S/Amn

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DATA 19 DE SETEMBRE DE 2018
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: 17.00 hores
Hora que acaba: 17.15 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 SECRETÀRIA
Clara Pérez González, secretària municipal. També hi assisteix Joan Méndez
Martínez, interventor municipal
ORDRE DEL DIA
1) Aprovació, si s’escau, de l’acta, de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local de data 12.09.18
2) Donar compte Resolucions Judicials
3) Aprovació relació ajuts socials puntuals
4) Acceptació programa complementari de transicions educatives per al curs
2018-2019, del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”
5) Concessió llicència d’obres menors per a la reforma interior del local situat
al carrer Santa Llúcia, XX
6) Concessió llicència d’obres majors per a la reforma i rehabilitació de
l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Pubilles, XX
7) Donar compte de la relació de decrets del 3 al 9 de setembre de 2018
(números del 1224 al 1262)
8) 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 12.09.18
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària
del dia 12 de setembre de 2018 i de conformitat amb allò que es disposa a
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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
-

Sentència núm. 662/2018, de data 3 de setembre de 2018, emesa pel
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya – Sala Contenciosa-Administrativa
– Secció Cinquena, en relació al Rotlle d’Apel.lació núm. 435/2015, interposat
per la Societat SGS TECNOS SA, en el recurs contenciós administratiu núm.
516/2009, desestimant el recurs d’apel.lació formulat contra la Sentència de
data 30 d’abril de 2015, dictada pel Jutajt Contenciós Administratiu núm. 12,
de Barcelona, imposant el pagament de costes.

Se’n dona compte.
-

Sentència núm. 664/2018, de data 3 de setembre de 2018, emesa pel
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya – Sala Contenciosa-Administrativa
– Secció Cinquena, en relació al Rotlle d’Apel.lació núm. 508/2015, interposat
per la Societat CONSTRUCCIONES SOLIUS, SA, en el recurs contenciós
administratiu núm. 427/2009, desestimant el recurs d’apel.lació formulat
contra la Sentència de data 11 de maig de 2015, dictada pel Jutajt Contenciós
Administratiu núm. 12, de Barcelona, imposant el pagament de costes.

Se’n dona compte.
-

Auto núm. 500/2018, de data 12 de setembre de 2018, emès pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 11, de Barcelona, en relació al Recurs Ordinari
núm. 458/2014-DE, interposat per INVERMERCURY, SL, contra l’Ajuntament
de Canet de Mar, declarant per acabat el procediment instat per
INVERMERCURY, a l’haver estat dissolta la societat i per tant, no tenir
personalitat jurídica.

Se’n dona compte.
3.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS
Vista la relació de despeses número BSGG/38/2018 de data 19 de setembre de
2018 per import de 730,00 € 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.
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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 2018.
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/38/2018, atorgant els ajuts
socials puntuals que s’esmenten als beneficiaris i fer efectives les quantitats
relacionades als endossataris segons quadre següent:

