços dels pilars de planta
baixa.”
Al full núm. 15 del mateix llibre, corresponent a l’1/08/2000, hi consta:
“L’obra resta aturada amb l’estructura de formigó tota feta.”
I més endavant, per últim, al full núm. 40, corresponent al 20/02/2002, hi
apareix l’anotació següent:
“Per motius personals dels promotors (separació matrimonial) l’obra resta
aturada fins nou avís en el cas de que es vulgui reemprendre.”
Atenent, doncs, a la informació consignada al Llibre d’Ordres, es pot considerar
que l’obra va quedar aturada en data 1/08/2000 i continuava en el mateix estat
en data 30/03/2002, quan expirà el termini concedit per a la seva execució.
Tercer.- L’article 37.3 RPLU estableix que la persona titular d’una llicència
urbanística per a l’execució d’obres que requereixin direcció facultativa per
executar-les, ha de lliurar a l’administració atorgant una còpia de l’acta d’inici
d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia
del certificat final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció.
Atès que mai ha tingut entrada al Registre general municipal còpia del certificat
final de l’obra autoritzada en virtut del Decret núm. 229/1999, de 21 de maig,
de l’Alcaldia (exp. 96/1999), es considera que la llicència ha caducat,
circumstància que caldrà declarar amb la instrucció del corresponent
procediment.
Quart.- L’article 58 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), estableix que els
procediments s’inicien d’ofici per acord de l’òrgan competent, per iniciativa
pròpia o com a conseqüència d’una ordre superior, a petició raonada d’altres
òrgans o per denúncia.
D’acord amb el que disposa l’article 82 LPACAP, un cop instruïts els
procediments, i immediatament abans de redactar la proposta de resolució,
s’han de posar de manifest als interessats o, si s’escau, als seus representants.
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Els interessats, en un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze, poden
al·legar i presentar els documents i les justificacions que considerin pertinents.
No obstant, si abans del venciment del termini els interessats manifesten la seva
decisió de no efectuar al·legacions ni aportar nous documents o justificacions, el
tràmit es considera realitzat.
Cinquè.- Pel que fa l’òrgan competent per a la incoació i resolució del
procediment de declaració de caducitat d’una llicència urbanística, si bé aquesta
va ser concedida per Decret de l’Alcaldia, d’acord amb les delegacions efectuades
per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 743/2015, de data 19 de juny de 2015, la
Junta de Govern Local va passar a ser l’òrgan competent per a l’atorgament de
les llicències i, per tant, per a la declaració de la seva caducitat.
CONCLUSIÓ:
A la vista de les dades que consten a l’expedient administratiu, i d’acord amb el
que disposen els articles 37 i 38 TRLU, qui subscriu proposa que s’incoï un
procediment de declaració de caducitat de la llicència d’obres concedida en virtut
del Decret núm. 229/1999, de 21 de maig, de l’Alcaldia (exp. 96/1999), per a la
construcció d’un habitatge familiar aïllat al carrer Francesc Corbera, XX, bo i
atorgant un termini d’audiència de deu dies als interessats, per tal que presentin
els documents i les justificacions que considerin pertinents.”
Vist l’informe transcrit, d’acord amb el que disposen els articles 38 del Decret
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística, i 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 data 19 de juny, de conformitat
amb la proposta de la Tinència d’alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Incoar expedient de declaració de caducitat de la llicencia d’obres núm.
96/1999, concedida en virtut del Decret núm. 229/1999, de 21 de maig, de
l’Alcaldia, per a la construcció d’un habitatge familiar aïllat al carrer Francesc
Corbera, XX, per incompliment del termini de finalitat d’obres establert en la
mateixa.
SEGON.- Concedir als interessats un termini d’audiència de deu dies, a comptar
des de l’endemà de la recepció de la notificació del present acord, per tal que
presentin els documents i les justificacions que considerin pertinents.
18.- APROVACIÓ INCOACIÓ DE PROCEDIMENT
CADUCITAT DE LA LLICÈNCIA D’OBRES 210/2005

DE

DECLARACIÓ

DE

Atès que en data 1 d’agost de 2005 (RE4196), el senyor Eugenio Gil Morales,
actuant en nom i representació de la mercantil CONSTRUCCIONES COUR 2000, SL,
sol·licita llicència d’obres majors per a la construcció de set habitatges unifamiliars
en filera amb aparcament comunitari a la Ronda Francesc Parera, XX.
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Atès que la llicència va ser concedida en virtut de l’acord adoptat per la Junta de
Govern Local, en sessió de data 20 de desembre de 2006 (exp. 210/2005) i és
notificada a la titular en data 02/01/2007.
Vist l’informe emès per la TAG d’Urbanisme, de data 14 de desembre de 2017, el
contingut del qual es transcriu a continuació:
“En relació amb la llicència d’obres majors per a la construcció de set habitatges
unifamiliars en filera amb aparcament comunitari a la Ronda Francesc Parera,
XX, corresponent a l’expedient núm. 210/2005, s’emet informe en base als
següents
ANTECEDENTS:
I.- En data 01/08/2005 RE4196, el senyor Eugenio Gil Morales, actuant en nom i
representació de la mercantil CONSTRUCCIONES COUR 2000, SL, sol·licita
llicència d’obres majors per a la construcció de set habitatges unifamiliars en
filera amb aparcament comunitari a la Ronda Francesc Parera, XX.
II.- La llicència sol·licitada és concedida en virtut de l’acord adoptat per la Junta
de Govern Local, en sessió de data 20 de desembre de 2006 (exp. 210/2005) i
és notificada a la titular en data 02/01/2007.
III.- Mitjançant decret 917/2007, de 15 d’octubre, de la tinència d’alcaldia de
Comunicació, Cultura i Urbanisme es va resoldre incoar a Construccions COUR
2000, SL, promotora de les obres ubicades als números XX i XX del carrer
Francesc Parera d’aquesta localitat, procediment de restauració de la legalitat
urbanística per haver començat les obres sense l’aprovació del projecte executiu
per part dels Serveis Tècnics Municipals, donat que l’aprovació de dit document
era un condicionament específic contemplat a la llicència d’obres (expedient
210/2005).
En virtut d’aquesta mateixa resolució s’ordenava la suspensió provisional i
immediata de les actuacions descrites i que s’estaven executant sense llicència
municipal.
IV.- Mitjançant decret número 129/2008, de data 6 de febrer, de la Tinència
d’Alcaldia de Comunicació, Cultura i Urbanisme, es va resoldre mantenir la
suspensió de les obres que afecten els números XX i XX del carrer Francesc
Parera, mentre els Serveis Tècnics no informessin la modificació del projecte
executiu aportat.
L’interessat presenta projecte executiu, el qual és informat pels Serveis Tècnics
municipals. Posteriorment, es presenten noves modificacions, document
enregistrat en aquest ajuntament el dia 05 de febrer de 2008 (registre 3815),
les quals s’informen desfavorablement per part del tècnic municipal.
V.- En virtut del Decret núm. 80/2011, de 31 de gener, de la tinència d’alcaldia
d’Urbanisme, es resol aixecar la suspensió de les obres en la seva totalitat, i
sobreseure l’expedient de restauració de la legalitat urbanística incoat en data 15
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d’octubre mitjançant Decret núm. 917/2007, de l’Alcaldia.
FONAMENTS DE DRET:
Primer.- L’article 37.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), relatiu als terminis
de caducitat de les llicències urbanístiques per a l’execució d’obres, estableix que
aquestes caduquen si transcorre el termini per començar les obres o el termini
per acabar-les, incloses les seves pròrrogues respectives, sense que hagin estat
iniciades o finalitzades. A aquests efectes, les llicències han de contenir
l’advertiment de caducitat corresponent.
Consta acreditat a l’expedient que a la llicència d’obres notificada als titulars en
data 02/01/2007 hi constaven, entre d’altres, les següents condicions generals:
“15. Els terminis per a l’execució de les obres (si no se’n fixen altres de major
restricció a les condicions particulars), seran els següents:
g) Sis mesos per a iniciar les obres.
h) Dos anys per a acabar-les.
En tots dos casos, els terminis es comptabilitzaran des de la data de la notificació de la
llicència al promotor d’aquesta.
i) La caducitat de la llicència es produeix pel transcurs d’ambdós terminis sense haver
començat les obres o bé sense haver-les acabades, abans d’un o de tres mesos del
finiment dels terminis esmentats, respectivament, sense que es requereixi cap altre
advertiment que el present.
j) La caducitat de la llicència ha d’ésser declarada per l’organisme competent per a
atorgar les llicències i determinarà l’arxiu de les actuacions.
k) Havent caducat la llicència, les obres no es podran iniciar ni prosseguir si no se’n
demana i se n’obté una de nova, ajustada a l’ordenació urbanística en vigor, llevat dels
casos en què s’hagués acordat la suspensió de l’atorgament.
l) Les pròrrogues d’ambdós terminis, amb sol·licitud prèvia del titular de la llicència
abans de dos o de cinc mesos del finiment dels previstos per al començament i per a
l’acabament de les obres, respectivament, s’entén són concedides ope legis per la
meitat del termini de què es tracti, i serà vàlida l’ordenació vigent en el moment que la
llicència fou atorgada, encara que s’hagués acordat la suspensió de l’atorgament de
llicències en casos de pròrroga del termini de l’acabament de les obres. La pròrroga de
les llicències no pot ser vàlidament demanada si no ha passat almenys la meitat del
termini a què es refereix la sol·licitud. La sol·licitud i la conseqüent obtenció de la
pròrroga del termini per a començar les obres no comporten, per elles mateixes, la
pròrroga del termini per a acabar-les. La pròrroga per a acabar les obres només pot
ésser sol·licitada i obtinguda si s’ha fet la cobertura d’aigües de l’edifici.
m) Si, havent transcorregut els terminis de pròrroga ope legis, les obres no han estat
començades o bé acabades, la llicència caducarà sense necessitat de l’advertiment
previ i, per a començar-les o bé acabar-les, caldrà demanar i obtenir una nova
llicència, ajustada a l’ordenació en vigor, llevat dels casos en què s’hagués acordat la
suspensió de l’atorgament de llicències.”
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Segon.- L’article 38 RPLU preveu que quan hagi transcorregut el termini per
començar les obres o el termini per acabar-les, incloses les seves pròrrogues
respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades, l’administració
atorgant ha de declarar la caducitat de la llicència urbanística atorgada, amb
l’audiència prèvia de la persona titular de la llicència.
Segons la doctrina tradicional i la jurisprudència, per a què es produeixi la
caducitat han de concórrer dos requisits: un material (transcurs del termini) i un
altre formal (la declaració de caducitat per l'òrgan competent per a l'atorgament
de la llicència, previ expedient i escoltats els interessats en tràmit d'audiència).
El mateix article 38 aclareix que la manca de declaració de caducitat de la
llicència urbanística no faculta les persones que intervenen en el procés
d’execució de les obres per iniciar-les o prosseguir-les més enllà dels terminis
habilitats per la llicència ni, en conseqüència, les eximeix de les responsabilitats
administratives que es puguin derivar de l’execució d’obres realitzades fora dels
terminis esmentats.
En el cas present, la notificació de l’atorgament de la llicència es va produir en
data 02/01/2007, raó per la qual el termini per a l’execució de les obres
finalitzava en data 03/01/2009.
Consta als arxius municipals l’informe emès pel Cap del Servei de Disciplina
Urbanística i l’arquitecta tècnica municipal, de data 24/10/2014, en el qual s’hi
feia constar el mal estat de conservació en que es trobava la parcel·la de
referència, plena de malesa (herbes seques, canyissos, etc) i restes de material
d’obra (runa, fustes, etc). En un nou informe, de data 28/08/2016, els mateixos
tècnics hi fan constar el següent: “Practicada una nova inspecció visual al solar
urbà situat a la Ronda Francesc Parera, XX (parcel·les Hf-7 i Hf-11), s’ha fet
palès l’estat d’abandonament general en que es troba aquest indret (s’adjunten
fotos), ple de malesa (herbes seques, canyissos, esbarzers, etc), i restes de
material d’obra escampats arreu, tant dins del terreny com de la construcció
inacabada en fase d’estructura (runa, fustes, andròmines, etc).”
Tercer.- L’article 58 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), estableix que els
procediments s’inicien d’ofici per acord de l’òrgan competent, per iniciativa
pròpia o com a conseqüència d’una ordre superior, a petició raonada d’altres
òrgans o per denúncia.
D’acord amb el que disposa l’article 82 LPACAP, un cop instruïts els
procediments, i immediatament abans de redactar la proposta de resolució,
s’han de posar de manifest als interessats o, si s’escau, als seus representants.
Els interessats, en un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze, poden
al·legar i presentar els documents i les justificacions que considerin pertinents.
No obstant, si abans del venciment del termini els interessats manifesten la seva
decisió de no efectuar al·legacions ni aportar nous documents o justificacions, el
tràmit es considera realitzat.
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Quart.- Pel que fa l’òrgan competent per a la incoació i resolució del procediment
de declaració de caducitat d’una llicència urbanística, d’acord amb les
delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 743/2015, de data
19 de juny de 2015, és la Junta de Govern Local.
CONCLUSIÓ:
A la vista de les dades que consten a l’expedient administratiu, i d’acord amb el
que disposen els articles 37 i 38 TRLU, qui subscriu proposa que s’incoï un
procediment de declaració de caducitat de la llicència d’obres concedida en virtut
de l’acord de la Junta de Govern Local, de data 20 de desembre de 2006 (exp.
210/2005), per a la construcció de set habitatges unifamiliars en filera amb
aparcament comunitari a la Ronda Francesc Parera, XX, bo i atorgant un termini
d’audiència de deu dies als interessats, per tal que presentin els documents i les
justificacions que considerin pertinents.”
Vist l’informe transcrit, d’acord amb el que disposa l’article 38 del Decret 64/2014,
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística, i 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 data 19 de juny, de conformitat
amb la proposta de la Tinència d’alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Incoar expedient de declaració de caducitat de la llicencia d’obres núm.
210/2005, concedida en virtut de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en
sessió de data 20 de desembre de 2006, per a la construcció de set habitatges
unifamiliars en filera amb aparcament comunitari a la Ronda Francesc Parera, XX,
per incompliment del termini de finalitat d’obres establert en la mateixa.
SEGON.- Concedir als interessats un termini d’audiència de deu dies, a comptar
des de l’endemà de la recepció de la notificació del present acord, per tal que
presentin els documents i les justificacions que considerin pertinents.
19.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DEL 4 AL 10 DE
DESEMBRE DE 2017 (NÚMEROS DEL 1441 AL 1463)

