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BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL PER A UEXERCICI 2017

TÍTOL I - Normes generáis ¡ de modificació de crédits

CAPÍTOL I - NORMES GENERALS

Article 1.- Régim jurídic pressupostari.

Uaprovació, gestió, fiscalització i liquidació del Pressupost General de 1'Ajuntament s'haurá de subjectar a
la normativa general aplicable a 1'Administració local, Llei 7/1985 del 2 d'abril, Reial Decret Legislatiu
2/2004 del 5 de mar?, peí qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis, Reial
Decret 500/1990 del 20 d'abril, Llei 47/2003 del 26 de novembre, General Pressupostária, Ordre del
3565/2008 de 3 de desembre peí que s'estableix 1'estructura deis Pressupostos deis Ens Locáis, Nova

Instrucció de Comptabilitat per a 1'Administració Local aprovada per Ordre de 23-11-2004, Llei Orgánica
2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostária i sostenibititat financera i Reial Decret 1463/2007 peí que
s'aprova el seu Reglament, la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions, el Reial Decret
887/2006 de 21/07 peí que s'aprova el Reglament de Subvencions, les Normes d'Auditoria del Sector
Públic, les circulars i instruccions dictades pels Órgans Municipals competents i per aquestes bases
cTexecució. A mes la Corporació podrá aprovar un reglament municipal de control intern. Aixó sense
perjudici de 1'aplicació de la normativa mercantil i específica en els casos que sigui d'aplicació a les entitats
publiques empresarials i societats dependents de 1'Ajuntament. Aixf mateix s'introdueix la fiscalització
limitada previa en base a 1'art. 219.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 del 5 de mar?, peí qual s'aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis.

Article 2.- Ambit temporal i funcional.

2.1.- La vigencia d'aquestes Bases será la mateixa que el Pressupost. S'aplicaran també en el cas de
prórroga del Pressupost.

2.2.- Aquestos Bases teñen com a objecte la regulado del régim pressupostari, económic-financer, de
comptabilitat i control intern de 1'Ajuntament, deis seus Organismes Autónoms, de les Entitats Publiques
Empresarials i les Societats dependents en alió que s'indiqui expressament.

2.3.- Lexercici pressupostari coincideix amb 1'any natural. Amb carree ais crédits, únicament podran
contraure's obligacions derivades d'adquisicions, servéis, obres i altres prestacions o despeses, en
general, autoritzats entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2017, amb les excepcions que es puguin
admetre cfacord amb la normativa legal.

Article 3.- Crédits Pressupostaris.

Son crédits pressupostaris cada una de les assignacions pressupostáries de despesa que figuren en els
pressupostos a que es refereix a 1'article 4.1. La seva especificado vindrá determinada atenent a la
classificació orgánica, per programes i classificació económica.

Els crédits pressupostaris determináis a 1'estat de despeses del pressupost a que es refereix al citat article
es consignen amb carácter limitatiu en relació amb el periode de vigencia del pressupost, i es vinculen amb
subjecció a 1'estructura pressupostária i ais nivells de vinculacions jurtdiques que s'estableixen en aquestes
Bases. La seva inclusió en el Pressupost no crea cap dret. Calará teñir en compte 1'ámbit temporal en
quant a la imputado de despeses segons s'assenyala a 1'article 2.

Diligencia: Aprovat peí Pie de 1'Ajuntament
en sessió duta a terme en el día de la-data ;:

Torredembarra, 22 de desembre de 2016
El Secretan, Rafael Ocihuel Irañzoi "-::
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Diligencia: Aprovat peí Pie de 1'Ajuntament
en sessió duta a terme en el día de la data.

Ton-edembarra, 22 de desembre de 2016.
El Secretar¡,i;afae)/Órihuel Iranzo

Article 4.- Del pressupost general. ,./ /¡

4.1.- El pressupost General per a 1'exercici 2017 está integrat peí del propi Ajuntament, en el qual s'inclou
1'expressió xifrada, conjunta i sistemática de les obligacions que, com a máxim, puguin reconéixer i els
drets que es preveu de liquidar durant 1'exercici.

Els imports respectius son els que s'especifiquen a continuado:

1 - Despeses de personal
Compra de béns corrents i de

2 - servéis

3 - Despeses financeres

4 - Transferéncies corrents

Total operacions corrents

6 - Inversions reals

7 - Transferéncies de capital

Total operacions no financeres

8 - Variació d'actius financers

9 - Variado de passius financers

Total operacions financeres

9.350.000,00

7.757.373,00

300.000,00

482.210,00

17.889.583,00

0,0

28.900,00

17.918.483,00

0,00

2.268.000,00

2.268.000,00

¡na
g|>%|giiigef!Sji$

1 - Impostes directes

2 - Impostas indirecfes

3 - Taxes i altres ingressos

4 - Transferéncies corrents

5 - Ingressos patrimonials

11.603.500,00

100.000,00

4.140.150,00

4.077.998,00

139.835,00

Total operacions corrents 20.061.483,00

6 - Alienado dlnversions

7 - Transferéncies de capital

0,00

125.000,00

Total operacions no financeres 20.186.483,00

8 - Variado d'actius financers

9 - Variació de passius financers

0,00

0,00

Total operacions financeres 0,00

IzSlfillSSW

Article 5.- Informado sobre execució pressupostária.

5.1.- Cada semestre, els organismes autónoms elaboraran un document informatiu, adaptat a les
instruccions de la Inten/enció, sobre la gestió económica-financera. Hom fará arribar aquest document a la
Intervenció per tal de complir les finalitats previstes en el següent punt.

5.2.- Durant la segona quinzena del mes següent al venciment de cada semestral natural, la Intervenció
presentará 1'estat de la situado del pressupost consolidat, adjuntant-hi la informació complementaria que
permeti valorar el nivell d'execució. Hom informará cTaquest estat a la Junta de Govern local.
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Article 6.- Estructura pressupostária.

L'estructura del pressupost general s'adapta a 1'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, peí que
s'aprova 1'estructura deis pressupostos de les entitats locáis.

Els crédits que s'inclouen a 1'estat de les despeses s'han dassificat amb els següents criteris:

a) Orgánica - Segons árees gestores de 1'Ajuntament.
b) Programa - Es distingeix 1'área de despesa, política de despesa, grup de programa, programa i

subprograma.
c) Económica - Es distingeix el capítol, 1'article, el concepte, el subconcepte i la partida.

Artícle 7.- Vinculacions jurídiques.

7.1.- No es podran adquirir compromisos de despeses que superin l'import deis crédits autoritzats a l'estat
de les despeses. Aquests crédits teñen un carácter limitatiu dins els nivells de vinculado jurídica que
s'estableixen en el punt següent.

7.2.- Els nivells de vinculado jurídica, amb carácter general, será per a tots els conceptes de despesa els
següents:

a) Quant a la classificació orgánica, 1'órgan.
b) Quant a la classificació per programes, 1'área de despesa.
c) Quant a la classificació económica, el capítol.

Excepte per aquelles inversions finangades amb finanpament afectat per les quals s'estableix a nivell de
subconcepte .

7.3.- En els crédits declarats ampliables (article 12), la vinculado jurídica s'estableix a nivell de 1'aplicació

pressupostária.

Article 8.- Efectes de la vinculado jurídica.

8.1.- El control comptable de les despeses aplicables a partides integrades en el mateix nivell de
vinculado, s'efectuará a nivell de partida.

8.2.- La fiscalització de la despesa tindrá lloc en relació al límit definit peí nivell de vinculació.

CAPÍTOL II - MODIFICACIONS DE CRÉDIT.

Article 9.- De les modificacions de crédits.

9.1.- Quan s'hagi de realitzar una despesa que superi el nivell de vinculado jurídica i el crédit pressupostari
no sigui suficient, es tramitará un expedient de modificado de crédits d'acord amb les particularitats
regulades en aquest capítol.

9.2.- Qualsevol modificado de crédits exigeix una proposta raonada de la variado i es valorará la seva
possible incidencia en la consecució d'objectius fixats en el moment d'aprovar el pressupost.

9.3.- Inten/enció haurá d'informar de qualsevol expedient de modificació de crédits.

9.4.- Les modificacions de crédit aprovades peí Pie de 1'Ajuntament serán executives una vegada complert

el trámit de llur aprovació definitiva.
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Diligencia: Aprovat peí Pie de l'Ajuntament--H'2
en sessió duta a terme en el día de la data. // * '•, •<-•' , •

Torredembarra, 22 de desembre de 2016 : ,„
El Secretan, RafaeKirihueyranzo \ í'fK i/,.,^?' ,'!

9.5.- Les modificacions de crédit aprovades per un6'rgan diferent del Pie de 1'Ajuntament serán executives
a partir de 1'adopció de 1'acord d'aprovació.

9.6.- No es considerará modificado de crédit i per tant no requerirá mes que un ajust económic comptable,
la creació d'una aplicació pressupostária, dins d'una Bossa de Vinculació Jurídica, que no suposi variació
quantitativa a la mateixa, sino, i únicament una major definido del concepte económic.

Articte 10.- Crédits extraordinaris i suplements de crédit.

10.1.- Si durant 1'exercici s'ha de realitzar una despesa que no es pot ajornar fins a 1'any següent i per a la
qual no existeix un crédit, la modificado pressupostária es podrá aprovar mitjan^ant un crédit extraordinari.
En el cas que el crédit previst sigui insuficient i no ampliable, s'acordará un suplement de crédit.

10.2.- Els crédits extraordinaris i els suplements de crédit es finangaran amb els recursos, ja sigui un o
diversos, que s'enumeren a continuació:

a) Romanen! líquid a Tresoreria.
b) Ingressos nous o superiors recaptats efectivament sobre els totals previstos en algún concepte del

pressupost.
c) AnuHacions o baixes de crédits cTaltres partides del pressupost no compromeses, les dotacions de les

quals hom consideri redufbies sense perturbar el sen/ei.

10.3.- Les d6speses aplicables ais Capitols VI, Vil i VIII podran finanpar-se amb recursos procedents de
subvencions i de contribucions especiáis i altres ingressos afectáis, sense perjudici d'utilitzar les
operacions de crédit d'acord amb els criteris i principis de la Llei d'Estabilitat i SEC 95.

10.4.- Excepcionalment, les despeses aplicables ais capitols 1, II, III i IV es podran finangar mitjan^ant
operacions de crédit, tot atenent a:

a) Que el Pie de fAjuntament - amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres
de la corporació decían la necessitat i la urgencia de la despesa i reconegui la insuficiencia d'altres
mitjans de finangament previstos al punt número 2.

b) Que 1'import total no superi el 5% deis recursos corrents.
c) Que la cárrega financera total no superi el 25% deis recursos esmentats.

S'entén per cárrega financera la que existeix al comen^ament de 1'exercici, incrementada en la que
s'hagi originat tramitant operacions de crédit en 1'exercici, i la que en resulta del préstec que hom
pretén concertar.

d) Que el venciment de 1'operació de crédit sigui anterior a la data de renovado de la corporació.
e) Si s'hagués de realitzar una despesa que no té cap crédit reservat, el finanpament de la qual s'hag¡

d'efectuar amb recursos tributaris afectats, es podrá tramitar un expedient de crédit extraordinari, que
es finangará per mitjá ct'una operació de crédit amb la que s'anticipará, si es necessari, 1'import de la
recaptació deis tributs.

10.5.- L'aprovació correspon al Pie de la Corporació amb subjecció ais mateixos trámits i requisits que els

pressupostos municipals.

Article 11.- Tramitació deis expedients de crédits extraordínaris i suplements de crédits.

11.1.- Serán iniciáis en les unitats administratives que tinguin al seu carree la gestió deis crédits objecte de
modificado, per ordre de 1'Alcalde, Tinent d'Alcalde, o en el seu cas del President de 1'Organisme Autónom.
Cada una de les unitats que inicim 1'expedient, el traslladará amb tota la documentació a la Intervenció
General Municipal perqué emeti el seu 1'informe Intervenció.

11.2.- A la proposta s'acompanyará memoria justificativa de la necessitat de realitzar la despesa en
1'exercici i de la inexistencia o insuficiencia de crédit en el nivell en que estigui establerta la vinculado
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jurídica. A 1'inici de 1'expedient i en el cas que es financi amb baixes d'altres partides, s'haurá de registrar
préviament la retenció de crédit.

11.3.- Els expedients, aprovats inicialment peí Pie de 1'Ajuntament, s'exposaran al públic durant quinze dies
perqué els interessats puguin presentar reclamacions. Si durant aquest perfode no s'ha presentat cap
reclamació, la modificació de crédit quedará aprovada definitivament i, si passa altrament, el Pie haurá de
resoldre en el termini d'un mes comptat a partir de 1'acabament de 1'exposició al públic.

11.4.- Quan la causa de 1'expedient sigui una calamitat pública o d'altres que tinguin un interés general
excepcional, la modificado pressupostária será executiva des de 1'aprovació inicial i, en conseqüéncia, la
despesa es podrá aplicar a partir d'aquest moment.

11.5.- Uaprovació de les modificacions en els pressupostos deis organismes autónoms correspon al Pie de
1'Ajuntament.

Article 12.- Ampliació de crédits.

12.1.- Es consideraran partides ampliables les que corresponguin a despeses finangades amb recursos
afectats expressament.

12.2.- Lampliació de crédits exigirá la tramitado de 1'expedient, en el qual s'acrediti el reconeixement de

mes drets sobre els previstos en el pressupost cTingressos.

12.3.- L'aprovació deis expedients d'ampliació de crédit que afecten el pressupost de 1'Ajuntament,
correspon a 1'Alcalde.

12.4.- Els expediente d'ampliació de crédits que afectin el pressupost deis organismes autónoms serán

aprovats peí seu president

Article 13.- Transferéncies de crédit.

13.1.- Quan s'hagi de realitzar una despesa aplicable a una aplicado pressupostária el crédit de la qual
sigui insuficient i resulti possible minorar el crédit d'altres aplicacions pressu postarles corresponents a
diferents nivells de vinculado jurídica, sense alterar la quantia total de 1'estat de despeses, s'aprovará un
expedient de transferencia de crédit, que es veurá afectat per les limitacions de 1'article 180 del RDL 2/2004
TRLRHL

13.2.- Quan les transferéndes de crédit en els pressupostos de 1'Ajuntament o deis organisme autónoms
afectin partides de diferents área de despesa, la seva aprovació correspon al Pie de 1'Ajuntament.

13.3.- L'aprovació de les transferéncies de crédit entre partides de la mateixa área de despesa o entre
partides del Capítol 1, correspon a 1'Alcalde, si es refereixen al pressupost de 1'Ajuntament, o al president de

cada organisme autónom quan afectin els seus pressupostos.

13.4.- Els expedients serán incoats per les unitats administratives gestores de la despesa i ha de constar la
conformitat deis Consellers responsables de les árees implicades en la modificació. Cada una de les
unitats que iniciTn 1'expedient, el traslladará amb tota la documentació a la Intervenció General Municipal,
perqué emeti 1'informe preceptiu. Intervenció assabentará de la modificació a la Junta de Govern local,

13.5.- En 1'inici de 1'expedient será precis efectuar la retenció de crédit a la aplicacions pressupostaries
que es vol disminuir.

13.6.- Quant a 1'efectivitat de les transferéncies de crédits, que han de ser aprovades peí Pie, será
cTaplicació el régim regulat a 1'article 11, punts 3 i 4.
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13.7.- Les transferéncies de crédits aprovades per 1'Alcalde o el president de 1'organisme autónom
corresponent, serán executives a partir de la seva aprovació.

Article 14.- Generació de crédits per ingressos.

14.1.- Podran generar crédit en els estats de despeses deis pressupostos els ingressos de naturalesa no
tributaria deriváis de les següents operacions:

a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o juridiques per finangar, amb
1'Ajuntament o amb algún deis organismes autónoms, despeses de competencia local.
Caldrá que 1'ingrés s'hagi produít o, si de cas hi manca, que a 1'expedient hi consti un acord formal de
la concessió de 1'aportació.

b) Quan es tracti d'ingressos provinents de la venda de béns, prestado de servéis, indemnitzacions per
assegurances, actes vandálics o reintegraments de comunitats la generació s'efectuará únicament en
aquells créditó destináis a cobrir despeses de la mateixa naturalesa que els que s'ha originat per
1'adquisició o prodúcelo deis béns alienáis o per la prestació deis servéis. Quan 1'alienació es refereixi
a immobilitzat la generació únicament podrá realitzar-se en projectes de despesa que figurin en el
programa d'inversions del Pressupost i d'idéntica naturalesa a 1'immobilitzat alienat. En el cas de
prestació de servéis quan s'hagin liquidat ingressos no tributaris en una quantia superior ais ingressos
pressupostaris. Les quantitats que han generat crédit hauran d'estar efectivament recaptades.

c) Reintegrament de pagaments indeguts del pressupost corrent, ai cobrament deis quals podrá reposar
un crédit en la quantitat corresponent.

d) Els ingressos provinents per reemborsament de présteos podran donar lloc a la generado de crédit en
aquelles aplicacions destinados a la concessió de nous présteos.

El pagament de les despeses com a conseqüéncia de les obligacions reconegudes segons 1'apartat a) es
podrá realitzar excepcional i justificadament encara que no s'hagi realitzat efectivament 1'ingrés.

14.2.- Quan es conegui el compromís ferm d'efectuar una aportado a favor de 1'Ajuntament, o deis seus
organismes autónoms, o s'hagi recaptat algún deis ingressos descrits en el punt 1, en una quantitat
superior a la prevista en el pressupost, s'avaluará si els crédits disponibles a les partides de 1'estat de
despeses corresponents son suficients per a finan^ar 1'increment de despesa que hom preveu que
necessitará en el desenvolupament de les activitats generadores de 1'ingrés.

Si aquest volum de crédit ja es suficient, no será procedent tramitar 1'expedient de generado de crédits.

En el cas que els crédits es consideressin insuficients, la unitat administrativa gestora del servei
corresponent incoará 1'expedient, en el que es justificará 1'efectivitat deis cobraments o la fermesa del
compromis, a mes de la partida que ha de ser incrementada.

14.3.- En aquest expedient s'haurá de preveure les conseqüéncies económiques si el compromis
cfaportació no s'arribés a materialitzar en un cobrament, i s'especificará el finanqiament alternatiu que, si es
necessari, caldrá aplicar.

14.4.- L'expedient de generado de crédits, conformat peí regidor responsable de l'área gestora i peí
Regidor cTHisenda, será aprovat per 1'Alcalde, o órgan en qui delegui, si afecta el pressupost de
1'Ajuntament o peí president deis organismes autónoms si es refereix al seu pressupost.

Article 15.- Incorporado de romanents de crédit.

15.1.- Al temps de practicar les operacions de liquidado del pressupost de 1'exercici, i amb referencia a
1'exercici anterior, la Intervenció elaborará un estat que inclogui:

a) Saldos de disposicions de despesa, amb carree ais quals no s'ha procedit al reconeixement
d*obligacions.

Diligencia: Aprovat peí Pie de 1'Ajuntament
en sessió duta a terme en el día de la data/^\;''

Torredembarra, 22 de desembre de 20 W
El Secretar!, Rafael Orihu^Hranzo^_1.4 —.......

'>'<.
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b) Saldos d'autoritzacions en relació a disposicions de despesa i crédits disponibles en les partidos
afectades per expedienta de concessió de crédits extraordinaris, suplements de crédit i transferéncies
de crédit, aprovats durant 1'últim trimestre.

c) Saldos d'autoritzacions en relació a disposicions de despesa i crédits disponibles en les partides
destinadas a finangar compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors.

d) Saldos d'autoritzacions en relació a disposicions de despesa i crédits disponibles en els capitols VI,
Vil, VIH i IX.

e) Saldos d'autoritzacions en relació a disposicions de despesa i crédits disponibles en partides
correlacionades amb la recaptació efectiva de drets afectats.

15.2.- Caldrá constatar 1'existéncia dlngressos afectats, ja que, en qualsevol cas, els crédits corresponents
han de ser incorporats.

15.3.- Si hi hagués recursos suficients per finan^ar totalment la incorporació de romanents, la Intervenció
completará 1'expedient, que es fará arribar al Regidor cfHisenda per a la seva conformitat.

15.4.- Si els recursos financers no cobreixen el volum de despesa que prové de la incorporado de
romanents, el Regidor d'Hisenda, amb un informe previ de la Intervenció, establirá la prioritat d'actuacions.
Per a aixó, es tindrá en compte la necessitat d'atendre, en primer lloc, el compliment d'obligacions
resultants de compromisos de despesa aprovats durant 1'any anterior.

15.5.- La incorporado de romanents pot ser finan9ada mitjangant:

a) El romanent Ifquid de tresoreria.
b) Ingressos nous o superiors recaptats sobre els previstos en el pressupost.
c) Recursos financers recaptats o compromisos ferms d'aportació afectáis el volum total deis quals

superi les obligacions reconegudes en 1'exercici anterior.

