AJUNTAMENT D'ARGENTONA
TRANSPARÈNCIA
Gran,59
08310 Argentona
2017/1764 /CULTURA I FESTES
Assumpte: notificació del decret d’estimació parcial del recurs de reposició de la revocació
de la subvenció de cultura any 2017 a l’Associació Mirikituly.
Us notifico que l’Alcalde ha dictat la resolució número 2231, de data 13 de desembre de
2018 que literalment diu:
“Per Decret d’alcaldia número 2017/1345 de data 10 d’agost de 2017 es van aprovar les Bases
reguladores per la concessió de subvencions amb l’objecte de regular el règim d’atorgament
de les subvencions en règim de concurrència competitiva per a finançar projectes i/o
activitats, en els àmbits de benestar social, esports, cultura i medi ambient, i de suport a
actes commemoratius.
Vist que per resolució de l’alcalde 2017/2268 de data 29 de desembre de 2017 es va
aprovar l’atorgament de les subvencions en l’àmbit de Cultura, i vist que les entitats han
presentat la justificació de l’esmentada subvenció.

https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp
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Vist el decret d’alcaldia número 2018/1501 de data 12 de setembre de 2018 que literalment
diu:
“..../....
Vist que el tècnic municipal en data 28 de juny de 2018 informa desfavorablement
en relació a la justificació de la subvenció 2017 de l’entitat Associació Mirikituly,
entre d’altres diu el següent :
“.../...
Rebuda la documentació justificativa presentada per l’entitat beneficiària, després
del requeriment realitzat en data 20 de març de 2018, s’informa desfavorablement
de la justificació de la subvenció concedida per l’import indicat a l’encapçalament i
es proposa la seva revocació en base a la següent consideració:
1.- La documentació requerida s’ha presentat fora de termini. La confirmació de
recepció per part de Correus, segons el seu informe, és del dia 8 de maig de 2018. El
termini màxim per presentar tota la justificació era fins el 22 de maig de 2018.
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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 Mirikituly.

CDA1_SEM
Signatura
1 de 1
Miriam Tenas i
Camps

14/12/2018

Secretària

Tot i estar fora de termini es procedeix a fer les següents consideracions a la
documentació requerida a l’entitat:
a. Memòria complerta i detallada presentada.
b. Estats comptables presentats.
c. La Factura 15 i 16 es posa el 100% de l’import per la justificació però només és
justifica en efectiu una part de l’import de cada factura.
d. No podem identificar els justificants de pagament de les següents factures de la
relació: 18,19, 20m 21, 22, 23 i 24.
e. No s’accepta la justificació per part de l’entitat de les factures 25 i 26 (Ikea) i, per
tant, tampoc les factures i els conceptes no tenen relació directe o indirecte amb
l’objecte de l’entitat i són material inventariable
(Adjunto imatge web proveïdor):


Factura

25:

Sandvika

cam

(49,99

)

€

correspon a un llit plegable (adjunto imatge
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Factura 26: “Vasen flor 20” i “Signe N Alfombr” no es consideren “materials
per a àpats, pica-pica, berenas, etc “ tal i com justifica l’entitat. (Adjunto
imatge web proveïdor):
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f. S’accepta la justificació de la Factura 27.
g. Les factures 30, 31, 32 i 33 no queda justificat el rebut de pagament.
h. No disposem de la factura 34 recollida en la relació.
i. La factura 35: Per una banda falta el justificant.
j. Factura 36: Es constata que és una despesa corresponent al 2017, la
inexistència del justificant de pagament i la no relació entre els concepte de la
factura i l’objecte de l’entitat. Com és el cas d’unes sabatilles “Arpenaz 500 Leather
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“
.../...
Vist l’informe desfavorable de la interventora acctal. de data 14 d’agost de 2018, on
informa entre d’altres el següent:
“.../...
S’informa desfavorablement la justificació de les subvencions concedides a les
entitats:
- Associació Mirikituly
.../...
Motius:
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-