RELACIÓ
NÚM.:
BSGG/38/2018
NÚM

Beneficiari

data: 19-09-18

CONCEPTE

IMPORT

ENDOSSATARI

191

-

Material escolar/llibres

120,00€

AMPA Turo del Drac

192

-

Habitatge/lloguer

610,00€

El mateix

TOTAL

730,00€

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 2018.
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.- ACCEPTACIÓ PROGRAMA COMPLEMENTARI DE TRANSICIONS
EDUCATIVES PER AL CURS 2018-2019, DEL PLA “XARXA DE DE GOVERNS
LOCALS 2016-2019”
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015
va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (BOPB de 11/12/2015),
que és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i
cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general
que té com a finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació de
les actuacions i dels recursos del Pla.
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Vist que el protocol preveu que els recursos tècnics, econòmics i materials del Pla
es posin a disposició dels seus destinataris a través de tres instrument principals:
meses de concertació, catàlegs de serveis i programes complementaris, essent
aquests últims instruments específics elaborats de forma contingent per al
d’ajustar-se a les necessitats dels governs locals de l’àmbit territorial de la
Diputació i, de manera especial, per pal·liar els efectes econòmics derivats de les
situacions conjunturals i d’urgència.
Atès que la Junta de Govern Local de la Diputació, en sessió de 26 d’abril de 2018
va aprovar el programa complementari de transicions educatives per al curs
2018-2019, el qual preveu una línia d’actuació subvencionable la realització de
cursos de preparació per a l’accés a cicles formatius, que inclou les modalitats
Cursos de preparació a l’accés a cicles formatius de grau mitjà i Cursos de
preparació per a l’accés a cicles formatius de grau superior.
Vist que l’Ajuntament de Canet de Mar va resoldre mitjançat decret d’Alcaldia
DE0700/2018 de 29 de maig de 2018 sol·licitar la subvenció en el marc del
Programa complementari de transicions educatives ja que l’Escola d’Adults Maria
Saus duu a terme des de fa diversos cursos ambdós cursos.
Atès que en data 1 d’agost s’ha rebut notificació del dictamen emès per la Junta
de Govern Local de la Diputació de Barcelona de data 19 de juliol de 2018, sobre
l’aprovació de la concessió dels ajuts en el marc Programa complementari de
transicions educatives per al curs 2018-2019, en què s’atorga un ajut a
l’Ajuntament de Canet de Mar per import de 25.861,48€ codi XGL 18/X/260277.
Vista i examinada la documentació de referència, de conformitat amb la proposta
de la Tinença d’Alcaldia delegada d’Educació, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Acceptar la concessió del Programa complementari de transicions
educatives per al curs 2018-2019, en què s’atorga un ajut a l’Ajuntament de
Canet de Mar per import de 25.861,48€ codi XGL 18/X/260277.
SEGON.- Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari
per fer efectius els presents acords.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona mitjançant el model
normalitzat que figura a la seu electrònica de la Diputació de Barcelona i a la
Tresoreria Municipal.
5.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA REFORMA
INTERIOR DEL LOCAL SITUAT AL CARRER SANTA LLÚCIA, XX.
Vista la instància presentada pel senyor JTM, en virtut de la qual sol·licita llicència
d’obres menors per a l’adequació interior com a bar del local situat al carrer Santa
Llúcia, XX.
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 20 d’agost de 2018, el
contingut del qual es transcriu a continuació:
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“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de
referència es comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en
l’adequació d’un local per a destinar-lo a bar al carrer Santa Llúcia, XX.
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament
amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 11.230,80 € (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, instal·lacions i obres és de 30.071,04 €
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.



En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres
d’alçada, caldrà l’assumeix d’un tècnic competent.



En qualsevol cas, pel que fa a la sortida de fums, tal i com es preveu al
projecte presentat, caldrà acomplir amb els paràmetres de l’article 11 punt
6 de
l’ordenança reguladora de la informació urbanística i de la
intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl:
“6. Totes les xemeneies i sortides de fum, qualsevol que en sigui l’origen i
el motiu, s’hauran d’instal·lar de tal manera que no causin molèsties al
veïnat ni efectes negatius en el seu entorn. Els fums s’hauran de portar
fins a coberta mitjançant conductes apropiats, de forma agrupada, i
hauran de superar en 3 metres els espais transitables de les cobertes de
l’edificació on es trobin. No obstant, si aquesta coberta es trobés per sota
d’obertures d’edificacions contigües susceptibles de rebre fums, s’haurà de
perllongar el conducte l’alçada necessària per anul·lar la possibilitat
d’eventuals molèsties a criteri dels serveis tècnics municipals.”



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, recordar, que caldrà incorporar a la documentació que es
presenti, l’estudi acústic on es justifiqui el compliment de la Normativa
acústica.



Fer la liquidació complementaria de l’Impost sobre construccions, d’acord
amb el pressupost de referència, així com el dipòsit corresponent de la
garantia pels valors urbanístics en risc.”

Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme, de 10 de setembre de 2018, el contingut
del qual es transcriu a continuació:
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 20/08/2018, informe
favorable sobre la documentació presentada en dates 16/07/2018 RE5140,
18/07/2018 RE5218 i 23/07/2018 RE5337, pel senyor JTM per a l’obtenció de
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llicència municipal d’obres menors per a l’adequació interior com a bar, del
local situat al carrer Santa Llúcia, XX, 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.
A l’informe tècnic de data 20/08/2018 es posa de manifest que les obres
previstes s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística vigent, si bé
imposa un seguit de condicions a tenir en compte en el desenvolupament de
l’obra.
Segon.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència
d’obra menor, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20. “Taxa per llicències o la
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme” article 6.1.1,
consta acreditat a l’expedient que en data 16/07/2018 s’ha efectuat l’ingrés de
l’autoliquidació per import de 168,21 euros, d’acord amb el càlcul següent:
Tramitació de llicència d'obra menor amb projecte:
Amb sol·licitud de llicència prèvia:

168,21 €

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 2018,
ponderat amb els coeficients correctors que s’hi detallen.
Segons consta a l’informe tècnic de data 20/08/2018, el pressupost de
referència (PR) que resulta d’aplicar els mòduls definits a l’annex de l’OF núm.
5 puja un total de 30.071,04 euros, per la qual cosa l’import a liquidar per
aquest concepte s’ha calculat en base a aquesta quantitat i no d’acord amb el
pressupost presentat pel sol·licitant, que era de 11.230,80 euros:
Pressupost

Tipus

30.071,04 €

4%

Total
1.202,84 €

Consta acreditat a l’expedient que en data 16/07/2018 es va efectuar una
autoliquidació per import de 449,23 euros i que, en data 24/08/2018, ha estat
ingressat l’import complementari, 753,61 euros.
Pel que fa els imports de les garanties pels valors urbanístics en risc i per
residus de la construcció, són els que resulten dels càlculs següents:
Concepte

Tipus

Total
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Valors urbanístics en risc
(mínim 60 €)

2% PEM

Residus de la construcció
(mínim 150 €)

11 €/t

601,42 €
6,08t

150,00 €

Consta acreditat a l’expedient que en data 22/05/2018 l’interessat ha efectuat
ambdós dipòsits si bé, a la vista que l’import dipositat en concepte de garantia
per garantir la correcta reposició dels béns municipals (224,62 €) era
insuficient, en data 24/08/2018 s’ha efectuat el dipòsit complementari, per
import de 376,80 euros.
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”.
CONCLUSIÓ:
En virtut de tot això, el dia de la data de la signatura electrònica, s’informa
favorablement sobre la concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb
els condicionants esmentats a l’informe tècnic de data 20/08/2018.”
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, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 118 i
següents de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar.
Considerant que l’adopció d’aquesta resolució 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 conformitat amb la proposta de la
Tinença d’Alcaldia delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors al senyor JTM per a la reforma
interior del local situat al carrer Santa Llúcia, XX, i adequar-lo com a bar, sense
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les condicions següents:
1. No es tocarà cap element estructural.
2. En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres
d’alçada, caldrà l’assumeix d’un tècnic competent.
7
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3. En qualsevol cas, pel que fa a la sortida de fums, tal i com es preveu al
projecte presentat, caldrà acomplir amb els paràmetres de l’article 11 punt 6
de l’ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels
actes d’edificació i ús del sòl:
“6. Totes les xemeneies i sortides de fum, qualsevol que en sigui l’origen i el motiu,
s’hauran d’instal·lar de tal manera que no causin molèsties al veïnat ni efectes
negatius en el seu entorn. Els fums s’hauran de portar fins a coberta mitjançant
conductes apropiats, de forma agrupada, i hauran de superar en 3 metres els
espais transitables de les cobertes de l’edificació on es trobin. No obstant, si
aquesta coberta es trobés per sota d’obertures d’edificacions contigües
susceptibles de rebre fums, s’haurà de perllongar el conducte l’alçada necessària
per anul·lar la possibilitat d’eventuals molèsties a criteri dels serveis tècnics
municipals.”

4.

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,
recordar, que caldrà incorporar a la documentació que es presenti, l’estudi
acústic on es justifiqui el compliment de la Normativa acústica.