15.6.- Amb carácter general, la liquidado del pressupost precedirá la incorporado de romanents. No
obstant aixó, aquesta modificació es podrá aprovar abans que la liquidació del pressupost en els casos
següents:

a) Quan es tracti de crédits de despeses finanpades amb ingressos específics afectats.
b) Quan corresponguin a contractes adjudicats durant 1'exercici anterior o despeses urgents, amb un

informe previ d'lntervenció en el que s'avaluf que la incorporado no produirá cap déficit.

15.7.- L'aprovació de la incorporació de romanents de crédit correspon en tot cas a 1'Alcalde o órgan en qui
delegui o al presiden! de 1'organisme autónom corresponent.

15.8.- Uaprovació de la modificació será executiva des del moment que s'hagi adopta! l'acord

corresponent.

Article 16.- Baixes per anul-lació.

16.1.- Quan 1'Alcalde consideri que el saldo d'un crédit es pot reduir o anul-lar sense pertorbar el servei,
podrá ordenar la incoado de 1'expedient de baixa per anul-lacio i la retenció de crédit corresponent.

16.2.- Concretament, i si no es demostra la seva impossibilitat, hom recorrerá a aquesta modificació de
crédit si de la liquidado de 1'exercici anterior en resulta un romanent de tresoreria negatiu.

16.3.- Uaprovació correspondrá al Pie de 1'Ajuntament.
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TITOL II - Sobre les despeses

CAPÍTOL I - NORMES GENERALS

Artícle 17.- Anualitat pressupostária.

17.1.- Amb carree ais crédits de l'estat de despeses només es podran contraure obligacions derivades de
despeses realitzades durant 1'exercici.

17.2.- Excepcionalment, en el moment del seu reconeixement s'aplicaran ais crédits del pressupost vigent
les obligacions següents:

a) Les que resultin de la liquidació d'endarreriments a favor del personal. El seu reconeixement
correspon a 1'Alcalde o al president del organismes autónoms.

b) Les que siguin conseqüéncia de resolucionsjudicials.
c) Les derivados de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, previa

incorporado deis crédits que els emparen i segueixin les normes sobre incorporado de romanents,
assenyalades a la normativa vigent i en aquestes Bases.

d) Les procedents cfexercicis anteriors com a conseqüéncia d'una despesa realitzada i no reconeguda
amb anterioritat, que no es trobi en el supósit de 1'apartat c) anterior, el reconeixement de les quals
compte al Pie o a 1'órgan corresponent deis Organismes Autónoms municipals.
Conjuntament amb 1'expedient de reconeixement de deutes es tramitará un expedient modificatiu de

crédits pels imports i partides afectades peí reconeixement.
L'aprovació de les despeses que formen el reconeixement de deutes s'efectuará per 1'Alcaldia quan el
Consell Plenari hagi aprovat amb anterioritat la dotado económica i figurin singularment en una base
especifica del pressupost.
S'haurá de teñir en compte el que disposa la regla 71 de la Instrucció del Model Normal de
Comptabilitat Local de 23-11-2004 peí que respecta a la comptabilització cfobligacions pendents
d'aplicar a pressupost (compte 413).

17.3.- En concordarla a 1'exposat a 1'apartat primer, i seguint el principi de meritament, de prudencia i de

imatge fidel recollits a la instrucció de comptabilitat, totes aquelles factures registrades fíns al 1 de mar? de
1'exercici següent, que es corresponguin a despeses imputables i efectivament realitzades 1'exercici
anterior, les quals comptin amb la corresponent autorització de despesa, es procedirá a la seva aprovació
amb carree al Pressupost al qual es corresponen i amb efectes del darrer día de 1'exercici.

Article 18.- Fases en la gestió de la despesa.

18.1.- La gestió del pressupost de despeses de 1'Ajuntament i deis seus organismes autónoms es realitzará
en les fases següents:

a) Autorització de la despesa.
b) Disposició de la despesa.
c) Reconeixement de 1'obligació.

d) Ordre de pagament.

18.2.- Els documents comptables s'iniciaran a les arces gestores. Aquests actes es podran recollir
informáticament, per be que no es produiran efectes comptables certs mentre no s'esdevingui la
confirmado dlntervenció.

No obstant, en determinades situacions en que aixi expressament s'estableixi, un mateix acte administratiu
de gestió del pressupost de despeses podrá agrupar-se en mes d'una de les fases enumerades en el punt
anterior, produint els mateixos efectes que si cada un s'acordés de forma independent. Podrá donar-se el
següents supósits:

a) Autorització - Disposició (AD)
b) Autoritzadó - Disposició - Reconeixement de 1'Obligació (ADO) Diligencia: Aprovat peí Pie d^naément

en sessió duta a terme en el día de la data.

Torredembarra, 22 de desembrede 20'T€.-
El Secretan, Rafeel Orjjadel \wm^ "•"- ;
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En aquest cas, 1'órgan o autoritat que adopti 1'acord haurá de teñir la competencia per a la realització
de 1'acte administratiu que doni lloc a cada una de les fases que s'acumulen.

18.3.- Els processos administratius i els órgans que son competents per a la seva aprovació es regulen en
el capítol següent.

CAPÍTOL II - GESTIÓ PRESSUPOSTÁRIA

Article 19.- Crédits no disponibles.

19.1.- Quan un regidor consideri que es necessari retenir, totalment o parcialment, el crédit d'una partida
pressupostária de 1'execució de la qual n'és responsable, formulará una proposta raonada que haurá de ser
conformada peí Regidor d'Hisenda.

19.2.- La declarado de no disponibilitat de crédits i la reposició a la disponibilitat, correspon al Pie de
1'Ajuntament.

19.3.- No es podran acordar autoritzacions de despeses ni transferéncies amb carree al saldo declarat com
a no disponible i 1'import d'aquestes no es podrá incorporar al pressupost de 1'exercici següent.

19.4.- Les despeses que s'hagin de finanpar - totalment o parcialment - per mitjá de subvencions,
aportacions d'altres institucions, quedaran en situado de crédits no disponibles fins que es normalitzi el
compromís per part de les entitats que concedeixen la subvenció.

Artícle 20.- Retenció de crédit.

20.1.- Quan l'import de la despesa o la complexitat en la preparado de 1'expedient aixi ho aconsellin, el
regidor responsable de 1'área gestora podrá sol-licitar la retenció de crédit en una partida pressupostária.

20.2.- Una vegada s'ha rebut la soHicitud a Intervenció, es verificará la suficiencia del saldo a nivell en qué

la vinculado jurídica del crédit estigui establerta.

20.3.- Quan Intervenció ha expedit la certificació de 1'existéncia de crédit, el Regidor d'Hisenda autoritzará

la reserva corresponent.

Article 21.- Autorització de despeses.

21.1.- L'autorteació es l'acte per mitjá del qual s'acorda la realització d'una despesa, per una quantitat certa
o aproximada. Amb aquesta finalitat, es reserva la totalitat o una part d'un crédit pressupostari.

21.2.- UAIcaldia mitjan^ant Decret 1068 de 17 de juny de 2015 va delegar en els diferents Consellers
delegáis diferents competéncies previstes a 1'article 21 de la Llei 7/85, modificada per la Llei 11/1999 així
com les competéncies a favor de la Junta de Govern. Els Consellers delegats de cadascuna de les árees
tindran, en la fase de 1'autorització de la despesa, les competéncies que els hi hagi delegat 1'Alcaldia en els
decrets d'aprovació del cartipás i en els posteriors decrets de delegació.

21.3.- Tot 1'anterior regirá en tant no es produeixin advocacions per 1'Atcaldia.

21.4.- En els organismes autónoms, correspon ai President 1'autorització de despeses corrents si el seu
import no supera els límits fixats ais seus estatuts. La resta de despeses les ha d'autoritzar la Junta de
Govern de 1'organisme.

21.5.- Quant a les despeses plurianuals, s'ha d'aplicar el que es preveu a 1'article 35.
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Diligencia: Aprovat peí Pie de 1'Ajuntament ,-
en sessió duta a terme en el dia de la data. ,-'WÍ" ~

Torredembarra, 22 dejáeserobre de 2016 j'.^.__—_ ,»-»»„
El Secretan, RafaetóiribuArafíze""'

Article 22.-Disposició de despeses. '•• --"" "\ """'rf'/"í

22.1.- La disposició es l'acte mitjanpant el qual s'acorda la realitzadó de despeses, autoritzades préviament,

per un import que es determina exactament.

22.2.- Els órgans que son competents per aprovar la disposició de despeses serán els mateixos que
s'assenyalen a 1'article anterior.

22.3.- Si a 1'inici de 1'expedient de despesa es coneix la quantitat exacta i el nom del perceptor, les fases
d'autorrtzac¡ó i de disposició s'acumularan i es tramitará el document comptable AD.

Article 23.- Reconeixement de 1'Obligació.

23.1.- El reconeixement de 1'obligació es 1'acte mitjan^ant el qual es declara 1'existéncia d'un crédit exigible

contra 1'Ajuntament per part d'un creditor cert derivat d'una despesa autoritzada i compromesa.

23.2.- El reconejxement de les obligacions correspon a la Junta de Govern local, llevat els casos de máxima
urgencia que podrá realitzar-ho 1'Alcaldia.

23.3.- Es competencia de 1'Alcalde el reconeixement d'obligacions diferents de les referidas ai punt anterior,
sempre que siguin conseqüéncia de compromisos de despeses adquirits legalment.

23.4.- Quan el reconeixement d'obligacions sigui una conseqüéncia necessária de la realització efectiva d'una
despesa en exercicis anteriors, el compromis de la qual no s'hagués autoritzat, la seva aprovació
correspondrá al Pie de 1'Ajuntament.

23.5.- La fase de reconeixement d'obligacions exigeix la tramitació del document comptable "O" o
potestativament 1'emissió de llistats cTobligacions reconegudes i aprovades. Uaprovació de factures es
comptabilitzará com a documents O.

23.6.- Quan, per la naturalesa de la despesa, les fases d'autorització-disposició-reconeixement siguin
simultánies, apuestes es podran acumular i es tramitará el document comptable ADO.

23.7.- Rebudes les factures del Registre, la Intervenció de Fons les fiscalitzará i comptabilitzará, formará un
llistat per tal de poder ser aprovades per la Junta de Govern local. A mes serán conformades, per part del

regidor al que correspongui el servei que ha originat la despesa, juntament amb el Cap del Servei
corresponent, sota la rúbrica: "Es dona conformitat a la factura, per auant les obres, servéis o
subministraments que hi consten han estat fefaenment rebuts i coincideixen en preus, materíals i se/ve/s a/s
detalláis a la factura, en proya de conformitat i recepció materíal de la despesa siijnen: El reaidor deleciat del
servei i el Funcionan encarreaat del sen/ei.". Aquesta conformitat implica que es dona per comprovada la
recepció material de la despesa. No obstant, mitjangant control financer, es podrá efectuar comprovacions
materials de diferents subministraments. Peí que fa a les inversions, en aquelles en que es faci una acta de
recepció de les mateixes, hi assistirá de manera obligatoria 1'lnten/entor o un funcionan delegat peí mateix, la
no convocatoria del mateix implicará que les obres no es troben per comprovades i no es retornará cap fianpa
fins que es regularitzi aquesta recepció.

23.8.- L'aprovació de factures es materialitzará mitjan^ant diligencia signatura, que constaran en la relació
que elabori Intervenció.

23.9.- Peí que fa a les certificacions d'obra corresponents a obres adjudicades per 1'Ajuntament, es
presentaran conformades pels Servéis Técnics Municipals, seguint la tramitació prevista d'acord en els

apartáis anteriors.

23.10.- Aplicació práctica de la Llei 3/2004 i Llei 15/2010 de mesures de lluita contra la morositat.

Per la determinado del termini de pagament de factures i certificacions es donará compliment a alió que
consta a tal efecte a la Llei 15/2010 per a cadascun deis exercicis.
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Si en les factures o certifícacions existissin errors o deficiéncies, el termini comptará des de que se esmenin i
1'Ajuntament rebi la factura correcta.

Amb la periodicitat deis informes trimestral sobre execució del pressupost es donará compliment a 1'establert
a l'art.4t i 5é de la Llei 15/2010 de modificado de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comerciáis, amb les limitacions que pugui suposar
mentrestant no es disposi de 1'adaptació del programa informátic.

Article 24.- Documents suficients per al reconeixement de 1'Obligació.

24.1.- Per a les despeses del Capítol I s'hi observaran les regles següents:

a) Les retribucions básiques i complementáries del personal eventual, funcionan i laboral (articles 10, 11,
12 i 13) es justificaran per mitjá de les nomines mensuals, en les quals constará diligencia del Cap de
Personal, acreditativa de qué el personal relacionat ha prestat efectivament servéis en el període a
que correspon la nómina o está en alguna de les situacions que meriten el seu cobrament d'acord a la
legislado vigent i conveni o acord municipal aplicable. Cas que s'hagin efectuat objeccions de la
Intervenció General al contingut de la nómina aquesta haurá de ser aprovada per resolució de la
Presidencia. En la resta deis casos el document de la nómina será sufident peí seu pagament.

b) L'aprovació de la convocatoria per a proveir places o llocs de treball vacants suposa 1'autorització de
despesa per 1'import máxim possible segons el calendan previsible del procés de selecció, previa
fiscalització de la Intervenció.

c) Les propostes de nomenament de funcionaris, nomenament de personal eventual, contractació de
personal laboral o incorporado de funcionaris en comissió de servéis, suposen el compromis de
despesa, quan correspongui a la resolució d'una convocatoria previa, i document AD en la resta de
casos, sempre amb fiscalitzadó previa de la Intervenció.

d) Les remuneracions variables que es proposin abonar en la nómina suposen compromis de despesa i
calará tramitar document AD, sempre amb fiscalització previa de la Intervenció. Les indemnitzacions
per desplagaments i les gratificacions per treballs extraordinaris i d'altres sobre les que així ho exigeixi
la normativa interna reguladora, requerirán la previa autorització. En tots els casos, la tramitado
requerirá proposta del Servei de Recursos Humans i decret d'aprovació. Les nomines teñen la
considerado de document O.

e) Les quotes de la Seg. Social es justifiquen mitjangant les liquidacions corresponents, que tindran la
considerado de document O.

24.2.- Per a les despeses del capítol II, béns corrents i servéis, s'exigirá, amb carácter general, la presentado
de factura amb copia del document D o AD.

Les despeses de dietes i locomoció (article 23),una vegada s'ha justificat la despesa, originaran la tramitado
de documents ADO, 1'expedició deis quals s'efectuará a Intervenció i que calará aprovar la Junta de Govern
local.

Totes aquellos factures o certificadons presentades durant el periode de vigencia del pressupost,
corresponents a 1'exercici anterior amb compromís degudament adquirit, i que al tancament d'aquest no
constaven com a obligació reconeguda (fase O), será necessari per a la seva aprovació un informe del
departament corresponent en el que s'indiquin les causes per les quals no es va tramitar i imputar la despesa
realitzada a 1'exercici de procedencia.

Les obligacions que es generen per venciments periódics de les quotes de renting, es podran tramitar amb la
confomnitat del responsable corresponent, indicant que s'adapta exactament al contráete vigent.

24.3.- Per a les despeses financeres (capitols III i IX) s'observaran les regles següents:

a) A 1'inici de 1'exercici Tresoreria emetrá els documents RC corresponents a cada préstec concertat
d'acord amb les dades del quadre d'amortització provisional.
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b) Les despeses per interessos i amortització que originin un carree directe en compte bancari s'hauran
de justificar amb la conformitat d'lntervenció al seu ajust al quadre financer. Es tramitará document O
per Intervenció.

c) De la mateixa manera es procedirá respecte altres despeses financeres, si be la justificado será mes
completa i el document O s'haurá de suportar amb la copia deis documents formalitzats, o la liquidado
d'interessos de demora.

24.4.- En les transferéncies i subvencions, corrents o de capital, que 1'Ajuntament hagi de satisfer, es
comptabilitzará el document AD quan s'acordi 1'atorgament. En aquest cas, s'estará al que disposa a 1'article
32 referent a tramitado d'aportacions, subvencions i transferéncies.

Si el pagament de la transferencia estigués condicionat, la tramitado del document s'efectuará peí
compliment de les condicions fixades, pero en qualsevol cas es comptabilitzará el document O al tancament
de 1'exercici i tindrá una validesa máxima fins al 30 de mar? de 1'exercici següent. Sino s'ha justificat en aquest
termini es donará directament de baixa.

24.5.- En relació a les despeses d'inversió (capítol 6), calará la documentado prevista a 1'article anterior.

24.6.- Per al pagament d'adquisidó cTaccions (capítol 8) s'ex¡g¡rá que aquestes, o un resguard válid, estiguin
en poder de la corporació.

24.7.- UAjuntament podrá concedir bestretes ais seus treballadors en les condicions que determini el Conveni
Laboral i 1'Acord Sobre Condicions de Treball deis Funcionaris, sempre amb la limitado de la disponibilitat
pressupostária. No obstant s'haurá de donar compliment el següent requisit "No es podrá atorgar una nova
bestreta a un mateix empleat, si sumant aquesta a 1'import inicial d'altres que se n'hagin atorgat i estiguin
en procés de devolució, superi el máxim establert en el Conven! Laboral i 1'Acord Sobre Condicions de
Treball deis Funcionaris".

La concessió de bestretes al personal generará la tramitació del document extrapressupostari a partir del
decret de concessió, instat peí Servei de Personal. Calará adjuntar la petició de 1'interessat i la diligencia de
la Cap de Personal, que acrediti que la seva concessió s'adapta a la normativa.

24.8.- D'acord amb alió que preveu 1'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura

electrónica i creació del registre comptable de factures del sector públic, aquest ajuntament exclou
1'obligació de facturado electrónica ais proveídors les factures deis quals no superin 1'import de 5.000

euros.

Article 25.- Ordre de Pagament.

25.1.- L'ordre de pagament es l'acte mitjanpant el qual el qui ordena els pagaments, sobre la base d'una

obligado reconeguda i liquidada, expedeix 1'ordre de pagament corresponent.

25.2.- Les ordres de pagament de 1'Ajuntament corresponen a 1'Alcalde, sense perjudici de la seva delegació

en favor de la Junta de Govern local o regidor d'Hisenda.

25.3.- En els organismes autónoms, la competencia d'ordenar un pagament correspon al President.

25.4.- Amb carácter general, 1'ordre de pagament s'acordará juntament amb el reconeixement de 1'obligació, si

be la seva plena efectivitat queda supeditada al pía de disposicions de la Tresoreria Municipal.

En el supósit de no existir un Pía de disposicions la realització material deis pagaments efectius s'efectuará
per la Tresoreria municipal, en 1'ordre de prelació es prioritzará el pagament de les despeses de personal, les
financeres i les corresponents a exercicis anteriors, establint per a la resta com a norma general, 1'antiguitat
del deute.

25.5.- Si la naturalesa o la urgencia del pagament ho requerejxen, 1'ordre es podrá efectuar individualment i
avanpar-se la seva plena efectivitat.

Diligencia: Aprovat peí Pie de 1'Ajuntament
en sessió duta a terme en el día de la data.

Torredembarra. 22 de desembre de 2016 |^ ^
El Secretan, Rgael OphBBI Iranzo , v^
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25.6.- La realització material del pagament efectiu s'acreditará mitjan^ant qualsevol deis sistemes previstos a

en la normativa a tal efecte com transferencia bancária, xec, en metál-lic, domiciliado bancária, etc.

25.7.- El perceptor del pagament será, en tot cas, aquella persona, física o jurídica, a favor de la qual s'hag¡
aprovat el reconeixement de 1'obligació. Només s'atendrá el pagament a persona diferent de 1'aprovada en el
supósit de cessió deis drets de cobrament de certificacions o factures.

La possibilitat d'aquesta cessió ve regulada en 1'article 218 del RDL 3/2011, de 14 de novembre peí qual
s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Les certificacions i les factures no son titols-valors amb carácter abstráete sino títols o crédits causáis, es a
dir, que porten com a causa previa un contráete administratiu. En conseqüéncia, totes les excepcions i
objeccions que 1'Ajuntament pugui oposar contra el cedent, podran fer-se també contra el cessionari, inclús
quan les excepcions i objeccions sorgeixin o siguin conegudes amb posterioritat a la cessió.

Els crédits origináis per les certifjcacions i les factures, cTacord amb la legislació vigent, son embargables
per qualsevol órgan judicial o administratiu que legalment tingui potestat per a fer-ho. Aquesta
embargabilitat no resulta afectada peí fet de que existeixi una cessió deis drets de cobrament. Si un órgan
judicial o administratiu embarga el crédit d'un document de cobrament, 1'Ajuntament complirá 1'ordre

d'embargament, i es limitará a comunicar-ho al cedent i al cessionari.

