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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 14 DE NOVEMBRE 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: 17.30 hores 
Hora que acaba: 18.10 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell 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 07.11.18  

2) Donar compte Resolucions Judicials  
3) Aprovació relació ajuts socials puntuals 
4) Concessió de llicència d’obres majors al senyor xxx, per al canvi d’ús de 

local a habitatge al carrer Sant Josep, XX 
5) Concessió llicència d’obres menors a la senyora xxx, actuant en nom i 

representació de la Comunitat de Propietat carrer Ample, XX, per a 
l’arranjament de la claveguera 

6) Concessió de llicència d’obres menors al senyor xxx, en nom i 
representació de la Comunitat de Propietaris de la Rda. Dr. Anglès, XX, per 
a la reparació de la terrassa comunitària dels baixos 1a de l’edifici 

7) Concessió de llicència d’obres menors al senyor xxx, per al canvi de bordó 
per remuntable a la vorera de la Riera del Pinar, XX 

8)  Donar compte de la relació de decrets del 29 d’octubre al 4 de novembre 
de 2018 (números del 1556 al 1613) 

9) Precs i preguntes 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 14.11.18 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 14 de novembre de 2018 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 
 
No se’n presenten 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/46/2018 de data 14 de novembre de 
2018 per import de  1.217,65 € 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 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/46/2018, atorgant els ajuts 
socials puntuals que s’esmenten als beneficiaris i fer efectives les quantitats 
relacionades als endossataris segons quadre següent: 

 
 
RELACIÓ 
NÚM.: BSGG/46/2018 data: 14-11-18 
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NÚ
M Beneficiari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 

250 xxx   Subministraments/llum 151,47€ 
Endesa Energía SAU                 
A81948077 

251 xxx   Extraescolars 30,00€ 
Turó del Drac                           
S0800447E 

252 xxx   Material escolar/llibres 595,00€ 
Turó del Drac                           
S0800447E 

253 xxx  Aliments 200,00€ 
Hostal Bar Playa                      
36432492D 

254 xxx  Subministraments/aigua 186,77€ 
SOREA                                    
A08146367 

255 xxx  Subministraments/aigua 54,41€ 
SOREA                                    
A08146367                                

  TOTAL 1.217,65 €  
     
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.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS AL SR. xxx, PER AL 
CANVI D’ÚS DE LOCAL A HABITATGE AL CARRER SANT JOSEP, XX. 

Vista la instància presentada pel Sr. xxx, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres majors per al canvi d’ús de local a habitatge al carrer Sant Josep, XX. 

Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 28 de setembre d’enguany, el 
contingut del qual és: 

“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència 
es comprova que s’aporta projecte bàsic de canvi d’ús de local a habitatge a la 
planta primera de l’edifici situat al carrer Sant Josep núm. XX de Canet de Mar. 

 
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 2 “ordenacions en 
banda”, subzona 2b “compactes”. Consultat, per altra banda, el Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal aprovat provisionalment per ple de l’Ajuntament de data 26 
de juliol de 2018, es constata que el POUM qualifica l’edificació dins la subzona 
R3b corresponent a “residencial, zona d’illa tancada, subzona parcel·la mitjana”. 
Es constata que el POUM no modifica els paràmetres bàsics de la normativa 
urbanística respecte les normes vigents. 
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L’edificació existent sobrepassa la profunditat màxima establerta per la normativa 
de 12m, pel que es tracta d’un volum disconforme. D’acord amb l’art. 108 del 
TRLUC “en les construccions i les instal·lacions que tinguin un volum d’edificació 
disconforme amb els paràmetres imperatius d’un nou planejament urbanístic, 
però que no quedin fora d’ordenació, s’hi ha d’autoritzar les obres de consolidació 
i rehabilitació i els canvis d’ús, sempre d’acord amb les condicions bàsiques del 
nou planejament”. Per la seva banda, la disposició transitòria primera del TR de 
les NNSS estableix que “les edificacions i els usos anteriors a aquestes normes 
subsidiàries que superin les condicions d’edificabilitat establertes per a cada zona 
(alçada, profunditat edificable, percentatge d’ocupació, etc.) o que no s’ajustin al 
règim d’usos, podran fer obres de reparació, modernització, millora de les seves 
condicions higièniques o estètiques o de consolidació en cas de sinistre, i podran 
augmentar el seu volum d’acord amb els paràmetres establerts per a cada zona”.  

 
El canvi d’ús proposat compleix de forma general amb la normativa urbanística 
d’aplicació, tant mateix es considera necessari justificar el compliment del CTE 
SUA pel que fa al desenvolupament de l’escala i les seves mides. Doncs el punt 
4.1.3 del SUA 1 “seguretat en front al risc de caigudes” estableix que a les 
escales d’ús restringit es pot disposar de replans partits amb graons a 45º i la 
proposta presentada sobrepassa aquesta limitació dividint el replà en 3 graons a 
30º. 
 
S’aporta projecte bàsic, tant mateix serà necessari presentar el projecte executiu 
visat pel col·legi professional corresponent que haurà d’obtenir el vist-i-plau 
municipal abans de l’inici de les obres. 

 
Al projecte presentat consta un pressupost d’execució material de 64.029,13€. 
Per contra, amb aplicació dels mòduls de l’ordenança el pressupost establert és 
de 69.329,20€. 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 69.329,20€.” 
 
Així com l’informe favorable de data 23 d’octubre de 2018, que es transcriu a 
continuació: 
 
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència 
es comprova que s’aporta la següent documentació complementaria: 
 

- PLÀNOL 06 - Plantes i seccions escala 1/150 estat modificat 
- PLÀNOL 07 – Plantes estat reformat escala 1/75 (baixa i altell) 
- PLÀNOL 08 - Plantes estat reformat escala 1/75 (primera i segona) 

 
Als plànols aportats es modifica el desenvolupament de l’escala en els replans, 
disposant graons a 45º en compliment del CTE SB-SUA, conseqüentment 
s’informa favorablement la sol·licitud de llicència. 

 
S’aporta projecte bàsic, tant mateix serà necessari presentar el projecte executiu 
visat pel col·legi professional corresponent que haurà d’obtenir el vist-i-plau 
municipal abans de l’inici de les obres.”                            
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Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 26 d’octubre  d’enguany, 
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 18/09/2018 RE6762, 03/10/2018 RE7479 i 
04/10/2018 RE7503 pel senyor FGF, per tal d’obtenir llicència municipal d’obres 
per al canvi d’ús de local a habitatge al carrer Sant Josep, XX, de Canet de Mar, 
d’acord amb el projecte bàsic redactat per l’arquitecta NFS, 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 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 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 23/10/2018 l’arquitecta municipal ha informat favorablement el projecte 
bàsic presentat si bé manifesta que, abans de l’inici de l’obra, caldrà que s’aporti 
el projecte executiu visat per a la seva revisió i aprovació pels serveis tècnics 
municipals. 
 
En efecte, l’article 6.7 de l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de 
la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl, relatiu a les llicències d’obres, 
estableix el següent: 
 

7. Abans d’iniciar-se les obres, i com a condició suspensiva, caldrà aportar 
el projecte d’execució visat, amb certificació del tècnic redactor dels canvis 
introduïts respecte del projecte bàsic amb llicència, si s’escau. 