Num. Decret

Data

Títol

DE1441/2017 04/12/2017

Decret requeriment garantia i documentació obres carrer Nou

DE1442/2017 04/12/2017

Assoc. Comerciants Canet Centre - campanya Nadal

DE1443/2017 04/12/2017

tarja aparcament per a persones amb discapacitat a nom de
MSR

DE1444/2017 04/12/2017

Rectificació decret 1356/2017, canvi designa procurador
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DE1445/2017 04/12/2017

AL.LEGACIONS - EXP.SANCIONADOR TRÀNSIT - 104626 liquidat

DE1446/2017 05/12/2017

Contractació subministrament solució còpia de seguretat.

DE1447/2017 05/12/2017

Nomenament enginyer interí

DE1448/2017 05/12/2017

Subvenció Programa complementari - La Masoveria

DE1449/2017 05/12/2017

Contractació obres desbrossada i neteja sorrers del municipi.

DE1450/2017 05/12/2017

Incoació expedient adquisició nau industrial

DE1451/2017 05/12/2017

RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIÓ TERRASSA ESTIU 2017
FRANKFURT DANI

DE1452/2017 05/12/2017

SOL·LICITUD AJUTS PROGRAMA COMPLEMENTARI LINEA 6 DIPUTACIÓ BARCELONA

DE1453/2017 07/12/2017

Decret aprovació 2a. i última certificacio obres rehabilitació
edifici Vil.la Flora.

DE1454/2017 07/12/2017

Aprovació manament per ITV vehicle jardineria

DE1455/2017 07/12/2017

Decret devolució garantia definitiva obres recuperació del
Teatre Odèon i el seu entorn com a recurs turístic.

DE1456/2017 07/12/2017

Decret devolució garantia definitiva servei gestió residus
especials.

DE1457/2017 07/12/2017

Aprovació manament de pagament a justificar

DE1458/2017 07/12/2017

Requeriment documentació i garantia definitiva
subministrament material d'enllumenat.

DE1459/2017 07/12/2017

TERRASSA DAVANT CARAVANA DE VENDA DE MENJARS
(SET-OCT-NOV 2017)

DE1460/2017 07/12/2017

OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER LA INSTAL·LACIÓ D'UNA
CARAVANA PER LA VENDA DE MENJARS

DE1461/2017 07/12/2017

Contractació servei pla de poda arbrat municipal.
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DE1462/2017 07/12/2017

Tarja d'aparcament per a persones amb discapacitat amb
nom FGL

DE1463/2017 07/12/2017

Delegació Alcaldia dies del 8 a 11 de desembre de 2017

[
CLUSION_LLA]
20.- PUNTS 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.
20.1.- APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA PER L’ENTITAT
CARITAS PARROQUIAL DE CANET DE MAR
RELACIÓ DE FETS
Primer.- En data 28 De desembre 2016 la Junta de Govern Local va aprovar el
conveni de col·laboració amb Càrites Parroquial de Canet Mar i l’Ajuntament, el qual
es va signar el 30 de desembre del mateix any, amb vigència per tot l’any 2016.
Segon.- El conveni de col·laboració regula en la clàusula setena, la forma i termini
de justificació en els següents termes:
“La justificació de la subvenció es per allò que es disposa a l’article 19 de l’ordenança
municipal de subvencions, i durant el mes de gener de cada exercici serà necessari
aportar la documentació següent referida a l’exercici anterior:
a) Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, que en cada cas esmentarà els
elements que permetin comptabilitzar un major o menor grau de realització,
d’acord amb els termes de la sol·licitud, sempre realitzades dins del període al que
es circumscriu la subvenció
b) Un exemplar original i autenticat de totes les audicions, publicacions i documentació
gràfica que hagués generat la publicitat de l’activitat.
c)

Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació
del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, en el seu cas, de la data
de pagament. En cas que la subvenció s’atorgui d’acord amb un pressupost,
s’indicaran les desviacions que hi hagi hagut.

d) Les factures corresponents a les despeses derivades de l’activitat, ajustades al
pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades dintre del període
corresponent al ¡seu exercici. Les factures que justifiquin l’import subvencionat
hauran de reunir uns requisits; seran originals, aniran a nom del beneficiari de la
subvenció, faran referencia a despeses generades per l’activitat abjecte de
subvenció, reuniran els requisits legals respecte del seu contingut.
e) La liquidació econòmica de l’activitat.
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f)

Un certificat del president de l’entitat subvencionada que acrediti la justificació de
l’aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida.

g) Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat
subvencionada amb indicació de l’import i la procedència.

Tercer.- En la data que es transcriu a continuació l’entitat va presentar per registre
d’entrada d’aquest ajuntament la documentació acreditativa de la subvenció
atorgada:
Nom entitat

Caritas Parroquial

NIF

R0801317I

Projecte
subvenció

sol·licitud

Import
atorgat

APORTACIÓ D'ALIMENTS DE PRIMERA
NECESSITAT
3.000

Data i Núm.
de
Registre
Entrada
2017/269
17-01-2017

Quart.- Vist l'informe emès per la Cap d’àrea de Serveis Socials, de data 20 de
febrer de 2017, que es transcriu a continuació:
“ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS NOMINATIVES A ENTITATS
Milagros González González, Cap d’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Canet de
Mar, en relació a la justificació de subvencions nominatives a entitats, d’acord amb el
pressupost municipal de l’any 2016 corresponent a l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran,
INFORMO
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 28 de desembre de 2016, va
aprovar el conveni de col·laboració amb l’ entitat Càritas parroquial de Canet de Mar.
Que amb la signatura del conveni va quedar aprovada la despesa corresponent a la
subvenció nominativa per a l’exercici 2016, d’acord amb les operacions de retenció de
crèdit següents:
PARTIDA
ENTITAT
OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ
SUBVENCIÓ
40
23100 Càritas
parroquial Projecte Canet Aliments. Aportació 3.000,00 €
48027
Canet de Mar
d’aliments de primera necessitat

R.C.
1429

Que pel que fa a la justificació, l’ entitat ha presentat la documentació en el termini
establert, segons models facilitats per l’Ajuntament i segons consta al quadre següent.
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Nom
entitat

NIF

Data
Regist
re
Entrad
a

Projecte
sol·licitud
subvenció

Certifi
cat

Aportació
d'aliments
i
productes frescos
de
primera
Càritas
necessitat
Parroqui
mensualment al 2017/5
R080131
al
de
projecte
Canet 14 30- no
71
Canet
Aliments i les 01-17
de Mar
beques
de
menjador si es
donen
i
que
siguin assumibles
per l'entitat

Mem
òria

si

Factu
res
Relac Desp
ió
eses

si

si

Compro
vants
ingress
os

no

Publi
citat

Observa
cions

si

No
presente
n
documen
tació per
acreditar
els
ingressos
.

Que una vegada estudiada i verificada la justificació econòmica presentada per l’ entitat

Nom
entita NIF
t

Projecte
sol·licitud
subvenció

Impo
rt
a
justif
icar
Import
(cofi
atorga
nanç
t
amen
t
50%
)
A

B=A*
2

Aportació
d'aliments
i
productes
frescos
de
primera
Càrita
necessitat
s
mensualment
Parroq
R0801317 al
projecte 3.000,0 6.000
uial de
1
0€
,00 €
Canet
Canet
Aliments i les
de
beques
de
Mar
menjador si
es donen i
que
siguin
assumibles
per l'entitat

imp
ort
apo
rtat
per
l'en
tita
t

Impo
rt
justif
icat
corre
ctam
ent

Imp
ort
Impo
bes
rt
tret
defin
a
itiu
(50
%)

C

D=B
*0,5

E=A
F=A*0,
D
5

G=ED

H=D
-E

3.000
,00 €

1.50
0,00
0,00
€
€

0,00
€

1.50
0,00
€

9.06
9.066
6,96
,96 €
€

impo
rt
a
revoc
ar

Imp
impo
ort
rt
a n
2 pa
reint
gam
egrar
ent
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Donat que s’ha subscrit un conveni de col·laboració amb aquesta entitats, en el que estan
especificats els serveis i/o activitats que s’han de justificar.
Considero acreditat el fi públic, realitzades les activitats recollides al conveni pel qual es
van atorgar l’ esmentada subvenció i que han estat correctament justificades
econòmicament.
Proposo que l’Àrea d’Intervenció, procedeixi al pagament de la resta de la subvenció
corresponent al 50% de la quantitat atorgada.”