-

Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient (article 37
de la LGS) en els termes establerts en l’article 30 de la LGS, i en el seu cas de les
normes reguladores de la subvenció.
L’incompliment de l’obligació de justificació de la subvenció o la justificació
insuficient comportarà el reintegrament

Pel que fa a la revocació total de les subvencions, tenint en compte que l’ajuntament
d’Argentona va pagar en concepte de bestreta el 100% de la subvenció s’haurà
d’iniciar un expedient pel reintegrament d’aquesta quantitat més els interessos de
demora corresponents.”
Per tot això l’exposat, vinc en decretar el següent:
PRIMER.- Revocar l’atorgament de subvenció de Cultura any 2017 concedida a les
següents entitats i pels següents imports:
ENTITAT
Associació Mirikituly

IMPORT REVOCACIÓ
SUBVENCIÓ CULTURA 2017
1.400€

MOTIU
No s’ha justificat
correctament

.../...
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Vista la instància entrada en aquestes oficines municipals en data 30 d’octubre de 2018 (RGE
2018/8296) per part de l’Associació Mirikituly en la que posa de manifest que la
documentació requerida de la justificació de la subvenció de l’any 2017 es va presentar
dintre del termini estipulat, ja que el dia 21 de maig va ser dia festiu i demana es revisin les
dates dels terminis.
Vist l’informe del tècnic de cultura i festes de data 14 de novembre de 2018 que literalment
diu:
“Vist l’escrit d’al·legació presentat pel Sra. Maria Carmen Fernández Redondo amb
DNI 38791807F, com a representant de l’Associació Mirikituly, en data 30 d’octubre
de 2018 referent a la notificació del decret de revocació de subvenció de l’any 2017.
Vist que la Sra. Maria Carmen Fernández Redondo exposa que la justificació va ser
presentada dins el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà haver
rebut la notificació exposant que el dia 21 de maig era festiu.
Vist que l’Associació Mirikituly va rebre la notificació el passat 8 de maig.
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SEGON.- Iniciar l’expedient de reintegrament de l’import de la revocació de la
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s’indica en el punt primer.
.../...”
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Vist que l’Associació Mirikituly va registrar la justificació del requeriment el passat 23
de maig i comprovat que el passat 21 de maig va ser festiu.
Vist, al mateix temps, que l’Associació Mirikituly no han esmenat cap de les següents
consideracions a la documentació ja requerida en el seu moment:
a. La Factura 15 i 16 es posa el 100% de l’import per la justificació però només és
justifica en efectiu una part de l’import de cada factura.
b. No podem identificar els justificants de pagament de les següents factures de la
relació: 18,19, 20m 21, 22, 23 i 24.
c. No s’accepta la justificació per part de l’entitat de les factures 25 i 26 (Ikea) i, per
tant, tampoc les factures i els conceptes no tenen relació directe o indirecte amb
l’objecte de l’entitat i són material inventariable (Adjunto imatge web proveïdor):


Factura 25: Sandvika cam (49,99 ) € correspon a un llit
plegable (adjunto imatge web proveïdor):



Factura 26: “Vasen flor 20” i “Signe N Alfombr” no es consideren “materials
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d. Les factures 30, 31, 32 i 33 no queda justificat el rebut de pagament.
e. No disposem de la factura 34 recollida en la relació.
f. La factura 35: Per una banda falta el justificant.
g. Factura 36: Es constata que és una despesa corresponent al 2017, la
inexistència del justificant de pagament i la no relació entre els concepte de la
factura i l’objecte de l’entitat. Com és el cas d’unes sabatilles “Arpenaz 500 Leather
beige Blu” (Adjunto imatge web proveïdor):

Proposem la revocació parcial de la subvenció a l’Associació Mirikituly al considerar i
comprovar que la documentació requerida no es va presentar fora de termini.
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FACTURA Nº