Si el cedent té deutes ven^uts pendents de pagament amb 1'Ajuntament, aquest pot compensar d'ofici els
deutes reciprocs si ha conegut la cessió pero si ha oposat; tot aixó en aplicació de 1'article 1198 del Codi
Civil. En el supósit d'oposició, s'ha de notificar de manera fefaent (es a dir, amb constancia de 1'avfs de
recepció), al cedent i al cessionari, que tot i que s'ha rebut la comunicació de la cessió, 1'Ajuntament s'hi

oposa.

Perqué tingui eficacia la cessió deis drets de cobrament de les certificacions i les factures cal que es
compleixin els requisits i trámits següents:

a) Cal que s'hagi aprovat el reconeixement de 1'obligació enfront el cedent i disposar d'informe del
Tresorer Municipal acreditant que no tingui deutes en Executiva fins el moment de la cessió.

b) La cessió s'ha de comunicar de manera fefaent a la Intervenció General Municipal. Tindrá efectes a
partir del tercer día hábil d'aquesta comunicado.

c) El cedent i el cessionari han d'estar identificats amb les següents dades: nom, NIF. o CIF., adrega,
número cTofidna en el cas de les entitats financeres i, en el cas que sigui una persona jurídica, el nom
i el D.N.I. de la persona representant/apoderada.

d) En el document de cessió, el cedent i el cessionari han de manifestar expressament que coneixen i
accepten el contingut de les presents normes. Aixi mateix, en el document de cessió s'hi fará constar
el número de compte corrent (amb tots els digits que el determinen: entitat financera-oficina-control-
compte) que el cessionari designa per a rebre mitjan^ant transferencia 1'import de la certificació o
factura objecte de cessió.

e) Si la cessió s'efectua en un document diferent de la certificació o factura, caldrá que s'identifiqui amb
claredat aquesta última, expressant el número de certificació o factura, contráete a que es refereix,

data i import.

Si la cessió s'efectua incomplint algún deis trámits o requisits expressats en la norma anterior, 1'Ajuntament
actuará de la següent forma:

a) Suspendrá cautelarment el pagament de la certificado o factura al cedent titular del crédit.
b) El requerirá perqué en el termini de 10 dies hábils esmeni el defecte observat, amb 1'advertiment de

qué transcorregut aquest termini la cessió es considerará com a no feta.

No s'acceptaran cessions generáis per a tot un contráete ni cessions de futur. La cessió s'ha d'efectuar per
a cada certificado o factura en concret.
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Uórgan competent per fer la "presa de rao" sobre el document de la cessió es 1'lnterventor General de
1'Ajuntament o funcionan en qui delegui, o, en el seu defecte, el que el substitueixi. La "presa de rao" es un
acte degut de carácter reglat que 1'administració realitza amb efectes merament interns i en cap cas equival
a un acte de consentiment de la cessió o de renuncia anticipada d'excepcions que, ineludiblement, la
comprometí a realitzar el pagament al cessionari.

CAPÍTOL 111 - PROCEDIMENT ADMINISTRATIU

Article 26.- Autorització (A) - Disposició (D).

26.1.- En aquellas despeses que han de ser objecte d'un expedient de contractació, es tramitará a l'inici de
1'expedient document A, per import del cost del projecte o pressupost elaborat pels Servéis Técnics.

26.2.- Un cop conegut 1'adjudicatari i 1'import exacte de la despesa es tramitará document D, pertanyent a

aquest grup, entre d'altres, els que es detallen:

a) Realització d'obres d'inversió o de manteniment.
b) Adquisició d'immobilitzat.
c) Altres, la naturalesa deis quals aconsella la separació entre els actes d'autorització i disposició

Article 27.- Autorització i disposició.

27.1.- Les despeses que responen a compromisos adquirits legalment per la corporació, originaran la
tramitado d'un documentAD (Annex 1) per l'import de la despesa imputable a 1'exercici.

27.2.- Pertanyen a aquest grup els que es detallen a continuado:

a) Les despeses plurianuals, per 1'import de 1'anualitat compromesa.
b) Els arrendaments.
c) Els contractes de tracte successiu (neteja, recotlida d'escombraries, manteniment de 1'enllumenat,

etc.)
d) Els interessos de présteos concertats.
e) Les quotes d'amortització de présteos concertáis.
f) Subvencions nominatives
g) Aportacions a Organismes Autónoms i Societats Mercantils.

Els documents "O" es tramitaran quan la realització de 1'obra, la prestado del servei o 1'adquisició del be

contractat siguin efectives.

27.3.- El model Normalitzat d'AD, que será aprovat anualment juntament amb les Bases d'execució del
Pressupost, será el document indispensable per a la contractació administrativa deis anomenats contractes
menors, comptará obligatóriament amb la signatura del regidor competent per a la gestió de la despesa i
de la fiscalització del titular de la intervenció, que haurá de contenir la corresponent aplicació
pressupostária i 1'ordinal de 1'assentament comptable.

27.4.- La regidoria d'0bres i Servéis podrá gestionar el subministre de materials i diversos elements de

ferretería o construcció de petita quantia, mitjan^ant la utilització de vais degudament conformats peí Cap
de la Brigada d'0bres i Servéis, tot atenent al límit de 100,00 euros per subministre.

No podran utilitzar-se diversos vais de lliurament, en un mateix dia i corresponents al mateix objecte de
subministre, amb la finalitat de dividir el cost total de quant es necessita en fraccions inferiors o iguals ais
100 euros de cada val. En aquests casos caldrá gestionar el corresponent subministre mitjangant el
formulan d'Autorització de Despesa.

El model es reprodueix a continuado: DHigéncla.AProval^el-pte, de rAjuntemenl<
en sessió duta a terme en el día de la data.,/y,

Torredembarra, 22 de desembre de 2016;
El Secretan, F^el Qp<?tíél lranzsL__-—.|-^.
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i'^
151

5: ^

l.-sH

Numl

Data I

Rsgldoria

ProveYctor

Cost (IVA indns)

Destinado del material

8'acomt>any3 glbaró dstsllal, isnt pei que fs s(s protíucfet; iliu^is <,on-i tlurs preus.

í:u'K'ic'f)an íf? Qfsífons 6f wttm¡ni^ió. Csp o encswQat QW fsuiwtízs,

Article 28.- Autorització-disposició-obligació.

28.1.- Les adquisicions de béns concrets i altres despeses que no están sotmeses a un procés de
contractació, en qué 1'exigibilitat de 1'obligació pot ser immediata i només per a casos urgents i amb carácter
excepcional degudament raonat i motivat originaran la tramitado del document ADO.

28.2.- A aquest grup pertanyen les següents:

a) L'adquisició de material fungible.
b) Les dietes.
c) Les despeses de locomoció.
d) Els interessos de demora.
e) Altres despesesfinanceres.
f) Les bestretes reintegrables a funcionaris
g) Despeses diverses amb un import inferior a 1.000 Euros en les que hi concorrin les característiques

que s'assenyalen al punt 1.

28.3.- Els subministraments deis conceptes 221 i 222 originaran la retenció de crédit a l'inici de 1'exercici

per 1'import estimat deis consums, amb 1'objectiu d'assegurar la reserva corresponent. Quan es presentin
els rebuts per consums efectius, es tramitará el document ADO.

Article 29.- Normes especiáis per a determinades despeses.

29.1.- La despesa definitivament fixada per a 1'execució d'una obra es la determinada peí tipus
d'adjudicació, segons que resulti de la subhasta, concurs o procediment negociat, i representa el preu de
1'obra concreta a qué es refereix, segons els elements i detalls deis seus respectius projectes i
pressupostos, tret cTalló disposat sobre la revisió de preus.

Laugment de despeses per modificació de 1'objecte del contráete caldrá ajustar el procediment adient al
que disposa el Text Refós de la Llei de Contractes de! Sector Públic.

29.2.- Les certificacions d'obra, com a documents económics que es refereixen a la despesa general per
1'adquisició d'aquelles en determinat període, hauran de justificar-se mitjan^ant les relacions valorades en
qué es fonamenten, les quals tindran la mateixa estructura que el pressupost de 1'obra i expressaran,
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mitjangant símbols númenes o alfabétics, la correspondencia entre les partides detalladas en un i altre
documents; havent-se de sotmetre a 1'informe de la Intervenció, quant a consignado i garanties, abans de
ser aprovades.

29.3.- En el supósit que no es disposi, a la presentado i aprovació del Pressupost, del document en el qual
es reconeix a la Corporació el dret a subvenció o aportació, no podrá iniciar-se la contractació i el
pagament de les corresponents obres o servéis, fins que no s'incorpor¡, a 1'expedient, el document indicat.

La contractació d'obres que es financin amb operado de préstec es podrá iniciar una vegada concedida
1'autorització adienf per part de la Generalitat de Catalunya, si escau. Les obres finangades amb alienado
de patrimoni podrá comenpar-se quan s'hagi iniciat el procediment adient.

Article 30.- Despeses de personal.

30.1.- Quant a les despeses del capítol I, s'observaran les regles següents:

a) Uaprovació per part del Pie de 1'Ajuntament de la plantilla i la relació deis llocs de treball, comporta
1'autorització de la despesa que prové de les retribucions básiques i complementáries. Peí seu import,
corresponent ais llocs de treball ocupáis efectivament, es tramitará, a comen^aments de 1'exercici, el
documentAD.

b) Les nomines mensuals faran la funció de document O, s'hauran d'aprovar mensualment mitjangant
Decret cTAIcaldia o President d'organisme autónom, aixl com per acord de la Junta de Govern Local
en cas de delegado.

c) En quant a la resta de despeses del Capítol I, si son obligatoris i coneguts a principi d'any, es
tramitará el corresponent document AD.

Quant a les quotes de la Seguretat Social, a 1'inici de 1'exercici es tramitará un document AD per un import
igual a les cotitzacions previstos. Les possibles variacions originaran documents complementaris a
1'original.

30.2.- El pagament en virtut de nomines de les atencions en personal s'atendrá ais següents requisits:

a) La unitat gestora de Recursos Humans, acreditará, al peu de la Proposta d'aprovació de la nómina,
que els funcionaris i personal laboral que hi son compresas han prestat els servéis que es
retribueixen, ensems que podrá recaptar la conformitat deis caps de dependencia.

b) Les nomines s'hauran de tancar el dia 20 de cada mes i hauran d'estar en la intervenció municipal
amb una antelació mínima de 5 dies hábils anteriors al día 28 del mes perqué pugui intervenir-lo i
expedir el manament abans de dos dies hábils per 1'acabament de cada mes.

c) Uexpedient de nómina requerirá cfinforme motivat del cap de servei i haurá d'adjuntar-se el següent:

1- Quadre resum de les partides pressupostáries a aplicar els crédits de personal merítats.
2- Documentado que pos; de manifest la informado aritmética portada a terme mitjangant el

quadre total de la nómina amb el que resulti del mes anterior mes la suma algebraica de
tes varíacions incloses en la nómina del mes.

3- Justificado documental de les altes, baixes i qualsevol incidencia que afecti a la nómina.
4- Motivado de que les retríbucions básiques i complementáríes liquidades es troben

adequades alió previst en la Llei General de Pressupostos (LGP) i a la RLTen vigor.
5- Justificado de que les retríbucions ni fixes ni periódiques que es liquiden conjuntament

amb la nómina consten amb acte administratiu que les acordin, i a mes:
('. Relacions acreditatives deis freballs efectivament realitzats lora de la jornada habitual de

treball conformades pete respectius caps de serve/ i proposta resum signada peí sen/e; de
Recursos Humans.

ii. Proposta d'assignació a cada empleat signada peí responsable del departament i per la
regidoría de la seva área, amb justificado de 1'especial rendiment, 1'activitat extraordinaria i
/interés (' la iniciativa amb qué el funcionan exerceix la seva feina (art.171 del D 214/1990)

Diligencia: Aprovat peí Pie de 1'Ajuntarnent
en sessió duta a terme en el día de la data' ,.

'ssss^gs"'

Ton-edembarra, 22 de desembre de é016 j-'
El Secretan, ^a^ael Qphoi9 lr§Dz<i-4--—-—i^s.
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d) Uentrada en nómina s'acreditará mitjanpant copia del títol i de la diligencia de presa de possessió,
estesa en paper comú, i a falta del primer, es transcriurá en la credencial 1'esmentada diligencia en
igual forma.

e) Totes les nomines portaran la firma del Tresorer. A mes al llistat de les nomines hi constará el vist-i-
plau de 1'ordenador de pagament i l'"intervingut i conforme" de I'Interventor. El receptor firmará el "He
rebut" a cada nómina i el seu nom llevat deis casos en qué el pagament s'efectuará mitjan?ant
abonament en el compte bancari.

30.3.- Es doten les places de la plantilla d'acord amb el que está establert a la Llei de Pressupostos
Generáis de 1'Estat i altres disposicions aplicables a les Corporacions Locáis.

30.4.- Peí personal laboral, la dotado pressupostária s'efectuará cTacord amb els conceptes retributius

establerts a la Plantilla i la Relació de llocs de treball, i la previsto de 1'augment que assenyala la legislado
sobre Pressupostos Generáis de 1'Estat o Conveni col-lectiu aplicable.

30.5.- Dins deis crédits pressupostaris consignats, peí Sr. Alcalde President, i sense perjudici de les
delegacions que al efecte pugui atorgar, podran meritar-se al personal funcionan i laboral quantitats peí
concepte de gratificacions, cfacord amb la negociació col-lectiva que s'estableixi per a aquest concepte.

30.6.- Es procurará que tots els treballs extraordinaris siguin abonats en la nómina mensual, evitant-se en
la mesura que sigui possible, la confecció d'altres nomines i pagaments individualitzats.

30.7.- Les despeses d'utilització de vehides i les indemnitzacions per viatges en interés del municipi es
podran fer efectives d'acord amb 1'import conegut i justificat quan es tracti de membres de la Corporació. En
el cas de funcionaris, empleats i membres de la Corporació s'aplicará la legislació vigent peí que respecta a
1'allotjament i manutenció, i el preu per km d'acord amb el que fixi la Llei de Pressupostos en cada moment,
amb un mínim de 0,19 €/km.

A aquests efectes, s'estableixen les següents distancies de realització mes freqüent que es computaran ais

efectes del cálcul de les despeses de desplapament:

Tarragona, añada i tornada .............................30 km

Barcelona, añada i tornada............................200 km

El Vendrell, añada i tomada.............................30 km

Reus, añada i tornada......................................60 km

Salou, añada i tomada .....................................40 km

No obstant aixó, es podran abonar ais funcionaris despeses d'allotjament i manutenció en base ais
justificants aportáis en cada cas.

Les dietes per participado en Tribunals d'0posicions o Concursos o altre Órgans encarregats de la
selecció de personal es satisfarán d'acord amb la legislado vigent.

En tot cas, qualsevol tipus d'indemnització al personal de la Corporació es realitzará, preferentment,
juntament amb 1'expedient mensual de la nómina, ais efectes del seu coneixement i control per part de
1'área de Recursos Humaos, aixi com peí criteri d'unificació deis expedients de la mateixa tipologia.

Article 31.- Indemnitzadons per rao del servei: MEMBRES DE LA CORPORACIO

31.1.- La retribució Integra per l'any 2017 amb dedicació exclusiva es fixa en 40.000 Euros bruts anuals per
a 1'Aicalde - Presiden! de la Corporació, la qual es distribuirá en dotze pagues iguals. Aixi mateix, les
dedicacions deis regidors, que serán parcials, amb una dedicado mínima del 70%, tindran una retribució
anual de 18.000 €, la qual es distribuirá en dotze pagues iguais.

Les quantitats que percebran els membres de la Corporació, en concepte cTassisténcia a Consells Plenaris,
Juntes de Govern local, Comissions cTestudi, informe i consulta general o Especiáis de comptes, serán les
següents:
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Diligencia: Aprovat peí Pie de 1'Ajuntament
en sessió duta a terme en el día de la data.

Torredembarra, 22 de desembre de 2016
El Secretari, R^fagt Orit^uél \rsess- —1—•^-T^^—.^^

Pie de 1'Ajuntament 550 €
Juntes de Govern Local 200 €
Comissió cTestudi, informe i consulta General / 150€
Especial de comptes

31.2.- Es justificaran les assisténcies mitjanyant document emés peí Secretan de 1'Órgan Col-legiat.

Article 32.- Tramitado cTaportacions i subvencions.

32.1.- En el cas cfaportacions obligatóries a altres administracions, si l'import es coneix a l'inic¡ de 1'exercici,
es tramitará un document AD.

32.2.- Si no es conegués 1'import de 1'aportació obligatoria, s'instará la retenció de crédit per la quantitat
estimada.

32.3.- Les subvencions al benefician de les quals s'assenyali expressament al pressupost, originaran, a
1'inici de 1'exercici, la tramitado d'una AD.

32.4.- Altres subvencions originaran un document AD en el moment del seu atorgament.

32.5.- La concessió de qualsevol tipus de subvenció requerirá la formació d'un expedient on hi constin el
destí deis fons i els requisits necessaris que s'han de complir perqué es pugui procedir ai pagament.

32.6.- Perqué 1'ordre de pagament de la subvenció es pugui expedir, es imprescindible que el servei gestor
acrediti que s'han complert les condicions exigides en 1'acord de concessió.

Si aquestes condicions, per la seva naturalesa, s'han de complir després de percebre el fons, el servei
gestor detallará quin es el periode de temps, en qué, en qualsevol cas, les condicions s'hauran de complir.

32.7.- En aquest últim cas, la Intervenció registrará aquesta situado de fons pendents de justificació per tal
cfefectuar el seu seguiment i propasar les mesures que s'escaiguin.

32.8.- Amb carácter general, per tal de regular la justificado de les subvencions, a mes del que disposa el
Reglament regulador de 1'activitat de foment de 1'Ajuntament de Torredembarra i deis seus organismes
autónoms (BOPT 146 del 26juny de 2001), s'estará a les següents disposicions:

a) Caldrá la presentado d'un estat d'ingressos i despeses de 1'activitat subvencionada una vegada
finalitzada la mateixa, signat amb la conformitat del membre autoritzat de 1'entitat a tal efecto, per tal
d'establir el resultat económic de 1'activitat subvencionada.

b) Ais efectes del cálcul deis ingressos de 1'activitat subvencionada no es computará en cap cas els
provinents de les quotes o aportacions deis socis.

c) Els justificants de les despeses que es presentin hauran de ser, en tot cas, documents origináis sobre
els quals la tntervenció de Fons estendrá una diligencia de fiscalització deis justificants a la finalitat
per a la qual han estat aplicáis.

d) Els documents justificatius de la despesa que presentin irregularitats (esmenes, fotocópies, manca de
la rao social de la persona que presta el servei, etc), no es tindran en consideració ais efectes del
cálcul del balan? económic de 1'activitat.

e) En el cas que els justificants aportats i el balang económic de 1'activitat suposin una subvenció
atorgable dlmport inferior al préviament autoritzat, es reduirá automáticament la xifra fins a arribar al
limit fixat al Reglament regulador de 1'activitat de foment de 1'Ajuntament de Torredembarra i deis seus
organismes autónoms (BOPT 146 del 26.juny.2001). S'haurá de teñir en compte en la justificado
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1'efecte de 1'aplicació de 1'IVA. En cas de tractar-se d'entitats que son subjectes passius no se
subvencionará ni s'acceptará com a justificant 1'import de 1'IVA suportat per 1'entitat.

f) Per al reconeixement de 1'autorització i la disposició (AD) per part de la regidoria corresponent de
1'atorgament de la subvenció, caldrá una resolució de 1'órgan competent, fiscalitzat préviament per la
Inten/enció de Fons.

g) El reconeixement de 1'obligació comptable i 1'ordre de pagament es realitzará una vegada la Intervenció
de Fons hagi fiscalitzat elsjustificants presentáis d'acord amb 1'establert ais apartáis a, b, c, d, i e.

32.9.- El perceptor de qualsevol subvenció haurá cTacreditar que no deu res a la Hisenda Municipal. Aquest

punt es justificará per mitjá d'un certificat expedit peí tresorer.

32.10.- Quan el benefician tingui un deute venput, líquid i exigible, 1'Ajuntament podrá acordar-ne la

compensado.

32.11.- Reintegrament.- Uncompliment de 1'obligació de justificado de la subvenció o la justificació
insuficient de la mateixa, aixi com la concurrencia deis supósits previstos a 1'article 37 de la Llei General
donará lloc al reintegrament previst ais capftols I i II, del títol II de la Llei 38/2003. Es tindrá en compte
també el capítol I del Títol III del R.D. 887/2006.