Cinquè.- Vist l'informe de l'interventor, que es transcriu a continuació,
“El funcionari sotasignat, Joan Mendez Martínez, 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. 177/2017
ASSUMPTE: Liquidació de la subvenció nominativa centre parroquial de
Canet de Mar exercici 2016.
I.-RELACIÓ DE FETS
S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia la següent proposta d'acord per la Junta
de Govern Local, amb la següent part resolutiva:

«PRIMER.- Donar per correctament justificat els següent import corresponent
a la subvenció nominativa del programa de benestar social, atorgada per acord
de Junta de Govern Local.

Nom entitat

NIF

Caritas Parroquial R0801317I

Projecte
subvenció

sol·licitud

APORTACIÓ D'ALIMENTS DE
PRIMERA NECESSITAT

Import
atorgat

Import
bestreta

3.000 €

1.500 €

SEGON.- Indicar als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst en la
clàusula cinquena del conveni regulador de la subvenció, procedeixin al
pagament de la quantitat
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pendent de satisfer, segons el següent detall:

Nom entitat

Caritas
Parroquial

NIF

R0801317I

Projecte sol·licitud subvenció
APORTACIÓ
NECESSITAT

D'ALIMENTS

DE

PRIMERA

Import
pendent de
pagament
1.500 €

TERCER.- Notificar el present acord a l’entitat Càrites Parroquial de Canet de
Mar, així com als departaments de benestar social, Intervenció i Tresoreria.
Tanmateix, la Junta de Govern decidirà.»

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
· Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de
2008, pel qual es dona aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei
General Pressupostària, respecte a l’exercici de la funció interventora en règim de
requisits bàsics.
·Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar.
B) Amb caràcter específic:
·Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local.
·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 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
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Primer.- Les Bases d’execució del Pressupost municipal 2017 regulen en el capítol
II del Títol V, articles 47 a 53 l’exercici de la funció interventora.
Segon.- Quant a la fiscalització de les despeses, l’article 48, apartat 2n, de les BEP
estableix el següent:
«2.- La fiscalització dels expedients de despesa de l’Ajuntament de Canet de Mar i
l’Organisme Autònom Ràdio Canet es subjectarà al règim de fiscalització prèvia
limitada regulat en l’article 219, apartats 2n i 3r, del TRLHL.
·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.
·Addicionalment a l’anterior, es comprovaran aquells aspectes que es recullen en la
Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres, mitjançant el qual
es dóna aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general
pressupostària respecte de l’exercici de la funció interventora en règim de
requisits bàsics.
L’òrgan interventor podrà formular les observacions complementàries que
consideri convenients, sense que aquestes tinguin, en cap cas, efectes suspensius
en la tramitació dels expedients corresponents.
Les obligacions o despeses sotmeses a la fiscalització limitada seran objecte d’una
altra plena amb posterioritat, exercida sobre una mostra representativa dels
actes, documents o expedients que donaren origen a la referida fiscalització,
mitjançant l’aplicació de tècniques de mostreig o auditoria, amb la finalitat de
verificar que s’ajusten a les disposicions aplicables en cada cas i determinar el
grau del compliment de la legalitat en la gestió dels crèdits.
Els òrgans de control intern que realitzin les fiscalitzacions amb posterioritat
hauran d’emetre un informe escrit en el que facin constar totes les observacions i
conclusions que se’n dedueixin. Aquests informes es trametran al Ple amb les
observacions que haguessin efectuat els òrgans gestors.»
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 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
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especificació regulades en els articles 163, 167 i 172 TRLHL i 24 i ss del RD
500/1990, de 20 d’abril. No aplicable en aquesta fase.
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 en aquest expedient.
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 del TRLHL:
«1.-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. 2.
Correspondrà al president de la corporació el reconeixement i liquidació de les
obligacions derivades de compromisos de despeses legalment adquirits. 3. Les
facultats a que es refereixen els apartats anteriors es podran desconcentrar o
delegar en els termes previstos per l'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, que
s'hauran de recollir per cada exercici, en les bases d'execució del pressupost.»
Les Bases d'execució del pressupost per l'exercici vigent regulen la liquidació i
pagament de les subvencions en el seu article 34:
«[...]
3.- Tant en les subvencions en règim de concurrència com en les d’atorgament
directe, es tramitarà el reconeixement de l’obligació i s’expedirà el document “O”
amb l’aprovació de la justificació de la subvenció.
No obstant això, quan sigui procedent el pagament de bestreta de la subvenció,
es comptabilitzarà les fases “O” i “P” pel seu import d’aquesta, en el moment en
què s’acrediti que es compleixin els requisits establerts per percebre el pagament
anticipat.
4.- Tot expedient de concessió de subvencions queda sotmès al règim de control
financer en aplicació de l'article 214.2 del TRLRHL, en els termes establerts en la
llei General de Subvencions i d'acord amb el Pla d'Auditories anual.
5.- Els expedients de reintegrament de subvencions es regiran pel procediment
establert en la Llei general de subvencions. Les quantitats a reintegrar tindran la
consideració d'ingressos de dret públic resultant per a la seva aplicació el que
estableix la Llei general tributària.
6.- L’òrgan competent per autoritzar i disposar despesa en matèria de
subvencions és la Junta de Govern, per delegació de l’Alcaldia. Igualment, la
Junta de Govern serà competent per aprovar les justificacions i incoar els
expedients de reintegrament.»
Així mateix, quant al reintegrament de subvencions, l'article 41.1 de la Llei
38/2013, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix que la incoació
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del procediment correspon a l'òrgan concedent de les subvencions, que en aquest
cas és 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 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 en aquest expedient.
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 en aquesta fase.
Sisè.- Que els expedients de reconeixement d'obligacions responen a despeses
aprovades i compromeses, i en el seu cas, fiscalitzades favorablement.
Segons consta en l'expedient, la Junta de Govern Local en sessió de 28 desembre
de 2016, va acordar l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat Centre
Parroquial de Canet de Mar.
Nom
entitat

Projecte
subvenció

NIF

Caritas
R0801317I
Parroquial

sol·licitud

Data
registre
entrada

APORTACIÓ D'ALIMENTS DE 17/01/2017
PRIMERA NECESSITAT

comprovacions
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

√

√

√

√

x

x

Nota 1: (1) Certificat del president de l’entitat acreditatiu de l’aplicació de la
subvenció a la finalitat adequada.(2) Memòria detallada de l’activitat; (3) Relació
classificada de les despeses; (4) Factures originals o justificants de les despeses
derivades de l’activitat, fins a un import el doble de la subvenció atorgada; (5)
Relació d’altres ingressos o subvencions que hagin cofinançat l’activitat amb
indicació de l’import i procedència; (6) Exemplar original de la publicitat de l’acte
amb esment de la col·laboració de l’ajuntament de Canet.
Nota 2: √ = «correcte»; x = «amb incidències (veure observacions)
Nom entitat

Projecte
subvenció

sol·licitud Observacions

Caritas Parroquial

APORTACIÓ D'ALIMENTS
PRIMERA NECESSITAT

DE 5) Declares ingressos diferents de la
subvenció en el compte justificatiu,
però no presenten documentació per
acreditar
el
seu
import.
(6) No acrediten publicitat de la
col·laboració de l'ajuntament en el
finançament de l'activitat.
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Aquesta comprovació material efectuada pels serveis econòmics s’ha d’entendre
sense perjudici de les facultats de control financer que té atribuïdes la
Intervenció.
4.2.-Aspectes específics
Segons Acord del Consell de Ministres de 31 de maig de 2008, els extrems
addicionals de comprovació en la fase de reconeixement de l'obligació per
expedients de subvencions i ajudes públiques als que resulti d'aplicació la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, són els següents:
Primer.- Per aquelles subvencions en les que la seva normativa reguladora
prevegi que els beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència
d'aquestes garanties. No aplicable en aquesta fase, entenem que aquest és un
extrem de comprovació en el moment d'acordar el pagament de bestretes.
Segon.- En cas de realitzar-se pagaments a compte, que estiguin previstos en la
normativa reguladora de la subvenció. No aplicable en aquesta fase, entenem
que aquest és un extrem de comprovació en el moment d'acordar el pagament
de bestretes.
Tercer.- Acreditació en la forma establerta en la normativa reguladora de la
subvenció, que el beneficiari es troba al corrent d'obligacions tributàries i davant
la Seguretat Social i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament.
L'article 88, apartat 4t del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat
pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, estableix:
«4. A los efectos previstos en el artículo 34.5 de la Ley General de Subvenciones
[procediment de despesa i pagament de les subvencions], la valoración del
cumplimiento por el beneficiario de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social y de que no es deudor por resolución de procedencia de
reintegro, así como su forma de acreditación, se efectuará en los mismos
términos previstos en la Sección 3.ª del Capítulo III del Título Preliminar de este
Reglamento sobre requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad
colaboradora. // No será necesario aportar nueva certificación si la aportada en la
solicitud de concesión no ha rebasado el plazo de seis meses de validez.
Quant al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, el
Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol, regula en els seus articles 22.1 que l'acreditació del compliment
de les obligacions tributàries i amb la Seguretat, amb caràcter general, es
realitzarà mitjançant l'expedició de certificació, llevat que el beneficiari o l'entitat
col·laboradora no estiguin obligats a presentar les declaracions o els documents
als que es refereixen aquestes obligacions. Sense perjudici de l'anterior, l'article
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24 RLGS regula els supòsits en què la presentació de declaració responsable
substituirà a les certificacions.
Atès que han transcorregut més de sis mesos des de l'aportació de
documentació, s'ha comprovat novament, en base a l'autorització conferida, que
les entitats a les quals es proposa pagar la liquidació de la subvenció 2016 estan
al corrent de les seves obligacions tributàries en data 23 de maig de 2017.
Consta certificació d’estar al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social a 19
de juny de 2017.
Quant a l'acreditació del compliment d'obligacions per reintegrament de
subvencions, l'article 25 del RLGS estableix que «es realitzarà mitjançant
declaració responsable del beneficiari o de l'entitat col·laboradora, sense perjudici
dels procediments que es desenvolupin, en virtut d'allò previst en l'article 20.4.a)
de la Llei, per la cessió de les dades de la base de dades nacional de
subvencions.»
No consta en l'expedient la declaració responsable de l’entitat.
Quart.- Que s'acompanya certificació a que es refereix l'article 88.3 del
Reglament de la Llei General de Subvencions, expedida por l'òrgan encarregat del
seguiment de la subvenció.
D'acord amb aquest precepte, «[...], s'haurà d'incorporar a l'expedient que es
tramiti per al pagament total o parcial de la subvenció, certificació expedida per
l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella, en la que quedi de manifest:
a) la justificació parcial o total de la mateixa, segons es contempli o no la
possibilitat de efectuar pagaments fraccionats, quan se tracti de subvencions de
pagament posterior;
b) que no ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del
reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa
per alguna de les causes previstes en l'article 37 de la Llei General de
Subvencions;
c) que no ha estat acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a
mesura cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats
pendents d'abonar al beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la mateixa
subvenció.»