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte d’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres per un import de mil dos-cents dos euros
amb vuitanta-quatre cèntims (1.202,84 €) i, per taxes urbanístiques de tramitació,
la quantitat de cent seixanta-vuit euros amb vint-i-un cèntims (168,21 €).
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors
urbanístics en risc, per import de sis-cents un euros amb quaranta-dos cèntims
(601,42 €) i la fiança de residus de construcció per import de cent cinquanta euros
(150,00 €). Aquestes fiances es retornaran finalitzades les obres, prèvia
sol·licitud, i un cop comprovat el dipòsit dels residus en un gestor autoritzat.
QUART.- Donat que consta a l’expedient la declaració de l’interessat que no
ocuparà la via pública en el transcurs de les obres, si a l’inici de les obres en
preveu l’ocupació, haurà d’obtenir l’autorització prèvia, procedint en cas contrari
la liquidació d’ofici per part de l’Ajuntament, d’acord amb el que disposen les
ordenances fiscals vigents.
CINQUÈ.- Notificar l’acord a l’interessat.
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.
6.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS PER A LA REFORMA I
REHABILITACIÓ DE L’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES
SITUAT AL CARRER PUBILLES, XX.
Vista la instància i la documentació presentades per la senyora APC en virtut de la
qual sol·licita llicència d’obres majors per a la reforma i rehabilitació de l’habitatge
unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Pubilles, XX.
8
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Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 16 de juliol de 2018, el contingut
del qual es transcriu a continuació:
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de
referència es comprova que s’aporta projecte bàsic i d’execució, estudi
bàsic de Seguretat i Salut i assumeix tècnic per a la sol·licitud de llicència
d’obres majors per a la reforma – rehabilitació d’habitatge unifamiliar
entre mitgeres situat al carrer Pubilles núm. XX.
Consultat el text refós de les Normes Subsidiàries de planejament vigent
(DOGC núm. 4471 del 16/09/2005) i les modificacions puntuals posteriors
de les Normes subsidiàries de planejament, es constata que la parcel·la
està inclosa al sòl urbà i té el seu aprofitament limitat pels paràmetres de
la zona 1 “carrers de cases alineades”, subzona 1a “carrers tradicionals”.
Consultat, per altra banda, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
aprovat inicialment per ple de l’Ajuntament de data 19 de maig de 2015,
es constata que el solar no està inclòs a l’àmbit sotmès a suspensió de
llicències, doncs les noves determinacions no comporten un canvi en el
règim urbanístic. El POUM qualifica l’edificació dins la subzona R2a
corresponent a “residencial, zona urbà tradicional”.
El projecte presentat compleix amb la normativa urbanística d’aplicació,
pel que s’informa favorablement a la llicència sol·licitada, tant mateix serà
necessari complir els següents punts:
1. Els elements d’instal·lacions en façana hauran d’estar empotrats
i no envair l’espai de vorera en planta baixa (baixants, quadres,
conduccions...)
2. L’acabat de façana haurà de ser blanc o amb color terrós clar.
Al projecte presentat consta un pressupost d’execució material de
61.009,39 €. Per contra, amb aplicació dels mòduls de l’ordenança el
pressupost establert és de 68.867,40 €. Conseqüentment, el pressupost de
referència a aplicar per a la llicència d’obres sol·licitada és el major dels
esmentats, és a dir, el que resulta de l’aplicació dels mòduls de
l’ordenança de 68.867,40 €.”
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme, de data 20 d’agost de 2018, el contingut del
qual es transcriu a continuació:
“Un cop revisada la sol·licitud i la documentació presentades en dates
18/06/2018 RE4081 i 01/08/2018 per la senyora APC, per tal d’obtenir
llicència municipal d’obres majors per a la reforma i rehabilitació d’un
habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Pubilles, XX, de Canet de
Mar, d’acord amb el projecte bàsic i executiu redactat pels arquitectes
Francesc XRN i MRR (Visat 2018004395 de 12/06/2018), s’emet el
següent
INFORME
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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 de la interessada i 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.
En data 16/07/2018 l’arquitecta municipal ha informat favorablement el
projecte presentat, si bé esmenta un seguit de condicions a les que cal
donar compliment amb l’execució de l’obra.
TERCER.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la
llicència d’obra major, són les que es corresponen al 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