 
TERCER.- Pel que fa a la taxa corresponent a la tramitació de la llicència d’obra 
major, consta acreditat a l’expedient que ha estat ingressada en data 
18/09/2018, 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): 
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Preu per m2 Superfície  Import

Reforma 1,67 €/m2 117,52 m2 196,26 €
 Mínim: 333,96 €

TOTAL 333,96 €
 
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 es fa constar a l’informe de l’arquitecta municipal, de data 28/09/2018, el 
pressupost de referència (PR) puja un total de 69.329,20 euros, per la qual cosa 
l’import de l’ICIO a liquidar per aquest concepte és el següent: 
 

Pressupost Tipus  Total
69.329,20 € 4%  2.773,17 €

 
Consta acreditat a l’expedient que en data 18/09/2018 el sol·licitant va efectuar 
una autoliquidació provisional per import de 2.561,17 euros, corresponents a un 
pressupost declarat de 64.029,13 euros, i que en data 04/10/2018 va efectuar 
l’ingrés de la diferència, 212,00 euros. 
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, són les que resulten dels càlculs següents: 
 
Valors urbanístics en 
risc 2% pressupost (69.329,20 €) 1.386,58 €

   
Residus de la 
construcció 

11€/tona (mínim 150 
€)                    150,00 €

 
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 (1.280,58 €), i vist el pressupost de 
referència, aquesta resultava insuficient per la qual cosa calia dipositar l’import 
complementari, 106,00 euros. En data 04/10/2018 s’ha diposita 106,01 euros, 
per la qual cosa cal retornar 0,01 euros al sol·licitant. 
 
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. 
 
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”. 
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CONCLUSIÓ: 

En virtut de tot el que s’ha exposat, s’informa favorablement sobre la concessió 
de la llicència sol·licitada. 

Així mateix, i com a condició suspensiva, abans de l’inici de l’obra, caldrà aportar 
el projecte d’execució, visat, que haurà d’obtenir el vistiplau dels serveis tècnics 
municipals, en compliment del que disposa l’article 6.6 in fine de l’Ordenança 
reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i 
ús del sòl.” 

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. 

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 Tinença d’Alcaldia 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 

PRIMER.- Concedir llicència d’obres al Sr. xxx, per al canvi d’ús de local a 
habitatge al carrer Sant Josep núm. XX,  d’acord al projecte redactat per 
l’arquitecta NFS, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. Amb les 
condicions següents: 
 

 S’haurà d’aportar el PROJECTE EXECUTIU abans de l’inici de les 
obres 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de dos-mil set-cents setanta-tres euros amb disset 
cèntims d’euro (2.773,17€) i  per taxes urbanístiques la quantitat de tres-cents 
trenta-tres euros amb noranta-sis cèntims d’euro (333,96€).  

TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’han dipositat les fiances dels 
valors urbanístics en risc per import de mil tres-cents vuitanta-sis euros amb 
cinquanta-vuit cèntims d’euro (1.386,58€) i fiança de residus de 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 
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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. 
 
5.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SRA. xxx, ACTUANT 
EN NOM I REPRESENTACIÓ DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL 
CARRER AMPLE, XX, PER A L’ARRANJAMENT DE CLAVEGUERA. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. xxx, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres menors per a l’arranjament de claveguera al C/Ample, XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 10 d’octubre de 2018, el 
contingut del qual és: 
 
“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en arranjar la claveguera, per embussament, al carrer 
Ample, 15-17. 
 
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 246 €. 
 
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:  
 

1. Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2. Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els 

destruïts. 
3. 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. 

4. 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..  

5. 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. 

6. 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. 
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7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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.  

12. 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.  

13. 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. 

14. 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. 

15. El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb els Serveis 
Tècnics municipals.” 

 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de 30 d’octubre d’enguany, el contingut del 
qual és: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 10/10/2018, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres per a l’arranjament de 
la claveguera a l’immoble situat al carrer Ample, XX, sol·licitada per la senyora 
EMT, actuant en nom i representació de la Comunitat de propietaris d’aquest 
immoble, 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. 
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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 04/10/2018 s’ha efectuat la liquidació 
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 15/10/2018, el pressupost de referència 
(PR) que resulta d’aplicar els mòduls definits a l’annex de l’OF núm. 5 és de 246 
€, que coincideix amb el pressupost presentat amb la sol·licitud, per la qual cosa 
l’import de l’ICIO es correspon amb el càlcul següent: 
  

Pressupost Tipus  Total
246,00 € 4%  9,84 €

  
Consta acreditat a l’expedient que en data 04/10/2018 es va efectuar una 
autoliquidació per aquest import. 
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, consta acreditat que en data 04/10/2018 s’ha efectuat ambdós 
dipòsits, d’acord amb els càlculs següents: 
 

Concepte Tipus  Total 
Valors urbanístics en risc 
(mínim 60 €) 2% PEM 60,00 € 

   
Residus de la construcció 
(mínim 150 €) 11 €/t       150,00 € 

 
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: 
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En virtut de tot el que s’ha exposat, s’informa favorablement sobre la concessió 
de llicència d’obres sol·licitada, amb els condicionants esmentats a l’informe 
tècnic de data 10/10/2018.” 
 
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, 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 
Tinença d’Alcaldia delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors a la Sra. xxx, en representació de la 
comunitat de propietaris del C/Ample, XX, per a arranjar la claveguera, sense 
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les següents condicions: 
 

1. Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2. Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els 

destruïts. 
3. 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. 

4. 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..  

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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 
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altres elements. Caldrà col·locar senyalització lluminosa per les hores 
nocturnes. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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.  

12. 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.  

13. 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. 

14. 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. 

15. El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb els Serveis 
Tècnics municipals.” 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de nou euros amb vuitanta-quatre cèntims d’euro 
(9,84€) 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. 
 
6.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. xxx, EN 
NOM I REPRESENTACIÓ DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA 
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RDA. DR. ANGLÈS, XX, PER A LA REPARACIÓ DE LA TERRASSA 
COMUNITÀRIA DELS BAIXOS 1a DE L’EDIFICI. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. xxx, actuant en nom i representació de la 
comunitat de propietaris de la Rda. Dr. Anglès, XX, en virtut de la qual sol·licita 
llicència d’obres menors per a la reparació de la Terrassa comunitària dels baixos 
primera de l’edifici. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 19 d’octubre de 2018, 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 reparar la 
terrassa comunitària dels baixos, 1a de l’edifici situat a la ronda Doctor Anglès, 
XX. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament 
amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 2.200,00 € (IVA exclòs).  
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors amb les següents condicions: 
 

 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. 
 

 No es modificarà volumetria de l’edifici.  
 

Finalment, pel que fa a la liquidació de l’impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres, indicar, que el tipus d’obra proposada és d’una modalitat 
que no s’ha contemplat a les tipologies recollides a l’annex de l’ordenança fiscal 
núm. 5a, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per 
tant, per al càlcul del pressupost de referència (PR) s’utilitzarà el pressupost 
presentat amb la sol·licitud.” 
 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de 30 d’octubre de 2018, el contingut del 
qual és: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 19/10/2018, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres per a la reparació de la 
terrassa comunitària dels baixos 1a de l’edifici situat a la ronda Doctor Anglès, 
XX, sol·licitada pel senyor PAP, actuant en nom i representació de la Comunitat 
de propietaris d’aquest immoble, 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 
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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 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 17/10/2018 s’ha efectuat la liquidació 
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 17/10/2018, el tipus d’obra proposada 
és d’una modalitat que no s’ha contemplat a les tipologies recollides a l’annex de 
l’ordenança fiscal núm. 5a, reguladora de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, per tant, per al càlcul del pressupost de referència (PR) 
s’utilitzarà el pressupost presentat amb la sol·licitud. 
 