Cinquè.- Si s'escau, acreditació, en la forma prevista en l'article 58.Dos de la Llei
39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals del Estat per l'any 2011,
de que els beneficiaris de préstecs i bestretes es troben al corrent del pagament
de les obligacions de reemborsament de qualsevol altres préstecs o bestretes
concedits anteriorment amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat. No
aplicable
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V.- OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES
Primer.- No consta en l’expedient que s’hagi requerit esmena
justificacions als beneficiaris segons allò previst en art.71.2 RLGS.

de

les

VI.- CONCLUSIONS
S’informa FAVORABLEMENT la tramitació de l’expedient.
Tot això, sense perjudici de les facultats en matèria de control financer que té
atribuïdes la Intervenció d'acord amb l'article 220 del TRLHL i els articles 44 a 51
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.”
Vist allò que disposen els articles 29 a 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, quant a la justificació de les subvencions¡, i el Títol II del
Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol,
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Benestar Social i
Règim Intern, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Acceptar la justificació total presentada per Caritas Parroquial,
corresponent a la subvenció nominativa del programa de benestar social, atorgada
per acord de Junta de Govern de 28 de desembre de 2016:
Nom entitat

Caritas Parroquial

NIF
R0801317I

Projecte sol·licitud subvenció
APORTACIÓ
D'ALIMENTS
PRIMERA NECESSITAT

DE

Import
atorgat

3.000 €

Import
bestreta
pagada

1.500 €

SEGON.- Reconèixer l’obligació del pagament restant, segons el següent detall:
Nom entitat

Caritas Parroquial

NIF
R0801317I

Projecte sol·licitud subvenció
APORTACIÓ
NECESSITAT

D'ALIMENTS

DE

Import
pendent de
pagament
PRIMERA 1.500 €

TERCER.- Ordenar el pagament anterior.
QUART.- Notificar el present acord als interessats i comunicar al departaments de
benestar social, Intervenció i Tresoreria.
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20.2.- APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ PRESENTDA PER L’ENTITAT CREU
ROJA LOCAL ALIMENTS
RELACIÓ DE FETS
Primer.- En data 9 de desembre de 2015 la Junta de Govern Local va aprovar el
conveni de col·laboració amb Creu Roja Local Aliments, de Canet de Mar i
l’Ajuntament, el qual es va signar el 21 de desembre del mateix any, amb vigència
pels anys 2015-2016.
Segon.- El conveni de col·laboració regula en el seu pacte vuitè, el termini de
justificació en els següents termes:
“La vigència del present conveni serà fins al 31 de desembre de 2016.”
Tercer.- En la data que es transcriu a continuació l’entitat va presentar per registre
d’entrada d’aquest ajuntament la documentació acreditativa de la subvenció
atorgada:
Nom entitat

NIF

Projecte
subvenció

CREU ROJA

Q2866001G

CANET ALIMENTS

sol·licitud

Import
atorgat

Data i Núm.
de
Registre
Entrada

2.300€

2017/466
26-01-2017

Quart.- Vist l'informe emès per la Cap d’àrea de Serveis Social, de data 20 de
febrer de 2017, que es transcriu a continuació:
“ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS NOMINATIVES A ENTITATS
Milagros González González, Cap d’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Canet de
Mar, en relació a la justificació de subvencions nominatives a entitats, d’acord amb el
pressupost municipal de l’any 2016 corresponent a l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran,
INFORMO
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 9 de desembre de 2015, va
aprovar el conveni de col·laboració amb Creu Roja Maresme Centre i Càritas, pel projecte
Canet Aliments 2015-2016.
Que en el pressupost del 2016 va quedar aprovada la despesa corresponent a aquest
conveni per a l’exercici 2016, d’acord amb les operacions de retenció de crèdit següents:
PARTIDA ENTITAT
OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ
SUBVENCIÓ
40 23100 Creu Roja – Local Projecte Canet Aliments (lloguer 2.300,00 €
48022
aliments
de local i despeses de comunitat)

R.C.
1428

Que pel que fa a la justificació, l’ entitat ha presentat la documentació en el
termini establert, segons models facilitats per l’Ajuntament:

I/pp
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Nom
entitat

NIF

Projecte
sol·licitud
subvenció

Data
Registre
Entrada

Factures Comprovants
Certificat Memòria Relació Despeses ingressos
Publicitat Observacions

CANET
ALIMENTS
(conveni
Assemblea
2015Comarcal
2016):
de Creu
50% cost 2017/560
Q2866001G
no
Roja
lloguer
31-01-17
"Canet
local, 50%
Aliments"
cost
comunitat,
desp.
Vàries

si

si

si

no

si

com
a
justificació
de la despesa
aporta
els
rebuts
de
pagament
del lloguer ,
detallats.

Que una vegada estudiada i verificada la justificació econòmica presentada per l’ entitat.

Nom
entitat

NIF

Projecte
sol·licitud
subvenció

Import
atorgat

Import
a
justificar
(cofinançament
50%)

CANET
ALIMENTS
(conveni
Assemblea
2015Comarcal
2016):
de Creu
50% cost 2.300,00
4.600,00 €
Q2866001G
€
Roja
lloguer
local, 50%
"Canet
Aliments"
cost
comunitat,
desp.
Vàries

import
Import
Import
aportat
Import
justificat
bestreta
per
definitiu
correctament
(50%)
l'entitats

4.551,02
4.551,02 €
€

import
import a Import
a
n
reintegrar 2 pagament
revocar

2.275,51
1.150,00€ 24,49 € 0,00 €
€

1.125,51 €
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Donat que s’ha subscrit un conveni de col·laboració amb aquesta entitat, en el que
estan especificats els serveis i/o activitats que s’han de justificar.
Considero acreditat el fi públic, realitzades les activitats recollides al conveni pel qual es
va atorgar l’ esmentada subvenció i que han estat correctament justificades
econòmicament.
Proposo que l’Àrea d’Intervenció, procedeixi al pagament de la resta de la subvenció
corresponent al 48.93% de la quantitat atorgada.”

Cinquè.- Vist l'informe de l'interventor, que es transcriu a continuació,
“El funcionari sotasignat, Joan Méndez Martínez, 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. 179/2017
ASSUMPTE: Liquidació de la subvenció nominativa a la Creu Roja de
Canet de Mar l’exercici 2016.
I.-RELACIÓ DE FETS
S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia la següent proposta d'acord per la
Junta de Govern Local, amb la següent part resolutiva:
«PRIMER.- Incoar expedient de revocació parcial i reintegrament del import concedit
per acord de la Junta de Govern de 28 de desembre de 2016, i que no s'han justificat
correctament, segons el següent detall:
Nom entitat
CREU ROJA

NIF

Import
Revocar

Projecte sol·licitud subvenció

Q2866001G

CANET ALIMENTS

a

24,49 €

SEGON.- Concedir a l’ entitat beneficiària inclosa en el procediment de revocació
parcial i reintegrament un termini de 10 dies per efectuar al·legacions o aportar els
documents que estimi oportuns.
TERCER.- Indicar als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst en el punt
sisè del conveni de col·laboració, procedeixi al pagament de la quantitat pendent de
satisfer de programa de Benestar Social per la part de la subvenció correctament
justificada, segons el següent detall:
Nom
entitat
CREU ROJA

NIF

Q2866001G

Projecte sol·licitud
subvenció
CANET ALIMENTS

Import
atorgat
2.300€

Import
bestreta

Import
pendent
de
pagament

1.150 €

1.125.51 €

QUART.- Notificar el present acord a l’entitat Creu Roja de Canet de Mar, i comunicar
als departaments de benestar social, Intervenció i Tresoreria. Tanmateix, la Junta de
Govern decidirà.”
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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.
•Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de
2008, pel qual es dona aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei
General Pressupostària, respecte a l’exercici de la funció interventora en règim
de requisits bàsics.
•Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar.
B) Amb caràcter específic:
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local.
• 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
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.- Les Bases d’execució del Pressupost municipal 2017 regulen en el
capítol II del Títol V, articles 47 a 53 l’exercici de la funció interventora.
Segon.- Quant a la fiscalització de les despeses, l’article 48, apartat 2n, de les
BEP estableix el següent:
«2.- La fiscalització dels expedients de despesa de l’Ajuntament de Canet de
Mar i l’Organisme Autònom Ràdio Canet es subjectarà al règim de fiscalització
prèvia limitada regulat en l’article 219, apartats 2n i 3r, del TRLHL.
•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.
•Addicionalment a l’anterior, es comprovaran aquells aspectes que es recullen en la
Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres, mitjançant el qual
es dóna aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general
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pressupostària respecte de l’exercici de la funció interventora en règim de
requisits bàsics.
L’òrgan interventor podrà formular les observacions complementàries que
consideri convenients, sense que aquestes tinguin, en cap cas, efectes
suspensius en la tramitació dels expedients corresponents.
Les obligacions o despeses sotmeses a la fiscalització limitada seran objecte
d’una altra plena amb posterioritat, exercida sobre una mostra representativa
dels actes, documents o expedients que donaren origen a la referida
fiscalització, mitjançant l’aplicació de tècniques de mostreig o auditoria, amb la
finalitat de verificar que s’ajusten a les disposicions aplicables en cada cas i
determinar el grau del compliment de la legalitat en la gestió dels crèdits.
Els òrgans de control intern que realitzin les fiscalitzacions amb posterioritat
hauran d’emetre un informe escrit en el que facin constar totes les observacions
i conclusions que se’n dedueixin. Aquests informes es trametran al Ple amb les
observacions que haguessin efectuat els òrgans gestors.»
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 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. No aplicable en aquesta fase.
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 en aquest
expedient.
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 del TRLHL:
«1.-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. 2.
Correspondrà al president de la corporació el reconeixement i liquidació de les
obligacions derivades de compromisos de despeses legalment adquirits. 3. Les
facultats a que es refereixen els apartats anteriors es podran desconcentrar o
delegar en els termes previstos per l'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
que s'hauran de recollir per cada exercici, en les bases d'execució del
pressupost.»
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Les Bases d'execució del pressupost per l'exercici vigent regulen la liquidació i
pagament de les subvencions en el seu article 34:
«[...]
3.- Tant en les subvencions en règim de concurrència com en les d’atorgament
directe, es tramitarà el reconeixement de l’obligació i s’expedirà el document
“O” amb l’aprovació de la justificació de la subvenció.
No obstant això, quan sigui procedent el pagament de bestreta de la subvenció,
es comptabilitzarà les fases “O” i “P” pel seu import d’aquesta, en el moment en
què s’acrediti que es compleixin els requisits establerts per percebre el
pagament anticipat.
4.- Tot expedient de concessió de subvencions queda sotmès al règim de
control financer en aplicació de l'article 214.2 del TRLRHL, en els termes
establerts en la llei General de Subvencions i d'acord amb el Pla d'Auditories
anual.
5.- Els expedients de reintegrament de subvencions es regiran pel procediment
establert en la Llei general de subvencions. Les quantitats a reintegrar tindran
la consideració d'ingressos de dret públic resultant per a la seva aplicació el que
estableix la Llei general tributària.
6.- L’òrgan competent per autoritzar i disposar despesa en matèria de
subvencions és la Junta de Govern, per delegació de l’Alcaldia. Igualment, la
Junta de Govern serà competent per aprovar les justificacions i incoar els
expedients de reintegrament.»
Així mateix, quant al reintegrament de subvencions, l'article 41.1 de la Llei
38/2013, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix que la incoació
del procediment correspon a l'òrgan concedent de les subvencions, que en
aquest cas és 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 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 en aquest expedient.
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 en aquesta fase.
Sisè.- Que els expedients de reconeixement d'obligacions responen a despeses
aprovades i compromeses, i en el seu cas, fiscalitzades favorablement.
Segons consta en l'expedient, la Junta de Govern Local en sessió de 9 desembre
de 2015, va acordar l’aprovació del conveni de col·laboració amb Creu Roja de
Canet de Mar.
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Nom
entitat

Projecte
subvenció

NIF

CREU
ROJA

Q2866001G

sol·licitud

CANET ALIMENTS

Data
registre
entrada

comprovacions

26/01/2017

ѵ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ѵ

ѵ

ѵ

x

x

Nota 1: (1) Certificat del president de l’entitat acreditatiu de l’aplicació de la subvenció a la finalitat
adequada.(2) Memòria detallada de l’activitat; (3) Relació classificada de les despeses; (4) Factures originals
o justificants de les despeses derivades de l’activitat, fins a un import el doble de la subvenció atorgada; (5)
Relació d’altres ingressos o subvencions que hagin cofinançat l’activitat amb indicació de l’import i
procedència; (6) Exemplar original de la publicitat de l’acte amb esment de la col·laboració de l’ajuntament
de Canet.

