AJUNTAMENT D'ARGENTONA
TRANSPARÈNCIA
Cr Gran,59
08310 Argentona
2016/485 /SP
Assumpte: notificació del decret de justificació de la subvenció nominativa per l’adequació
de les instal·lacions del Centre parroquial

Us notifico que l’Alcalde acctal. ha dictat la resolució número 2301, de data 19 de
desembre de 2018 que literalment diu:

“Vista la resolució 2016/1704 del 21 de novembre de 2016 on s’aprova el conveni entre la
Parròquia Sant Julià i l’Ajuntament d’Argentona, per adequar a la normativa vigent les
instal·lacions de la Parròquia Sant Julià en concret de l’edifici del teatre, per poder realitzar
les seves activitats.
Vist que la Parròquia Sant Julià ha presentat documentació justificativa de la subvenció per
adequar a la normativa vigent les instal·lacions de la Parròquia Sant Julià, d’acord amb el
conveni signat en data 21 de novembre de 2016.

https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp
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“En data 24/07/2018 es presenta la següent documentació:


Arxiu Informe despeses obres

El document és un projecte tècnic d’actuacions i inversió realitzada de data juliol de 2018.
Al informe de data 7 de maç de 2018 es va sol·licitar la següent documentació:

Llicència per les obres a efectuar per un import de 64.526. 37 euros d’acord
al previst al punt primer del conveni.

factures acreditatives d’haver realitzat les tasques previstes al projecte
presentat en data 28/09/2016 RGE 6964 de l’any 2016 i 2017 d’acord al
previst al punt vuitè del conveni.

Acreditació que l’activitat compleix el previst a la normativa vigent per
poder exercir.
o A data d’avui l’expedient 14/2015 disposa de posada en servei.
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Vist l’informe emès per l’enginyer municipal en data 25 de juliol de 2018 que literalment
diu:
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Conclusions
Revisada la documentació presentada en data 24/07/2018 l’enginyer que subscriu informa
que per tal de realitzar la justificació de la totalitat de la subvenció caldrà que es presenti la
següent documentació:



Llicència per les obres a efectuar per un import de 64.526. 37 euros d’acord al
previst al punt primer del conveni.
factures acreditatives d’haver realitzat les tasques previstes al projecte tècnic
presentat en data 28/09/2016 RGE 6964 de l’any 2016 i 2017 d’acord al previst al
punt vuitè del conveni.

Aquesta documentació ja es demanava al darrer informe realitzat i es va explicar als
interessats en una reunió realitzada al servei tècnic municipal.”
Vist l’informe de reparament suspensiu de la interventora de data 14 de desembre de
2018, que literalment diu:

“
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Fase comptable de la despesa:
Aplicació pressupostària
Import subvenció
Import pagat
Import pendent

CP-CULTURA I PATRIMONI
Aprovació
compte
justificatiu
i
pagament 10% pendent de pagament
Reconeixement de l’obligació (O)
300-334-78901
24.000€
21.600€ (90%)
2.400€ (10%)

Normativa aplicable







Article 214 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
RD 424/2017 de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del
control intern en les entitats del sector públic local.
Instrucció de fiscalització i intervenció prèvia limitada de
despeses i ingressos i la seva posterior fiscalització plena per
tècniques de mostreig i auditoria a l’ajuntament d’Argentona i
l’Organisme Autònom Museu del Càntir.
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
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Unitat Gestora:
Tipus de despesa:
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Ordenança de subvencions de l’ajuntament d’Argentona aprovada
inicialment en data 7 de març de 2016 per acord del Ple de la
corporació i publicat en el BOP de data 6 de juny de 2016

ANTECEDENTS DE L’EXPEDIENT

-

-
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-

-

Informe de l’enginyer municipal del dia 7 de març de 2018
Requeriment d’esmena del compte justificatiu de 8 de març de 2018 (notificat 9
de març de 2018) amb l’advertiment que en el cas de no fer-ho en el termini
màxim improrrogable de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà que
sigui notificat, es procedirà a la revocació o a la reducció de
la subvenció
segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que
s’hagués avançat el seu pagament.
Instància de resposta al requeriment de l’interessat de 24 de juliol de 2018
Informe de l’enginyer municipal desfavorable de 25 de juliol de 2018

INFORME
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-

Decret d’alcaldia de data 21 de novembre de 2016 pel qual s’atorga
una subvenció nominativa a favor de la Parròquia Sant Julià
d’Argentona per import de 24.000€ amb la finalitat de destinar-la a
finançar les obres per adequar les instal·lacions del Centre
Parroquial a la normativa vigent
Decret de 29 de desembre de 2017 pel qual s’aprova una pròrroga
per l’execució i justificació de la subvenció amb informe
desfavorable de la intervenció
Compte justificatiu de la subvenció registrat en data 14 de febrer de
2018 que consta de:
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Per Decret d’alcaldia de data 21 de novembre de 2016 es va aprovar el conveni regulador
d’una subvenció nominativa a favor de Parròquia Sant Julià d’Argentona per import de
24.000€ amb la finalitat de destinar-la a finançar les obres per adequar les instal·lacions
del Centre Parroquial a la normativa vigent i el pagament avançat del 90% de la subvenció
per import de 21.600€.
Aquesta intervenció, en data 5 de desembre de 2017, va emetre un informe desfavorable
a la pròrroga per a l’execució i justificació de la subvenció perquè es va produir després
del seu venciment.
En data 14 de febrer de 2018 la Parròquia ha presentat la documentació justificativa de la
subvenció aprovada per l’esmentat conveni, que l’enginyer municipal ha considerat
insuficient segons informe de 7 de març de 2018.
Així mateix, l’entitat no va aportar la documentació requerida el 9 de març de 2018 en el
termini de 10 dies hàbils assenyalat per fer-ho i, per tant, s’ha de donar compliment
a l’advertiment que, de no fer-ho, es procediria a la revocació o a la reducció de la
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que
s’hagués avançat el seu pagament.
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El tècnic municipal va emetre un informe el 25 de juliol de 2018 segons el qual el
requeriment no ha estat esmenat.
Per tot l’exposat, informo amb disconformitat i efectes suspensius (reparament suspensius)
l’aprovació del compte
justificatiu
i el reconeixement de l’obligació del 10% de
la subvenció pendent de pagament, per haver-hi omissió en l’expedient de requisits
o tràmits essencials (article 216.2.c del RDL 2/2004).