Pressupost Tipus  Total
2.200,00 € 4%  88,00 €

  
Consta acreditat a l’expedient que en data 17/10/2018 es va efectuar una 
autoliquidació per aquest import. 
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, consta acreditat que en la mateixa data anterior s’ha efectuat 
ambdós dipòsits, d’acord amb els càlculs següents: 
 

Concepte Tipus  Total 
Valors urbanístics en risc 
(mínim 60 €) 2% PEM 60,00 € 

   
Residus de la construcció 
(mínim 150 €) 11 €/t       150,00 € 

 
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:  
 



S/Amn 

 
15 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

“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 el que s’ha exposat, s’informa favorablement sobre la concessió 
de llicència d’obres sol·licitada, amb els condicionants esmentats a l’informe 
tècnic de data 19/10/2018.” 
 
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, 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 
Tinença d’Alcaldia delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors al Sr. xxx, actuant en nom i 
representació de la Comunitat de Propietaris de la Rda. Dr. Anglès, XX, per a la 
reparació de la terrassa comunitària dels baixos primera de l’edifici, sense 
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, 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. 
 

 No es modificarà volumetria de l’edifici.  
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de vuitanta-vuit euros (88,00€) 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, 
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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. 
 
7.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. xxx, PER AL 
CANVI DE BORDÓ PER REMUNTABLE A LAVORERA DE LA RIERA DEL 
PINAR, XX. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. xxx, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres menors per al canvi de bordó per remuntable a la vorera de la Riera del 
Pinar, XX. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 24 d’octubre de 2018, 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 el 
bordó de la vorera de la Riera del Pinar, XX per un de remuntable per a vehicles. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament 
amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 1.450,00 € (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, instal·lacions i obres és de 442,80 € 
 
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 haurà 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. 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. 
 

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 31 d’octubre de 2018, el contingut del 
qual és: 
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“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 24/10/2018, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per al canvi del 
bordó de la vorera per un de remuntable per a vehicles, a la Riera del Pinar, XX, 
sol·licitada pel senyor BMS, 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 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 15/10/2018 s’ha efectuat la liquidació 
per import de 28,71 euros i que, en data 24/10/2018, s’ha ingressat la quantitat 
de 139,50 euros, que completen la taxa, 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 24/10/2018, el pressupost de les obres, 
d’acord amb la documentació aportada juntament amb la sol·licitud, puja a la 
quantitat de 1.450,00 € (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, instal·lacions i obres és de 442,80 €, 
per tant, per al càlcul del pressupost de referència (PR) s’utilitza el pressupost 
presentat amb la sol·licitud: 
 

Pressupost Tipus  Total
1.450,00 € 4%  58,00 €

  
Consta acreditat a l’expedient que en data 15/10/2018 es va efectuar una 
autoliquidació per aquest import. 
  
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, consta acreditat que en data 15/10/2018 s’ha efectuat ambdós 
dipòsits, d’acord amb els càlculs següents: 
 

Concepte Tipus  Total 
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Valors urbanístics en risc 
(mínim 60 €) 2% PEM 60,00 € 

   
Residus de la construcció 
(mínim 150 €) 11 €/t       150,00 € 

 
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 el que s’ha exposat, s’informa favorablement sobre la concessió 
de llicència d’obres sol·licitada, amb els condicionants esmentats a l’informe 
tècnic de data 24/10/2018.” 
 
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, 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 
Tinença d’Alcaldia delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors al Sr. xxx, per al canvi de bordó de 
la vorera de la Riera del Pinar, XX, per un de remuntable per a vehicles, sense 
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les següents condicions: 
 

1. La vorera haurà 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. 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. 
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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 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 cinquanta-vuit euros (58,00€) 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. 
 
8.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DEL 22 al 28 D’OCTUBRE 
DE 2018 (NÚMEROS DEL 1524 AL 1555) 
 
Els membres assistents s’assabenten de la següent relació de Decrets: 
 

Núm. Decret Data Títol 

DE1524/2018 24/10/2018 SOL.CANVI DE NOM NINXOL NUM.1303 
DEP.JESUS. 

DE1525/2018 24/10/2018 INCOACIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME - xxx

DE1526/2018 24/10/2018 Contractació servei Obra de teatre "Ja n'hi ha 
Prou..! 24-10-18 

DE1527/2018 24/10/2018 INCOACIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME -xxx 

DE1528/2018 24/10/2018 RESOLUCIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME - 
xxx 

DE1529/2018 24/10/2018 RESOLUCIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME - 
xxx 

DE1530/2018 24/10/2018 Petició supressió dades personals 



S/Amn 

 
20 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

DE1531/2018 24/10/2018 TRE 2018 076 SOL·LICITUD PRÈSTEC CAIXA 
DE CRÈDIT DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DE1532/2018 24/10/2018 Instar modificació RLT - adequació nivell de CD 

DE1533/2018 24/10/2018 Autorització Institut Premià decoració 
Cementiri diada de Tots Sants 

DE1534/2018 24/10/2018 SOL.TARGETA D'APARCAMENT INDIVIDUAL 
PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT SR.xxx 

DE1535/2018 24/10/2018 Contractació servei redacció projecte executiu 
de rehabilitació Centre parroquial 

DE1536/2018 25/10/2018 DEVOLUCIÓ DE FIANÇA PER PRÉSTEC DE 
MATERIAL ORTOPÈDIC 

DE1537/2018 25/10/2018 Decret composició Mesa contractació obres 
millora accés sector vagons 

DE1538/2018 25/10/2018 Elecció de dos dies festius addicionals, 
d'obertura comercial autoritzada, per a l'any 
2019 

DE1539/2018 25/10/2018 Decret composició Mesa contractació obres 
rehabilitació coberta sostre sala de Plens 

DE1540/2018 25/10/2018 Resolució expedient d'informació reservada 

DE1541/2018 25/10/2018 Padró d'habitants. Sol·licitud d'empadronament 
per a MB 

DE1542/2018 25/10/2018 Adhesió a la plataforma DESA'L de l'AOC 

DE1543/2018 25/10/2018 Decret assabentat lloguer plaça aparcament 
núms. 303 - 375 i 420 

DE1544/2018 26/10/2018 Rectificació decret formació octubre 2018 

DE1545/2018 26/10/2018 Concessió premi natalitat xxx 

DE1546/2018 26/10/2018 Aprovació triennis mes de setembre 

DE1547/2018 26/10/2018 Autorització premi natalitat xxx 
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DE1548/2018 26/10/2018 Contractació servei reparació ascensor N-II 
costat mar 

DE1549/2018 26/10/2018 APROVACIÓ FACTURES CONSUM ELECTRICIAT 
RESIDÈNCIA GUILLEM MAS 

DE1550/2018 26/10/2018 Modificació condicons contractuals xxx 

DE1551/2018 26/10/2018 Aprovació variables de nòmina - Setembre 
2018 

DE1552/2018 26/10/2018 Regularització acord 07.05.15 

DE1553/2018 26/10/2018 Aprovació premi natalitat xxx 

DE1554/2018 26/10/2018 PRÉSTEC MATERIAL ORTOPÈDIC 

DE1555/2018 26/10/2018 Aprovació nòmina mes d'octubre 

[FIN_INCLUSION_PLANTILLA] 
[ 
9.- 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. 
 