Nota 2: √ = «correcte»; x = «amb incidències (veure observacions)
Nom entitat

Projecte sol·licitud subvenció

Observacions
(4) Els justificants que reuneixen requisits formals i materials
de la convocatoria sumen 2.275,57 € inferior al doble de la
subvenció atorgada i que calia justificar.

CREU ROJA

(5) declares ingressos diferents de la subvenció en el compte
justificatiu, però no presenten documentació per acreditar el
seu import.

CANET ALIMENTS

(6) No acrediten publicitat de la col·laboració de l'ajuntament
en el finançament de l'activitat.

Aquesta comprovació material efectuada pels serveis econòmics s’ha
d’entendre sense perjudici de les facultats de control financer que té atribuïdes
la Intervenció.
4.2.-Aspectes específics
Segons Acord del Consell de Ministres de 31 de maig de 2008, els extrems
addicionals de comprovació en la fase de reconeixement de l'obligació per
expedients de subvencions i ajudes públiques als que resulti d'aplicació la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, són els següents:
Primer.- Per aquelles subvencions en les que la seva normativa reguladora
prevegi que els beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència
d'aquestes garanties. No aplicable en aquesta fase, entenem que aquest és un
extrem de comprovació en el moment d'acordar el pagament de bestretes.
Segon.- En cas de realitzar-se pagaments a compte, que estiguin previstos en
la normativa reguladora de la subvenció. No aplicable en aquesta fase,
entenem que aquest és un extrem de comprovació en el moment d'acordar el
pagament de bestretes.
Tercer.- Acreditació en la forma establerta en la normativa reguladora de la
subvenció, que el beneficiari es troba al corrent d'obligacions tributàries i
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davant la Seguretat Social i no és deutor per resolució de procedència de
reintegrament.
L'article 88, apartat 4t del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat
pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, estableix:
«4. A los efectos previstos en el artículo 34.5 de la Ley General de
Subvenciones [procediment de despesa i pagament de les subvencions], la
valoración del cumplimiento por el beneficiario de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social y de que no es deudor por resolución de
procedencia de reintegro, así como su forma de acreditación, se efectuará en
los mismos términos previstos en la Sección 3.ª del Capítulo III del Título
Preliminar de este Reglamento sobre requisitos para obtener la condición de
beneficiario o entidad colaboradora. // No será necesario aportar nueva
certificación si la aportada en la solicitud de concesión no ha rebasado el plazo
de seis meses de validez.
Quant al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, el
Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, regula en els seus articles 22.1 que l'acreditació del
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat, amb caràcter
general, es realitzarà mitjançant l'expedició de certificació, llevat que el
beneficiari o l'entitat col·laboradora no estiguin obligats a presentar les
declaracions o els documents als que es refereixen aquestes obligacions. Sense
perjudici de l'anterior, l'article 24 RLGS regula els supòsits en què la
presentació de declaració responsable substituirà a les certificacions.
Atès que han transcorregut més de sis mesos des de l'aportació de
documentació, s'ha comprovat novament, en base a l'autorització conferida,
que les entitats a les quals es proposa pagar la liquidació de la subvenció 2016
estan al corrent de les seves obligacions tributàries en data 19 de juny de
2017.
Consta certificació d’estar al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social a 19
de juny de 2017.
Quant a l'acreditació del compliment d'obligacions per reintegrament de
subvencions, l'article 25 del RLGS estableix que «es realitzarà mitjançant
declaració responsable del beneficiari o de l'entitat col·laboradora, sense
perjudici dels procediments que es desenvolupin, en virtut d'allò previst en
l'article 20.4.a) de la Llei, per la cessió de les dades de la base de dades
nacional de subvencions.»
No consta en l'expedient la declaració responsable de l’entitat.
Quart.- Que s'acompanya certificació a que es refereix l'article 88.3 del
Reglament de la Llei General de Subvencions, expedida por l'òrgan encarregat
del seguiment de la subvenció.
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D'acord amb aquest precepte, «[...], s'haurà d'incorporar a l'expedient que es
tramiti per al pagament total o parcial de la subvenció, certificació expedida per
l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella, en la que quedi de manifest:
a) la justificació parcial o total de la mateixa, segons es contempli o no la
possibilitat de efectuar pagaments fraccionats, quan se tracti de subvencions de
pagament posterior;
b) que no ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del
reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la
mateixa per alguna de les causes previstes en l'article 37 de la Llei General de
Subvencions;
c) que no ha estat acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a
mesura cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats
pendents d'abonar al beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la mateixa
subvenció.»
En l'expedient consta informe de la Cap d’àrea de benestar social, de 20 de
febrer de 2017, el qual no conté tots els extrems als quals es fa referència en
l'article 88.3 RLGS.
Cinquè.- Si s'escau, acreditació, en la forma prevista en l'article 58.Dos de la
Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals del Estat per l'any
2011, de que els beneficiaris de préstecs i bestretes es troben al corrent del
pagament de les obligacions de reemborsament de qualsevol altres préstecs o
bestretes concedits anteriorment amb càrrec als Pressupostos Generals de
l'Estat. No aplicable.
V.- OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES
Primer.- No consta en l’expedient que s’hagi requerit esmena de les
justificacions als beneficiaris segons allò previst en art.71.2 RLGS.
VI.- CONCLUSIONS
S’informa FAVORABLEMENT la tramitació de l’expedient.
Tot això, sense perjudici de les facultats en matèria de control financer que té
atribuïdes la Intervenció d'acord amb l'article 220 del TRLHL i els articles 44 a
51 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.”
Vist allò que disposen els articles 29 a 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, quant a la justificació de les subvencions¡, i el Títol II del
Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol,
De conformitat amb la proposta de la Regidora Delegada de Benestar Social i
Gent Gran i Règim Intern, s’acorda per unanimitat:
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PRIMER.- Incoar expedient de revocació parcial i reintegrament del import
concedit per acord de la Junta de Govern de 28 de desembre de 2016, i que no
s'han justificat correctament, segons el següent detall:
Nom entitat

NIF

Projecte sol·licitud subvenció

Import a Revocar

CREU ROJA

Q2866001G

CANET ALIMENTS

24,49 €

SEGON.- Concedir a l’entitat beneficiària inclosa en el procediment de revocació
parcial i reintegrament un termini de 10 dies per efectuar al·legacions o aportar
els documents que estimi oportuns.
TERCER.- Indicar als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst en el
punt sisè del conveni de col·laboració, procedeixi al pagament de la quantitat
pendent de satisfer de programa de Benestar Social per la part de la subvenció
correctament justificada, segons el següent detall:

Nom
entitat

NIF

CREU ROJA Q2866001G

Projecte sol·licitud
subvenció

Import
atorgat

Import
bestreta

Import
pendent de
pagament

CANET ALIMENTS

2.300€

1.150 €

1.125.51 €

QUART.- Notificar el present acord a l’entitat Creu Roja de Canet de Mar, i
comunicar als departaments de benestar social, Intervenció i Tresoreria.
Tanmateix, la Junta de Govern decidirà.
20.3.- APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA PER L’ENTITAT
CREU ROJA LOCAL
RELACIÓ DE FETS
Primer.- En data 28 de desembre de 2016 la Junta de Govern Local va aprovar el
conveni de col·laboració amb Caritas Parroquial de Canet de Mar i l’Ajuntament, el
qual es va signar el 29 de desembre del mateix any, amb vigència per l’ant 2016.
Segon.- El conveni de col·laboració regula en la clàusula cinquena, la forma i
termini de justificació en els següents termes:
“La justificació de la subvenció es per allò que es disposa a l’article 19 de l’ordenança
municipal de subvencions, i durant el mes de gener de cada exercici serà necessari
aportar la documentació següent referida a l’exercici anterior:
a) Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, que en cada cas
esmentarà els elements que permetin comptabilitzar un major o menor
grau de realització, d’acord amb els termes de la sol·licitud, sempre
realitzades dins del període al que es circumscriu la subvenció
b) Un exemplar original i autenticat de totes les audicions, publicacions i
documentació gràfica que hagués generat la publicitat de l’activitat.
c)

Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb
identificació del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, en el seu
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cas, de la data de pagament. En cas que la subvenció s’atorgui d’acord amb un
pressupost, s’indicaran les desviacions que hi hagi hagut.
d) Les factures corresponents a les despeses derivades de l’activitat, ajustades al
pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades dintre del període
corresponent al ¡seu exercici. Les factures que justifiquin l’import subvencionat
hauran de reunir uns requisits; seran originals, aniran a nom del beneficiari de la
subvenció, faran referencia a despeses generades per l’activitat abjecte de
subvenció, reuniran els requisits legals respecte del seu contingut.
e) La liquidació econòmica de l’activitat.
f)

Un certificat del president de l’entitat subvencionada que acrediti la justificació de
l’aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida.

g) Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat
l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la procedència.”

Tercer.- En la data que es transcriu a continuació l’entitat va presentar per
registre d’entrada d’aquest ajuntament la documentació acreditativa de la
subvenció atorgada:
Nom entitat

Creu
Maresme
Centre

Projecte
subvenció

NIF

Roja
Q2866001G

sol·licitud

Import
atorgat

CANET ALIMENTS (gestió i distribució
d'aliments)

3.000€

Data i Núm.
de
Registre
Entrada
1.500€

Quart.- Vist l'informe emès per la cap d’àrea de benestar social, de data 20 de
febrer de 2017, que es transcriu a continuació:
“ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS NOMINATIVES A ENTITATS
Milagros González González, Cap d’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Canet de
Mar, en relació a la justificació de subvencions nominatives a entitats, d’acord amb el
pressupost municipal de l’any 2016 corresponent a l’Àrea de Benestar Social i Gent
Gran,
INFORMO
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 28 de desembre de 2016,
va aprovar el conveni de col·laboració amb l’ entitat Creu Roja- Maresme Centre
(promoció del voluntariat).
Que amb la signatura del conveni va quedar aprovada la despesa corresponent a la
subvenció nominativa per a l’exercici 2016, d’acord amb les operacions de retenció de
crèdit següent:

PARTIDA ENTITAT
40 23100 Creu

OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ
SUBVENCIÓ
Roja Coordinació del voluntariat per portar a 3.000,00 €
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48028

Maresme Centre

terme el projecte Canet Aliments
(gestió i distribució dels aliments)

Que pel que fa a la justificació, l’ entitat ha presentat la documentació en el termini
establert, segons models facilitats per l’Ajuntament i segons consta al quadre següent:
Nom
entita
t

NIF

Data
Regis
tre
Entra
da

Projecte
sol·licitud
subvenció

Voluntariat:Sost
eniment de les
despeses
Assem
derivades
del
blea
funcionament
Comar
de les activitats
cal de
Q28660 acordades, Com
Creu
a
justificant
01G
Roja a
aportarà
Mares
documentació
me
en concepte de
Centre
partida
d'estructura del
personal tècnic

2017/
453
2601-17

Certifi Mem
cat
òria

no

si

Rela
ció

si

Factu
res
Despe
ses

si

Compro
vants
ingresso
s

no

Public
itat

Observa
cions

no

No
presenten
document
ació per
acreditar
els
ingressos
.

