AJUNTAMENT D'ARGENTONA
TRANSPARÈNCIA
Cr Gran,59
08310 Argentona
2017/1087 /CULTURA I FESTES

Assumpte: notificació del decret del recurs de reposició de la subvenció nominativa 2017
Xarxa

Us notifico que l’Alcalde acctal. ha dictat la resolució número 2303, de data 19 de
desembre de 2018 que literalment diu:
“Vist que per resolució de l’alcalde 2017/2231 de data 21 de desembre de 2017 es va
aprovar el conveni i l’atorgament d’una subvenció directa a l’entitat Associació per a la
promoció de l’espectacle infantil i juvenil a Argentona–Fundació Xarxa per col·laborar en el
finançament de la realització de diverses activitats culturals i festives a Argentona.
Vist que l’entitat Associació per a la promoció de l’espectacle infantil i juvenil a Argentona–
Fundació Xarxa ha presentat documentació per justificar l’esmentada subvenció.

https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp
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Vist el decret d’alcaldia número 2018/1503 de data 12 de setembre de 2018 que literalment
diu:
.../...
PRIMER.- Revocar l’atorgament de subvenció nominativa any 2017 concedida a la
següent entitat i pel següent import:
ENTITAT

IMPORT REVOCACIÓ

MOTIU

SUBVENCIÓ NOMINATIVA
2017
Associació per a la promoció de
l’espectacle infantil i juvenil a

6.700€

No s’ha justificat
correctament.

Argentona–Fundació Xarxa
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Vist l’informe desfavorable del tècnic municipal de data 28 de juny de 2018 i l’informe
desfavorable de la interventora acctal de data 14 d’agost de 2018 en relació a la justificació
de la subvenció 2017 de l’ Associació per a la promoció de l’espectacle infantil i juvenil a
Argentona –Fundació Xarxa.