9.1.- JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ENTITAT AMPA 
INSTITUT LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER DE L’EXERCICI 2018. 

El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 13 de febrer de 2018, es va 
aprovar definitivament el pressupost municipal per l’exercici 2018, incloent entre 
d’altres la següent subvenció a l’entitat AMPA Institut Lluís Domènech i Montaner. 

En data 12 de setembre de 2018, s’aprova per Junta de Govern Local, el conveni 
de col·laboració entre l’ajuntament de Canet de Mar i l’AMPA Institut Lluís 
Domènech i Montaner, l’atorgament de la subvenció nominativa  amb el següent 
detall: 

 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  Import 
atorgat 
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La concessió de les esmentades subvencions establia com a data límit per a la 
justificació el 31 d’octubre de 2018 el qual ha de contenir com a mínim el següent 
contingut: 

a) Una memòria detallada de les activitats realitzades.  

b) Exemplar autenticat de totes les edicions, publicacions i la documentació 
gràfica que hagi generat la publicitat de l’activitat. 

c) Còpies de les factures corresponents a les despeses derivades de l’activitat 
per import de 4.000 €. 

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: 

 

Vist l’informe emès per la tècnica d’educació de data 7 de novembre de 2018,  

Vist l'informe de l'interventor, que es transcriu a continuació,  

“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, té a bé emetre el següent: 

INFORME DE FISCALITZACIÓ 

NÚM. 182/2018 

ASSUMPTE: Aprovació de la justificació del conveni que instrumenta la 
subvenció nominativa a l’entitat AMPA Institut Lluís Domènech i Montaner 
corresponent als actes 25è aniversari per l’exercici 2018. 

I.-RELACIÓ DE FETS 

S’ha presentat per la seva fiscalització una proposta d’acord de Junta de 
Govern amb la següent part resolutiva: 

“PRIMER.- Donar per correctament justificat els següent import 
corresponent a la subvenció nominativa atorgada a l’entitat AMPA Institut 
Lluís Domènech i Montaner, amb NIF G62243043 corresponent a l’exercici 
2018, mitjançant acord de Junta de Govern Local 12 de setembre de 2018. 

SEGON.- Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de l’import total de la 
subvenció concedida a l’entitat AMPA Institut Lluís Domènech i Montaner, 
amb NIF G62243043, segons el detall següent: 

AMPA INST.LLUÍS 
DOMENECH I 
MONTANER 

G62243043 ACTES 25è ANIVERSARI 4.000,00 € 

Nom entitat NIF Projecte subvenció  Data i Núm. de  
Registre Entrada 

AMPA INST.LLUÍS 
DOMENECH I MONTANER G62243043 ACTES 25è ANIVERSARI 31/10/2018 

8441/20148 

Nom entitat NIF Partida Projecte Import atorgat 
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TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat, i comunicar als 
departaments d’Intervenció i Tresoreria.”  

 
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.  

III.- ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

Primer.- Les Bases d’execució del Pressupost municipal 2018 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. 

sol·licitud 
subvenció  

AMPA INST.LLUÍS 
DOMENECH I 
MONTANER 

G62243043 51 32000 48301 ACTES 25è 
ANIVERSARI 4.000,00 € 
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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 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.  

En data 12 de setembre de 2018, per Junta de Govern Local, s’aprovà 
l’atorgament de la subvenció nominativa a l’entitat AMPA Institut Lluís 
Domènech i Montaner, corresponent a l’exercici 2018, per import de 4.000,00 
€.  

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 del responsable tècnic de l’àrea gestora, de 7 de novembre de 
2018, relatiu a la comprovació material efectuada. 
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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 
Projecte 
sol·licitud 
subvenció  

Data registre 
entrada (1) (2) (3) (4) (5) (6) Observacions 

AMPA IES 
LLUIS 
DOMENECH I 
MONTANER 

G62243043 25 è 
ANIVERSARI  

31/10/2018 
 8441/2018   √   √   √ 

s'ha pogut verificar 
4.462,08 € de 
despesa 
presentades. 

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) 

 
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. 

Segon.- En cas de realitzar-se pagaments a compte, que estiguin previstos en 
la normativa reguladora de la subvenció. El conveni regulador de la subvenció 
no preveia l’atorgament de cap bestreta de l’import previst. 

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 
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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.» 

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.» 

Consta informe del tècnic de l’àrea 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 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, quant al reintegrament de subvencions, els articles 91 i 
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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 delegada d’Educació, 
s’acorda per unanimitat: 

PRIMER.- Donar per correctament justificat els següent import corresponent a la 
subvenció nominativa atorgada a l’entitat AMPA Institut Lluís Domènech i 
Montaner, amb NIF G62243043 corresponent a l’exercici 2018, mitjançant acord 
de Junta de Govern Local 12 de setembre de 2018. 

SEGON.- Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de l’import total de la 
subvenció concedida a l’entitat AMPA Institut Lluís Domènech i Montaner, amb 
NIF G62243043, segons el detall següent: 

TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat, i comunicar als departaments 
d’Intervenció i Tresoreria. 

 

9.2.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA REVOCACIÓ PARCIAL DE LA 
SUBVENCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 1/2017, PRESENTADA PER L’ENTITAT 
D’ESPORTS, CLUB TENNIS TAULA CANET 

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 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, de promoció econòmica, 
lúdic, festiu, o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, per 
l’exercici 2017, establint els crèdits pressupostaris i la quantitat màxima de les 
subvencions a atorgar, en funció de les finalitats. 
Vista la valoració de les sol·licituds presentades que feu 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 20 de desembre de 
2017, va aprovar per via d’urgència l’atorgament de les subvencions previstes en 
la convocatòria 1/2017. 

Nom entitat Projecte sol·licitud subvenció NIF 
Import 
atorgat 

CLUB TENNIS TAULA 
CANET 

DESPESESFEDERATIVES/VIATGES I 
MATERIAL 

G62932777 1.057,83 € 

 

En data 19 de juliol de 2018 en núm.de registre de sortida 2468 es va notificar el 
decret núm. 1012/2018 de 16 de juliol, a l’entitat Club Tennis Taula Canet, amb 
la resolució del punt segon i tercer amb el següent detall,  

“SEGON.- Incoar expedient de revocació parcial i reintegrament dels imports 
concedits per acord de la Junta de Govern de 20 de desembre de 2017, i que 
no s'han justificat correctament, segons el següent detall: 

Nom entitat NIF Partida Projecte sol·licitud 
subvenció  

Import 
atorgat 

AMPA INST.LLUÍS DOMENECH 
I MONTANER G62243043 51 32000 

48301 ACTES 25è ANIVERSARI 4.000,00 €
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A. Imports a revocar i reintegrar 

Nom d’entitat Nif Projecte 
Import a 
revocar 

Import a 
reintegrar

CLUB TENNIS TAULA CANET G62932777
DESPESESFEDERATIVES/VIATGES 
I MATERIAL 65,57 € 0,00 

B. Incompliments que motiven el procediment de reintegrament 
Nom 
entitat 

NIF Projecte sol·licitud subvenció Observacions 

CLUB 
TENNIS 
TAULA 
CANET 

G62932777 DESPESESFEDERATIVES/VIATGES I 
MATERIAL 

S’han pogut verificar 1.984,50 
€ de despeses presentades, 
no suficients per la subvenció 
rebuda. 

Presenten certificat dels 
ingressos dient que els diners 
s’han destinat a la despesa 
del projecte. 