Que una vegada estudiada i verificada la justificació econòmica presentada pe l’ entitat

Imp
ort
ator
gat

Nom
entita NIF
t

Projecte
sol·licitud
subvenció

Assem
blea
Comar
cal de
Q2866
Creu
001G
Roja a
Mares
me
Centre

Voluntariat:So
steniment de
les
despeses
derivades del
funcionament
de
les
activitats
3.00
acordades,
Com
a 0,00
justificant
€
aportarà
documentació
en
concepte
de
partida
d'estructura
del
personal
tècnic

Import a
justificar
(cofinanç
ament
50%)

impo
rt
aport
at
per
l'enti
tats

Import
justifica
t
correcta
ment

Imp
ort
defin
itiu

6.000,00
€

6.675
,86 €

6.153,41
€

3.000 1.500 0,00
,00 € ,00 € €

Imp
ort
bestr
eta
(50
%)

imp
ort
a
revo
car

impor
Import
t
a
2npaga
reinte
ment
grar

0,00 €

1.500,0
0€

Donat que s’ha subscrit un conveni de col·laboració amb aquesta entitat, en el que
estan especificats els serveis i/o activitats que s’han de justificar.
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Considero acreditat el fi públic, realitzades les activitats recollides al conveni pel qual es
van atorgar l’ esmentada subvenció i que han estat correctament justificades
econòmicament.
Proposo que l’Àrea d’Intervenció, procedeixi al pagament de la resta de la subvenció
corresponent al 50% de la quantitat atorgada.”

Cinquè.- Vist l'informe de l'interventor, que es transcriu a continuació,
“El funcionari sotasignat, Joan Méndez Martínez, 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. 180/2017
ASSUMPTE: Liquidació de la subvenció nominativa Creu Roja Maresme
Centre de l’exercici 2016.
I.-RELACIÓ DE FETS
S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia la següent proposta d'acord per la
Junta de Govern Local, amb la següent part resolutiva:
«PRIMER.- Acceptar la justificació total presentada per Creu Roja, corresponent a la
subvenció nominativa del programa de benestar social, atorgada per acord de Junta
de Govern Local de 28 de desembre de 2016, amb la següent part resolutiva:

Nom entitat

NIF

Creu
Roja
Maresme
Centre

Q2866001G

Projecte sol·licitud
subvenció
CANET ALIMENTS (gestió i
distribució d'aliments)

Import
atorgat

Import
bestreta

3.000 €

1.500 €

SEGON.- Reconèixer l’obligació del pagament restant, d’acord amb allò previst en
l’art. 20 de les bases reguladores de la concessió de subvencions, procedeixin al
pagament de la quantitat pendent de satisfer, segons el següent detall:

Nom entitat

NIF

Creu
Roja
Maresme
Centre

Q2866001G

Projecte sol·licitud subvenció

CANET ALIMENTS
d'aliments)

(gestió

i

distribució

Import
pendent
de
pagament
1.500 €

TERCER.- Ordenar el pagament.
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QUART.- Notificar el present acord a l’entitat Creu Roja Maresme Centre, i comunicar
als departaments de benestar social, Intervenció i Tresoreria. Tanmateix, la Junta de
Govern decidirà.»

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’Ajuntament de Canet de Mar.
• Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de
2008, pel qual es dona aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei
General Pressupostària, respecte a l’exercici de la funció interventora en règim
de requisits bàsics.
B) Amb caràcter específic:
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local.
• 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
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.- Les Bases d’execució del Pressupost municipal 2017 regulen en el
capítol II del Títol V, articles 47 a 53 l’exercici de la funció interventora.
Segon.- Quant a la fiscalització de les despeses, l’article 48, apartat 2n, de les
BEP estableix el següent:
«2.- La fiscalització dels expedients de despesa de l’Ajuntament de Canet de
Mar i l’Organisme Autònom Ràdio Canet es subjectarà al règim de fiscalització
prèvia limitada regulat en l’article 219, apartats 2n i 3r, del TRLHL.
• 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.
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• Que les obligacions o despeses es generin per l’òrgan competent.
• Addicionalment a l’anterior, es comprovaran aquells aspectes que es recullen en
la Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració
de l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres, mitjançant el
qual es dóna aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general
pressupostària respecte de l’exercici de la funció interventora en règim de
requisits bàsics.
L’òrgan interventor podrà formular les observacions complementàries que
consideri convenients, sense que aquestes tinguin, en cap cas, efectes
suspensius en la tramitació dels expedients corresponents.
Les obligacions o despeses sotmeses a la fiscalització limitada seran objecte
d’una altra plena amb posterioritat, exercida sobre una mostra representativa
dels actes, documents o expedients que donaren origen a la referida
fiscalització, mitjançant l’aplicació de tècniques de mostreig o auditoria, amb la
finalitat de verificar que s’ajusten a les disposicions aplicables en cada cas i
determinar el grau del compliment de la legalitat en la gestió dels crèdits.
Els òrgans de control intern que realitzin les fiscalitzacions amb posterioritat
hauran d’emetre un informe escrit en el que facin constar totes les
observacions i conclusions que se’n dedueixin. Aquests informes es trametran
al Ple amb les observacions que haguessin efectuat els òrgans gestors.»
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 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. No aplicable en aquesta fase.
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 en aquest
expedient.
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 del TRLHL:
«1.-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. 2.
Correspondrà al president de la corporació el reconeixement i liquidació de les
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obligacions derivades de compromisos de despeses legalment adquirits. 3. Les
facultats a que es refereixen els apartats anteriors es podran desconcentrar o
delegar en els termes previstos per l'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
que s'hauran de recollir per cada exercici, en les bases d'execució del
pressupost.»
Les Bases d'execució del pressupost per l'exercici vigent regulen la liquidació i
pagament de les subvencions en el seu article 34:
«[...]
3.- Tant en les subvencions en règim de concurrència com en les d’atorgament
directe, es tramitarà el reconeixement de l’obligació i s’expedirà el document
“O” amb l’aprovació de la justificació de la subvenció.
No obstant això, quan sigui procedent el pagament de bestreta de la subvenció,
es comptabilitzarà les fases “O” i “P” pel seu import d’aquesta, en el moment
en què s’acrediti que es compleixin els requisits establerts per percebre el
pagament anticipat.
4.- Tot expedient de concessió de subvencions queda sotmès al règim de
control financer en aplicació de l'article 214.2 del TRLRHL, en els termes
establerts en la llei General de Subvencions i d'acord amb el Pla d'Auditories
anual.
5.- Els expedients de reintegrament de subvencions es regiran pel procediment
establert en la Llei general de subvencions. Les quantitats a reintegrar tindran
la consideració d'ingressos de dret públic resultant per a la seva aplicació el que
estableix la Llei general tributària.
6.- L’òrgan competent per autoritzar i disposar despesa en matèria de
subvencions és la Junta de Govern, per delegació de l’Alcaldia. Igualment, la
Junta de Govern serà competent per aprovar les justificacions i incoar els
expedients de reintegrament.»
Així mateix, quant al reintegrament de subvencions, l'article 41.1 de la Llei
38/2013, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix que la incoació
del procediment correspon a l'òrgan concedent de les subvencions, que en
aquest cas és 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 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 en aquest expedient.
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 en aquesta fase.
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Sisè.- Que els expedients de reconeixement d'obligacions responen a despeses
aprovades i compromeses, i en el seu cas, fiscalitzades favorablement.
Segons consta en l'expedient, la Junta de Govern Local en sessió de 28
desembre de 2016, va acordar l’aprovació del conveni de col·laboració amb
Creu Roja Maresme Centre de Canet de Mar.
Nom entitat
Creu Roja
Maresme
Centre

Projecte
sol·licitud
subvenció

NIF

Q2866001G

Data
registre
entrada

comprovacions
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

CANET ALIMENTS 26/01/2017
(gestió i distribució
d'aliments)

√

√

√

√

X

X

Nota 1: (1) Certificat del president de l’entitat acreditatiu de l’aplicació de la subvenció a la
finalitat adequada.(2) Memòria detallada de l’activitat; (3) Relació classificada de les despeses;
(4) Factures originals o justificants de les despeses derivades de l’activitat, fins a un import el
doble de la subvenció atorgada; (5) Relació d’altres ingressos o subvencions que hagin cofinançat
l’activitat amb indicació de l’import i procedència; (6) Exemplar original de la publicitat de l’acte
amb esment de la col·laboració de l’ajuntament de Canet.
Nota 2: √ = «correcte»; x = «amb incidències (veure observacions)

Nom entitat

Creu Roja Maresme Centre

Projecte sol·licitud subvenció Observacions

CANET
ALIMENTS
(gestió
distribució d'aliments)

(5) Declares ingressos diferents de la
subvenció en el compte justificatiu, però
no presenten documentació per acreditar
i el seu import.
6)
No
acrediten
publicitat
col·laboració de l'ajuntament
finançament de l'activitat.

de
en

Aquesta comprovació material efectuada pels serveis econòmics s’ha
d’entendre sense perjudici de les facultats de control financer que té atribuïdes
la Intervenció.
4.2.-Aspectes específics
Segons Acord del Consell de Ministres de 31 de maig de 2008, els extrems
addicionals de comprovació en la fase de reconeixement de l'obligació per
expedients de subvencions i ajudes públiques als que resulti d'aplicació la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, són els següents:
Primer.- Per aquelles subvencions en les que la seva normativa reguladora
prevegi que els beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència
d'aquestes garanties. No aplicable en aquesta fase, entenem que aquest és un
extrem de comprovació en el moment d'acordar el pagament de bestretes.
Segon.- En cas de realitzar-se pagaments a compte, que estiguin previstos en
la normativa reguladora de la subvenció. No aplicable en aquesta fase,
entenem que aquest és un extrem de comprovació en el moment d'acordar el
pagament de bestretes.
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Tercer.- Acreditació en la forma establerta en la normativa reguladora de la
subvenció, que el beneficiari es troba al corrent d'obligacions tributàries i
davant la Seguretat Social i no és deutor per resolució de procedència de
reintegrament.
L'article 88, apartat 4t del Reglament de la Llei general de subvencions,
aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, estableix:
«4. A los efectos previstos en el artículo 34.5 de la Ley General de
Subvenciones [procediment de despesa i pagament de les subvencions], la
valoración del cumplimiento por el beneficiario de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social y de que no es deudor por resolución de
procedencia de reintegro, así como su forma de acreditación, se efectuará en
los mismos términos previstos en la Sección 3.ª del Capítulo III del Título
Preliminar de este Reglamento sobre requisitos para obtener la condición de
beneficiario o entidad colaboradora. // No será necesario aportar nueva
certificación si la aportada en la solicitud de concesión no ha rebasado el plazo
de seis meses de validez.
Quant al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, el
Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, regula en els seus articles 22.1 que l'acreditació del
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat, amb caràcter
general, es realitzarà mitjançant l'expedició de certificació, llevat que el
beneficiari o l'entitat col·laboradora no estiguin obligats a presentar les
declaracions o els documents als que es refereixen aquestes obligacions. Sense
perjudici de l'anterior, l'article 24 RLGS regula els supòsits en què la
presentació de declaració responsable substituirà a les certificacions.
Atès que han transcorregut més de sis mesos des de l'aportació de
documentació, s'ha comprovat novament, en base a l'autorització conferida,
que les entitats a les quals es proposa pagar la liquidació de la subvenció 2016
estan al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a
data 19 de juny de 2017.
Quant a l'acreditació del compliment d'obligacions per reintegrament de
subvencions, l'article 25 del RLGS estableix que «es realitzarà mitjançant
declaració responsable del beneficiari o de l'entitat col·laboradora, sense
perjudici dels procediments que es desenvolupin, en virtut d'allò previst en
l'article 20.4.a) de la Llei, per la cessió de les dades de la base de dades
nacional de subvencions.»
No consta en l'expedient la declaració responsable de l’entitat.
Quart.- Que s'acompanya certificació a que es refereix l'article 88.3 del
Reglament de la Llei General de Subvencions, expedida por l'òrgan encarregat
del seguiment de la subvenció.
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D'acord amb aquest precepte, «[...], s'haurà d'incorporar a l'expedient que es
tramiti per al pagament total o parcial de la subvenció, certificació expedida
per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella, en la que quedi de manifest:
a) la justificació parcial o total de la mateixa, segons es contempli o no la
possibilitat de efectuar pagaments fraccionats, quan se tracti de subvencions
de pagament posterior;
b) que no ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del
reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la
mateixa per alguna de les causes previstes en l'article 37 de la Llei General de
Subvencions;
c) que no ha estat acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a
mesura cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats
pendents d'abonar al beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la mateixa
subvenció.»
En l'expedient consta informe de la cap d’àrea de benestar social, de 20 de
febrer de 2017, el qual no conté tots els extrems als quals es fa referència en
l'article 88.3 RLGS.
Cinquè.- Si s'escau, acreditació, en la forma prevista en l'article 58.Dos de la
Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals del Estat per l'any
2011, de que els beneficiaris de préstecs i bestretes es troben al corrent del
pagament de les obligacions de reemborsament de qualsevol altres préstecs o
bestretes concedits anteriorment amb càrrec als Pressupostos Generals de
l'Estat. No aplicable.
V.- OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES
Primer.- No consta en l’expedient que s’hagi requerit esmena de les
justificacions als beneficiaris segons allò previst en art.71.2 RLGS.
VI.- CONCLUSIONS
S’informa FAVORABLEMENT la tramitació de l’expedient.
Tot això, sense perjudici de les facultats en matèria de control financer que té
atribuïdes la Intervenció d'acord amb l'article 220 del TRLHL i els articles 44 a
51 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.”
De conformitat amb la proposta de la Regidoria Delegada de Benestar Social i Gent
Gran i Règim Intern, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Acceptar la justificació total presentada per Creu Roja, corresponent a la
subvenció nominativa del programa de benestar social, atorgada per acord de
Junta de Govern Local de 28 de desembre de 2016, amb la següent part resolutiva:
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Projecte sol·licitud
subvenció