Les quantitats a reintegrar tindran la considerado d'ingressos de dret públic, resultant d'apllcació per al seu
cobrament el previst en la Llei General Pressupostária i en el Reglament General de Recaptació. Els
procediments per a 1'exigéncia del reintegrament de subvencions tindrá sempre carácter administratiu.
Uórgan concedent, a proposta del Departament gestor, será el competent per exigir del benefician el
reintegrament de subvencions, garantint-se en tot cas el dret de 1'interessat a 1'audiéncia.

32.12.- La referencia a Ajuntament de Torredembarra, s'ha d'entendre estesa ais Organismes Autónoms
Municipals.

32.13.- Es podrá retenir per part de 1'Ajuntament les quantitats endeutades a organismes autónoms i
empreses municipals com a conseqüéncia de servéis prestáis per aquestes a les entitats perceptores de
subvencions municipals.

32.14.- Per tot alió que no estigui regulat en aquestes Bases amb referencia a les subvencions s'aplicará el
Reglament regulador de 1'activitat de foment de 1'Ajuntament de Torredembarra i deis seus organismes

autónoms (BOPT 146 del 26.juny.2001)

32.15.- S'incorpora com annex III les bases

Article 33.- Despeses d'inversió.

33.1.- Uautorització de despeses de primer establiment, i les d'ampliació o millora, queda condicionada al
resultat previ deis estudis corresponents d'adequació a la legalitat.

33.2.- A 1'expedient s'haurá d'adjuntar, en qualsevol cas, la documentado següent:

a) Projecte, plánols i memoria.
b) Pressupost, que contindrá la totalitat del cost. Si calgués efectuar obres d'urbanització, s'avaluará el

cost de les mateixes.
c) Plec de condicions.
d) Constancia de la incoado de 1'expedient d'imposició de contribucions especiáis o adjuntar un informe

sobre la improcedencia.
e) Amortització i raonament de la vida útil estimada.
f) Estimado de les despeses de funcionament i consen/ació en exercicis futurs. Aquestos quantitats

serán informades per Inten/enció quant a la possibilitat de cobertura durant els anys successius.

g) Proposta d'aplicació pressupostária.
h) En cas que 1'actuació comporti compromisos d'¡nversió per a exercicis futurs, caldrá 1'informe favorable

d'lntervenció relatiu al compliment del que s'estableix a l'art.35.
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33.3.- Els servéis gestors presentaran un calendan de realització deis projectes inclosos al capítol VI,
exceptúan! les adquisicions de material inventariable, on s'hi detallaran les següents dades mínimes:

a) Dates d'encárrec i conclusió del projecte.

b) Data cfaprovació del projecte.
c) Data d'adjudicació.
d) Data d'inici de 1'obra.
e) Data del primer certiflcat.
f) Ritme cfexecució de la despesa.
g) Data de lliurament de 1'obra.

Diligencia: Aprovat peí Pie de 1'Ajuntament
en sessió duta a terme en el día de la data.

Ton-edembarra, 22 de desembre de2W
El Secreta?, Ra^el'OrihyejJanzü/,.1-—-Sí.

Article 34.- Procediment negociat i contractes menors.

Els límits quantitatius del contráete menor i del procediment negociat son els següents:

Obres

Subminist i
servéis

Contráete
menor

inferior a
50.000 €
inferior a
18.000 €

Negociat

inferior a
200.000 €
Inferior a
60.000 €

Negociat + publicitat en
butlletins interns o en

internet

de 200.000 € i inferior a
1.000.000 €

de 60.000 € i inferior a
100.000 €

Contráete no subjecte a
regulado harmonitzada (a

adjudicar pels procediments
que corresponguln)

de 1.000.000 € i inferior a
5.186.000 €

de 100.000 € i inferiors a
207.000 €

Contractes
subjectes a
regulació

harmonitzada

a partir de
5.186.000 €
a partir de
207.000 €

Aquests Ifmits s'entenen exciosos d'IVA, i quedaran modificáis automáticament si aix! ho fes 1'Administració
de 1'Estat.

Article 35.- Despeses plurianuals.

35.1.- Podran adquirir-se compromisos de despesa que s'hagin cTestendre a exercicis futurs per finanyar
inversions, transferéncies de capital i transferéncies corrents que es derivin de convenís subscrits per la
Corporació amb altres entitats publiques o privades sense ánim de lucre, sempre que la seva execució
s'inici'1' en 1'exercici del 2014 i que el volum total de les despeses compromeses pels anys 2015,2016, 2017

i 2018 no superi els límits del 70, 60, 50 i 50 per 100, del crédit que es destini a la despesa en 1'exercici en
que s'inicia la seva execució.

35.2.- Es podran adquirir béns immobles el pagament parcial deis quals es difereixi fins a quatre anualitats,
dintre de les limitacions temporals i percentuals del punt anterior. Concretament, el volum de despeses
plurianuals que hom podrá autoritzar en els quatre anys següents, arriba a aquestes quantitats:

Art. Crédits iniciáis Límit Límit Límit Limit
61 0,70 0,60 0,50 0,50

35.3.- En el cas de contractes d'arrendaments, subministraments, assisténcia técnica, prestado de servéis i
execució d'obres de manteniment, els limits de despesa aplicable en els quatre anys següents son el 70,
60, 50 i 50 per cent, computáis sobre els crédits iniciáis deis articles corresponents en 1'exercici actual,
d'acord amb la vinculado establerta en aquestes Bases.

35.4.- Respecte a la competencia de contractació de les despeses a qué es refereixen aquest article caldrá

atendré al que disposa la Disposició addicional segona en el seu punt 14 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, peí qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

35.5.- En el cas cfarrendament de béns immobles o d'equips, calará un informe d'lntervenció en relació a
1'estimació de cobertura en exercicis futurs.

35.6.- Quant a les cárregues financeres, s'haurá de complir el que estableix la normativa vigent sobre

endeutament.
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35.7.- En casos excepcionals, el Pie podrá aprovar despeses plurianuals que s'hagin d'executar en
periodos superiors a quatre anys o les anualitats les quals superin les quantitats que resultarien d'aplicar
els percentatges regulats ais punt 1, 2 i 3.

CAPÍTOL IV - DESPESES A JUSTIFICAR.

Article 36 - Despeses que s'han de justificar.

36.1.- Només s'expediran orares de pagament que s'han de justificar amb motiu de despeses deis capítols
II i IV, el pagament de les quals no es pugui realitzar amb carree a bestretes de caixa fixa i en els que no
sigui possible disposar de comprovants abans de la seva realitzadó.

36.2.- Uimport de les despeses no podrá ser superior a 3.000 Euros, excepte que es tracti cTactivitats
esportives o culturáis per les quals no es fixa limit, i 1'autorització correspon a 1'Alcalde.

36.3.- Quant a la forma i el contingut de la justificado, cal que s'ajustin a les instruccions que emanen
cflnten/enció, tenint en compte, en qualsevol cas, que els fons només poden destinar-se a la finalitat per a
la qual es van concedir i que els comprovants hauran de ser documents origináis.

36.4.- De la custodia de fons se rTencarregará el perceptor.

36.5.- La tramitado deis lliuraments en qualitat de a justificar s'acomodará a les següents normes:

a) Es sol-licitará informe a la Intervenció sobre existencia de consignado a la corresponent partida
pressupostária, a mes practicará la retenció de crédit.

b) Si 1'informe de la Intervenció es favorable, 1'órgan competent, en ordre a les seves competéncies,
ordenará la despesa.

c) Només podran lliurar-se quantitats, en qualitat de a justificar-se, a 1'Alcalde o regidors de cada
departament. Tot i que aquest podrá delegar la recollida de les quantitats i gestió ais técnics que així
designi. La designia d'aquest haurá de ser degudament signada per 1'alcalde o regidor corresponent.
Cas contrari, haurá de ser decretat expressament per 1'Ordenador de Pagaments, fent constar
aquesta circumstáncia.

d) El compte justificatiu s'haurá de retre tan aviat com s'hagin invertit els fons rebuts i, en qualsevol cas,
en el termini máxim de tres mesas, salvat en el cas de tancament de 1'exercici, cessament o de
renovado de la Corporació. La justificado comportará que els perceptors hauran d'aportar a la
Intervenció els documents justificatius del pagament, i 1'extracte del compte restringit, en el seu cas,
reintegrant les quantitats no invertides. Transcorreguts els 3 mesas s' haurá de reintegrar la quantitat
que no hagi estat utilitzada, sense perjudici de sol-licitar de nou el que sigui necessari.

e) Ha de rendir-se el compte oportú de tota quantitat percebuda en qualitat de a justificar, acompanyat
delsjustificants. El compte el rendirá la persona que hagi percebut la quantitat a justificar.

f) Es obligat rendir compte en el termini de 20 dies, comptats a partir d'aquells en qué s'hagi disposat de
la totalitat de la quantitat percebuda.

g) Quan s'hag¡ formulat la petició per a satisfer quantitats concretes només pendents de recollir els
justificants, el termini será també de 20 dies, comptats a partir d'aquell en qué s'hagi realitzat el
pagament.

h) Els comptes justificats s'aprovaran per 1'órgan competent segons les competéncies quant a 1'ordenació
de despeses. Cas de ser aprovat, es remetran a 1'lnterventor per a la seva incorporado al lliurament
corresponent.

i) La justificado deis Pagaments a Justificar es realitzará d'acord amb el model de justificació determinat
per la Intervenció, el qual haurá de contenir la conformitat de 1'habilitat, el/la regidor/a delegat/da i el
responsable de Tresoreria. (Annex 2)

j) La Intervenció posará personalment en coneixement de 1'Alcalde les relacions deis manaments de

pagaments pendents de justificar deis quals no s'hagi rendit el Compte oportú en el termini máxim
establert en aquestes bases.
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Diligencia: Aprovat peí Pie de 1'Ajuntament
en sessió duta a terme en el día de la data.

Torredembarra, 22 de desembre de 2016 /^.1,_..
El Secretan, Raf^ereiFÍhüéLlranzcr—"^ // .: •"-

Article 37 - Bestretes de caixa fixa. / / \ v "^
...^ '• \c

37.1.- De conformitat amb el que disposa a 1'article 73 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, teñen la

considerado de bestretes de caixa fixa les provisions de fons, de carácter no pressupostari i permanent,
que es realitzin a favor deis habilitáis que s'autoritzin per a 1'atenció immediata i posterior aplicado al
pressupost de 1'exercici en curs, de les despeses corrents de carácter periódic i repetitiu que individualment
no superin els 1.000€.

Els habilitáis de bestretes de caixa fixa serán autoritzats per 1'Alcatde o peí Coordinador de 1'Área de
Sen/eis Centráis, Economia i Hisenda a proposta del Tresorer municipal. Aixi mateix serán autoritzats pels
mateixos órgans els gestors que podran coincidir amb 1'habilitat.

37.2.- Els habilitáis per la percepció de bestretes de caixa fixa serán:

1°) UAIcalde, peí qual s'estableix una bestreta al seu favor de 3.000.- € amb la finalitat cfatendre
exclusivament despeses protocol-láries i trasllats.
Aquestos fons slngressaran en un "compte corrent restringit de caixa fixa d'Alcaldia" separat deis
anteriors, podent-se disposar d'aquells fons mitjan^ant targeta de débit a nom de 1'Alcalde.

2°) El Cap de compres, peí qual podrá establir-se una bestreta de caixa fixa per un import unitari
máxim de 500.- €.

3°) Altres que s'acordin peí regidor d'Hisenda.

37.3.- Els comptes restringits de caixa fixa figuraran en 1'Estat de Tresoreria de Ajuntament, i el seu control
s'efectuara que com a máxim trimestralment, i en tot cas abans del 31 de desembre, el Tresorer
col-laborará amb la Intervenció en el control de 1'estat de situació deis comptes corrents de bestreta de
caixa fixa, on figurin el saldo inicial del compte del període anterior, els ingressos i els pagaments
efectuáis.

37.4.- La rendido de comptes de la bestreta de caixa fixa es realitzará a mesura que les necessitats de
tresoreria ho aconsellin, procedint-se a la reposició deis fons amb aplicado ais conceptes pressupostaris a
qué corresponguin les quantitats justificades i per 1'import d'aquestes, previa presentació deis justificants i
aprovació per part de 1'órgan competent.

La fiscalització de les bestretes de caixa fixa es realitzará per la Intervenció préviament a la reposició deis
fons, a tal efecte, les factures i comprovants que sen/iran com a justificants serán origináis.

37.5.- Per la comptabilització se seguirán les normes següents:

a) A petició de la Tresoreria municipal, s'efectuaran retencions de crédit per import de la provisió
corresponent en aquelles partides pressupostáries en les quals s'hagin d'aplicar les despeses.

b) Una vegada aprovats els comptes justificatius de les despeses, en 1'expedició deis ordres de
pagament no s'ut¡litzaran les retencions de crédit efectuades, excepte quan el crédit fos insuficient, o

quan, per trobar-se molt avanzada 1'execució pressupostária o per altres raons, no procedis la
reposició de fons, aplicant-se en aquest cas les ordres de pagament a les respectives partides amb
carree a les retencions.

c) La justificació de les Despeses de Caixa Fixa es realitzará d'acord amb el modet de justificado
determinat per la Intervenció de Fons, el qual haurá de contenir la conformitat de 1'habilitat, el/la
regidor/a delegat/da i el responsable de Tresoreria. (Annex 2)

TITOL III - Sobre els ingressos

Article 38.- Tresoreria.

38.1.- La Tresoreria Municipal está integrada per tots els recursos financers de 1'Ajuntament i deis seus
órgans de gestió directa, tant per operacions pressupostáries com no pressupostáries.
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38.2.- La Tresoreria Municipal es regirá peí principi de caixa única.

38.3.- Dintre deis 15 dies següents al final del mes anterior es formulará arqueig deis fons existents a la
Tresoreria Municipal, donant compte a 1'lnterventor General i a 1'Alcalde.

38.4.- No es podrá efectuar cap entrada de fons de pressupostos o extra pressupostaris, sino mitjangant
1'expedició del corresponent document comptable, amb la pressa de rao per part de 1'lnterventor.

38.5.- Només s'acceptará la prestació de garanties davant la hisenda pública municipal les que
s'estableixin en la normativa tributaria per al cobrament de tributs i per a la resta d'obligacions respecte de
la hisenda pública:

a) Mitjangant fianpa en efectiu ingressada a la Caixa municipal de dipósits.
b) Mitjangant aval solidan prestat per bañe, caixa d'estalvis, cooperativa de crédit o societat de garantía

reciproca.

Article 39.- Pía de Tresoreria.

39.1.- Correspondrá el Tresorer elaborar el Pía Anual de Tresoreria, que es fará amb col-laboració amb la
Intervenció General Municipal.

39.2.- La gestió deis recursos liquids es realitzará amb el criteri d'obtenir la máxima rendibilitat i assegurar
en qualsevol cas la liquidesa immediata per al compliment de les obligacions en els seus venciments
temporals.

39.3.- Els recursos que es puguin obtenir en 1'execució del pressupost es destinaran a satisfer el conjunt
d'obligacions, excepte si es tracta dlngressos específics afectats a objectius determinats. Els que es
detallen a continuado teñen aquesta condició:

a) Operacions de crédit.
b) El producte de les alienacions de patrimoni.
c) Contribudons especiáis.
d) Subvencions finalistes.
e) Quotes cTurbanització.

En tot cas,i peí que fa a la tresoreria, es donará compliment al principi de caixa única.

Article 40.- Reconeixement de drets.

40.1.- El reconeixement de drets será procedent tan aviat com se sápiga que ha existit una liquidació a
favor de 1'Ajuntament, que pot procedir de la mateixa corporació, d'una altra administració o deis
particulars. En aquesta qüestió, s'obsen/aran les regles deis punts següents.

40.2.- En les liquidacions de contret previ, d'ingrés directe, es comptabilitzará el reconeixement de drets -
compte 430- quan s'aprovin aquestes.

40.3.- En les liquidacions de contret previ, ingrés per rebut, la comptabilització del reconeixement previ del
dret tinctrá lloc després de 1'aprovació del padró.

40.4.- En les autoliquidacions i ingressos sense contret previ, la comptabilització del reconeixement previ
del dret tindrá lloc quan es presentin les autoliquidacions i s'hagi ¡ngressat 1'import de les mateixes.

40.5.- En el cas de subvencions o transferéncies que arriben d'una altra entitat, condicionades al
compliment d'uns requisits determináis, es recollirá el compromis d'aquella des del moment mateix de
1'adopció de 1'acord formal, mitjan^ant un carree al compte de "Compromisos concertats" i un abonament al
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d'lngressos compromesos". El dret es reconeixerá quan es compleixin les condicions establertes perqué la
subvenció sigui exigible.

40.6.- En els présteos concertats, es comptabilitzará el compromis quan s'hagi formaiitzat el contráete.

40.7.- En interessos i altres rendes, el reconeixement de drets s'originará en el moment del rédit.

Article 41.- Tributs i preus públics de cobrament periódic.

41.1.- La Unitat de Gestió i inspecció tributaria, elaborará els padrons de tributs de cobrament periódic. A
aquest efecte, els servéis gestors comunicaran les incidéncies conegudes que els puguin afectar.

41.2.- A comen?aments de 1'exercici s'aprovará i es publicará el calendan fiscal deis tributs de cobrament

periódic, i s'hi fará constar que 1'exposició pública deis padrons tindrá lloc durant els quinze dies anteriors a
1'inici del seu cobrament.

41.3.- Així mateix, es publicará el penode per pagar en voluntaria els preus públics de carácter periódic.

41.4.- La vía de constrenyiment deis ingressos a qué es refereixen els punts 2 i 3, s'iniciará el dia següent a
la conclusió del perfode de cobrament voluntari.

Quant ais tributs i preus públics, la gestió deis quals s'hagi delegat a una altra Entitat, s'observaran les
regles següents:

a) Les incidéncies conegudes per 1'Ajuntament es comunicaran a aquella Entitat perqué puguin
actual itzar-se els padrons.

b) Aquella Entitat s'encarregará d'aprovar i exposar al públic els padrons.
c) La comptabilització del reconeixement de drets tindrá lloc quan aquella Entitat traslladi a 1'Ajuntament

el padró elaborat.

Article 42.- Liquidacions d'ingrés directe i autoliquidacions.

42.1.- La Intervenció adoptará les mesures adients per assegurar la puntualitat en la realització de les
liquidacions tributáries i procurar el millar resultat de la funció recaptadora.

42.2.- La direcció de la recaptació correspon a la Tresoreria, que haurá d'establir el procediment per
verificar 1'aprovació de la normativa vigent en materia recaptadora, a mes del recompte de valors.

42.3.- Peí que fa a anuNacions, suspensions, ajornaments i fraccionaments de pagament, s'haurá d'aplicar
¡'Ordenanza general de gestió, recaptació i inspecció deis tributs i altres ingressos de dret públic i demés
normativa d'aplicació

42.4.- Quant a les liquidacions d'ingrés directe, 1'elaboració de les quals s'hagi delegat, el reconeixement de

drets es comptabilitzará quan 1'Entitat en la que s'ha delegat traslladi a 1'Ajuntament una relació de les
liquidacions aprovades.

Article 43.- Comptabilització de cobraments.

43.1.- Els ingressos procedents de Recaptació, mentre no es conegui la seva aplicado pressupostária, es
comptabilitzaran com a ingressos pendents cfaplicació. Amb tot, els fons estarán integrats en la caixa

única.

43.2.- Quant a la resta d'ingressos que ha de percebre la corporació, aquests es formalitzaran mitjangant
una ordre cTingrés, aplicada al concepte pressupostari procedent i expedit en el moment que Intervenció
conegui que s'ha ingressat els fons.

Diligencia: Aprovat peí Pie de 1'Ajuntament
en sessió duta a terme en el día de la data,;"

Ton-edembarra, 22 de dftsembre de 20T6'
El Secretan, Rsfóel 9riNue.JJjaBze-—f1
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43.3.- Quan els servéis gestors tinguin informació sobre la concessió de subvencions, hauran de
comunicar-la a Intervenció i Tresoreria per tal que es puguin realitzar el seguiment puntual.

43.4.- Tresoreria controlará que no hi hagi cap abonament en comptes bancaris que estigui pendent de
formalització comptable.

43.5.- Mensualment Tresoreria controlará els rebuts pendents de cobrament i verificará els saldos del

compte de Recaptació.

TÍTOL IV - Liquidado del pressupost.

Article 44.- Operacions prévies en 1'estat de les despeses.

44.1.- Quan acabi 1'exercici, es verificará que tots els acords municipals que impliquen un reconeixement
de 1'obligació, han tingut el seu reflex comptable en fase "O".

Particularment, les subvencions concedides els pagaments de les quals no s'hagi ordenat al final de
1'exercici, es comptabilitzaran en fase O, encara que la percepció de fons efectiva estigui condicionada al
compliment d'alguns requisits.