No presenten publicitat. 

TERCER.- Concedir a les entitats beneficiàries incloses en el procediment de 
revocació parcial i reintegrament un termini de 15 dies per efectuar 
al·legacions o aportar els documents que estimi oportuns.” 

Atès que l’entitat, Club Tennis Taula Canet, amb NIF G62932777, no ha presentat 
cap al·legació ni ha aportat els documentació. 
Vist informe del tècnic d’esports de data 6 de novembre de 2018. 
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. 
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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 d’Esports, s’acorda per 
unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar definitivament la revocació parcial corresponent a la subvenció 
convocatòria 1/2017 a l’entitat Club Tennis Taula Canet, amb NIF G62932777 amb 
el següent detall: 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  
Import a 
Revocar 

CLUB TENNIS TAULA 
CANET 

G62932777 
DESPESESFEDERATIVES/VIATGES I 
MATERIAL 

65,57 € 

SEGON.- Notificar als interessats el present acord i comunicar als departaments 
esports, intervenció i tresoreria. 

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 219.2 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior 
mitjançant tècniques de mostreig i auditoria.  

9.3.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA REVOCACIÓ PARCIAL DE LA 
SUBVENCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 1/2017, PRESENTADA PER L’ENTITAT 
D’ESPORTS, MOTOS CLÀSSIQUES 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 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, 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. 
Vista la valoració de les sol·licituds presentades que feu 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 20 de desembre de 
2017, va aprovar per via d’urgència l’atorgament de les subvencions previstes en 
la convocatòria 1/2017. 
 
 

Nom entitat Projecte sol·licitud subvenció NIF 
Import 
atorgat 

MOTOS CLASSIQUES CANET 
DE MAR 

CONCENTRACIÓ MOTOS CLASSIQUES G65743270 387,60 € 
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En data 19 de juliol de 2018 en núm.de registre de sortida 2470, es va notificar el 
decret núm. 1012/2018 de 16 de juliol, a l’entitat Club Tennis Taula Canet, amb 
la resolució del punt tercer amb el següent detall,  

“SEGON.- Incoar expedient de revocació parcial i reintegrament dels imports 
concedits per acord de la Junta de Govern de 20 de desembre de 2017, i que 
no s'han justificat correctament, segons el següent detall: 
A. Imports a revocar i reintegrar 

Nom d’entitat Nif Projecte 
Import a 
revocar 

Import a 
reintegrar 

MOTOS CLASSIQUES 
CANET DE MAR G65743270 CONCENTRACIÓ MOTOS 

CLASSIQUES 166,03 € 0,00 

B. Incompliments que motiven el procediment de reintegrament 

Nom entitat NIF 
Projecte sol·licitud 
subvenció 

Observacions 

MOTOS CLASSIQUES 
CANET DE MAR 

G65743270 CONCENTRACIÓ 
MOTOS CLASSIQUES

S’ha pogut verificar 443,15 € de 
despeses presentades. 

No presenten documentació dels 
ingressos. 

No presenten publicitat. 

TERCER.- Concedir a les entitats beneficiàries incloses en el procediment de 
revocació parcial i reintegrament un termini de 15 dies per efectuar 
al·legacions o aportar els documents que estimi oportuns.” 

Atès que l’entitat, Motos Clàssiques de Canet de Mar, amb NIF G65743270, no ha 
presentat cap al·legació ni ha aportat els documentació. 
Vist informe del tècnic d’esports de data 6 de novembre de 2018. 
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, 
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lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg de l'Ajuntament de Canet de Mar, 
aprovada pel Ple en data 25 de març de 2004. 

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 d’Esports, s’acorda per 
unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar definitivament la revocació parcial corresponent a la subvenció 
convocatòria 1/2017 a l’entitat Motos Clàssiques de Canet de Mar, amb NIF 
G65743270 amb el següent detall: 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  
Import a 
revocar 

MOTOS CLASSIQUES 
CANET DE MAR 

G65743270 
CONCENTRACIÓ MOTOS CLASSIQUES 

166,03 € 

SEGON.- Notificar als interessats, el present acord i comunicar als departaments 
d’esports, intervenció i tresoreria. 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 219.2 TRLHL i que estarà subjecte a 
control posterior mitjançant tècniques de mostreig i auditoria.  

9.4.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REINTEGRAMENT PARCIAL DELS 
IMPORTS CONCEDITS A LA SUBVENCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 1/2017, 
PRESENTADA PER L’ENTITAT D’ESPORTS DRACS AT CANET 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 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, de promoció econòmica, 
lúdic, festiu, o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, per 
l’exercici 2017, establint els crèdits pressupostaris i la quantitat màxima de les 
subvencions a atorgar, en funció de les finalitats. 
 
Vista la valoració de les sol·licituds presentades que feu 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 20 de desembre de 2017, va aprovar 
per via d’urgència l’atorgament de les subvencions previstes en la convocatòria 
1/2017. 
 

Nom entitat Projecte sol·licitud subvenció NIF 
Import 
atorgat 

DRACS AT.CANET DRACS ATLETIC CANET G66535287 266,48 €
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En data 19 de juliol de 2018 en núm.de registre de sortida 2471 es va notificar el 
decret núm. 1012/2018 de 16 de juliol, a l’entitat Dracs At. Canet, amb la 
resolució del punt segon i tercer amb el següent detall,  

“SEGON.- Incoar expedient de revocació parcial i reintegrament dels imports 
concedits per acord de la Junta de Govern de 20 de desembre de 2017, i que 
no s'han justificat correctament, segons el següent detall: 

A. Imports a revocar i reintegrar 

Nom d’entitat Nif Projecte
Import a 

revocar 
Import a 

reintegrar
DRACS AT.CANET G66535287 DRACS ATLETIC CANET 266,48 € 133,24 €

B. Incompliments que motiven el procediment de reintegrament 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud 
subvenció Observacions 

DRACS AT.CANET G66535287 DRACS ATLETIC 
CANET 

No presenten cap factura per la justificació 
de la subvenció. 

No presenten documentació dels ingressos, 
per l’activitat, cobren les inscripcions. 

No presenten relació de despeses i 
ingressos.

TERCER.- Concedir a les entitats beneficiàries incloses en el procediment de 
revocació parcial i reintegrament un termini de 15 dies per efectuar 
al·legacions o aportar els documents que estimi oportuns.” 
 

Atès que l’entitat, Dracs AT. Canet, amb NIF G66535287 no ha presentat cap 
al·legació ni ha aportat cap documentació. 
 
Vist informe del tècnic d’esports de data 6 de novembre de 2018. 
 
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. 
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 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. 

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’Esports, s’acorda per 
unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar definitivament el reintegrament parcial corresponent a la 
subvenció convocatòria 1/2017 a l’entitat Dracs AT. Canet, amb NIF G66535287 
amb el següent detall: 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  Import a 
Reintegrar 

DRACS AT. CANET G66535287 DRACS AT. CANET 133,24 €

SEGON.- Procedir al reintegrament de l’import de 133,24 € advertint que finalitzat el 
termini indicat en la notificació de l’acord present, és procedirà per la via de 
constrenyiment. 

TERCER.- Notificar el present acord l’interessat i comunicar als departaments 
d’esports, intervenció i tresoreria. 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 219.2 TRLHL i que estarà subjecte a 
control posterior mitjançant tècniques de mostreig i auditoria.  