Nom entitat

NIF

Creu
Roja
Maresme
Centre

Q2866001G CANET ALIMENTS (gestió i
distribució d'aliments)

Import
atorgat

Import
bestreta

3.000 €

1.500 €

SEGON.- Reconèixer l’obligació del pagament restant, d’acord amb allò previst en
l’art. 20 de les bases reguladores de la concessió de subvencions, procedeixin al
pagament de la quantitat pendent de satisfer, segons el següent detall:
Nom
entitat

NIF

Creu Roja
Maresme
Centre

Q28660 CANET ALIMENTS
d'aliments)
01G

Projecte sol·licitud subvenció
(gestió

i

distribució

Import pendent de
pagament
1.500 €

TERCER.- Ordenar el pagament.
QUART.- Notificar el present acord a l’entitat Creu Roja Maresme Centre, i
comunicar als departaments de benestar social, Intervenció i Tresoreria.
Tanmateix, la Junta de Govern decidirà.
20.4.- APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA PER L’ENTITAT
ASSOCIACIÓ DE DONES SÀLVIA DE CANET DE MAR
RELACIÓ DE FETS
Primer.- En data 28 De desembre 2016 la Junta de Govern Local va aprovar el
conveni de col·laboració amb Sàlvia Associació de Dones i l’Ajuntament, el qual es
va signar el 29 de desembre del mateix any, amb vigència per tot l’any 2016.
Segon.- El conveni de col·laboració regula en la clàusula sisena, la forma i
termini de justificació en els següents termes:
“La justificació de la subvenció es per allò que es disposa a l’article 19 de l’ordenança
municipal de subvencions, i durant el mes de gener de cada exercici serà necessari
aportar la documentació següent referida a l’exercici anterior:
a) Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, que en cada cas
esmentarà els elements que permetin comptabilitzar un major o menor
grau de realització, d’acord amb els termes de la sol·licitud, sempre
realitzades dins del període al que es circumscriu la subvenció
b) Un exemplar original i autenticat de totes les audicions, publicacions i
documentació gràfica que hagués generat la publicitat de l’activitat.
c)

Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb
identificació del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, en el seu
cas, de la data de pagament. En cas que la subvenció s’atorgui d’acord amb un
pressupost, s’indicaran les desviacions que hi hagi hagut.

d) Les factures corresponents a les despeses derivades de l’activitat, ajustades al
pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades dintre del període
corresponent al ¡seu exercici. Les factures que justifiquin l’import subvencionat
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hauran de reunir uns requisits; seran originals, aniran a nom del beneficiari de la
subvenció, faran referencia a despeses generades per l’activitat abjecte de
subvenció, reuniran els requisits legals respecte del seu contingut.
e) La liquidació econòmica de l’activitat.
f)

Un certificat del president de l’entitat subvencionada que acrediti la justificació de
l’aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida.

g) Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat
l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la procedència.

Tercer.- En la data que es transcriu a continuació l’entitat va presentar per
registre d’entrada d’aquest ajuntament la documentació acreditativa de la
subvenció atorgada:
Nom entitat

NIF

Sàlvia, Associació de
G62791066
Dones

Projecte
subvenció

sol·licitud

Import
atorgat

Sortides cultural i d’esbarjo, certament
popular premis Sàlvia de poesia, material
de suport que requereixi l’associació per 2.000€
organitzar i publicar les activitats.

Data i Núm.
de
Registre
Entrada

2017/548
30-01-2017

Quart.- Vist l'informe emès per la Cap d’àrea de Serveis Socials, de data 20 de
febrer de 2017, que es transcriu a continuació:
“ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS NOMINATIVES A ENTITATS
Milagros González González, Cap d’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Canet de
Mar, en relació a la justificació de subvencions nominatives a entitats, d’acord amb el
pressupost municipal de l’any 2016 corresponent a l’Àrea de Benestar Social i Gent
Gran,
INFORMO
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 28 de desembre de 2016,
va aprovar el conveni de col·laboració amb l’ entitat Sàlvia- Associació de dones
Que amb la signatura del conveni va quedar aprovada la despesa corresponent a la
subvenció nominativa per l’exercici 2016, d’acord amb les operacions de retenció de
crèdit següents:
PARTIDA
ENTITAT
OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ
SUBVENCIÓ
40
23100 Sàlvia, Associació de Promoure la participació i promoció de 2.000,00 €
48029
Dones
la dona. Sortides culturals, certamen
de poesia..

R.C.
1432

Que pel que fa a la justificació, l’ entitat han presentat la documentació en el termini
establert, segons models facilitats per l’Ajuntament i segons consta al quadre següent:
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Nom
entitat

NIF

Projecte
sol·licitu
d
subvenci
ó

Data
Registr
e
Cer
Entrada
tific Memò
at
ria

Sortides
culturals i
d'esbarjo,
certamen
popular
premis
Sàlvia de
SÀLVIA poesia,
Associaci
material
2017/53
ó
de G6279106
de suport 8
30- no
dones de 6
que
01-17
Canet de
requereixi
Mar
l'associaci
ó
per
organitzar
i
publicitar
les
activitats

Rela
ció

si

si

Fact
ures
Des
pese
s

si

Comp
rovan
ts
ingres Public
sos
itat
Observacions

no

si

No presenten
documentació
per
acreditar
els ingressos

Que una vegada estudiada i verificada la justificació econòmica presentada per l’entitat

Nom
entitat

Projecte
sol·licitud
subvenció

NIF

Impor
t
a
Impor justifi
t
car
atorg (cofin
at
ança
ment
50%)
A

SÀLVIA Associaci
ó
de G627910
dones de 66
Canet de
Mar

Sortides
culturals
i
d'esbarjo,
certamen
popular premis
Sàlvia
de
poesia,
2.000,
material
de 00 €
suport
que
requereixi
l'associació per
organitzar
i
publicitar
les
activitats

B=A*
2

4.000,
00 €

Impor
t
defini
tiu

Impor
t
bestr
eta
(50%
)

imp
impor
ort a Import
t
a
rein 2npagam
revoc
tegr ent
ar
ar

C

D=B*
0,5

E=A*
0,5

F=AD

G=E
-D

H=D-E

4.139,0
0€

2.000,
00 €

1.000,
00 €

0,00 €

0,00
€

1.000,00
€

Import
import
justific
aportat
at
per
correct
l’entitat
ament

4.489,0
0€

Donat que s’ha subscrit un conveni de col·laboració amb aquesta entitat, en el que estan
especificats els serveis i/o activitats que s’han de justificar.
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Considero acreditat el fi públic, realitzades les activitats recollides al conveni pel qual es
van atorgar l’ esmentada subvenció i que han estat correctament justificades
econòmicament.
Proposo que l’Àrea d’Intervenció, procedeixi al pagament de la resta de la subvenció
corresponent al 50% de la quantitat atorgada.”

Cinquè.- Vist l'informe de l'interventor, que es transcriu a continuació,
“El funcionari sotasignat, Joan Méndez Martínez, 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 FISCALITZACIÓNÚM. 178/2017
ASSUMPTE: Liquidació de la subvenció nominativa Sàvia Associació de
Dones de Canet de Mar exercici 2016.
I.-RELACIÓ DE FETS
S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia la següent proposta d'acord per la
Junta de Govern Local, amb la següent part resolutiva:

“PRIMER.- Acceptar la justificació total presentada per Sàlvia Associació de
Dones, corresponent a la subvenció nominativa del programa de benestar
social, atorgada per acord de Junta de Govern de 28 de desembre de 2016:

Nom entitat

Sàlvia,
Associació
Dones

NIF

de

G62791066

Projecte
subvenció

sol·licitud

Sortides cultural i d’esbarjo,
certament popular premis Sàlvia de
poesia, material de suport que
requereixi
l’associació
per
organitzar i publicar les activitats.

Import
atorgat

Import
bestreta
pagada

1.000 €
2.000 €

SEGON.- Reconèixer l’obligació del pagament restant, d’acord amb allò
previst en l’art. 20 de les bases reguladores de la concessió de subvencions,
procedeixin al pagament de la quantitat pendent de satisfer, segons el
següent detall:
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Nom entitat

Sàlvia,
Associació
Dones

de

Import
pendent
de
pagament

NIF

Projecte sol·licitud subvenció

G62791066

Sortides cultural i d’esbarjo, certament popular
premis Sàlvia de poesia, material de suport que
requereixi l’associació per organitzar i publicar les
activitats.