145,68 m2

243,29 €

TOTAL

333,96 €

Mínim: 333,96 €

No obstant, s’ha comprovat a l’expedient administratiu que la sol·licitant
va efectuar l’autoliquidació de la taxa en data 18/06/2018, per import de
243,29 euros, per la qual cosa cal efectuar l’ingrés de la diferència, 90,67
€.
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.
10
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Segons es fa constar a l’informe de l’arquitecta municipal, de data
16/07/2018, el pressupost de referència (PR) puja un total de 68.867,40
euros, per la qual cosa l’import de l’ICIO a liquidar per aquest concepte és
el següent:
Pressupost

Tipus

68.867,40 €

4%

Total
2.754,70 €

Consta acreditat a l’expedient que en data 18/06/2018 es va practicar una
autoliquidació provisional per import de 2.440,38 euros, corresponents a
un pressupost declarat de 61.009,39 euros, i que en data 01/08/2018 es
va efectuar l’ingrés de la diferència, 314,32 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
1.377,35 €
15,93 t

175,23 €

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 (1.220,19 €), i
vist el pressupost de referència, aquesta resultava insuficient per la qual
cosa calia dipositar l’import complementari, 157,16 euros. Aquest import
ha estat dipositat en data 01/08/2018.
Pel que fa la fiança per la correcta gestió dels residus derivats de l’obra, en
data 18/06/2018 se’n va efectuar el dipòsit, per import de 175,19 euros,
per la qual cosa cal dipositar la diferència, 0,04 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, el dia de la data de signatura electrònica, s’informa
favorablement sobre la concessió de la llicència sol·licitada, amb els
condicionants esmentats a l’informe tècnic de data 16/07/2018 i prèvia
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liquidació i dipòsit de les quantitats esmentades al punt TERCER del
present informe.”
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, la
proposta per part dels Serveis Tècnics i atès que en data 23 d’agost han estat
ingressats els imports pendents.
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, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 118 i
següents de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar.
Considerant que l’adopció d’aquesta resolució 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 conformitat amb la proposta de la
Tinença d’Alcaldia delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Concedir llicència d’obres majors a la senyora APC per a la reforma i
rehabilitació de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Pubilles, XX,
de Canet de Mar, d’acord amb el projecte bàsic i executiu redactat pels arquitectes
FXRN i MRR (Visat 2018004395 de 12/06/2018), sense perjudici de tercers i
salvat el dret de propietat.
Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de
llicència urbanística municipal aprovades per la Junta de Govern Local, en sessió
de data 13 de setembre de 2007.
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres per un import de dos mil set-cents cinquantaquatre euros amb setanta cèntims (2.754,70 €) i, per taxes urbanístiques, la
quantitat de tres-cents trenta-tres euros amb noranta-sis cèntims (333,96 €).
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors
urbanístics en risc per import de mil tres-cents setanta-set euros amb trenta-cinc
cèntims (1.377,35 €) i la fiança de residus de construcció, per import cent
setanta-cinc euros amb vint-i-tres cèntims (175,23 €). Aquestes fiances es
retornaran a la finalització de les obres, prèvia sol·licitud i un cop comprovat el
dipòsit dels residus en un gestor autoritzat.
QUART.- Consta acreditat a l’expedient que la sol·licitant ha declarat per escrit
que no ocuparà la via pública en el transcurs de les obres. Tot i això, si a l’inici de
les obres en preveu l’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.
SISÈ.- Notificar els presents acords als interessats.
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Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos
en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant
tècniques de mostreig i auditoria.
7.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DEL 3 AL 9 DE
SETEMBRE DE 2018 (NÚMEROS DEL 1224 AL 1262)
Els membres assistents s’assabenten de la següent relació de Decrets:

Num. Decret

Data

Títol

DE1224/2018

03/09/2018

Contracte lloguer places aparcament riera Gavarra
JMG

DE1225/2018

03/09/2018

Advertiment de multes coercitives Av. Maresme, XX

DE1226/2018

03/09/2018

Decret pròrroga contractació subministrament d'aigua
envasada i instal·lació i manteniment de 16
dispensadors

DE1227/2018

03/09/2018

Advertiment de multes coercitives finca parcel.la 49,
pol.lígon 4, llindant Àngel Planet i Via Carles Pascual