9.5.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REINTEGRAMENT PARCIAL DE LA 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 1/2017, 
PRESENTADA PER L’ENTITAT D’ESPORTS, MOIXONS LLEPAFILS 

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 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, de promoció econòmica, lúdic, 
festiu, o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, per l’exercici 
2017, establint els crèdits pressupostaris i la quantitat màxima de les subvencions a 
atorgar, en funció de les finalitats. 

Vista la valoració de les sol·licituds presentades que feu 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 20 de desembre de 2017, va aprovar 
per via d’urgència l’atorgament de les subvencions previstes en la convocatòria 
1/2017. 
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Nom entitat Projecte sol·licitud subvenció NIF Import 
atorgat 

MOIXONS LLEPAFILLS MARXA POPULAR G62866330 500,65 €

En data 19 de juliol de 2018 en núm.de registre de sortida 2469 es va notificar el 
decret núm. 1012/2018 de 16 de juliol, a l’entitat Moixons Llepafils, amb la resolució 
del punt segon i tercer amb el següent detall,  
 

“SEGON.- Incoar expedient de revocació parcial i reintegrament dels imports 
concedits per acord de la Junta de Govern de 20 de desembre de 2017, i que 
no s'han justificat correctament, segons el següent detall: 

A. Imports a revocar i reintegrar 

Nom d’entitat Nif Projecte
Import a 

revocar 
Import a 

reintegrar
MOIXONS LLEPAFILLS G62866330 MARXA POPULAR 500,65 € 250,33 €

B. Incompliments que motiven el procediment de reintegrament 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud 
subvenció Observacions 

MOIXONS 
LLEPAFILLS 

G62866330 MARXA POPULAR No presenten cap factura per la justificació de la 
subvenció. 

No presenten documentació dels ingressos, per 
l’activitat, cobren les inscripcions. 

No presenten relació de despeses i ingressos.

TERCER.- Concedir a les entitats beneficiàries incloses en el procediment de 
revocació parcial i reintegrament un termini de 15 dies per efectuar 
al·legacions o aportar els documents que estimi oportuns.” 

 
Atès que l’entitat, Moixons llepafils, amb NIF G62866330 no ha presentat cap 
al·legació ni ha aportat cap documentació. 
Vist informe del tècnic d’esports de data 6 de novembre de 2018. 
 

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. 
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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. 

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 d’Esports, s’acorda per 
unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar definitivament el reintegrament parcial corresponent a la 
subvenció convocatòria 1/2017 a l’entitat Moixons Llepafills, amb NIF G62866330 
amb el següent detall: 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  Import a 
Reintegrar 

MOIXONS LLEPAFILLS G62866330 MARXA POPULAR 250,33 €

SEGON.- Procedir al reintegrament de l’import de 250,33 € advertint que finalitzat 
el termini indicat en la notificació de l’acord present es procedirà per la via de 
constrenyiment. 

TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat i comunicar als departaments 
d’esports, intervenció i tresoreria. 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 219.2 TRLHL i que estarà subjecte a 
control posterior mitjançant tècniques de mostreig i auditoria.  

9.6.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA REVOCACIÓ PACIAL DE LA 
SUBVENCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 1/2017, PRESENTADA PER LES 
ENTITATS DE L’ÀREA D’EDUCACIÓ 

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 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, de promoció econòmica, lúdic, 
festiu, o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, per l’exercici 
2017, establint els crèdits pressupostaris i la quantitat màxima de les subvencions a 
atorgar, en funció de les finalitats. 
 

Vista la valoració de les sol·licituds presentades que feu 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 20 de desembre de 
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2017, va aprovar per via d’urgència l’atorgament de les subvencions previstes en 
la convocatòria 1/2017. 

Nom entitat Projecte sol·licitud subvenció NIF Import atorgat 

Institut IES Domènech Jornades esportives / conferències, 
tallers, xarrades / diada Sant Jordi 

Q5850056B 1.194,60

AMPA CEIP Misericòrdia Acollida matí/tarda-festa medi 
ambient 

G62823323 613,80

En les dates que es transcriuen a continuació amb de registre de sortida de 
l’ajuntament es van notificar l’acord de Junta de Govern Local de data 25 de juliol 
de 2018, corresponent a la aprovació justificació de subvencions d’educació,  

Nom entitat NIF 
Data i numero de de 
registre de sortida 

Data de la 
notificació  

Institut IES Domènech Q5850056B 05/09/2018 

3122/2018 

12/09/2018

AMPA CEIP Misericòrdia G62823323 05/09/2018 

3119/2018 

24/09/2018

En la resolució de l’acord de junta de data 25 de juliol de 2018, en la qual el punt 
segon i tercer deia el següent,  

“SEGON.- Incoar expedient de revocació parcial i reintegrament dels imports 
concedits per acord de la Junta de Govern de 20 de desembre de 2017, i que 
no s'han justificat correctament, segons el següent detall: 

A. Imports a revocar  

Nom d’entitat Nif Projecte
Import a 

revocar
Institut IES Domènech Q5850056B Jornades esportives/conferències, 

tallers, xarrades/diada Sant Jordi 
251,74 €

AMPA CEIP Misericòrdia G62823323 Acollida matí/tarda-festa medi 
ambient 

91,18 €

 

B. Incompliments que motiven el procediment de reintegrament 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud 
subvenció Observacions 

Institut IES Domènech Q5850056B Jornades 
esportives/conferències, 
tallers, xarrades/diada 
Sant Jordi 

S'ha pogut verificar 1.885,73 € de 
despeses presentades. 

 
AMPA CEIP Misericòrdia G62823323 Acollida matí/tarda-festa 

medi ambient
S'ha pogut verificar 1.045,23€ de 
despeses presentades. 
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TERCER.- Concedir a les entitats beneficiàries incloses en el procediment de 
revocació parcial i reintegrament un termini de 15 dies per efectuar 
al·legacions o aportar els documents que estimi oportuns.” 
 

Atès que les entitats dites abans no han fet cap al·legacions ni han aportat 
documents que estim dintre del termini establert.  
 
Vist informe de la tècnica de educació de data 29 d’octubre de 2018.  
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. 

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 delegada d’Educació, 
s’acorda per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar definitivament la revocació parcial de les subvencions 
d’ensenyament, amb el següent detall, 

Nom d’entitat Nif Projecte
Import a 

revocar
Institut IES Domènech Q5850056B Jornades esportives/conferències, 

tallers, xarrades/diada Sant Jordi 
251,74 €

AMPA CEIP Misericòrdia G62823323 Acollida matí/tarda-festa medi 
ambient 

91,18 €
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SEGON.- Notificar el present acord als interessats i comunicar als departaments 
d’educació i tresoreria-intervenció. 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 219.2 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior 
mitjançant tècniques de mostreig i auditoria.  
 
9.7.- ACCEPTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS 9753/18, PER AL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES 
BRESSOL DE TITULARITAT MUNICIPAL DE LA DEMARCACIÓ DE 
BARCELONA, LÍNIA 1 I LÍNIA 2, PERÍODE 2016-2018   
 
Atès que en data 19 de desembre de 2002 el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar 
va aprovar l’establiment del servei públic municipal d’escola bressol i atenció a la 
petita infància, el qual es ve prestant des del curs 2003-2004 a l’escola bressol 
municipal anomenada El Palauet. 
Vist que l’Ajuntament de Canet de Mar, convençut de la importància educativa i 
social de l’etapa d’educació infantil i convençut de l’acció compensatòria que en 
alguns casos exerceix aquesta esta, no ha escatimat esforços a l’hora de 
consolidar l’escola bressol municipal. 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el 
dia 19 de juliol de 2018, va aprovar la convocatòria (núm. 9753) i bases 
específiques per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concessió directa amb concurrència, er al finançament de les escoles bressol de 
titularitat municipal de la demarcació de Barcelona, per al període 2016-2018, de 
la Gerència de Serveis d’Educació, amb el repartiment següent: 
 

Línia 1, destinada al sosteniment del serveis d’escola bressol municipal, 
per al finançament del curs 2016-2017 
 
Línia 2, destinada al foment de l’escolarització bressol municipal, per al 
finançament del curs 2017-2018. 