44.2.- Els servéis gestors aconseguiran deis contractistes la presentació de factures durant 1'exercici. Sens
perjudici del qual, es verificará 1'estat de determinades despeses per consums o servei imputables a
1'exercici i que el seu reconeixement d'obligacions no ha arribat a formalitzar-se per no disposar de factures
el 31 de desembre.

44.3.- Les obligacions reconegudes fins a final del mes de gener següent, s'imputaran a 1'exercici que es
liquida sempre que corresponguin a adquisicions, obres, servéis, prestacions o despeses en general
realitzades i facturades abans de 1'acabament de 1'exercici pressupostari, i amb carree ais respectius
crédits, i hagin estat aprovades pels órgans competents.

44.4.- Els crédits per a despeses que el darrer día de 1'exercici no estiguin afectáis al compliment
d'obl¡gacions reconegudes, quedaran anul-lats, sense mes excepcions que les que es deriven deis punts
anteriors i de la incorporació de romanents a qué es refereix 1'article 15.

En el supósit de despeses en les que s'ha emés document RC i que a final d'exercici es traben pendents
de licitado o adjudicado calará que es comuniqui a la Intervenció General abans del 20 de gener de
1'exercici següent la seva situació a efectes de considerar la incorporació de romanents en els supósits que
sigui possible o, de no ser aixi, emetre informe de reserva de crédit amb carree al pressupost de 1'exercici

següent

Article 45.- Operacions prévies en 1'estat d'ingressos.

45.1.- Tots els cobraments que s'han fet efectius fins al 31 de desembre hauran de ser aplicats en el

pressupost que es tanca.

45.2.- Hom verificará la comptabilització del reconeixement de drets en tots els conceptes d'ingrés, d'acord

amb el que es preveu a 1'article 40.

Article 46.- Tancament del pressupost.

46.1.- El tancament i la liquidado deis pressupostos de 1'Ajuntament i deis organismes autónoms
s'efectuará el 31 de desembre.
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46.2.- Els estats demostratius de la liquidado i la proposta d'incorporació de romanents, s'hauran de
realitzar abans del primer día de mar? de 1'any següent.

46.3.- La liquidado del pressupost de 1'Ajuntament i deis organismes autónoms será aprovada per 1'Alcalde,
que n'informará al Pie en la primera sessió que realitzi.

Article 47.- Romanent de Tresoreria.

47.1.- Estará integral per la suma de fons líquids i drets pendents de cobrament, deduint les obligacions
pendents de pagament i els drets que es considerin de difícil recaptació.

47.2.- D'acord amb el que es preveu en 1'art. 103 del RD 500/1990, de 20 cfabril, i la regla 60.3 de la

Instrucció del model normal de comptabilitat local, ais efectes de determinar els saldos de dubtós
cobrament 1'Ajuntament establirá els criteris per determinar la quantia deis drets que es considerin de difícil
o impossible recaptació, d'acord amb 1'establert reglamentáriament. La dotació a la provisió es realitzará
de forma global a final de cada exercici sobre aquells drets de cobrament que no hagin estat objecte d'un

seguiment individualitzat.

47.3.- Si el romanent de Tresoreria fos positiu, podrá ser una font de finanpament de modificacions de
crédit en 1'exercici següent.

47.4.- Si el romanent de Tresoreria fos negatiu, el Pie de 1'Ajuntament haurá d'aprovar, en la primera sessió
que celebri des de la liquidado del pressupost, la reducció de despeses, d'acord amb el que es preveu a
1'article 16, o be aplicar 1'article 193 del TRLHL.

Diligencia: Aprovat pe! Pie de 1'Ajuntament
en sessió duta a terme en el dia de la data,

Toredembarra, 22 dejJesembre de<Q161--'
El Secretari^afa^l^rlhuel Irargs.l.í-^*'*"

^ {'.... .^J-.

TITOL V - Control i físcalització. / ^" ^ - ^

Articte 48.- Control intern, régim de físcalització.

48.1.- A 1'Ajuntament i ais organismes autónoms s'hi exerciran les funcions de control intern en la seva
triple accepció de fundó interventora, funció de control financer i fundó de control d'eficácia.

48.2.- Ais organismes autónoms comerciáis i a les Societats Mercantils s'hi exerciran les funcions de
control financer i de control cTeficácia.

48.3.- Uexercici de la fundó interventora fiscalitzadora el realitzará directament la Inten/enció de Fons.

48.4.- Uexercici de les funcions de control fmancer i de control d'eficácia la desenvoluparan, sota la direcció
de 1'lnterventor municipal, els funcionaris que s'assenyalin, que podran comptar amb 1'ajuda, quan sigui
necessari, d'auditors externs.

48.5.- El régim ordinari de físcalització es de fiscalització previa i limitada de tot acte, document o contráete
que doni lloc al reconeixement i liquidado de drets i obligacions.

48.6.- Reconeixement i liguidació d'obliaacions o despeses de continqut económic.- 8'estableix el régim de
fiscalització previa limitada de tot acte, document o contráete que doni lloc al reconeixement i liquidado
cTobligacions o despeses de contingut económic, i que es concreta en comprovar 1'existéncia deis extrems
previstos ais apartats a) i b)delpunt 2 de 1'article 219 del Text Refós de la Llei Reguladora de tes Hisendes
Locáis, aprovat peí Reial Decret Legislatiu 2/2004.
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3'utilitzaran de técniques de mostreig o auditoria per a les comprovadons posteriors.

Reconeixement de drets.- El control previ cTingressos quedará substituit per la presa de rao en

comptabilitat. Només estarán subjectes a fiscalització la devolució d'ingressos que no siguin conseqüéncia
de 1'apiicació deis elements objectius que configuren el cálcul regulat en la normativa específica del propi
tribut, essent suficient 1'informe del departament gestor i 1'lnterventor General o Cap del Servei
corresponent, en cas de delegado, així com del Tresorer Municipal. Sense menyscapte de les actuacions
posteriors de comprovació mitjanyant técniques de mostreig i auditoria.

48.7.- Respecte ais acords o resolucions sotmesos a fiscalització previa limitada. Aquestos es traben
sotmesos a control financer posterior. El control financer abasta a 1'entitat local, eis seus OOAA, societats
mercantils i altres ens dependents.

48.8.- El control financer té per objecte informar respecte de 1'adequada presentado de la informació
financera, del compliment de les normes i directrius que siguin i del grau d'eficácia i eficiencia en la
consecució deis objectius previstos.

48.9.- El control financer es realitzará per procediments d'auditoria d'acord amb les normes d'auditoria del
sector públic.

48.10.- Com a resultat del control efectuat, s'emetrá informe escrit en el que es fará constar quantes
observacions i conclusions que es dedueixin de 1'examen practicat. L'informe, conjuntament amb les
al-legacions efectuades per 1'órgan auditat, serán enviados al Pie per al seu examen.

TÍTOL VI- Normes de gestió deis processos de contractació i compres.

Article 49.- Planificado de les actuacions.

49.1.- Amb 1'objectiu de racionalitzar la despesa i estructurar els procediments de gestió de les actuacions
municipals relatives ais processos de contractació i compres, es preveu elaborar dins el primer mes de
1'exercici pressupostari un calendan d'actuacions previstes a cada una deis negociats o sen/eis.

49.2.- Les previsions d'actuacions detallaran la denominado, procediment a seguir, import estimat de la
despesa, data estimada per 1'inici de 1'actuació i data Ifmit per formalitzar 1'adjudicació, en funció de les
necessitats a atendré.

Article 50.- Execució de les actuacions programades.

50.1.- Els negociáis o sen/eis promouran l'inici de les actuacions previstes elaborant la següent
documentació:

a) Informe descriptiu de les necessitats a atendré i valorado estimada que comportará 1'actuació.
b) Plec de condicions técniques a qué haurá d'ajustar-se 1'execució de 1'actuació, com a garantía del seu

estricte compliment.

A partir de 1'elaboració d'aquesta documentació, Comptabilitat elaborará el document comptable en fase A,
llevat deis supósits en qué les presents Bases d'execució preveuen 1'acumulació de fases comptables.

50.2.- Iniciades les actuacions, el departament de contractacions promourá 1'impuls de les diferents fases
procedimentals per garantir 1'integre compliment de 1'objecte adjudicat, ajustant-se a les normes establertes
per les diferents modalitats contractuals.
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Article 51 - Procediment a efectuar en les adquisicions béns o contractacions de subministraments ¡
servéis que realitzi la Unitat de Compres.

51.1.- La Unitat de Compres gestionará, fins ais límits establerts per al contráete menor, les despeses
següents:

a) Subministraments
b) Contractes de fabricado i consumibles
c) Servéis de manteniment d'instal-lacions

51.2.- La gestió es realitzará d'acord amb el procediment següent:

a) El Cap del Sen/ei alqui vagi adreyat el servei o subministrament, una vegada concretada la necessitat
a satisfer, contactará amb la Unitat de Compres per tal de formalitzar 1'adquisició o efectuar 1'encárrec
del servei que es tracti. La sol-licitud es realitzará d'acord amb el formulan establert per aquesta
Unitat, acompanyada necessáriament d'un detall del material a adquirir o servei a realitzar (quantitat,
preu unitari, etc.), la destinado i la finalitat d'aquesta adquisició o servei.

b) La comanda haurá de comptar obligatóriament amb el vistiplau del Regidor de 1'Area, amb carácter
previ a la seva realització material quan el seu import sigui superior a 300 Euros. En el cas d'import
inferior a 300 Euros 1'assabentat es considerará implicit amb la conformitat, mitjangant signatura, a la
factura.

c) Una vegada formalitzats els trámits anteriors, el departament de compres consultará a comptabilitat i
pressupostos el desti de la despesa i la partida comptable adient, procedint al seu enregistrament
comptable, en la fase que correspongui.

d) Aquest document, préviament conformat peí Departament de Compres, será el document
administratiu que autoritzará 1'adquisició de be o servei.

e) Cas de tractar-se de subministraments i servéis normalització, la comanda 1'efectuará directament per
part de la Unitat de Compres, a indicado del Cap del Servei corresponent.

f) El Cap Servei haurá de trametre 1'albará de lliurament juntament amb 1'autorització de la comanda,
degudament conformat, al Departament dtntervenció, per a la comprovació de la despesa realitzada i
préviament a la comptabilització de la factura corresponent.

51.3.- Tota despesa realitzada sense seguir la tramitació esmentada que implica la minoració no
autoritzada del Pressupost, podrá determinar-se mitjangant 1'oportú expedient administratiu de declaració
de responsabilitat de la comanda a la persona que hagi realitzat la compra sense 1'autorització previa
corresponent.

51.4.- Cas de manca o insuficient consignado pressupostária pera la despesa propasada, el Departament
de compres notificará a 1'órgan competen! la incidencia descrita. Aquest órgan, examinat el pressupost i
valorada la necessitat de la despesa, proposará la modificado al Regidor d'Hisenda, si s'escau, del

pressupost de despeses.

Article 52- Procediments per a la resta de contractacions.

52.1.- La Unitat de Contractació i Patrimoni tramitará les contractacions diferents a les assenyalades a

1'article anterior. Uincoació de 1'expedient de contractació slniciará amb memoria justificativa del Regidor de
1'Área corresponent sobre la despesa a atendré, indicant els motius, el desti, la finalitat, aixi com qualsevol
altre considerado que es consideri adient.

52.2.- El Departament de contractacions avaluará la memoria del Regidor de 1'Área i realitzará les gestions

oportunes per satisfer les necessitats previstes.

52.3.- Uexpedient de contractació, haurá de contenir necessáriament informe d'lntervenció relatiu a la
dotació pressupostária per a atendré la despesa.

Diligencia: Aprovat peí Pie de 1'Ajuntament
en sessió duta a terme en el día de la data..

Torredembarra. 22 de desetpbre de 201,6.- ,:"",
El Secretan, Rafael-prih.uéÚranze--"''?'7"" .y
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52.4.- Per a afavorir la máxima concurrencia ais processos de contractació administrativa es preveurá ais
plecs de condicions 1'exempció de 1'exigéncia de constituir garanties provisionals d'acord amb les previsions

legáis que siguin d'aplicació.

52.5.- Dins el termini de garantia de cada una de les actuacions, el negociat o servei promotor emetrá un
informe sobre els proveTdors per valorar el grau de compliment per successives actuacions. Aquest informe
será trames al departament de contractacions per a 1'actualització permanent de la seva base de dades.

52.6.- Formalitzada 1'adjudicació, ¡ aprovada la fase de disposició de la despesa, la unitat promotora
trametrá a pressupostos i comptabilitat la factura conformada corresponent a 1'import satisfet de 1'objecte
adjudicat perqué elabori el document O. Juntament amb aquesta factura, la unitat promotora trametrá una
copia del document contractual, si s'escau, i de 1'Acta de recepció amb el lliurament de béns o diligencia de
conformitat per la prestado de servéis.

Article 53- Inventan al patrimoni municipal.

53.1.- Un cap lliurat 1'objecte d'adjudicació o contractació, es procedirá des d'lntervenció al seu inventan i
corresponent alta al Patrimoni, amb la valorado comptable corresponent.

53.2.- Les adquisicions de béns slmputaran a 1'inventari municipal segons siguin béns inventariables o no.
Tindran el carácter inventariable aquells béns susceptibles d'utilltzació amb un valor superior a 1.000 euros
(IVA exclós) 250 euros (IVA indos) i una vida útil previsible superior a 1'any.

Disposició addicional primera.

Per part de 1'Ajuntament es podran concedir pagaments a compte de Tresoreria reintegrables, al Patronal
Municipal de Turisme i al Patronat de Cultura.

Disposició addicional segona.

Les bases d'execució del Pressupost podran ser modificades durant 1'exerdci peí Pie de la Corporació.

Disposició addicional tercera.

S'autoritza la intervenció delegada peí que fa ais organismes autónoms de cultura i turisme en el/la

funcionari/ria que desenvolupin el carree de cap de comptabilitat.

Disposició final.

Es faculta 1'Alcaldia per a que dicti quantes disposicions consideri necessáries peí desenvolupament i
aclariment de les presents bases d'execució.
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Diligencia: Aprovat peí Pie de I-AJL
en sessi6 duta a termeen 'el di: d^"daamael

^oiTCdembarra. 22 de desembre de 2016
i, Rafaeljprihueüranzo -- " /•;

ANNEX1

CIF P-4315500-A
Pla?a del Castell, 8
43830 - Torredembarra
Telf 977-640025

AjunUmerH de Torredernbdrra

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2017

AUTORITZACIÓ / DISPOSICIÓ DE DESPESA

AD
Número

1/2017

Funcionan gestor

PROVEIDOR
Nom

NIF
Adrega/CP/Poblado

Teléfon // Fax

Persona de contacte

Web / E-mail
Altres dades

Áreao Dpt[

Descrlpcló de la despesa gestionada

\Pressupost Date I

Quantilal Material o serve! Ret Cosíul % Dése. Cosí total

0,000 _0^ 0,000

0,000 0,0 0,000

0.000 0,0 0,000

Observacions:

E) funcionan gestor,

Data:

Alcalde o regidor-delegat del servei •

Data:

Base

IVA (%) O
Total brut

IRPF(%) O
Total net

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

DILIGENCIA DE LA INTERVENCIÓ DE FONS

Es í& constar que hS ha créáií adequaí i suficienl a raj^icació pressuposíária jñdtcada, a Fúínc

efecíe do la íramiíack) administraífva d'apfovació d'aquesta despe?3 de coníracíacíó menor.'

No suposa Fiscalitzaoo de la despesa, pero es sotmoí a control ñnancer posteriora

' (arts95i122.3l.CSP) 2 (art 220 TRLRHL)

O p E

Partida pressupostária

Data assentament

Codi Proveídor

Forma de pagament:

Termjni de pagament

TT

T
rransteréncia bancária.

3'acord a quanl cslabteix la Ltei 1 5'2012. de 5 de jul.oi.

La Interventora.

Berta fíámos Uncíslñ-Barrenec^ffQ.

Ei Cap de Compres ( Fiscalíízació.

Atbert Morros Doronal

' Conformltat obligatoria en imports superiors a 300 €.
Aquesta AD no será válida amb esmenes o correcclons electuades posteriorment, peí que fa a impons o vencinien's, excepte

diligencia de la Intemenció de Fons.
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Diligencia: Aprovat peí Pie de 1'Ajuntament
en sessió duta a terme en el día de la data.

Torredembarra, 22 de desembre de 2016,
El Secretan, Rafael Orihuel ^srs&^ú.^..^

ANNEX 2

^ Ajuntament

^- de Torredembarra

MODEL DE JUSTIFICACIÓ
PAGAMENTS A JUSTIFICAR / BESTRETA DE CAIXA FIXA

IRelacló de justiflcants: Data justificació:

lEmpresa/lnteressat Descripcló de la despesa Import brut
(IVA Indos)

Descompte per
retendó IRPF Import net

0,00|

0,00|

0,00|

0,00]

0,00|

0,00|

0,00|

0,00|

0,00]

0,00|

0,00]

0,00|

0,00|

0,00]

0,00|

0,00|

0,00|

0,00|

0,00|

0,00]

0,00|

0.001

0,00|

0,00|
0,00)

0,00]
0,00|

\B gestor IHabllilal) ¡TOTAL DESPESA (B) 0,00 €

ITOTAL DESCOMPTES 0,00 €|
TOTAL PAGAMENTS REALITZATS EN METÁL-LIC (C) 0,00 €|

TOTAL UANVI (Wensncia entre 1'import lllurat "A" I el total de pagaments "C") 0,00 €|

|E/ regidor./La regidora.

¡omprovació que la despesa assumids (8) no supera !limport lliuraí inicialment (A)

|lmport retomat: \Confonmitat de la Tresorería.

IData de devolució:

NOTA:

Caselles en color groc a omplir pel/per la responsable de la justificació
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Díligéncia: AProvat Pe! Pie de 1'Ajuntament
en sessió duta a terme en el día de'la data"

Torredembarra, 22 de desembre de 2016
El Secretan, Rafael Onhuel Irargii.

ANNEX 3

PER A LA CONCESSIÓ DE PRESTACIONS D'URGÉNCIA SOCIAL DÉ "
UAJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA \ °

1.0BJECTE
1. Regular la concessió cTajuts d'urgéncia per atendré situacions de necessitat puntuáis,

urgents i básiques de subsistencia a persones que no disposen de recursos suficients.
2. Les prestacions d'urgéncia social teñen el seu propi regim jurídic, establert en 1'article 30

de la Llei 13/2006 de 27 dejuliol, de prestacions socials de carácter económic, en la Llei
12/2007, d'11 d'octubre, de servéis socials i en la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions i en la normativa aplicable ais ens locáis.

2. CONCEPTE D'URGÉNCIA SOCIAL
Es la situació de necessitat básica proctuída per un fet puntual, extraordinari i no previst que
requereix d'una intervenció immediata de servéis socials básics. Teñen per finatitat 1'atenció
de determinades situacions de necessitats puntuáis, urgents i básiques de subsistencia, en
que es traben les persones que no disposen de recursos económics sufidents per afrontar-
les i no están en condicions d'aconseguir-los o rebrels d'altres fonts, i per 1'atenció de

situacions d'exclusió social, preferentment aquelles que pateixen menors en situado risc.

3. TIPOLOGÍA DE PRESTÁCIONS

3.1. Ajuts per alta o manteniment deis subministres básics de la llar.

3.2. Caréneles o insuficiencia de recursos económics per a 1'accés o manteniment de
1'habitatge habitual.

a. Ajuts per lloguers/quotes hipoteca endarrerits de 1'habitatge habitual.
b. Ajuts a allotjaments temporals de manera puntual.
c. Ajut complementan per a la contractació d'un habitatge de lloguer.

3.3. Ajuts necessaris d'acord al Pía de Treball.
a. Necessitats básiques d'alimentació i higiene.
b. Atenció a la infancia i adolescencia per actuacions de prevenció, situado de risc,
protecció i desemparament.
c. Prevenció i manteniment de la salut i atenció sanitaria.

3.4. Ajudes per a 1'atenció de situacions urgents i greu necessitat que no puguin ser
ateses per cap deis conceptes previstos en els epígrafs anteriors.