CDA1_SEM
Signatura
1 de 1
Miriam Tenas i
Camps

20/12/2018

Secretària

SEGON.- Iniciar l’expedient de reintegrament de l’import de la revocació de la
subvenció nominativa any 2017, a l’entitat Associació per a la promoció de
l’espectacle infantil i juvenil a Argentona–Fundació Xarxa, per l’import que s’indica
en el punt primer.
.../...
Vist el recurs de reposició entrat en aquestes oficines municipals en data 26 d’octubre de
2018 (RGE 2018/8245) per part de l’Associació per a la promoció de l’espectacle infantil i
juvenil a Argentona–Fundació Xarxa en la que posa de manifest que no estan conformes
amb els motius de la revocació de la subvenció nominativa any 2017 de la seva entitat i
aportem documentació justificativa.
Vist l’informe del tècnic de cultura i festes de data 15 de novembre de 2018 que literalment
diu:
“Vist l’escrit d’al·legació presentat per la Sra. Isabel Sunyer Marfà amb DNI
46116954E, com a representant de l’Associació per la promoció d’espectacle Infantil
i Juvenil a Argentona (Xarxa Argentona) amb NIF G60935566, en data 26 d’octubre
referent a la notificació del decret de revocació de subvenció de l’any 2017.
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Pel que fa a les al·legacions presentades per l’associació referent al finançament o
pressupostària d’aquesta,
vista la documentació econòmica presentada, per
l’entitat beneficiària, sol·licito que Intervenció faci un informe als efectes de
comprovar que l’entitat compleix amb el que es disposa a la normativa vigent i es
requereix i recull el decret de revocació de la subvenció del 2017.
Per tot l’exposat anteriorment es condiciona l’acceptació de les al·legacions
presentades per l’Associació per la promoció d’espectacle Infantil i Juvenil a
Argentona (Xarxa Argentona) a l’informe d’Intervenció.”
Vist l’informe desfavorable de la secretària de data 29 de novembre de 2018 que literalment
diu:
“.../...
Antecedents
I.- En data 21 de desembre de 2017 es va dictar resolució d’alcaldia per la qual, entre
d’altres, s’aprovava Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre
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S’accepta, tal i com es va dir a l’informe del passat 26 de juny de 2018, la memòria
presentada però es proposa que enº properes memòries es concreti el número
d’entrades venudes segons la diferent tipologia de preus tal i com recull, a l’apartat
cinquè, “ Obligacions del beneficiari de la subvenció”, el conveni firmat amb
l’Associació per la promoció d’espectacle Infantil i Juvenil a Argentona (Xarxa
Argentona).
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l’Associació per a la promoció de l’espectacle infantil i juvenil a Argentona-Fundació
Xarxa i l’Ajuntament d’Argentona per l’any 2017, que s’adjunta a la següent
proposta. En la mateixa data es procedí a la signatura del conveni.
II.- En data 26 de juny de 2018, i en relació a la justificació de la subvenció, el tècnic
municipal emet informe pel que conclou:
1. S’accepta la memòria presentada però es proposa que en properes
memòries es concreti el número d’entrades venudes segons la diferent
tipologia de preus.
2. A la nova liquidació requerida i adaptada al model 3.1 no s’han recollit els
ingressos a la columna corresponent a “Import realitzat” sinó a la columna
“Import previst”. Continuen sense quedar clars els Ingressis i les despeses de
la nova liquidació.
3. S’accepten les factures requerides, relacionades i presentades en el model
3.2 en data 11d’abril del 2018 però falten els justificants de pagaments.
III.- En data 14 d’agost de 2018 la interventora accidental emet informe que conclou:
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- Les liquidacions econòmiques aportades per l’entitat no permeten verificar
si s’ha produït o no excés de finançament de l’activitat subvencionada
- En la memòria de l’activitat no consten els resultats obtinguts
- No s’acredita el pagament de la totalitat de les factures aportades
- El tècnic municipal ha informat desfavorablement la justificació de la
subvenció i proposa la revocació de la totalitat de la subvenció
IV.- En data 12 de setembre es dicta resolució per la qual es revoca la subvenció
concedida.
V.- En data 26 d’octubre de 2018 l’entitat presenta recurs contra aquesta revocació.
Consideracions
En data 15 de novembre de 2018 s’emet informe tècnic pel qual es posa de manifest
que no pot acreditar que l’entitat compleix amb el que es disposa a la normativa
vigent i es requereix i recull el decret de revocació de la subvenció del 2017, per la
qual cosa proposa que sigui el departament d’intervenció qui emeti informe al
respecte.
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S’informa desfavorablement la justificació de la subvenció atorgada a l’Associació
per a la promoció de l’espectacle infantil i juvenil a Argentona Xarxa de diverses
activitats de l’any 2017 pels següents motius:
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Es reitera en aquest informe que s’accepta la memòria presentada però es proposa
que en properes memòries es concreti el número d’entrades venudes segons la
diferent tipologia de preus (punt 1 de l’informe emès en data 26 de juny de 2018).
No consta, però si han estat subsanats els punts 2 i 3 que van servir de fonament a
l’informe elaborat en data 26 de juny de 2018.
Punt 2 A la nova liquidació requerida i adaptada al model 3.1 no s’han recollit els
ingressos a la columna corresponent a “Import realitzat” sinó a la columna “Import
previst”.
Continuen sense quedar clars els Ingressis i les despeses de la nova liquidació)
Punt 3 S’accepten les factures requerides, relacionades i presentades en el model
3.2 en data 11 d’abril del 2018 però falten els justificants de pagaments
Conclusió
S’informa desfavorablement la resolució del recurs de reposició interposat en data
26 d’octubre de 2018 fins que no restin aclarits aquests diferents aspectes.
Aquest és el meu criteri que considero sotmès a qualsevol altre millor fonamentat en
Dret.”

https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp

953412fa21ca44a3a6db4e383117d7be001

“Als efectes administratius i de fiscalització descrits a l’article 214 del RDL 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i
vista la proposta de Decret d’alcaldia pel qual s’estimen les al·legacions presentades
per l’entitat l’Associació per a la promoció de l’espectacle infantil i juvenil a ArgentonaFundació Xarxa contra el Decret de revocació de la subvenció pel finançament de les
activitats del 2017, informo:
Normativa aplicable
 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS)
 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 Subvenciones (RLGS)
 Ordenança de subvencions de l'Ajuntament d'Argentona
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2016&06/022016009141.pdf&1
Antecedents de l’expedient
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Vist l’informe de reparament suspensiu d’Intervenció de data 13 de desembre de 2018 que
literalment diu:
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Proposta de Decret d’alcaldia pel qual es resol el següent:

“Primer.- Estimar el recurs de reposició interposat per l’Associació per a la promoció de

l’espectacle infantil i juvenil a Argentona–Fundació Xarxa en data 26 d’octubre de 2018 en
relació a la revocació de la subvenció nominativa de l’any 2017.
Segon.- Aprovar la documentació justificativa de les subvenció nominativa de l’Associació per a
la promoció de l’espectacle infantil i juvenil a Argentona–Fundació Xarxa any 2017, per import
de 6.700 euros
Tercer.- Deixar sense efectes l’expedient de reintegrament de la subvenció nominativa de
l’Associació per a la promoció de l’espectacle infantil i juvenil a Argentona–Fundació Xarxa any
2017.
Quart.- Notificar el precedent acord als interessats i als Serveis de Tresoreria i Intervenció als
efectes procedents.”
Informe de fiscalització de l’expedient
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1. En data 21 de desembre de 2017, l’Ajuntament d’Argentona va atorgar a
l’Associació per a la promoció de l’espectacle infantil i juvenil a ArgentonaFundació Xarxa una subvenció nominativa per al finançament de les activitats de
l’any 2017 i el pagament avançat del 100% de la subvenció concedida.
2. El compte justificatiu de la subvenció va ser informada desfavorablement pel
tècnic municipal i la interventora accidental (informes de 28 de juny i 14 d’agost
de 2018 respectivament).
3. En data 12 de setembre de 218 es va resoldre la revocació íntegra de la subvenció
i l’inici de l’expedient de reintegrament de l’import revocat.
4. En data 26 d’octubre de 2018 l’Associació va presentar recurs de reposició contra
el Decret de 12 de setembre de 2018, el qual ha estat informat
desfavorablement per la secretària amb les següents consideracions (informe de
29 de novembre de 2018):
“En data 15 de novembre de 2018 s’emet informe tècnic pel qual es posa de manifest
que no pot acreditar que l’entitat compleix amb el que es disposa a la normativa vigent
i es requereix i recull el decret de revocació de la subvenció del 2017, per la qual cosa
proposa que sigui el departament d’intervenció qui emeti informe al respecte.
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No consta, però si han estat subsanats els punts 2 i 3 que van servir de fonament a
l’informe elaborat en data 26 de juny de 2018.
Punt 2 A la nova liquidació requerida i adaptada al model 3.1 no s’han recollit els
ingressos a la columna corresponent a “Import realitzat” sinó a la columna “Import
previst”. Continuen sense quedar clars els Ingressis i les despeses de la nova liquidació)
Punt 3 S’accepten les factures requerides, relacionades i presentades en el model 3.2 en
data 11 d’abril del 2018 però falten els justificants de pagaments
Conclusió
S’informa desfavorablement la resolució del recurs de reposició interposat en data 26
d’octubre de 2018 fins que no restin aclarits aquests diferents aspectes.”
5. Examinada la documentació aportada per l’Associació informo que:
Annex 1: L’associació ha aportat 4 liquidacions econòmiques diferents de l’activitat
subvencionada sense que s’hagi acompanyat d’una explicació que motivi aquesta
discrepància.
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Es reitera en aquest informe que s’accepta la memòria presentada però es proposa que
en properes memòries es concreti el número d’entrades venudes segons la diferent
tipologia de preus (punt 1 de l’informe emès en data 26 de juny de 2018).
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L’ingrés de les subvencions de la Generalitat (1.080,9€) i la Diputació de Barcelona
(609,17€) no coincideixen amb el certificat emès per la presidenta de la FUNDACIÓ
PRIVADA CATALANA XARXA D’ESPECTACLE INFANTIL I JUVENIL DE CATALUNYA
segons el qual l’ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE L’ESPECTACLE INFANTIL I
JUVENIL A ARGENTONA ha rebut per al 2017 una subvenció de la Generalitat de
Catalunya de 1.129,94€ i de la Diputació de Barcelona de 810,86€ (registre d’entrada
2018-568 de 10 d’abril de 2018)
Annex 2: El tècnic de cultura ja s’ha pronunciat en l’informe de 15 de novembre de
2018
Annex 3: El document aportat per la entitat no és un extracte bancari i no s’acredita
el pagament de les factures
Annex 4: Els imports indicats en el registre diari de despeses i ingressos
coincideixen amb els imports traslladats a la liquidació econòmica. No obstant, cal
advertir que cal corregir els imports de les subvencions rebudes de la Diputació i la
Generalitat de Catalunya atès que els que consten en aquests registres no
corresponen a l’any 2017, sinó al 2016.
En conclusió:
Sense entrar a valorar les incidències detectades en la liquidació econòmica, segons