1.000 €

TERCER.- Ordenar el pagament anterior.
QUART.- Notificar el present acord a l’interessat i
departaments de Benestar Social, Intervenció i Tresoreria.

comunicar

als

Tanmateix, la Junta de Govern decidirà.”
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
• Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de
2008, pel qual es dona aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei
General Pressupostària, respecte a l’exercici de la funció interventora en règim
de requisits bàsics.
• Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar.
B) Amb caràcter específic:
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local.
• 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
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.
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III.- ABAST DE LA FISCALITZACIÓ
Primer.- Les Bases d’execució del Pressupost municipal 2017 regulen en el
capítol II del Títol V, articles 47 a 53 l’exercici de la funció interventora.
Segon.- Quant a la fiscalització de les despeses, l’article 48, apartat 2n, de les
BEP estableix el següent:
«2.- La fiscalització dels expedients de despesa de l’Ajuntament de Canet de
Mar i l’Organisme Autònom Ràdio Canet es subjectarà al règim de fiscalització
prèvia limitada regulat en l’article 219, apartats 2n i 3r, del TRLHL.
• 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.
• Addicionalment a l’anterior, es comprovaran aquells aspectes que es recullen en la
Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres, mitjançant el qual
es dóna aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general
pressupostària respecte de l’exercici de la funció interventora en règim de
requisits bàsics.
L’òrgan interventor podrà formular les observacions complementàries que
consideri convenients, sense que aquestes tinguin, en cap cas, efectes
suspensius en la tramitació dels expedients corresponents.
Les obligacions o despeses sotmeses a la fiscalització limitada seran objecte
d’una altra plena amb posterioritat, exercida sobre una mostra representativa
dels actes, documents o expedients que donaren origen a la referida
fiscalització, mitjançant l’aplicació de tècniques de mostreig o auditoria, amb la
finalitat de verificar que s’ajusten a les disposicions aplicables en cada cas i
determinar el grau del compliment de la legalitat en la gestió dels crèdits.
Els òrgans de control intern que realitzin les fiscalitzacions amb posterioritat
hauran d’emetre un informe escrit en el que facin constar totes les observacions
i conclusions que se’n dedueixin. Aquests informes es trametran al Ple amb les
observacions que haguessin efectuat els òrgans gestors.»
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 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
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especificació regulades en els articles 163, 167 i 172 TRLHL i 24 i ss del RD
500/1990, de 20 d’abril. No aplicable en aquesta fase.
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 en aquest
expedient.
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 del TRLHL:
«1.-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. 2.
Correspondrà al president de la corporació el reconeixement i liquidació de les
obligacions derivades de compromisos de despeses legalment adquirits. 3. Les
facultats a que es refereixen els apartats anteriors es podran desconcentrar o
delegar en els termes previstos per l'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
que s'hauran de recollir per cada exercici, en les bases d'execució del
pressupost.»
Les Bases d'execució del pressupost per l'exercici vigent regulen la liquidació i
pagament de les subvencions en el seu article 34:
«[...]
3.- Tant en les subvencions en règim de concurrència com en les d’atorgament
directe, es tramitarà el reconeixement de l’obligació i s’expedirà el document
“O” amb l’aprovació de la justificació de la subvenció.
No obstant això, quan sigui procedent el pagament de bestreta de la subvenció,
es comptabilitzarà les fases “O” i “P” pel seu import d’aquesta, en el moment en
què s’acrediti que es compleixin els requisits establerts per percebre el
pagament anticipat.
4.- Tot expedient de concessió de subvencions queda sotmès al règim de
control financer en aplicació de l'article 214.2 del TRLRHL, en els termes
establerts en la llei General de Subvencions i d'acord amb el Pla d'Auditories
anual.
5.- Els expedients de reintegrament de subvencions es regiran pel procediment
establert en la Llei general de subvencions. Les quantitats a reintegrar tindran
la consideració d'ingressos de dret públic resultant per a la seva aplicació el que
estableix la Llei general tributària.
6.- L’òrgan competent per autoritzar i disposar despesa en matèria de
subvencions és la Junta de Govern, per delegació de l’Alcaldia. Igualment, la
Junta de Govern serà competent per aprovar les justificacions i incoar els
expedients de reintegrament.»
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Així mateix, quant al reintegrament de subvencions, l'article 41.1 de la Llei
38/2013, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix que la incoació
del procediment correspon a l'òrgan concedent de les subvencions, que en
aquest cas és 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 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 en aquest expedient.
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 en aquesta fase.
Sisè.- Que els expedients de reconeixement d'obligacions responen a despeses
aprovades i compromeses, i en el seu cas, fiscalitzades favorablement.
Segons consta en l'expedient, la Junta de Govern Local en sessió de 28
desembre de 2016, va acordar l’aprovació del conveni de col·laboració amb
l’entitat Sàlvia Associació de Dones de Canet de Mar.

Nom
entitat

NIF

Sàlvia,
Associació G62791066
de Dones

Projecte
subvenció

sol·licitud

Data
registre
entrada

Sortides cultural i d’esbarjo, 17/01/2017
certament popular premis Sàlvia de
poesia, material de suport que
requereixi l’associació per organitzar
i publicar les activitats.

comprovacions
(1)

(2) (3) (4) (5) (6)

√

√

√

√

x

√

Nota 1: (1) Certificat del president de l’entitat acreditatiu de l’aplicació de la subvenció a la finalitat
adequada.(2) Memòria detallada de l’activitat; (3) Relació classificada de les despeses; (4) Factures
originals o justificants de les despeses derivades de l’activitat, fins a un import el doble de la
subvenció atorgada; (5) Relació d’altres ingressos o subvencions que hagin cofinançat l’activitat amb
indicació de l’import i procedència; (6) Exemplar original de la publicitat de l’acte amb esment de la
col·laboració de l’ajuntament de Canet.
Nota 2: √ = «correcte»; x = «amb incidències (veure observacions)
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Nom entitat

Sàlvia, Associació de Dones

Projecte sol·licitud subvenció

Observacions

Sortides cultural i d’esbarjo, certament popular
premis Sàlvia de poesia, material de suport que
requereixi l’associació per organitzar i publicar
(5) Declares ingressos diferents de la subvenció en el
les activitats.
compte justificatiu, però no presenten documentació
per acreditar el seu import.

Aquesta comprovació material efectuada pels serveis econòmics s’ha
d’entendre sense perjudici de les facultats de control financer que té atribuïdes
la Intervenció.
4.2.-Aspectes específics
Segons Acord del Consell de Ministres de 31 de maig de 2008, els extrems
addicionals de comprovació en la fase de reconeixement de l'obligació per
expedients de subvencions i ajudes públiques als que resulti d'aplicació la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, són els següents:
Primer.- Per aquelles subvencions en les que la seva normativa reguladora
prevegi que els beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència
d'aquestes garanties. No aplicable en aquesta fase, entenem que aquest és un
extrem de comprovació en el moment d'acordar el pagament de bestretes.
Segon.- En cas de realitzar-se pagaments a compte, que estiguin previstos en
la normativa reguladora de la subvenció. No aplicable en aquesta fase,
entenem que aquest és un extrem de comprovació en el moment d'acordar el
pagament de bestretes.
Tercer.- Acreditació en la forma establerta en la normativa reguladora de la
subvenció, que el beneficiari es troba al corrent d'obligacions tributàries i
davant la Seguretat Social i no és deutor per resolució de procedència de
reintegrament.
L'article 88, apartat 4t del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat
pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, estableix:
«4. A los efectos previstos en el artículo 34.5 de la Ley General de
Subvenciones [procediment de despesa i pagament de les subvencions], la
valoración del cumplimiento por el beneficiario de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social y de que no es deudor por resolución de
procedencia de reintegro, así como su forma de acreditación, se efectuará en
los mismos términos previstos en la Sección 3.ª del Capítulo III del Título
Preliminar de este Reglamento sobre requisitos para obtener la condición de
beneficiario o entidad colaboradora. // No será necesario aportar nueva
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certificación si la aportada en la solicitud de concesión no ha rebasado el plazo
de seis meses de validez.
Quant al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, el
Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, regula en els seus articles 22.1 que l'acreditació del
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat, amb caràcter
general, es realitzarà mitjançant l'expedició de certificació, llevat que el
beneficiari o l'entitat col·laboradora no estiguin obligats a presentar les
declaracions o els documents als que es refereixen aquestes obligacions. Sense
perjudici de l'anterior, l'article 24 RLGS regula els supòsits en què la
presentació de declaració responsable substituirà a les certificacions.
Atès que han transcorregut més de sis mesos des de l'aportació de
documentació, s'ha comprovat novament, en base a l'autorització conferida,
que les entitats a les quals es proposa pagar la liquidació de la subvenció 2016
estan al corrent de les seves obligacions tributàries en data 19 de juny de
2017.
Consta certificació d’estar al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social a 19
de juny de 2017.
Quant a l'acreditació del compliment d'obligacions per reintegrament de
subvencions, l'article 25 del RLGS estableix que «es realitzarà mitjançant
declaració responsable del beneficiari o de l'entitat col·laboradora, sense
perjudici dels procediments que es desenvolupin, en virtut d'allò previst en
l'article 20.4.a) de la Llei, per la cessió de les dades de la base de dades
nacional de subvencions.»
No consta en l'expedient la declaració responsable de l’entitat.
Quart.- Que s'acompanya certificació a que es refereix l'article 88.3 del
Reglament de la Llei General de Subvencions, expedida por l'òrgan encarregat
del seguiment de la subvenció.
D'acord amb aquest precepte, «[...], s'haurà d'incorporar a l'expedient que es
tramiti per al pagament total o parcial de la subvenció, certificació expedida per
l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella, en la que quedi de manifest:
a) la justificació parcial o total de la mateixa, segons es contempli o no la
possibilitat de efectuar pagaments fraccionats, quan se tracti de subvencions de
pagament posterior;
b) que no ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del
reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la
mateixa per alguna de les causes previstes en l'article 37 de la Llei General de
Subvencions;
c) que no ha estat acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a
mesura cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats
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pendents d'abonar al beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la mateixa
subvenció.»
En l'expedient consta informe de la cap d’àrea de benesar social, de 20 de
febrer de 2017, el qual no conté tots els extrems als quals es fa referència en
l'article 88.3 RLGS.
Cinquè.- Si s'escau, acreditació, en la forma prevista en l'article 58.Dos de la
Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals del Estat per l'any
2011, de que els beneficiaris de préstecs i bestretes es troben al corrent del
pagament de les obligacions de reemborsament de qualsevol altres préstecs o
bestretes concedits anteriorment amb càrrec als Pressupostos Generals de
l'Estat. No aplicable.
V.- OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES
Primer.- No consta en l’expedient que s’hagi requerit esmena de les
justificacions als beneficiaris segons allò previst en art.71.2 RLGS.
VI.- CONCLUSIONS
S’informa FAVORABLEMENT la tramitació de l’expedient.
Tot això, sense perjudici de les facultats en matèria de control financer que té
atribuïdes la Intervenció d'acord amb l'article 220 del TRLHL i els articles 44 a
51 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.”
Vist allò que disposen els articles 29 a 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, quant a la justificació de les subvencions¡, i el Títol II del
Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol,
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Acceptar la justificació total presentada per Sàlvia Associació de
Dones, corresponent a la subvenció nominativa del programa de benestar social,
atorgada per acord de Junta de Govern de 28 de desembre de 2016:
Nom entitat

NIF

Sàlvia, Associació de
G62791066
Dones

Projecte sol·licitud subvenció
Sortides cultural i d’esbarjo, certament
popular premis Sàlvia de poesia, material
de suport que requereixi l’associació per
organitzar i publicar les activitats.

Import
atorgat

2.000 €

Import
bestreta
pagada

1.000 €

SEGON.- Reconèixer l’obligació del pagament restant, d’acord amb allò previst en
l’art. 20 de les bases reguladores de la concessió de subvencions, procedeixin al
pagament de la quantitat pendent de satisfer, segons el següent detall:
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Nom entitat

NIF

Sàlvia, Associació de
G62791066
Dones

Projecte sol·licitud subvenció

Import
pendent de
pagament

Sortides cultural i d’esbarjo, certament popular premis
Sàlvia de poesia, material de suport que requereixi 1.000 €
l’associació per organitzar i publicar les activitats.

TERCER.- Ordenar el pagament anterior.
QUART.- Notificar el present acord a l’interessat i comunicar als departaments de
Benestar Social, Intervenció i Tresoreria.
21.- 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 18.18 hores
de tot el que jo com a secretària certifico.
El secretari
Bernat Costas i Castilla

L’alcaldessa
Blanca Arbell Brugarola
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