4. DOTACIÓ PRESSUPOSTÁRIA
Es destina a la concessió cfaquests ajuts I' import máxim previst anuatment en la aplicació
pressupostária 13-231-4800 (Atencions Benéfiques i Assistencials)
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5. PERSONES BENEFICIARIES, REQUISITS I OBLIGACIONS
5.1. Persones beneficiarles

Les persones físiques, be individualment o be per formar part d'un nucti de convivencia de
convivencia que compleixin els següents requisits:

a. Les persones empadronades al municipi de Torredembarra amb una residencia
continuada mínima d'1 any i que es trobin en situació de vulnerabilitat o exclusió
social segons estableix 1'article 7 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Servéis
Saciáis. Serán prioritáries aquelles que teñen menors a carree, dependents i
discapacitats.

b. En casos que les persones empadronades al municipi no compleixin amb una
residencia continuada mínima d'1 any i tinguin un pía dlntervenció social amb
seguiment des de 1'EBAS podran ser titulars d'ajuts per atendré situacions de primera
necessitat (ajuts alimentado, subministres básics de la llar, manteniment de
1'habitatge habitual).

c. Podran ser titulars deis ajuts, les persones no empadronades, sempre que es trobin
en una situació cfemergéncia immediata. Els ajuts sempre serán de forma puntual
per atendré situacions de primera necessitat. (ajuts alimentació j allotjament
immediat)

5.2. Requisits de les persones beneficiarles
a. Ser major de 1 8 anys o estar emancipat legalment.
b. Estar empadronat al municipi de Torredembarra amb 1'antiguitat establerta al punt 5.1

a).
c. Residir o trobar-se al municipi sense estar empadronat en els supósits especificats al

punt5,1.b).
d. Per establir la situado económica de la familia o nucli de convivencia s'establirá el

nivell cfingressos nets percebuts pels membres de la llar, durant ets 2 mesos
anteriors a la data de sol-licitud. Els ingressos es componen de: ingressos de treball
per compte cfaltri, beneficis i pérdues del trebali per compte cfaltri o per compte
propia, pensions, subsidis i prestacions socials, ingressos percebuts per infants a
carree, rendes de capital i de la propietat.
El nucli de convivencia de la persona soNicitant no podrá superar els ingressos
establerts en 1'indicador de renda de suficiencia de Catalunya (IRSC) fixat anualment
per la Llei de pressupostos de la Generalitat, fixat en 569,12 € a l'any 2015,
multiplicat per 1,5 (IRSC*1,5 =853,68€). Aquest índex s'incrementará en un 30% per
cada membre addicional del nucli de convivencia (256,10 € per cada membre
addicional)
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Diligencia: Aprovat peí Pie de l^juntament
ensessió duta a terme en el dia de la data,

-fórredembarra, 22 de deseybrede 2p1B^^^^
El Secretan, R^a-^l Ontiu^jranze^-i-"-"

Els ingressos mensuals nets familiars máxims per teñir dret a 1'ajuda serán els
següents:

Composició nucli
convivencia (*)
1 membre

2 membres

3 membres

4 membres

5 membres

6 membres

7 membres

8 membres

de Ingresaos máxims
mensuals 2017
853,68 €

1.109,78€

1.365,88 €

1.621,98 €

1.878,08 €

2.134,18€

2,390,28 €

2.646,38 €

a s'entén per nucli de convivencia al mateix domicili: el format per la persona sol-licitant amb altres
persones amb qui está unida per matrimoni o relació análoga de convivencia, o per lligams de
consanguinitat fins al segon grau, es a dir, avis, pares, fills, germans i/o néts, o per adopció, que
conviuen en el mateix domicili.

e. Es valorará els factors socials que afecten al nucli de convivencia: famílies
monoparentals amb menors a carree, famílies nombrases, persones amb
discapacitat, victimes de violencia de genere i/o doméstica, persones dependents al
seu carree.

5.3. Obligacions de les persones beneficiarles
Les obligacions de les persones benefíciáries son:

a. Acreditar els requisits exigits per teñir accés a les prestacions aportant els
documents justificatius necessaris per 1'acreditació corresponent quan 1'Ajuntament
no ho pugui obtenir per mitjans propis, i autoritzar a 1'Ajuntament de Torredembarra
per fer les comprovacions corresponents.

b. Complir amb el pía de treball individual/ familiar acordat amb el professional de
referencia deis servéis básics d'atenció social primaria. (EBAS. Equip Básic d'Atenció
Social).

c. Comunicar a 1'Ajuntament de Torredembarra les variacions o canvis existents en la
situado social i económica de la persona o unitat de convivencia que puguin
modificar les circumstáncies que van provocar la sol'licitud i resolució.

d. Destinar la prestado a la finalitat que la va motivar i justificar el destí mitjan^ant la
presentació de factures i documents acreditatius de despesa.
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e. Fer-se carree de la parí de la despesa en el cas que la prestado només prevegi una
part del cost total.

f. Comunicar a 1'Ajuntament de Torredembarra 1'obtenció d'altres ajudes per a la
mateixa tinalitat.

g. Obligacions especifiques segons la tipología de prestado que es detallen a la
resolució que concedeixi o denegui la prestació.

6. CRITERIS D'ATORGAMENT

Els criteris per a 1'atorgament deis ajuts serán:
a. D'acord al punt 4 de les presente bases 1'atorgament de les prestacions económiques

d'urgéncia social restará subjecte en general a la disponibilitat pressupostária
d'aquest Ajuntament.

b. Es prioritzaran les famílies que tinguin un pía d'intervenció social amb seguiment des
de 1'EBAS, i que 1'ajuda que es doni sigui un component mes de tota la intervenció.

c. En els casos de famílies o persones que no íinguin un seguiment des de 1'EBAS, se'n
fará 1'estudi sociofamiliar per tal de poder determinar la idoneitat de 1'ajut.

d. Será indispensable complir amb els requisits establerts en e! apartat 5.2. d'aquestes
bases.

7. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
7.1. Organ competent per resoldre i órgan gestor
7.1.1. L'órgan competent per resoldre sobre la concessió o denegado de les prestacions
sol-licitados es 1'alcalde que podrá delegar aquesta competencia.
7.1.2. La gestió administrativa de la concessió o denegado de les prestacions soHicitades,
la fará la Regidoria d'Acció Social de 1'Ajuníament de Torredembarra en coordinació amb el
personal EBAS (Equip Básic d'Atenció Social) assignat mitjan<?ant conveni de col-laboració
amb el Consetl Comarcal del Tarragonés.

7.2. Forma de sol-licitud, lloc i termini de presentado.
7.2.1. La sol-licitud, acompanyada de la documentado complementaria especificada al punt
següent es presentará al Registre General d'Entrades de 1'ajuntament de Torredembarra per
a la seva tramitado per la Regidoria d'Acció Social. Les soHicituds s'han de formalitzar de
conformitat amb els impresos normalitzats que es facilitaran a 1'Oficina d'Atenció Ciutadana
de 1'Ajuntament, a les oficines de la regidoria cTAcció Social i en la página web de
lAjuntament (www.torredembarra.cat).
7.2.2. El termini per a la presentado de les sol-licituds estará obert durant fots els mesas de
1'any.

7.2.3. Les persones interessades que presentin sol'licituds defectuoses o documentado

incomplerta serán requerits per tal que en el termini de 10 dies esmenin els errors o
detectes o presentin la documentació exigida, amb indicado que si no ho fan seis tindrá per
desistits en la seva petició.
7.2.4, Les sol-liciíuds s'atendran per ordre d'entrada, excepte que ajudici deis professionals
deis servéis básics d'atenció social existeixin sol-licituds que requereixin una atenció
d'urgéncia. En tots cas s'ha de procurar la majar celeritat possible per a la resolució i
lliurament de les ajudes.

7.3. Documentado
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7.3.1. Les soNicituds han d'estar signades per quatsevol deis representants legáis de la
persona menor i s'han de presentar acompanyades de la documentació següent:

Documentado de carácter general (oriainal i fotocoDia):
o El document identificatiu (DNI, NIE, o passaport) de la persona que signa la

sol'licitud i de tots els membres del nucli de convivencia majors de 16 anys.
® Llibre de familia.
® Declarado responsable que s'ha de formular mitjangant imprés normalitzat que es

facilitará a 1'Oficina d'Atenció Ciutadana de 1'Ajuntament, a les oficines de la regidoria
d'Acció Social i en la página web de 1'Ajuntament (www.torredembarra.cat).

Documeníació específica que afecten a la un itat familiar (original i fotocopia):
o En cas de famílies monoparentals: Títol de Familia monoparental vigent en el

moment de presentar la soHicitud.
e En cas de famílies nombrases: Títol de Familia nombrosa vigent en el moment de

presentar la sol-licitud.

® En cas d'haver-hi algún membre amb disminució a la unitat de convivencia: certificat
de reconeixement del grau de disminució emés per 1'ICASS.

® Violencia de genere i/o doméstica: sentencia judicial.
o Dependencia: Reconeixement oficial de grau de dependencia.

Documentado situació económica (oriflinal i fotocomaí:
® Documentació que permeti acreditar els ingressos que perceben els membres del

nucli de convivencia majors d'edat, durant els 2 mesos anteriors a la data de
sol-licitud, com per exemple: contráete de treball; fulls de salari del darrer any o, si fa
menys temps que es treballa, de tots els mesas treballats; escrit de notificació
d'acomiadament; certificacions que permetin acreditar que es rep una pensió;
certificado ctlnscripció en una Oficina de Treball del Servei d'0cupació de la
Generalitat de Catalunya en demanda cTocupació; o certificado de percepció del
subsidi d'atur i/o certificat negatiu de percepcions.

® Declarado responsable dlngressos del nucli de convivencia, que s'ha de formular
mitjan^ant imprés normalitzat que es facilitará a 1'Oficina d'Atenció Ciutadana de
1'Ajuntament, a les oficines de la regidoria d'Acció Social i en la página web de
1'Ajuntament (www.torredembarra.cat) , únicament en el supósit en que quedi
suficientment justificada la impossibilitat d'aportar la documentado requerida en
1'apartat anterior.

a Autorització de 1'interessat per a poder obtenir dades tributarles a 1'Agéncia Tributaria
i a 1'Administració Oberta de Catalunya, relatives al nivell de renda del nucli económic
i situado social que s'ha de formular mitjan^ant imprés normalitzat que es facilitará a
1'Ofidna d'Atenció Ciutadana de 1'Ajuntament, a les oficines de la regidoria d'Acció
Social ¡ en la página web de 1'Ajuntament (www.torredembarra.cat)

7.4. Instrucció de 1'expedient
7.4.1. La tramitació de les prestacions previstes a les presents bases segons preveu la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de régim jurídic de les administracions publiques i del
procediment administratiu comú, s'iniciará a sol-licitud de la persona interessada o d'ofici pels
servéis socials de 1'Ajuntament de Torredembarra quan concorrin circumstáncies greus,

Diligencia: Aprovat peí Pie de rAjuntamepr ,
en sessió duta a terme en el día de la d9<a.

Torredembarra, 22 de desej-gbre de 2016;.,,
El Secretan, Rafad Oril3tiét1ranz&-^'-r-""r~-
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extraordináries o urgents que així ho aconsellin. El procediment a seguir per al seu
atorgament será ordinari i d'urgéncia.
7.4.2. Tramitació per procectiment ordinari

a. La regidoria de d'Acció Social de 1'ajuntament de Torredembarra rebrá les sol-licituds
i procedirá a la valoració técnica de la documentació presentada a través d'una
comissió de valoració formada por 3 membres: integrat per personal de servéis
económics i de benestar social . Es facultat de la comissió de valorado sol-licitar
qualsevol altra documentació que consideri necessária per avaluar millar el
compliment deis requisits.

b. Una vegada revisada la soHicitud i documentació presentada es requerirá, en el seu
cas, la persona interessada perqué procedeixi a 1'esmena d'errors o per 1'aportació de

la documentado necessária en un termini de 10 dies, i se li comunicará que en cas
contrari se la tindrá per desistida en la seva petició, de conformitat amb el que
estableix 1'article 68 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre del procediment administratiu
comú de les administracions publiques, i s'arxivará la sol-licitud sense mes trámit.

c. Una vegada completada la sol'licitud, la comissió de valoració sol-licitará el
corresponent informe social al professional de 1'Equip Básic d'Atenció Social (EBAS)
de referencia assignat. Unforme social valorará els extrems socioeconómics i
especificará la finalitat i la quantia de ¡'ajut sol'licitada i realiízará una proposta
favorable o desfavorable.

d. Emés 1'informe social, la comissió de valoració podrá posar de manifest 1'expedient a
la persona interessada o en el seu cas, a la representan!. La persona interessada, en
un termini no inferior a 10 dies, podrá al-legar i presentar els documents i justíficants
que estimi permitents. Si abans del venciment d'aquest termini, la persona
interessada manifesta la seva decisió de no efectuar-les, ni aportar nous documents o
justificants, es tindrá per realitzat el trámií. Es podrá prescindir de! trámit d'audiéncia
quan la proposta derivada de la comissió de valoració i de 1'informe social sigui
coincident amb la petició d'ajut formulada per la persona interessada.

e. La comissió de valoració elaborará una proposta de resolució que elevará a 1'órgan
competent per a la seva resolució.

f. La resolució será emesa per 1'órgan competent de 1'Ajuntament de Torredembarra
mitjangant un decret o acord.

g. La quantia, finalitat i forma de pagament deis ajuts concedits serán les que determini
la resolució, on sindicará les obligacions o compromisos deis beneflciaris, els
recursos que es puguin interposar i les condicions per fer efectiu el cobrament de la
prestado.

h. Si en el termini de 3 mesas no s'haguessin complert les condicions establertes es
revocará la prestació.

i. El termini máxim per resoldre i notificar la resolució será de 3 mesos a comptar des de
la data en qué la sol-licitud de la prestació hagi tingut entrada al registre de
1'Ajuntament. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi emés resolució expressa
i aquesta hagi estat notificada, el soNicitant podrá entendre desestimada la seva
petició per silenci administratiu.

j. L'órgan gestor que genera la proposta que motiva 1'atorgament vetllará, en general,
per la correcta aplicació de 1'ajut, incorporaní a 1'expedient els justificants,
acreditacions, factures i análegs que permetin justificar la prestació. El termini de
justificado sobre la correcta aplicació de les prestacions es de tres mesos a partir del
seu abonament.

7.4.3. Tramitado procediment d'WQenc\a
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a. Excepcionalment, quan el carácter prioritari i d'emergéncia de la situació de necessitat
així ho aconselli, el procectiment administratiu es tramitará peí procediment d'urgéncia,
sense perjudici de les posteriors actuacions destinades a la comprovació del
compliment deis requisits fixats en la present normativa i sense perjudici de les
garantios procedimentals que amparen la ciutadania. En tot cas, i excepte raons de
forma majar degudament justificades, será inexcusable 1'informe social que acrediti
1'efectiva situació d'emergéncia i la proposta de resolució.

b. Detectada la situació de necessitat, el professional de referencia deis servéis básics
d'atenció social (EBAS) emetrá un informe, en el qual constará la proposta
d'atorgament de 1'ajut així com la seva quantia. La concessió de la prestació
s'efectuará mitjan?ant resolució en el termini máxim de 4 dies hábils sense mes
exigencia que la documentació que sigui indispensable per a la tramitació de la
concessió. Llnforme avaluará la situació de necessitat i en recollirá el carácter
prioritari i d'emergéncia. Seguidament es procedirá a 1'abonament de la prestació
segons punt 7.7 d'aquestes bases.

c. No obstant aixó, amb posterioritat a la concessió de la prestació amb aquest carácter
urgent i provisional, es procedirá a completar 1'expedient administratiu de concessió
de 1'ajuda, i s'adoptaran totes les mesures que siguin necessáries per garantir la seva
finalitat i degut compliment.

d. Si en la tramitació del citat expedient es demostrés que la emergencia no era tal, o
que en la realitaí la persona beneficiaría no complia tots els requisits necessaris per a
la concessió de 1'ajuda, s'iniciará el corresponent procediment de revocació i, en el
seu cas, reintegrament de 1'ajuda concedida.

7.5. Denegado

Podran ser denegadas aquelles sol-licituds en qué pugui concórrer alguna de les següents
circumstáncies:

a. La falta de tots o alguns deis requisits necessaris per a la seva concessió.
b. Que la persona sol-licitant no resideixi, efectivament, al municipi.
c. Dificultar la labor técnica de valoració de la sol-licitud rebuda.
d. Que existeixi persona legalment obligada i amb possibilitat de prestar ajuda a la

persona sol-licitant.
e. Que 1'ajuda sol'licitada no sigui adequada per a la resolució de la problemática

plantejada, o que la seva mera concessió no sigui suficient per a la resolució de la
problemática plantejada.

f. Que no existeixi crédit suficient per a 1'atenció de la sol-licitud.
g. Que en el termini deis 12 mesos anteriors a la sol-licitud hagi estat extingida o

revocada qualsevol altra ajuda o prestació social per incompliment de les condicions
establertes en la seva concessió.

h. El falsejament o ocultació de qualsevol de les dades declarades per les persones
sol-licitants podrá donar lloc a la denegació de 1'ajuda sol-licitada, inclús quan la
persona sol-licitant reuneixi els requisits per a la concessió.

i. Que es demostri que la persona sol-licitant pot satisfer adequadament les necessitats
per si mateixa i/o amb el suport deis seus familiars, representants legáis o
guardadors de fet.

j. Que correspongui 1'atenció de la persona sol-licitant per rao de la naturalesa de la
prestació o per rao de residencia a un altra administrado pública.

k. Qualsevol altre motiu que atenent a les circumstáncies i previa valoració deis servéis
básics cfatenció social, estimin la seva denegació de forma motivada.

Diligencia: Aprovat peí Pie de l'Ajuntamer)t:
en sessió duta a terme en el dia de'la data/'" ">

Torredembarra, 22 de desershre de 2016
El Secretan, Rafae), Orihiuel (fánzo ._^_o^
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7.6. Notificado a la parí interessada
La resolució adoptada, tant si es favorable com desfavorable, será notificada a la persona
interessada en et domicili que, a efectes de notificado, figuri 1'expedient o a aquells centres i
seccions de les entitats col-laboradores que procedeixi.
Será contingut de la notificació la indicació a la part ¡nteressada, de forma expressa, de les
condicions a complir per fer efectiu el cobrament de la prestado.

7.7. Pagament de les ajudes
7.7.1. Un cop s'hagi emés resolució favorable a 1'atorgament, 1'Ajuntament iniciará els trámits
per al seu pagament. Sempre que sigui possible, atesa la naturalesa de la finalitat a la qual
es destina la prestació, i ais efectes de garantir el destí de 1'ajuda, el pagament es realitzará
directament al proveTdor del servei o subministrament de qué es tracti, previa autorització de
la persona a la que s'ha concedit la prestado.
7.7.2. En cas que el pagament s'efectuT directament en favor de la persona usuaria,
s'efectuará en forma de transferencia bancária preferentment.
7.7.3. Les prestacions económiques podran fer-se efectives en favor de terceres persones
físiques o jurídiques, sempre que les circumstáncies del cas així ho aconsellin en vistes a
una millar gestió del recurs. En aquests casos caldrá acreditar que la prestació ha estat
destinada a la finalitat concreta que la motiva. Els professionals deis servéis básics d'atenció
social indicaran, per altra banda, en 1'informe social aquesta circumstáncia amb el
corresponent fonament.

8. PROCEDIMENT DE REVOCACIÓ
8.1. Si amb posterioritat a la concessió de l'ajut es produís alguna de les causes de
denegació la prestació concedida podrá ser revocada per 1'órgan competent.
8.2. Es procedirá a la revocació de les prestacions, mitjan^ant resolució de 1'órgan
competent, per alguna de els causes següents:

a. Quan la persona beneficiaría incompleixi totes o aigunes de les obligacions
adquirides amb 1'acceptació de la prestado.

b. Falsejar, ocultar o mostrar obstrucció a les actuacions de comprovació ernpreses peí
personal municipal deis servéis sodals básics i servéis económics, tot i reunir la
persona soHicitant els requisits per a la concessió.

c. Que hagi transcorregut el termini de tres mesos des de 1'atorgament de la prestació
sense que d'ingrés hagi pogut fer-se efectiu per causes imputables a la persona
interessada.

d. La utilització de 1'ajuda per finalitat diferent a aquella per a la qual fou concedida,
constituirá causa determinan! de la revocado de 1'ajuda i de! seu immediat
reintegramení, previ requeriment per 1'órgan competent que, si no es ates, promourá
1'acció executiva que correspongui, sens perjudici de les actuacions civils, penáis o
d'altre orctre que en cada cas procedeixi.

e. Desaparició de totes o algunes de els circumstáncies que van donar lloc a la seva
concessió.

f. Per 1'aparició de les causes sobrevingudes que produeixin la impossibilitat material
de continuar amb la prestado de 1'ajut.

g. Per ser benefician simultániamení d'una altra prestació amb la mateixa finalitat, es a
dir que tingui la rnateixa naturalesa i atengui les mateixes necessitats, sense que tal
circumstáncia hagi estat comunicada a 1'Ajuntament.

h. L'órgan gestor que genera la proposta que motiva 1'atorgament podrá elaborar una
proposta sobre 1'incompliment cfalgun deis extrems esposats en els apartáis
anteriors.
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Diligencia: Aprovat peí Pie de 1'Ajuntamenl,
en sessió duta a terme en el día de la data.