 
Vist que l’Ajuntament de Canet de Mar, mitjançant la resolució de l’Alcaldia 
DE1337/2018 de 27 de setembre de 2018 es va acordar presentar sol·licitud de 
subvenció en el mar de la convocatòria de subvencions 9753/18. 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha aprovat en data 8 de 
novembre de 2018 la concessió de les subvencions per al finançament de les 
escoles bressol de titularitat municipal de la demarcació de Barcelona.  
 
Vist que en data 13 de novembre de 2018 s’ha publicat al BOP l’anunci de la 
concessió de la convocatòria de subvencions 9753/18, per al finançament de les 
escoles bressol de titularitat municipal de la demarcació de Barcelona, línia 1 i 
línia 2, període 2016-2018 , en el qual s’atorga a l’Ajuntament de Canet de Mar, 
subvenció per import de 61.411,46€, amb el desglòs següent : 
 

Línia 1, destinada al sosteniment del serveis d’escola bressol municipal, 
per al finançament del curs 2016-2017, subvenció per import de 
47.381,75€ 
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Línia 2, destinada al foment de l’escolarització bressol municipal, per al 
finançament del curs 2017-2018, subvenció per import de 14.800,81€ 
 

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 l’ajut atorgat dins la convocatòria de subvencions 9753/18, 
per al finançament de les escoles bressol de titularitat municipal de la demarcació 
de Barcelona, línia 1 i línia 2, període 2016-2018 , en el qual s’atorga a 
l’Ajuntament de Canet de Mar, subvenció per import de 61.411,46€, amb el 
desglòs següent : 
 

Línia 1, destinada al sosteniment del serveis d’escola bressol municipal, 
per al finançament del curs 2016-2017, subvenció per import de 
47.381,75€ 
 
Línia 2, destinada al foment de l’escolarització bressol municipal, per al 
finançament del curs 2017-2018, subvenció per import de 14.800,81€ 

 
SEGON.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò 
establert en la convocatòria. 
 
TERCER.-. Facultar a l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectius els presents acords. 
 
QUART.-  Notificar aquest acord a l’empresa concessionària, a la Intervenció i a 
la  Tresoreria Municipal als efectes oportuns. 

 
9.8.- APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PER A 
L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ SOBRE L’IMPORT DE L’IMPOST SOBRE 
BÉNS IMMOBLES, CORRESPONENT AL DOMICILI HABITUAL, PER 
MINORAR LA REPERCUSSIÓ ECONÒMICA DEL PAGAMENT DE L’IBI EN 
CONTRIBUENTS AMB SITUACIÓ ECONÒMICA DESFAVORIDA 
 
Atès que, donada la situació econòmica actual, és voluntat d’aquest Ajuntament 
minorar la repercussió econòmica del pagament de l’IBI en contribuents amb 
situació econòmica desfavorida, corresponent al seu habitatge habitual. 

Atès que amb l’anterior objectiu des de la regidoria d’Hisenda s’han preparat unes 
bases per a la concessió de subvencions que contribueixin a l’anterior finalitat. 

Atès que la Junta de Govern Local és l’òrgan encarregat d’acordar la convocatòria 
de les subvencions, on s’establirà els crèdits pressupostaris que hi ha per a les 
subvencions, el termini de sol·licitud i la normativa específica que sigui 
d’aplicació. 

Vist l’informe conjunt d’Intervenció i Secretaria, que es transcriu a continuació: 
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“Informe 023/2018 de la Secretaria i la Intervenció en relació al procediment a 
seguir en l’aprovació de les bases específiques i convocatòria d’una subvenció 
sobre l’import de l’IBI, corresponent al domicili habitual, per minorar la 
repercussió econòmica del pagament de l’IBI en contribuents amb situació 
econòmica desfavorida per a l’any 2018 

Clara Pérez González, secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, i Joan Méndez 
Martínez, interventor municipal, en compliment del que es disposa a l’article 3.a) 
del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el Règim jurídic dels 
funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, emetem el següent 

INFORME 

I.-ANTECEDENTS DE FET 
S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia la següent proposta d'acord per 
aprovació de la Junta de Govern: 
« PRIMER.- Aprovar les bases específiques i la convocatòria per a la concessió 
de subvencions per minorar la repercussió econòmica del pagament de l’IBI en 
contribuents amb situació econòmica desfavorida per a l’exercici 2018, la 
transcripció literal de les quals és la següent: 
SEGON.- Exposar les bases a informació pública pel termini de 20 dies, per tal 
que les persones interessades puguin presentar les reclamacions i suggeriments 
que considerin escaients. En cas que en aquest termini no es presentin ni 
reclamacions ni suggeriments, s’entendrà aprovat definitivament. 
TERCER.- Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència pública no 
competitiva, de subvencions per minorar la repercussió econòmica del pagament 
de l’IBI en contribuents amb situació econòmica desfavorida per a l’exercici 2018, 
i donar-li tan àmplia difusió com la prevista en el seu articulat. 
Les persones interessades a acollir-se a aquesta convocatòria hauran de 
presentar a les oficines municipals, en el termini de 20 dies naturals a comptar 
des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP la documentació 
prevista a la base cinquena de les bases transcrites en el punt primer d’aquest 
acord. 

QUART.- Autoritzar la despesa de 19.500,00 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostaria, 12 23100 48200 del pressupost de l’exercici 2018.» 

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. 
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. 
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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 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.  