DE1228/2018

03/09/2018

Decret contracte lloguer pàrquing MRB

DE1229/2018

04/09/2018

Concessió permís matrimoni Sr. CLL

DE1230/2018

04/09/2018

Aprovació factures F/2018/47 fase ADO

DE1231/2018

04/09/2018

Modificació de pressupost núm. 29/2018 per generació
de crèdits

DE1232/2018

04/09/2018

Rectificació errada material Decret 1066/2018, de 23
de juliol

DE1233/2018

04/09/2018

Incoació ordre d'execució solar carrer Joan Oms, XX

DE1234/2018

04/09/2018

Incoació ordre d'execució edifici plurifamiliar carrer del
Mar, XX

DE1235/2018

04/09/2018

Incoació ordre d'execució neteja grafittis Ronda Doctor
Anglès, XX

DE1236/2018

05/09/2018

WTP – Incoació manca identificació - 04/09/2018

DE1237/2018

05/09/2018

Autoliquidació taxes Terrassa estiu 2018 bar La
Gatzara

DE1238/2018

05/09/2018

Plataforma per la LLengua - celebració masoveria

DE1239/2018

05/09/2018

Devolució fiança Cirk Kaos, SL

DE1240/2018

05/09/2018

TRE 2018 052 quotes préstec Consum SCV

DE1241/2018

05/09/2018

WTP – acord incoació - 04/09/2018

DE1242/2018

05/09/2018

Devolució per ingresos indeguts

DE1243/2018

05/09/2018

WTP – proposta sanció - 04/09/2018

DE1244/2018

05/09/2018

Contractació celebració concurs de sardanes.

DE1245/2018

05/09/2018

Canvi nom activitat bar restauran Avinguda Maresme,
XX

DE1246/2018

05/09/2018

Contractacio servei actuació grup d'Altra Banda.
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DE1247/2018

05/09/2018

Sol·licitud subvenció programa garantia juvenil

DE1248/2018

05/09/2018

Contractació servei actuació ball Festa Major Petita.

DE1249/2018

05/09/2018

Contracte servei manteniment alarmes d'intrusió i
incendis de les diferents dependències municipals

DE1250/2018

05/09/2018

Contractació subministrament caldera al camp de
futbol

DE1251/2018

05/09/2018

Retorn fiança Terrassa bar Les Banderes

DE1252/2018

06/09/2018

Ampliació jornada personal Ràdio Canet

DE1253/2018

06/09/2018

Canvi de plaça de pàrquing de MVB

DE1254/2018

06/09/2018

Declaració responsable obertura centre de paqueteria

DE1255/2018

06/09/2018

Aprovació factures F/2018/50 fase ADO

DE1256/2018

06/09/2018

Al·legacions expedient sancionador trànsit - 106099

DE1257/2018

06/09/2018

Manament a justificar - Teatre de setembre

DE1258/2018

06/09/2018

Reconeixement grau consolidat Sr. JHS

DE1259/2018

06/09/2018

Adscripció lloc de treball tècnic auxiliar Participació
Ciutadana

DE1260/2018

06/09/2018

Aprovació AD relació Q/2018/17

DE1261/2018

06/09/2018

Aprovació factures F/2018/49 fase O

DE1262/2018

07/09/2018

TRE 2018 051 relació de pagaments 05-09-2018

[
8.- ASSUMPTES PER VIA D’URGÈNCIA
L’alcaldessa presidenta, segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós
de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del
Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la
consideració dels presents la declaració d’urgència de diversos punts no inclosos a
l’ordre del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquests punts, és apreciada i
declarada per unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació
en els termes següents.
8.1.-APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA PER L’ESCOLA DE
MÚSICA DE CANET PRO MÚSICA PEL CURS 2017-2018
RELACIÓ DE FETS
El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 13 de febre de 2018, es va
aprovar definitivament el pressupost municipal per l’exercici 2018, incloent entre
d’altres la següent subvenció a l’entitat Escola de Musica Canet Pro Musica.
Atès que mitjançant Decret d’alcaldia num.744/2018 de 5 de juliol es va aprovar
el conveni de col·laboració amb Escola de Musica Canet de Pro Musica, curs 20172018, el qual es va signar el 6 de juny de 2018, amb vigència des de l’1 de
setembre de 2017 al 30 de juny de 2018, amb el següent detall:
Nom entitat