Torredembarra, 22 de.et^embre de2046"+'~i?:r

El Secretan ^^^el-Ó/ifiueiJr-anZc • -'-.

8.3. Régim fiscal i de dret supletori
8.3.1. Les prestacions económiques regulades en les presents bases queden sotmeses al
régim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.
8.3.2. Tot alió no previst a les presents bases es regulará per alió que estableixi la legislació
específica, estatal, autonómica o local que sigui d'aplicació.

8.4. Tractament de dades personáis i confidencialitat de les ajudes concedides.
8.4.1. Amb la presentado de la soHicitud de prestado económica d'urgéncia social a
1'Ajuntament, la parí interessada dona el seu consentiment al tractament de les dades de
carácter personal, laboral, económic i familiar que son necessáries per a la tramitado del
corresponent expedient.
8.4.2. Així mateix i d'acord amb 1'article 5 de la Llei orgánica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de carácter personal, les dades cTaquest carácter subministrades per
la part interessada en omplir la sol-licitud, així com les contingudes a la documentació
adjunta necessária per la tramitació del corresponent expedient, serán objecte de tractament
informatitzat per 1'Ajuntament per tal de possibilitar la seva concessió o denegació, i les
corresponents accions de seguiment i comprovació. Per tal d'exercir els drets d'accés,

oposició, rectificado i cancel-lació, les persones interessades hauran de dirigir-se al
personal responsable del tractament que es propi de 1'Ajuntament.
8.4.3. Es garanteix la total confidencialitat en relació a les peticions efectuades en aquest
ámbit a 1'ajuntament, així com de qualsevol de les seves dades personal i familiar facilitades,
i serán utilitzades, estrictament, per a les finalitats per a les quals han estat facilitades i dins
del marc establert per la Llei orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de carácter personal.

8.5. Recursos
8.5.1. En compliment del que disposa 1'article 88 de la Llei 39/2015 de l'1 d'octubre del
procediment administratiu comú de les administracions publiques que estableixen els articles
123 i 124 del mateix text legal i 1'article 8 de la llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, contra 1'acord de la concessió, que es definitiu en vía
administrativa, es pot interposar, alternatívament, recurs potestatiu de reposició en el termini
d'un mes davant 1'órgan que ha dictat la resolució, o be directament recurs contenciós
administratiu davant del jutjat contenciós-administratiu competent en el termini de dos mesos
comptats des del dia següent al de la notificado o publicado de 1'acte que posa fi a al vía
administrativa, si fos exprés. Si no ho fos, el termini será de sis mesos i es comptará, per a
la persona sol-licitant i altres possibles interessades, a partir del dia següent a aquell en qué,
cfacord amb el que disposen les presents bases, es produeixi 1'acte presumpte.
8.5.2. Les persones interessades poden exercitar, en el seu cas, qualsevol altre recurs que
estimin procedent.

9. CARACTERÍSTIQUES I QUANTÍES MÁXIMES DELS AJUTS
9.1. Ajuts per alta o manteniment deis subministres básics de la llar.
Aquest tipus cfajuts van dirigits al pagament deis rebuts pendents deis subministres básics
de la llar (aigua, llum, gas) i evitar el tallament del subministres, ja que es consideren un be
de primera necessitat.
Per a ser benefician d'aquest ajut, será requisit necessari que la familia compti amb un
seguiment des de 1'EBAS. La persona interessada haurá d'haver estar ates per servéis
d'atenció social básica per a comprovar si es pot acollir a les mesures establertes per a
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persones en situació de risc residencial d'acord amb 1'artide 5.10 de la Llei 24/2015, del 29
de juliol, de mesures urgents per afrontar 1'emergéncia en 1'ámbit de 1'habitatge i la pobresa
energética i/o altres mesures o ajuts establerts a ta! efecte. L'informe de 1'EBAS haurá de fer
constar aquesta condició.
No obstant aixó, i en casos excepcionals, es podran concedir ajuts a famílies que no comptin
amb el seguiment de 1'EBAS quan 1'informe de 1'EBAS aixi ho deíermini perqué es trobin en
una situado transitoria per accedir a una altra prestado a ti d'obtenir uns ingressos
económics propis o perqué el cas requereixi el plantejament de la intervenció per part de
servéis saciáis.
Uimport de 1'ajut será per la totalitat del rebut i es podrá concedir un máxim de 6 rebuts/any
del total subministres contractats.

9.2. Caréneles o insuficiencia de recursos económics per a 1'accés o manteniment de
1'habitatge habitual.
Aquests ajuts contemplen:

a. Ajuts per lloguers/quotes hipoteca endarreriís de ¡'habitatge
Aquest ajut servirá per al pagament de! deute de lloguer de ¡'habitatge o quotes
d'hipoteca del sol-licitant quan es produeixi una situado transitoria de manca o
insuficiencia d'ingressos económics. Será requisit imprescindible per a aquesta tipología
d'ajut que la familia soHicitant es comprometí a soMicitar ajuts corresponents a aquests
conceptas que s'aíorguin des de 1'administració competent a tal efecte.
La quantia a abonar per 1'Ajuntamení será la que estableixi el deute i fins a un máxim de
500 € (per habitatges de lloguer) 700€ (per quotes d'hipoteca) per un mes de lloguer
/hipoteca.
Es podrá concedir un únic ajut per familia i any, pero en casos excepdonals i a criíeri
de 1'EBAS es podran concedir dos mesas d'ajuts.

b. Ajuts a allotjaments temporals de manera puntual.
Aquest ajut servirá per al pagamení de situacions puntuáis de manca d'allotjament, per
situacions sobrevingudes greus.
La quantia a abonar per 1'Ajuntament será máxim la cobertura de 4 dies d'allotjament
(45€/ día per persona).

c. Ajut complementan per a la contractació d'un habitatge de lloguer.
Aquest ajut servirá per al pagament de fiances i/o altres conceptes relacionáis amb la
contractació d'un habitatge de lloguer que permetin 1'accés al mateix.
La quantia a abonar per 1'Ajuntament será la que estableixi el rebut corresponent i fins a
un máxim de 1000 € per familia i any (corresponent a dos mesas de lloguer).

9.3. Ajuts necessaris d'acord al Pía de Trebal!
a. Neeessitats básiques d'alimentació i higiene.
Aquest tipus d'ajuts puntuáis que han de permetre 1'alimentació o 1'adquisició de
producíes doméstics básics de la unitaí familiar durant el període establert per 1'EBAS
fins a poder rebre una altra prestado o ajuda dins del sistema de Benestar Social (
Bañe cfaliments, RMI, PNC, atur, subsidi, pensió...).
Aquests ajuts es prestaran en forma de vais bescanviables per aliments, cistelles
d'aliments i/o altres formes que s'estableixin per la Regidoria d'Acció Social de
1'ajuntament de Torredembarra.
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b. Atenció a la infancia i adolescencia per actuacions de prevenció, situado de
risc, protecció i desemparament.

Aquests ajuts es destinaran al pagament puntual de servéis i recursos per a 1'atenció de
menors en situació de risc, els progenitors deis quals no compten amb ingressos
económics sufícients. Podran contemplar. Ajuts individuatitzats a 1'escolarització deis 0-3
anys, ajuts de suport a 1'escolaritat obligatoria, ajuts per a activitats socioeducatives i de
lleure.
L'import máxim d'aquesta tipología d'ajut peí qual es podrá beneficiar per família/curs
escolar no podrá superar conjuntament els 300€.

c. Prevenció i manteniment de la salut i atenció sanitaria.
Son ajuts destináis al pagament puntual de productes sanitaris no coberts o parcialment
coberts peí sistema de la Seguretat Social, que puguin evitar el deteriorament de la salut
física o psíquica del sol-licitant.
La valoració i la determinació de la quantia aniran a carree deis professionals del Centre
d'Atenció Primaria.
Podran contemplar:

Ajuts per a 1'adquisició, reparado i adaptació d'ulleres i audiófons. A
complementar peí programa social d'empreses que convoquin ajuts per aquests
conceptes.
Ajudes técniques complementáries per a la gent gran i persones amb
dependéncies.

Llmport máxim cTaquesta tipologia d'ajut peí qual es podrá beneficiar per familia i any
no podrá superar conjuntament els 300€. Només en situacions d'extrema vulnerabilitat i
greu risc social, i degudament justificades peí técnic deis Servéis Socials Básics en el
seu informe social, es podran concedir ajuts en una quantia superior, si be aquesta mai
será superior ais 800€.

9.4. Ajudes per a 1'atenció de situacions urgents i greu necessitat que no puguin ser
ateses per cap deis conceptes previstos en els epígrafs anteriors.
Son aquells ajuts que no poden ser ateses per cap deis conceptes previstos en els epígrafs
anteriors i que els professionals de 1'EBAS valorin com a pertinents per atendré situacions
cfemergéncia social.

L'import máxim d'aquesta tipología d'ajuí peí qual es podrá beneficiar per familia i any no
podrá superar conjuntament els 300€. Només en situacions d'extrema vulnerabilitat i greu
risc social, i degudamentjustificades peí técnic deis Servéis Socials Básics en el seu informe
social, es podran concedir ajuts en una quantia superior, si be aquesta mai será superior ais
800€.

10. DESPESES NO SUBVENCIONABLES
D'acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, les prestacions
económiques contemplades en aquestas Bases en cap cas podran contemplar les següents
despeses:

a. Interessos deutors deis comptes bancaris.
b. Els interessos, recárrecs i sancions administratives i penáis.

c. Despeses de procediments judicials.

11. DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA: Situacions d'emergéncia
En base a 1'excepció continguda a 1'article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de Subvencions, 1'órgan competent per a la concessió deis ajuts podrá concedir

Diligencia: Aprovat peí Pie de 1'Ajuntaffieffl ^
en sessió duta a terme en el día de la dgta.

Ton-edembarra, 22 de deserptye de 2p'l@^. ,, ";
El Secretan, Rafa^-^hyepfanz&-_--^.--*-a'-T;-''<?**
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excepcionalment, sense ajustar-se al procediment regulat en els punts anteriors, i amb

carácter immediat, els corresponents ajuts en els següents casos:
a. ápats persones transeünts.
b. transport a institucions judicials, servéis sociosanitaris i administracions publiques de

Tarragona i Vendrell.

12. DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA: Actuacions en casos d'acords o convenís
establerts per les administracions publiques en materia d'habitaíge i pobresa
energética.
En base a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 1'emergéncia en
1'ámbit de 1'habitatge i la pobresa energética i/o altres normatives aprovades amb tins
similars, i sempre que s'hagi resol la signatura d'un acord o conveni de col-laboració i
cooperació entre administracions publiques, 1'órgan competent per a la concessió deis ajuts
podrá concedir excepcionalment els ajuts corresponents a subministres i habitatge, sense
ajustar-se a les quanties máximes deis ajuts regulats en els punts:

9.1. Ajuts per alta o manteniment deis subministres básics de la llar.
9.2.a. Ajuts per lloguers/quotes hipoteca endarrerits de Fhabitatge.

Tanmateix es podrá adaptar la tipologia i forma de 1'informe emés per 1'Equip Básic d'Atenció
Social establert en el puní 7.4.2.c. d'aquestes bases segons els criteris del conveni signat.
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Jorredembarra, 22 de desembre de 2016 -.-•„;
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ÁNNEX 4

BASES ESPECÍRQUES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMENT 0'ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES MUNICIPALS.

1. OBJECTE DE LA CONVOCATORIA

Aquestos bases teñen per objecte fixar els criteris per a la concessió d'ajuts a les entitats esportives
de Torredembarra, per al desenvolupament de les seves activitats ordináries durant la temporada
2016-2017, amb fobjectiu de promoure, potenciar i diversificar la práctica de 1'activitat esportiva del
municipi.

Els ajuts económics es concedeixen en régim de publicitat i concurrencia competitiva, teñen carácter
discrecional, voluntari i eventual, son lliurement revocables i reduíts en tot moment per les causes

previstas en la legislado vigent.

2. BENEFICIARIS.

Tindran la condició de beneficiaris les entitats esportistes sense ánim de lucre del municipi de
Torredembarra, que reuneixin tots els següents requisits:

d. Estar legalment constítuídes i teñir la seu social en el terme municipal de Torredembarra.
e. No incórrer en les circumstáncies previstes en 1'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de

novembre, general de subvencions.
f. Estar al corrent de les obligacions tributarles amb 1'Ajuntament, Hisenda i Seguretat Social.
g. Estar inscrites en el Registre General cTEntitats de 1'Ajuntament actualitzat a la data de la

sol-licitud de la subvenció i en el Registre d'entitats Esportives del Consell Cátala de 1'Esport de la
Generalitat de Catalunya o análeg. Aquest requisit será acreditat mitjan?ant certificat emés peí
Registre d'Entitats Municipals que será sot-licitat peí departament d'esports, al Departament
corresponent de 1'Ajuntament.

h. Acreditar una antiguitat mínima d'un any i desenvolupar 1'activitat esportiva continuada durant
aquest temps al municipi de Torredembarra.

3.- PROCEDIMENT I TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL-LICITUDS

3.1. Les sol-licituds de concessió de subvencions es presentaran al registre general de la corporació i
hauran d'anar acompanyades de la següent documentado

a) Memoria de les activitats de 1'anterior i exercici en curs, per a les que es sol'licita la subvenció,
amb el detall establert al punt 8.

b) Certificat d'estar al corrent de les seves obligacions tributarles, incloent les referents a aquest
Ajuntament, i front la Seguretat Social i Hisenda.

c) Certificat de la federado corresponent o/¡ del Consell Esportiu del Tarragonés del nombre
d'equips que participen en competicions, i nombre de llicéncies tramitades (per genere i
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categories) durant la temporada, i declarado jurada del President del seu cost, amb 1'import de les
mateixes.

d) Sol-licitud subvencions esports any 2017, amb la declarado signada inclosa amb la mateixa.
e) Model 1. Relació Junta Directiva
f) Model 2. Pressupost previst: ingressos i despeses detallat de la temporada.
g) Model 3. Volum de participado
h) Model 4. Categoría equips
i) Model 5. Ámbit de competido
j) Model 6. Participado en activitats Regidoria d'esport i organització esdeveniments al municipi.

3.2. El termini máxim per la justificado de les despeses será com a data máxima el 15 de novembre
de 1'any en curs. Les despeses es podran justificar en el moment en que es sol-licita la subvenció,
d'acord amb el punt 10 de les bases.

3.3, Si la sol-licitud no reuneix els requisits abans esmentats o, si escau, els establerts en aquestos
Bases especifiques, la comissió avaluadora requerirá a 1'interessat per a que els esmeni en un termini
máxim i improrrogable de deu dies, advertint-li que en cas contrari se'l tindrá per desistit de la seva
soHicitud, previa resolució que s'haurá de dictar en els termes establerts a 1'article 68 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.
Ueficácia d'aquesta convocatoria i la seva resolució está sotmesa a la condició suspensiva de
1'existéncia del crédit adequat i suficient en la mencionada anualitat.

3.4. E] termini de presentado de sol-licituds al registre general d'entrada de 1'Ajuntament de
Torredembarra finalitzará la data que indiqui la convocatoria.

4. UNIES/PROGRAMES D'AJUTS I DOTACIÓ PRESSUPOSTÁRIA

La quantia de la concessió es la que resulta de la valoració i ponderado de les peticions i de la
distribució de la consignado pressupostária de la partida corresponent entre el nombre de sol-licituds
presentades i en fundó del pressupost elegible.

Poden ser objecte d'ajuts les següents llnies/programes:

Dotació pressupostaria 100.000€

4.1 Promoció esport base (fins a 18 anys): 32.000€
4.2 Promoció esport federat (adults - majors de 18 anys) :16.000€
4.3 Suport despeses ordináries que genera la competido: 26.000€
4.4 Ambit nivell competido: 12.000€
4.5. Participado en activitats Regidoria i organització esdeveniments al municipi: 14.000€

5. CRITERIS PER A UATORGAMENT I PER A LA DETERMINACIÓ DE LA QUANTIA DE
UAJUDA.

5.1 Uatorgament de la subvenció s'efectuará en régim de concurrencia competitiva i d'acord amb els
criteris i barems establerts en 1'apéndix 1, que servirán per a valorar les sol-licituds presentades.

5.2 En la Ifnia/programa 1'aportació máxima no podrá superar el 50% del pressupost i en cap cas la
subvenció podrá superar el déficit de 1'exercici de 1'entitat.

5.3 Un cop s'hagi efectuat el cálcul deis barems, i resultes que 1'import assignat a una entitat esportiva
supera el 50% del pressupost, o be supera 1'import del déficit, la diferencia sobrant, tornará a revertir
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sobre la distribució de la resta d'entitats. Aquest repartiment complementari es repetirá fins exhaurir la
quantitat consignada a 1'aplicació pressupostária.

6.- PROCEDIMENT

Per a 1'examen de les soHicituds de les subvencions es constituirá una Comissió Avaluadora, que
será designada peí Regidor, i que estará integrada pels membres següents:

Presiden! El Regidor Delegat d'Esports
Vacáis:
^ Un regidor represeníant deis grups polítics de 1'oposició. Cas que no hi hagi un acord entre

aquests grups per a designar un representant, el vocal pertanyerá al grup majoritari en
nombre de vots populars a les eleccions locáis.

^ Uinterventor/a de la Corporació o funcionari/ária en qui delegui.
^ El/ta Secretari/ária de la Corporació o funcionari/ária en qui delegui.
Secretari/ária: El/la Técnic/a d'esports, qui actuará amb veu i sense vot

La Comissió avaluadora té facultáis per realitzar, per mitjá deis seus membres, totes les
comprovacions que estimi necessáries per a la millar qualificació deis mérits adduíts.

Peí que fa ais aspectes que no estiguin contemplats en les presents bases, la Comissió Avaluadora
será 1'órgan competent per a 1'adopció d'acords i resolució de conflictes

Un cop finalitzat el corresponent estudi deis expedients de cadascun deis aspirants, la Comissió
Avaluadora formulará proposta d'adjudicació de les subvencions, perqué les aprovi, si escau, per
resolució 1'órgan competent.

La resolució es motivará de conformitat amb alió que disposi la corresponent convocatoria, havent de
quedar, en tot cas, acreditáis en el procediment els fonaments de la resolució que s'adopti.

La resolució, a mes d'especificar el sol-licitant o relació de sol-licitants ais que es concedeixi la
subvenció, fará constar, si escau, de manera expressa, la desestimado de la resta de soNidtuds.

El termini per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrá excedir de sis mesas, llevat
que una norma de rang de llei estableixi un termini superior o així vingui previst a la normativa de la
Unió Europea. El termini es computará a partir de la publicado de la corresponent convocatoria, llevat
que aquesta posposi els seus efectes a una data posterior.

El venciment del termini máxim sense haver-se notifícat la resolució legítima ais interessats per
entendre desestimada per silenci administratiu la sol-licitud de concessió de la subvenció.

La resolució del procediment es notificará a tots els interessats d'acord amb el disposat ais articles 40
i 42 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
publiques.

Les persones o entitats subvencionades resten obligades a comunicar a la Regidoria d'esports
qualsevol eventuatitat que alteri o dificulti la resolució de la concessió de la subvenció a fi de que es
pugui modificar el contingut o la quantia de 1'activitat subvencionada.

La concessió d'una subvenció no implica en cap cas, el dret a obtenir noves subvencions en anys
posteriors ni tampoc es pot al-legar com a precedent.

Diligencia: Aprovat peí Pie de 1'Ajuntamgnív
en sessió duta a terme en el dia de la daté.

Torredembarra, 22 de deseare de 20ie>'
El Secretan, Raf^l Orjütíé(J]Bfize--^~"Tirr
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7.- ACCEPTACIÓ

7.1. Per a 1'efectivitat de la subvenció será necessari que aquesta i les condicions amb les quals s'ha
concedit siguin acceptades per escrit, sense reserves, peí benefician, en el termini de 10 dies.

7.2. Si el benefíciari no presta la seva acceptació en el corresponent termini es considerará que
1'acceptadó de la subvenció atorgada es presumeix amb la formulació de la sol-licitud. A tal efecte, si
els beneficiaris, notificada la resolució, d'atorgament de la subvenció, no están interessats en
percebre la subvenció concedida, disposaran d'un termini de 10 dies hábils per manifestar de forma
expressa a 1'ens concedent la seva renuncia, sense perjudici del dret que ostenta 1'eventual
benefician cTimpugnar la resolució d'atorgament de la subvenció en els termes que s'estableix a la
normativa vigent.

8.-OBLIGACIONS I REQUISITS DELS BENEFICIARIS.

Serán obligacions del benefician, sense perjudici d'altres que resultin de la normativa aplicable les
següents:

Acreditar el compliment deis requisits i de les condicions de beneficiari que determinin la
concessió de la subvenció i/o ajut.