D’acord amb l’article 217 del RDL 2/2004 i correlatius, en aquest cas la resolució de la
discrepància s'haurà de resoldre per l’alcalde, previ Informe de l'òrgan gestor de
forma motivada, amb menció criteris legals i amb un termini màxim de 15 dies.
També les bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2018, en el seu article 56.3
estableixen “Quan la Unitat Gestora a què es dirigeixi l'objecció ho accepti, haurà d'esmenar les
deficiències observades i remetre de nou l'Expedient a la Intervenció. En cas contrari, la Unitat
D’altra banda, l’article 218 del RDL 2/2004 estableix, en relació als Informes sobre resolució de
discrepàncies, el següent: “L'òrgan interventor elevarà informe al Ple de totes les resolucions adoptades
pel president de l'entitat local contràries a les objeccions efectuades , així com un resum de les principals
anomalies detectades en matèria d'ingressos (...) El contingut en aquest apartat constituirà un punt
independent en l'ordre del dia de la corresponent sessió plenària. El President de la Corporació podrà
presentar al Ple informe justificatiu de la seva actuació. L'òrgan interventor remetrà anualment al Tribunal
de Comptes totes les resolucions i acords adoptats pel President de l'Entitat Local i pel Ple de la Corporació
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Gestora ha de plantejar la seva discrepància, que necessàriament haurà de ser motivada, i
correspondrà al president de l'entitat local, d'acord amb els informes emesos, resoldre-la, essent
la seva resolució executiva. Aquesta facultat no serà delegable en cap cas.”
L’existència d’aquestes incidències comporta la realització de despeses viciades de
nul·litat i els òrgans responsables haurien d’adoptar les mesures necessàries per evitar
que aquestes situacions es produeixin de manera reiterativa i/o periòdica, sense que es
pugui obviar l’exigència de la depuració de les responsabilitats que corresponguin. Així
mateix es posa de manifest que d’acord amb l’article 36 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre,
de Règim Jurídic del Sector Públic, podrà exigir-se responsabilitat patrimonial a les
autoritats i personal al servei de les Administracions Públiques.
Als sols efectes d’informar sobre la consignació pressupostària, hi ha crèdit suficient i
adequat a càrrec de l’aplicació 300-334-78901 del vigent pressupost municipal per fer
front al reconeixement de l’obligació derivada de l’aprovació de la justificació d’aquesta
subvenció per import de 2.400€.”
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Atès que, malgrat estar d’acord amb els fonaments del reparament efectuat per la
Intervenció en data 14 de desembre de 2018 i per l’informe de l’enginyer de data 25 de
juliol de 2018, s’ha de tenir en compte que aquesta entitat fa un servei públic a Argentona
desenvolupant activitats obertes a tota la població i tenint en compte el perjudici causat en
la tresoreria de l’entitat que suposa la demora en el pagament de la subvenció es
considera indispensable la tramitació del pagament de l’import de la subvenció.
Per tot això exposat, en l’exercici de les atribucions que tinc conferides vinc a decretar el
següent:
PRIMER - Aixecar el reparament suspensiu d’intervenció de data 14 de desembre de 2018.
SEGON.- Aprovar la documentació justificativa de la subvenció atorgada a la següent
entitat i pel següent import:
ENTITAT

Parròquia Sant Julià

IMPORT
APROVACIÓ
JUSTIFICACIÓ
SUBVENCIÓ NOMINATIVA ADEQÜACIÓ
INTAL.LACIONS DEL CENTRE PARROQUIAL
24.000€
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De conformitat amb allò establert a l’article 217.1) del RDL 2/2004, de 5 de març,
correspon a l’alcalde resoldre la discrepància quan l’òrgan al qual afecti la discrepància no
estigui d’acord amb el mateix, essent la seva resolució executiva.
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TERCER.- Reconèixer l’obligació derivada del conveni amb la Parròquia Sant Julià, relativa a
la percepció de 2.400 euros corresponent al 10% de la subvenció, un cop s’ha presentat i
aprovat correctament la justificació de la subvenció i ordenar-ne el pagament.
QUART.- Reconèixer l’obligació derivada de l’anterior acord a càrrec de l’autorització i
disposició de la despesa a càrrec de l’aplicació 300.334.78901 del vigent pressupost
municipal.
CINQUÈ.- Remetre a la Base de Dades Nacional de Subvencions la informació sobre el
pagament de la segona part de la subvenció en els termes establerts en l’article 20.8 de la
LGS.
SISÈ.- Donar compte d’aquest acord al Ple de la corporació.
SETÈ.- Notificar el precedent acord a l’interessat, als Serveis de Tresoreria i Intervenció i a
Transparència als efectes escaients.”
El que us notifico als efectes procedents.
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La secretària,
Miriam Tenas i Camps
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