NIF

Projecte sol·licitud subvenció

Import
atorgat

Bestreta
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ESCOLA DE MUSICA
CANET PRO MUSICA

G58881327 CURS 2017-2018

25.000€

12.500 €

La concessió de l’esmentada subvenció establia com a data límit per a la
justificació el 30 de setembre de 2018, el qual ha de contenir com a mínim el
següent contingut:
El conveni de col·laboració regula en la clàusula vuitena punt 10,
termini de justificació en els següents termes:

la forma i

10. La justificació de la subvenció del curs 2017-2018 s’haurà de lliurar abans
del 30 de setembre de 2018.
La justificació es regirà per allò que es disposa a l’article 19 de l’ordenança
municipal de subvencions. Serà necessari aportar la documentació següent:
a) Una memòria de l’activitat, justificativa del compliment de les
condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les
activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
b) Una memòria econòmica, justificativa del cost de les activitats
realitzades, que contindrà:
- Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb
identificació del proveïdor o creditor i del document, el seu import, la data
d’emissió i, si escau, la data de pagament. Quan escaigui, s’indicaran les
desviacions sobre el pressupost inicial.
- Originals o còpia compulsada de les factures o dels documents de valor
probatori equivalent als que s’esmenten al punt anterior i, si escau, la
documentació acreditativa del pagament.
- Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat
l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la procedència.
- Una còpia de la totalitat dels rebuts per ingressos que CPM hagués
meritat en concepte de matrícules de l’alumnat i resta de quotes mensuals
que donen accés a l’impartiment de les diferents lliçons de música i altres.
- Si escau, la carta de pagament de reintegrament en el supòsit de
romanents no aplicats, així com dels interessos que se’n derivin.
c) Un exemplar de la documentació i/o del material de difusió que s’hagi
editat en relació amb l’activitat.
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

sol·licitud

ESCOLA
DE
MUSICA
G58881327 CURS 2017-2018
CANET PRO MUSICA

Import
atorgat

Data i Núm.
de
Registre
Entrada

25.000,00 €

4722/2018
04-07-2018

Vist l'informe de l'interventor, que es transcriu a continuació,
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“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. 147/2018
ASSUMPTE: Liquidació de la subvenció nominativa Escola de Música
Canet Pro Music, curs 2017-2018.
I.-RELACIÓ DE FETS
En data 5 de juny de 2018 es va atorgar una subvenció nominativa amb la
següent part resolutiva:
“PRIMER.- Avocar de forma puntual la competència als efectes exclusius
d’adoptar aquest acord.
SEGON.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar amb Canet Pro Música
per regular les ínies de col·laboració mútua.
TERCER.- Convalidar les activitats dutes a terme per l’Escola de Música de
Canet Pro Música durant el curs 2017-2018 perquè es tinguin en compte en el
marc del conveni present.
QUART.- Autoritzar i disposar la despesa que suposa la signatura d’aquest
conveni, amb càrrec a la partida 51 32620 48300 del pressupost vigent per
aquest 2018 AD núm 22018002033.
CINQUÈ.- Reconèixer l’obligació per import de 12.500€
SISÈ.- Facultar la senyora alcaldessa per signar tots els documents que siguin
necessaris per dur a terme aquests acords.
SETÈ.- Notificar aquests acords a les persones interessades a tots els efectes.”
En data 29 d’agost de 2018 es va aprovar la justificació presentada per l’entitat
beneficiària amb la següent part resolutiva:
“PRIMER.- Donar per correctament justificat el següent import corresponent a
la subvenció nominativa atorgada a l’ASSOCIACIÓ ESCOLA DE MUSICA CANET
PRO MUSICA per el curs 2017-2018.