Import

15

191,14 €

16

23,88 €

18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24

311,84 €

25

75,96 €

26

16,44 €

30, 31, 32 i 33

83,24 €

34

9,16 €

35

40,10 €

36

101,99 €

TOTAL

853,75 €

“
Vist l’informe de la secretaria de data 29/11/2018 que literalment diu:
.../...
“Consideracions
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Proposem que aquesta revocació parcial sigui de 853,75 € corresponent a la suma
dels següents import i conceptes anteriorment esmentats.
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Primera.- en data 14 de novembre de 2018 el tècnic municipal emet informe pel que
conclou:
Proposem la revocació parcial de la subvenció a l’Associació Mirikituly al considerar i
comprovar que la documentació requerida no es va presentar fora de termini.
Proposem que aquesta revocació parcial sigui de 853,75 € corresponent a la suma
dels següents import i conceptes anteriorment enumerats i no esmenats per
l’Associació Mirikituly.
Segona.- Per acord de ple de data 12 de setembre de 2017 es va acordar que el dia
21 de maig de 2018 com a dia festiu al municipi, amb la qual cosa queda acreditat
que la documentació va ser presentada en termini.
D’acord amb l’informe tècnic de data 14 de novembre, la documentació aportada
per l’associació justifica en part les despeses realitzades.
Conclusió
D’acord amb l’informe tècnic, es proposa estimar parcialment el recurs interposat,
en el sentit de revocar parcialment la subvenció concedida, previ informe
d’intervenció.
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Vist l’informe d’intervenció de data 11 de desembre de 2018 que literalment diu:
“.../...
1. Des del punt de vista pressupostari, l’aprovació parcial del compte justificatiu per
import de 546,25€ de la subvenció atorgada a l’Associació Mirikituly, que ja van ser
pagada íntegrament en concepte de bestreta, no donarà lloc al reconeixement
d’obligacions a càrrec del vigent pressupost municipal.
2. Pel que fa a l’expedient 2018/702 tramitat pel reintegrament de la subvenció
pagada
per avançat en concepte de bestreta, s’haurà de deixar sense efectes el Decret
d’alcaldia número 1731, de data 15 d'octubre de 2018, pel qual es va iniciar el
procediment de reintegrament íntegre de la bestreta més l’import dels interessos
de demora acumulats, i iniciar un nou procediment de reintegrament parcial per
import de 853,75€ més els interessos de demora acumulats.”
Per tot l’exposat, vinc en decretar el següent:
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Primer.- Estimar parcialment el recurs de reposició de l’Associació Mirikituly al considerar i
comprovar que la documentació requerida de la justificació de la subvenció de Cultura any
2017 no es va presentar fora de termini, d’acord amb la motivació de l’informe del tècnic
de festes i cultura de data 14 de novembre de 2018.
Segon.- Revocar només parcialment l’atorgament de subvenció de Cultura any 2017 a
l’Associació Mirikituly per import de 853,75 euros, d’acord amb la motivació de l’informe del
tècnic de festes i cultura de data 14 de novembre de 2018.
Tercer.- Aprovar la documentació justificativa de les subvenció de Cultura any 2017 a
l’Associació Mirikituly per import de 546,25 euros.
Quart.- Instar al Serveis d’Intervenció per tal que tinguin en compte en l’expedient de
reintegrament el canvi de revocació, donat que només es revoca parcialment la subvenció
concedida a l’Associació Mirikituly, per l’import que s’indica en el punt segon.
Cinquè.- Remetre a la Base de Dades Nacional de Subvencions la informació sobre la
revocació en el termes establerts en l’article 20.8 de la LGS.
Sisè.- Notificar el precedent acord als interessats, als Serveis de Tresoreria i Intervenció i a
Secretaria i Transparència a efectes de publicitat i transparència.”
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La secretària,
Miriam Tenas i Camps
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El que us notifico als efectes procedents.
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