Executar les activitats objecte de la subvenció i/o ajut concedit.

Justificar la realització de 1'activitat i el compliment de la finalitat prevista en 1'acord d'atorgament.

Els beneficiaris han d'adoptar les mesures de difusió per a donar 1'adequada publicitat al
finangament públic de 1'activitat objecte de subvenció.

L'acreditació del compliment cfaquestes obtigacions s'ha de fer en el moment de la justificado de la
subvenció mitjan^ant la presentació de la corresponent declarado responsable.

- Aquesta subvenció es compatible amb altres ajuts destinats a la mateixa actuado, pero s'ha de
comunicar la sol-licitud o 1'obtenció cfaltres subvencions amb la mateixa finalitat procedents de
qualsevol altra administrado o entitat pública o privada no previstas en el moment de sol-licitar la
subvenció. En cap cas, la subvenció atorgada, per si sola o conjuntament amb altres ajuts o
subvencions podrá ser superior al cost de 1'actuació.

Presentar davant 1'Ajuntament la memoria esportiva de 1'any o de la temporada on es detallin els
resultáis obtinguts per 1'entitat/associació/esportista individual, la liquidado del pressupost i el compte
de pérdues i guanys degudament detallat. 8'haurá d'adjuntar copia deis comptes aprovats per 1'órgan
competent de 1'entitat.

La memoria esportiva haurá de detallar el següent:

o Histórica i trajectória de 1'entitat.
« Organigrama (estructura funcional de 1'entitat)
o Resultáis esportius de 1'any 2017, o temporada 2016-17
• Planificació d'activitats i esdeveniments per 1'any 2017, o temporada 2016-17
• Concurréncies d'altres finan?aments.

• Pressupost:
1.1.- Especificar de forma clara el cost per cada equip de 1'entitat, reflectint com a mínim els
següents ítems:
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Ingressos espónsor / // ~
Sou/salari monitor / ^'" ' :';:. -

Despeses federatives

1.2.- Especificar de forma clara el cost per cada participado individual o col-lectiva en
competicions, tornejos, curses, etc., reflectint com a mínim els següents ítems:

Quota esportista
Ingressos espónsor
Sou/salari monitor
Despeses federatives

Estar sotmés a les actuacions de comprovació per part de 1'Ajuntament de Torredembarra amb el
compromfs cfaportar tota la informado requerida. L'Ajuntament podrá requerir la presentado de
1'lmpost de Societats (Mod.200), d'acord amb la Llei 27/2014 de 27 de novembre. En cas que
1'entitat no estigui sotmesa a 1'obligació en la declarado d'aquest impost, es requerirá una
declarado degudament signada peí President de 1'entitat, on exposi el motiu de I' exempció.

Fer constar expressament el patrocini o col-laborado municipal en tota la informació, publicació
propia de 1'activitat, competíció o actuacions subvencionades per aquest Ajuntament, així com en
la difusió escrita, gráfica, radiofónica o televisiva de la mateixa.

Acreditar que es traba al corrent de les obligacions fiscals i tributaries amb aquest Ajuntament i
amb la Seguretat Social i Hisenda.

Col-laborar en activitats esportives o de carácter benéfic, social o cultural que organitzi
1'Ajuntament de Torredembarra, sempre que no afecti al desenvolupament normal de les activitats
própies del club.

Complir la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Decret 887/2003, de 17
de novembre, peí qual s'aprova el Reglament de la llei de subvencions, i qualsevol altra normativa
vigent.

La realització del programa o de les activitats per les quals fora concedida la subvenció será
d'exclusiva responsabilitat del sol-licitant, així com també estarán al seu carree els mitjans humans i
materials que es necessitin.

9 .- LA QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ.

La quantia de la concessió es la que resulta de la valorado i ponderado de les peticions i de la
distribució de la consignado pressupostária de la partida corresponent entre el nombre de sol-licituds
presentadas i en funció del pressupost elegible.

9.1. La dotació pressupostária total per a la convocatoria d'ajuts per al desenvolupament de les
activitats ordináries es de cent mil euros (100.000€), i está consignat a 1'aplicació pressupostária 15-
341-48919 del vigent pressupost, que s'aplicaran d'acord el següent repartiment:

PROGRAMA:
a) Promoció esport base (tins a 18 anys): 32.000€
b) Promoció esport federat (adults - majors de 18 anys) :16.000€
c) Suport despeses ordináries que genera la competido: 26.000€
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d) Ámbit nivell competido: 12.000€
e) Participado en activitats Regidoria ¡ organització esdeveniments al municipi: 14.000€

9.2. La quantia de la concessió será el resultat de la distribució de la consignació pressupostária de la
partida corresponent entre les soHicituds presentados, i que 1'aportació máxima no podrá superar el
50% del pressupost de 1'exercici de 1'entitat.

10.-JUSTIFICACIÓ I EL CONTROL

10.1 La justificado del comptiment de les condicions imposades i de la consecució deis objectius
previstos en la concessió de la subvenció, es documentará per mitjá de la rendido del compte
jusíificatiu, que constitueix un acte obligatori del benefician, en la qual s'haurá dlncloure, sota
responsabilitat del declarant, els justificants de la despesa o qualsevol altre document amb validesa
jurídica que permeti acreditar el compliment de 1'objectiu de la subvenció.

Aquest compte justificatiu haurá d'incloure una declaració de les activitats realitzades. Aquestes
despeses s'acreditaran mitjan^ant factures i demés documents de valor probatori equivalent amb
validesa en el tráficjundic mercantil o amb eficacia administrativa, i es procedirá a la seva compulsa.

Quan les activitats hagin estat finan^ades, a mes de amb la subvenció amb fons propis o altres
subvencions o recursos, s'haurá d'acreditar en la justificació 1'import, procedencia i aplicado
d'aquests fons a les activitats subvencionades.

10.2 Les factures o documents de valor probatori eauivalent atenent a aquestos regles hauran de
ser documents origináis i corresponents al periode de la subvenció . Els origináis serán validáis i
segellats com a justificacions de despeses per al control de la concurrencia de subvencions.

Una factura per ser válida, haurá de contenir com a mínim:

Número i serie, si s'escau.
Nom i cognoms o denominado social.
Número d'identiflcació fiscal i domicili de la persona que expedeixi la factura i de 1'entitat
destinatária.
Descripció detallada de 1'operació, amb els servéis concrets, preus unitaris, etc... i
contraprestació total.
Base imposable.
Tipus tributan i quota repercutible (no es sufident la referencia "IVA indos)
Lloc i data d'emissió.

En el supósit que s'emeti una factura exempta de 1'IVA, es fará constar, de forma expressa i
complerta, la disposició legal que declara aquesta exempció (Exemple; "Operado exempta d'IVA,
segons la Llei 37/1992, de 28 de desembre, sobre 1'lmpost sobre el valor afegit)

Només s'admetrá el rebut com a justificant quan la despesa a justificar sigui un concurs, un premi
o tasca de suport en la realització d'una activitat esportiva.

La justificació deis pagaments a professionals es fará individualment per cada servei prestat i peí
llquid rebut, mitjangant la corresponent factura o minuta.

La justificació deis pagaments efectuáis amb altres monedes diferents de 1'euro, han d'ésser
acompanyats del document acreditatiu del canvi de moneda (copia del canvi oficial BOE, o
document bancari).
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10.3 En quant a les factures de transport i dietes del voluntariat, només es tindran en compte aqüells
desplagaments que es realitzin per competicions, amb detall del motiu de viatge i data de la
competido, presentant el programa oficial de 1'activitat, i presentant la relació oficial deis resultáis de
la mateixa, tot signat peí president de 1'entitat.

Les quantitats máximes a admetre, a carree de la subvenció, serán les fixades peí Reial Decret
214/1999, de 5 de febrer, revisat per TORDEN EHA/3771/2205, de 2 de diciembre, por lo que se
revisa la cuantía de los gastos de locomoción y de las dietas en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas)" (BOE 03/12/2005) (referides a l'Estat espanyol) segons el quadre següent:

Transport públic
Locomoció amb cotxe propi, en cap cas en
vehicles de lloguer
Párquings i peatges
Ajut per manutenció sense pernocta

Ajut en el cas de pernocta (cal lliurar factura
pagada de 1'hotel)

Segons bitllet
Fins a 0,19 euros x quilómetre

Segons rebuts

Fins a 26,67 euros per dia sencer, Vi. dia, 13,33
euros

Fins a 53,34 euros per dia i per tots els conceptes
(inclou ajut per alimentado
sencera -PC)

La finalitat de les dietes, a carree de la subvenció, es ajudar al seu perceptor per assolir les
despeses cfalimentació i/o estada amb motiu de 1'activitat objecte de la subvenció, en cap cas
persegueixen finalitats retributives o compensatóries.

10.4 Junt amb la factura, minuta o rebut caldrá presentar el document que acrediti que s'ha dut a
terme la transferencia bancária peí seu paflament. En el cas que no s'hagi efectuat el pagament
de les corresponents factures, aquest s'haurá d'acreditar un cop transcorreguts 3 mesos desde el
pagament de la subvenció.

En aquests pagaments, 1'aplicació de les retencions de 1'IRPF, es fará d'acord amb el que disposi la
Llei i el Reglament d'impost sobre la Renda de les Persones Flsiques o altres normes que regulin
aquesta materia.

Ates 1'article 31.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en cap cas es
consideren despeses subvencionables els impostos indirectes que siguin susceptibles de
recuperado o compensado, ni els impostos personáis sobre la renda (IRPF).
Els salaris es justificaran mitjangant la nómina peí líquid rebut. En cap cas no es consideren
despeses subvencionables els impostas indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o
compensado, ni els impostas personáis sobre la renda (IRPF).
La justificació deis pagaments a la Seguretat Social es realitzará mitjan?ant la presentació deis
documents origináis TC1 i TC2, corresponents a les nomines imputades.
La justificado de les despeses de despla?ament en avió, tren, autobús o altres mitjans de
transport es fará amb factura o bitllet deis servéis contractats, a nom de 1'entitat beneficiaría i amb
relació de les persones que han viatjat.
8'admetran com a justificants els denominats "bitllets electrónics" que compleixin la regulació
anteriorment detallada. No s'admetran com a justificants els correus electrónics, identificadors,
reserves o similars.
Si un club esportiu o associació esportiva es fonamenta en el voluntariat comunitari, a 1'empara
del preámbul de la Llei 3/2008 de 1'exercici de professions de 1'esport per portar a terme les seves
activitats haurá de complir com a mínim amb les següents obligacions derivades tant de la
normativa de voluntariat com de 1'esportiva:
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» Signar un acord o document de compromls entre el club esportiu i el voluntari/ária.

• Disposar d'un ¡libre o registre deis voluntaris/áries del club. Aquest registre s'ha de portar
de manera interna sense necessitat de presentar-lo ni diligenciar-lo enltoc.

• Contractació d'una asseguranpa d'accidents i de responsabilitat civil que cobreixi al
voluntari/ária.

«> Disposar d'un projecte de voluntariat a 1'entitat.

Tenint en compte que en relació amb les despeses, la Carta del Voluntariat de Catalunya reconeix
com un dret del voluntari el poder rescabalar-se, si ho val, de les despeses que li pugui ocasionar
1'activitat voluntaria. Per contra, reconeix també que es un deure del voluntari rebutjar qualsevol
contraprestació económica o material que li pugui ser oferta peí benefician o per tercers en virtut de la
seva actuado.

Aquestos despeses han d'haver estat pressupostades i relacionades amb el projecte.

En el cas que no s'hagi dut a terme una transferencia bancária, a la factura, minuta o rebut haurá de
constar que s'ha procedit al seu pagament mitjangant el text "rebut"; "cobrat", o "venda al comptat", el
qual anirá acompanyat per la signatura de 1'entitat perceptora identificada de forma clara amb nom i
cognoms, representado mitjan(?ant la qual actúa i la data de pagament.

10.5. No es consideraran despeses subvencionables les seaüents^

No serán subvencionables i no es podran presentar com a justificant de despesa, les multes i
sancions, regáis, loteria, obsequis, dinars de "treball", banquets, "gales", actes de recepció o
cloenda, atencions protocoHáries o representatives, ni les denominades "auto-factures" (utilització
de mitjans i recursos propis de 1'entitat beneficiaría) de la mateixa entitat o entitats perceptores de
1'ajut. Les subvencions teñen per objecte la realització d'activitats esportives directes.

No es considera justificado de la subvenció, factures de compra de queviures, amb 1'excepció de
les entitats esportives locáis, que per les caracteristiques del seu funcionament habitual, sí
podran presentar-les, únicament en el cas de que siguin destinades com a premis.

No es considera tampoc Justificado de la subvenció, factures d'un sol equipament esportiu (1
samarreta, 1 parell de guants, 1 parell de botes, 1 xandall, etc....)

10.6. La Comissió avaluadora que hagués tramitat la concessió de la subvenció comprovará que els
justificants es presenten en els terminis fixats, que son la totalitat i els comprovará formalment, podent
requerir al benefician per a que esmeni defectes, completi la documentado o amplií la informació.

10.7. Ladministració podrá comprovar directament 1'execució de les activitat/s subvencionada/s, ja
sigui mitjan^ant personal propi, o be mitjan^ant empreses contractades, a 1'efecte.

10.8. Quan no es justifiqui degudament una subvenció, i sens perjudici del possible expedient de
revocado i reintegrament de la subvenció concedida, s'informará d'aquesta circumstáncia a 1'órgan
que hagi de resoldre els atorgaments de subvencions posteriors a les que concorri aquest benefician.

11.-PAGAMENT.

Amb carácter general, el pagament de les subvencions s'efectuará una vegada justificada i aprovada
per 1'órgan competent.
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Un cop comunicada la resolució de la concessió de tes subvencions, les entitats podran demanar una
bestreta que será com a máxim del 50%, sobre la totalitat de la subvenció atorgada, restant subjecte
la resta, a espera de la justificació corresponent.

12.-PUBLICITAT

En relació amb el régim de publicació de les subvencions concedides s'estará al que disposa la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Decret 887/2003, de 17 de novembre, peí
qual s'aprova el Reglament de la llei de subvencions, de 17 de novembre i la resta de normativa de
desenvolupament o concordant de la materia.

13.- NUL-LITAT, REINTEGRAMENT I REVISIÓ DE SUBVENCIONS

13.1. Son causes de nul-litat de la resolució de concessió de la subvenció:

d. Les indicados a 1'article 47.1 de la Llei 39/2015, cf'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions publiques.

e. La manca o insuficiencia de crédit pressupostari.

13.2. Son causes d'anuHabilitat de la resotució de concessió de la subvenció la resta d'infraccions de
1'ordenamentjurídic, de conformitat amb el disposat a 1'article 48 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions publiques.

Quan 1'acte de concessió incorri en algún deis supósits esmentats ais apartats anteriors, 1'órgan
concedent procedirá a la seva revisió d'ofici o, si escau, a la declaració de lesivitat i posterior
impugnado, d'acord amb 1'establert ais articles 106 i 107 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions publiques.
La declarado judicial o administrativa de nul-litat o anuHació comportará 1'obligació de retornar les
quantitats percebudes mes els corresponents interessos de demora. Aquests ingressos tindran el
carácter cTingressos de dret públic.

No procedirá la revisió d'ofici de 1'acte de concessió quan concorri alguna de les causes de
reintegrament previstes a 1'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Uórgan concedent será el competent per a exigir del benefician el reintegrament de tes subvencions,
quan aprecTi 1'existéncia d'algun deis supósits de reintegrament previstos a 1'article 37 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, d'acord amb el procediment previst al títol II
d'aquesta darrera norma legal.
En aquests supósits, el beneficiari haurá de reintegrar la totalitat o part de les quantitats percebudes
mes els corresponents interessos de demora. Aquests ingressos tindran el carácter dlngressos de
dret públic.

13.3. El termini máxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment de reintegrament será de
dotze mesas des de la data de notificado de 1'acord d'iniciació del procediment.

13.4. Prescriurá ais quatre anys el dret d'administració a reconéixer o liquidar el reintegrament,
computant-se d'acord amb 1'establert a 1'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de

subvencions.

13.5. La resolució d'atorgament de la subvenció pot ser modificada nsr 1'administradó concedent,

previa audiencia de 1'interessant, en els següents supósits: ^,,,,_... , , _, . ../
Diligencia: Aprovat peí Pie de 1'AjuntameBt -
en sessió duta a terme en el dia de la data.-:;;.;

Torredembarra, 22 de desecgbre de 2QÍ6,
El Secretan, R3^^0^)^\'[Qr^._.^^W
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13.5.1. Quan es produeixi una alteració en les condicions que varen determinar la concessió de la
subvenció.
13.5.2. Quan el benefician hagi obtingut per a la mateixa actuado altres subvencions o ajuts públics o
priváis que, sumáis ais de 1'Ajuntament superin el cost total de 1'actuació i per tant, es procedirá a la
seva redúcelo.
13.5.3. Quan el benefician no hagi justificat adequadament la totalitat de les despeses de 1'actuació
que estigui obligat a justificar en els termes i dintre deis terminis a 1'article 22 cfaquesta ordenanga.

14.- OBLIGACIÓ DE COL-LABORACIÓ.

Els beneficiaris, les entitats col-laboradores i els tercers relacionats amb 1'objecte de la subvenció o la
sevajustificació estarán obligáis a prestar la deguda coNaboració a la Intervenció municipal.

El benefician te 1'obligació de sotmetre's a les actuacions de control financer i de 1'activitat que, donat
el cas, realitzi 1'Ajuntament. La no observarla d'aquesta obligado pot donar lloc al reintegrament de
la subvenció concedida i a la devolució deis imports percebuts peí benefíciari.

15.- INFRACCIONS I SANCIONS ADMINISTRATIVES EN MATERIA DE SUBVENCIONS.

15.1. Constitueixen infraccions administratives en materia de subvencions les accions i omissions
tipificades a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i serán sancionables fins i
tot a títol de simple negligencia.

15.2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus, d'acord amb el disposat ais articles
56, 57 i 58 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

15.3. Les sancions es graduaran i es quantificaran d'acord amb el que disposa els articles 59, 60, 61,
62 i 63 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

15.4. El procediment per a la imposició de sancions será el previst al títol IV de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions.
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Diligencia: Aprovat peí Pie de 1'Ajuntament
en sessió duta a terme en el día de la date.

Torredembarra, 22 ¿e de?$!'mbre de 2Q^£¡y'"i;:'~'iwi'''~"
El Secretan, R9{a'é|fOrjMtíeiJFanz'o'' / .' ""•""

Apéndix 1

PUNTS
A) PROMOCIO ESPORT BASE (FINS 18 ANYS)

1.1 Número esportistes entitat 0,'IOpunts/federats

0,05 punts/consell

B) PROMOCIO ESPORT FEDERAT (A PARTIR 18 ANYS)

0,025 punts/extraescolar

0,10punts/federats

C) DESPESES ARBITRATGE/COMPETICIONS

a. Entre 50€ i 99€

b. Entre100j499€

b. Entre500i1000€

c.Entre1001€i 1800€

d. Entre 1801€i2500€

e. Entre 2501 €i10000€

f.Mésde10.000€

D) ACTIVITATS ESPORTIVES

Impacto sobre el territori (nlveil competieió)

Comarcal/provincial

Cátala

Nacional/internacional

Historial de 1'activitat

0,2 punts per any d'história

0,05 punts/social

1 punts

1,5punts

5 punts

10 punts

15punts

50 punts

IQOpunts

Fins a 8 punts

Fins a 5 punts

1 punts

3 punts

5 punts

Fins a 3 punts

E) ORGANITZACIO ESDEVENIMENTS AL MUNICIPI

1,Esdevenim®nts *

* Indicar 1'esdeveniment de 1'entitat que es vulgui valorar

Nombre participants (flns a 5 punts)

Historial de 1'activitat (fins a 2 punts)

Esdeveniments obert tant sois a esDortistes de 1'entitat

1 a 5 esdeveniments

6 a 10 esdeveniments

mes de 10 esdeveniments

Esdeviniments oberts a tothom a nivell de municÍDÍ

1 esdeveniment a l'any

2 esdeveniments a 1'any

3 esdeveniments a 1'any

4 esdeveniments a 1'any

Participació a la Festa Esport

RnsalSpunts

0,025 punts/participant

0,2 punts any historia

1 punts

2 punts

3 punts

Fins a 5 punts

1 punts

2 punts

3 punts

4 punts

1 punts

DOTACIÓ
32.000,00 €

32.000,00 €

16.000,00 €

16.000,00 €

DOTACIÓ

26.000,00 €

DOTACIÓ

12.000,00 €

DOTACIÓ

14.000,00 €

Torredembarra, 14 de desembre de 2016