Nom entitat

NIF

Projecte
sol·licitud
subvenció

Import
atorgat

ESCOLA
MUSICA
CANET
MUSICA

G58881
327

CURS 2017-2018

25.000,00 €

Import
justificat
correctam
ent

Import
revocar

a

DE
PRO

8.053,42
€

16.946.58 €

SEGON.- Incoar expedient de revocació parcial i de reintegrament del import
concedit per Decret d’alcaldia núm. 744/2018 de 5 de juny, i que no s'han
justificat correctament, segons el següent detall:
Nom entitat

NIF

Projecte
subvenció

sol·licitud

Import
revocar

a
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ESCOLA
DE
MUSICA
CANET
PRO MUSICA

G58881327

CURS 2017-2018

16.946,58 €

4.446.58 €

TERCER - Concedir a l’ entitat beneficiària inclosa en el reintegrament un
termini de 15 dies per efectuar al·legacions o aportar els documents que estimi
oportuns.
QUART.- Notificar el present acord a l’entitat beneficiària.
CINQUÈ.- Comunicar als departaments Educació, Intervenció i Tresoreria.”
En data 5 de setembre de 2018 l’entitat beneficiària entra per registre d’entrada
núm. 6398 instància per aportar nova documentació.
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
 Real Decreto 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic
del control intern en les entitats del Sector Públic Local.
 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
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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
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
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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
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,
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En data 5 de juny de 2018 s’aprova l’atorgament de la subvenció nominativa a
l’entitat ESCOLA DE MUSICA CANET PRO MUSICA d’acord amb Decret d’alcaldia
744/2018 de 5 de juliol, corresponent a l’exercici 2018, per import de 25.000 €.
L’esmentada resolució fou fiscalitzada favorablement per la Intervenció.
Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que
aquesta s’hagi produït i que sigui favorable.
Consta informe de la tècnica d’educació, de 13 de juliol de 2018, relatiu a la
comprovació material efectuada.
En data 5 de setembre de 2018 l’entitat beneficiària entra per registre d’entrada
núm. 6398 instància per aportar nova documentació relativa a les despeses de
personal.
La comprovació material realitzada per l’òrgan gestor s’ha d’entendre sense
perjudici de les facultats de control financer que té atribuïdes la Intervenció.
Nom entitat

NIF

ESCOLA
DE
MUSICA
CANET
PRO-MÚSICA

G58881327

Projecte
sol·licitud
subvenció
CURS
20172018

Data
registre
entrada
04/07/2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

√

√

√

√

√

√

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

NIF

Projecte sol∙licitud subvenció

CANET PRO‐MÚSICA

G58881327

CONVENI CURS 2017‐2018

Observacions
S'ha pogut verificar 153.269,29 € de despeses
presentades.
Respecte als ingressos s`ha pogut verificar
90.069,20 €, donant com a diferència 5.358,08 €.

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
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.
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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.
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 certificació d’estar al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social a 2 de
juliol de 2018.
Consta certificat acreditatiu de trobar-se al corrent de les seves obligacions
tributaries de data 11 de maig de 2018.
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;
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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.»
Consta informe de la tècnica d’ensenyament, de data, 13 de juliol de 2018 que
recull aquests extrems.
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 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 Tinença d’Alcaldia d’Educació, s’acorda per
unanimitat:
PRIMER.- Arxivar l’expedient de revocació parcial i de reintegrament incoat per
acord de la Junta de Govern Local de 29 d’agost de 2018.
SEGON.- Donar per correctament justificat el següent import corresponent a la
subvenció nominativa atorgada a l’ASSOCIACIÓ ESCOLA DE MUSICA CANET PRO
MUSICA per el curs 2017-2018.
Nom entitat
ESCOLA DE
PRO MUSICA

MUSICA

Projecte
subvenció

NIF
CANET

G58881327

CURS 2017-2018

sol·licitud

Import atorgat
25.000,00 €
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TERCER – Reconèixer l’obligació per import de 12.500,00 euros amb càrrec a la
partida 51 32620 48300 Subvenció nominativa – Conveni Escola de Música.
QUART.- Notificar el present acord a l’entitat beneficiària i comunicar als
departaments Educació, Intervenció i Tresoreria.
9.- 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 17.15 hores
de tot el que jo com a secretària certifico.
La secretària

L’alcaldessa
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