III.-FONAMENTS JURÍDICS 
Primer.- Les Bases d’execució del Pressupost municipal 2018 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. 
Consta expedit document RC per import de 19.500,00 €, contra aplicació 
pressupostària 12 23100 48200. 
Segon.- En els casos en què es tracti de contraure compromís de despeses de 
caràcter plurianual, que es compleixi allò preceptuat a l'article 174 del Text Refós 
de la Reguladora de les Hisendes Locals. No aplicable. 
Tercer.- Que les despeses o obligacions es proposen a l'òrgan competent per a 
l'aprovació, compromís de la despesa o reconeixement de l'obligació. 
Segons estableix l'article 185.1 del TRLHL, dins de l'import dels crèdits autoritzats 
en els pressupostos correspondrà l'autorització i disposició de les despeses al 
president o al Ple de l'entitat d'acord amb l'atribució de competències que 
estableixi la normativa vigent. 
L'article 23 de la LGS, referit al procediment d'atorgament de les subvencions en 
règim de concurrència competitiva, estableix que aquest s'iniciarà d'ofici 
mitjançant convocatòria aprovada per òrgan competent, sense concretar quin és 
aquest en el cas de les corporacions locals. 
Atès que la convocatòria es configura com un acte administratiu general -no com 
una disposició normativa-, hom el pot inscriure en l'àmbit de les competències de 
l'Alcalde-President en el desenvolupament de la gestió econòmica del pressupost 
(art.21.1.f LRBL) o, en tot cas, i en defecte d'atribució expressa a altre òrgan 
municipal, en la competència de residual de l'Alcalde (article 21.1.s LRBRL). 
Sense perjudici de l'anterior, l'article 12.1 de l'Ordenança municipal reguladora de 
les bases de subvencions, aprovada pel Ple el 25 de març de 2004, estableix que 
la Junta de Govern Local és l'òrgan competent per acordar la convocatòria en 
règim de concurrència competitiva de les subvencions a què es refereix dita 
ordenança. 
Per la seva banda, l'article 23.1.a LGS, en regular el contingut mínim de la 
convocatòria, estableix que aquestes hauran d'incloure: «a) Indicació de la 
disposició que estableixi, en el seu cas, les bases reguladores i del diari oficial en 
que està publicada, llevat que en atenció a la seva especificitat aquestes 
s'incloguin en la pròpia convocatòria.» 
Per tant, la norma admet implícitament l'existència de dos tipus de bases 
reguladores: unes generals, de caràcter normatiu i vigència indefinida, l'aprovació 
de les quals correspon al Ple en els termes de l'article 17.2 LGS, i unes altres 
singulars o específiques, que tindrien la naturalesa d'acte administratiu general, 
l'eficàcia de les quals es limitaria a un o diversos exercicis concrets. 
Addicionalment, l’article 34 de les Bases d’execució del pressupost estableixen: 
«1.- La incoació dels procediments d’atorgament de subvencions per concurrència 
competitiva comportarà l’autorització de despesa i expedició del document 
comptable “A” per l'import de la convocatòria. Amb la resolució d’atorgament de 
les subvencions, es comptabilitzarà la disposició de la despesa i s’expedirà el 
document “D”. 
[...] 
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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En conclusió, la competència per aprovar la convocatòria i la correlativa 
l'autorització de despesa s'ha d'entendre atribuïda a la Junta de Govern. 
Quart.- En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses 
amb finançament afectat, es comprovarà que els recursos que els financen són 
executius, acreditant-se amb l’efectiva materialització de l’ingrés o l’existència de 
documents fefaents que acreditin la seva efectivitat, d’acord amb allò previst en 
l’article 173.6 TRLHL. No aplicable. 
Cinquè.- Que els expedients de compromís de despesa responen a despeses 
aprovades i, en el seu cas, fiscalitzades favorablement, i que L'import de les 
despeses que es proposada disposar no supera l'import de la despesa autoritzada. 
No aplicable. 
Sisè.- Que els expedients de reconeixement d'obligacions responen a despeses 
aprovades i compromeses, i en el seu cas, fiscalitzades favorablement. No 
aplicable. 
Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que 
aquesta s’hagi produït i que sigui favorable. No aplicable. 
4.2.-Aspectes específics 
Primer.- Que existeixen les bases reguladores de la subvenció i que han estat, 
en el seu cas, publicades en el Butlletí Oficial corresponent. 
Consta aprovada l’Ordenança municipal reguladora de la concessió de 
subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de 
promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg de l'Ajuntament de 
Canet de Mar.. 
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, criteris de valoració de les sol·licituds, 
existència d'informe d'òrgan col·legiat en la instrucció del procediment i 
determinació l'import màxim individual. 
En el supòsit que les bases específiques i convocatòria d'aquesta subvenció 
s'haguessin de regir per norma municipal diferent de l'anteriorment esmentada, 
els sotasignants consideren 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 General aprovada pel Ple. 
Segon.- Que en la convocatòria figuren els crèdits pressupostaris als quals 
s'imputa la subvenció i la quantia total màxima de les subvencions convocades, 
així com, en el seu cas, l'establiment d'una quantia addicional màxima, en 
aplicació de l'article 58 del Reglament de la Llei General de Subvencions. 
La base Sisena estableix l'import individual màxim de la subvenció: no podrà ser 
superior al 80% de la quota líquida de l'Impost sobre Béns Immobles de l'exercici 
2018 o, en qualsevol cas, a 250 euros. Es preveu prorrateig en el supòsit que les 
subvencions a atorgar superessin l'import total màxim autoritzat (19.500 €). 
Aquesta base Sisena estableix que els crèdits pressupostaris d'aplicació de la 
despesa. 
Tercer.- Que en la convocatòria figuren els criteris de valoració de les sol·licituds 
i que aquests són conformes amb els establerts en les corresponents bases 
reguladores. 
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Les bases específiques i convocatòria estableixen en les seves bases Cinquena i 
Sisena els requisits que han de complir els beneficiaris, però no criteris de 
valoració, de manera que no és possible establir una prelació de les sol·licituds 
presentades en els termes previstos en l'article 22.1 de la LGS. 
En tot cas, fent ús de l'habilitació prevista en el darrer paràgraf del mateix 
precepte legal, la base Sisena estableix que es procedirà al prorrateig en el 
supòsit que les subvencions a atorgar superessin l'import total màxim autoritzat. 
Quart.- Quan es tracti d'expedients d'aprovació de despesa per la quantia 
addicional de l'article 58 del reglament de la Llei General de Subvencions, una 
vegada obtingut el finançament addicional als previstos en l'apartat primer,1, g), 
que no es supera l'import establert en la convocatòria. No aplicable. 
 
IV.-CONCLUSIONS 

S’informa DESFAVORABLEMENT la tramitació de l'expedient, pels incompliments 
assenyalats en l'apartat IV. L'objecció fiscal formulada suspendrà la tramitació de 
l'expedient, d'acord amb l'article 216.2.c del TRLHL. De conformitat amb l'article 
217.1 TRLHL correspon a l'Alcaldessa resoldre la discrepància.” 
 
vist el Decret d’alcaldia núm.1637/2018, de data 14 de novembre d’enguany, pel 
que la Sra. Alcaldessa aixeca l’objecció fiscal plantejada per la Secretaria i la 
Intervenció en l’informe conjunt núm.023/2018 de data 14 de novembre 
d’enguany i resol la discrepància d’acord amb allò previst a l’article 217.1 TRLHL. 
 
Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament que desenvolupa 
la Llei, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i 
Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar les bases específiques i la convocatòria per a la concessió de 
subvencions per minorar la repercussió econòmica del pagament de l’IBI en 
contribuents amb situació econòmica desfavorida per a l’exercici 2018, la 
transcripció literal de les quals és la següent: 
 
SEGON.- Exposar les bases a informació pública pel termini de 20 dies, per tal 
que les persones interessades puguin presentar les reclamacions i suggeriments 
que considerin escaients. En cas que en aquest termini no es presentin ni 
reclamacions ni suggeriments, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
TERCER.- Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència pública no 
competitiva, de subvencions per minorar la repercussió econòmica del pagament 
de l’IBI en contribuents amb situació econòmica desfavorida per a l’exercici 2018, 
i donar-li tan àmplia difusió com la prevista en el seu articulat. 
Les persones interessades a acollir-se a aquesta convocatòria hauran de 
presentar a les oficines municipals, en el termini de 20 dies naturals a comptar 
des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP la documentació 
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prevista a la base cinquena de les bases transcrites en el punt primer d’aquest 
acord. 
 
QUART.- Autoritzar la despesa de 19.500,00 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostaria, 12 23100 48200 del pressupost de l’exercici 2018. 
 
10.- 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 18.10 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària       L’alcaldessa  
   
 
 