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dels espectacles objecte de la subvenció i, tal i com s’estableix al punt quart del
conveni:
“d) Es considera despesa efectuada la que hagi estat efectivament pagada
amb anterioritat a l’acabament del període de justificació determinat per la
normativa reguladora de la subvenció.
La justificació del pagament de les factures presentades es farà mitjançant:
rebut, transferència bancària, taló nominatiu i conformat, etc. Els rebuts han
d’indicar, almenys, les circumstàncies següents: nom i cognoms o raó social o
denominació completa i NIF del deutor; número de rebut, import i factura a la
que es refereix; data de pagament; òrgan, persona o entitat que l’expedeix
amb segell i signatura.
6. Per aquest motiu informo amb disconformitat i efectes suspensius (reparament
suspensiu) la proposta de decret per la qual s’estimen de les al·legacions
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es desprèn de l’annex 3, l’entitat no ha acreditat el pagament de les factures
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presentades per l’Associació justificació de la subvenció atorgada a l’Associació
per a la promoció de l’espectacle infantil i juvenil a Argentona-Fundació
Xarxa, 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 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.”
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
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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 contraris als inconvenients formulats , així com un resum
de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos (...)”.
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.”
Vist l’informe del tècnic de cultura i festes de data 18 de desembre de 2018 que literalment
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del dia de la corresponent sessió plenària. El President de la Corporació podrà presentar
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diu:
“Vist l’informe de la Intervenció realitzat en data 13 de desembre de 2018 referent a
la proposta de Decret d’alcaldia on s’estimen les al·legacions presentades per
l’entitat Associació per a la promoció de l’espectacle infantil i juvenil a ArgentonaFundació Xarxa, amb NIF G60935566, contra el Decret de revocació de la subvenció
pel finançament de les activitats del 2017.
Informo que des del serveis tècnics de cultura i festes ens remeten al informe
realitzat el passat 15 de novembre.”
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.
Atès que, malgrat estar d’acord amb els fonaments del reparament efectuat per la
Intervenció en data 13 de desembre 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 és
l’única entitat sense ànim de lucre a Argentona que té per activitat principal la promoció de
l’espectacle infantil i juvenil a Argentona, és una entitat amb una singularitat, experiència i
trajectòria consolidada de promoció dels espectacles infantils i juvenils tant en l’àmbit
local com nacional a través de la Fundació Xarxa, és per aquest motiu que es considera
indispensable la tramitació de l’estimació del recurs de reposició en relació a la revocació
de la subvenció nominativa de l’any 2017.
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Primer.- Aixecar el reparament suspensiu d’intervenció de data 13 de desembre de 2018.
Segon.- Estimar el recurs de reposició interposat per l’Associació per a la promoció de
l’espectacle infantil i juvenil a Argentona–Fundació Xarxa en data 26 d’octubre de 2018 en
relació a la revocació de la subvenció nominativa de l’any 2017.
Tercer.- Aprovar la documentació justificativa de les subvenció nominativa de l’Associació
per a la promoció de l’espectacle infantil i juvenil a Argentona–Fundació Xarxa any 2017,
per import de 6.700 euros
Quart.- Deixar sense efectes l’expedient de reintegrament de la subvenció nominativa de
l’Associació per a la promoció de l’espectacle infantil i juvenil a Argentona–Fundació Xarxa
any 2017.
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Per tot això exposat, en l’exercici de les atribucions que tinc conferides vinc a decretar el
següent:
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Cinquè.- Donar compte d’aquest acord al Ple de la corporació.
Sisè.- Notificar el precedent acord als interessats i als Serveis de Tresoreria i Intervenció i a
Transparència als efectes procedents.”
El que us notifico als efectes procedents.
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La secretària,
Miriam Tenas i Camps
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