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Número operació comptable / Import

SE18194074

2979/18 7/12/2018

2979/18

/ 3.683,86 €

Descripció document

Concessió Subvenció IBI monoparentals exercici 2018
Destinataris

460*** MSM (I), 467*** LRF (I), 365*** STF (I), 454*** YET (I), 385*** ALL (I), 393*** CRP (I), 776*** SMG (I), 351*** MMR
(I), 441*** AIF (I), 467*** SJL (I), 467*** FJL (I), 434*** MSV (I), 242*** PSR (I), 373*** RVV (I), 476*** LCP (I), 385*** GCG
(I), 350*** AFS (I), 776*** VAS (I), 365*** MCF (I), 351*** ELF (I), 351*** NPG (I), 772*** FFB (I), 466*** CLL (I), 381***
MGG (I)
Expedient / Tràmit

44619-Informe fiscalització (limitada - subvencions), 40858-Subvenció convocatòria concurrencia | 46.18

FRANCESC FERNÁNDEZ FERRAN, SECRETARI DE L’AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA
CERTIFICO: Que Eduard Rivas Mateo , alcalde de l’Ajuntament d’Esparreguera ha dictat en
data 7 de desembre de 2018 el Decret núm. 2979/18, que diu textualment:
Fets
1. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del Mandat i
d’acord amb el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament d’Esparreguera corresponent
a l’exercici 2018, aprovat pel Ple de la Corporació en data 21 de febrer de 2018, des del
servei de Serveis socials es vol eliminar la possible discriminació dels titulars de família
monoparental respecte els destinataris de la bonificació establerta a l’ordenança fiscal
reguladora de l’impost sobre béns immobles, per als subjectes passius propietaris del seu
domicili habitual que tinguin la condició de titulars de família nombrosa.
2. L’Ajuntament d’Esparreguera en sessió plenària de data 13 d’octubre de 2016 va aprovar
inicialment l’Ordenança no fiscal núm. XXVI, reguladora de l’atorgament d’ajuts econòmics a
famílies monoparentals per a la quota de l’impost sobre béns immobles.
3. Aquesta ordenança no fiscal va ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 26 d’octubre de 2016 i el 17 de febrer de 2017 i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 7238 de data 2 de novembre de 2016.
4. Per al desenvolupament del procediment de concessió de les subvencions regulades en les
citades bases cal procedir a l’aprovació de la convocatòria per a l’atorgament de
subvencions en règim de concurrència competitiva dels Serveis Socials per a l’any 2018.
5. La convocatòria va ser aprovada per Decret de l’Alcaldia núm. 1320/18 de data de 29 de
maig de 2018.
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6. El punt cinquè de la convocatòria concreta que els sol·licitants podran presentar les
peticions en el termini de vint dies comptadors des del dia de la publicació de l'extracte de
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
7. El dia de la publicació de l’extracte al Butlletí Oficial de la Província va ser el dia 08 de juny de
2018 i, que per tant, el període de presentació de les peticions fou el període comprès entre
el dia 11 de juny i el 06 de juliol de 2018.
8. Les sol·licituds rebudes tenen per objecte l’atorgament d’ajuts econòmics a famílies
monoparentals per a la quota de l’impost sobre béns immobles.
9. L’òrgan col·legiat constituït segons resolució núm. 1320/18, de data 29 de maig de 2018 ha
elaborat proposta de concessió de les subvencions i emplaçat a la Presidenta d’aquesta
comissió avaluadora per tal que l’elevi a l’òrgan competent.
Fonaments de Dret
1.

El marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS)
així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS) i l’Ordenança no
fiscal núm XXVI reguladora d’ajuts econòmics a famílies monoparentals per a la quota de
l’impost sobre béns immobles.

2.

La referida ordenança estableix, al seu article 10 que la proposta de concessió de les
subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord amb allò previst a
l’article 22.1 LGS i que l’órgan responsable de la resolució del procediment per a
l’atorgament de les subvencions serà aquell que es determini d’acord amb la distribució
competencial prevista al Cartipàs Municipal.

3.

La competència en la matèria és de l’Alcalde, en virtut de les previsions dels articles 21.1 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i el seu homòleg 53.1 del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril.

4.

Article 14 de l’Ordenança no fiscal núm XXVI reguladora d’ajuts econòmics a famílies
monoparentals per a la quota de l’impost sobre béns immobles.

RESOLUCIÓ,
Primer: APROVAR l’atorgament d’ajuts econòmics a famílies monoparentals per a la quota de
l’impost sobre béns immobles per import de 3.683,86 € (tres mil sis-cents vuitanta-tres euros
amb vuitanta-sis cèntims) per a les següents famílies:
DNI
sol·licitant

Sol·licitant Ref. Cadastral

Quota IBI 2018

% Sub.

Import
Subvenció

46*****34S

MCSM

5992501 DF0959S-0027/MO

343,69 €

50%

171,85 €

45*****26E

YET

6187202 DF0968N-0168/RB

379,28 €

50%

189,64 €
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38*****89K

ALL

3384701 DF0938S-001/IP

629,48 €

25%

157,37 €

39*****33S

CRP

3188608 DF0938N-0001/AW

148,45 €

50%

74,23 €

77*****90T

SMG

6288801 DF0968N-0001/PF

741,42 €

25%

185,36 €

35*****15Z

MMR

3384241 DF0938S-0001/PP

151,96 €

50%

75,98 €

44*****58R

ABIF

3386004 DF0938N-0001/JW

482,32 €

50%

241,16 €

46*****71H

SJL

5887405 DF0958N-0017/MM

231,76 €

50%

115,88 €

46*****70V

FJL

6189104 DF0969S-0081/OE

495,60 €

50%

247,80 €

43*****31N

MLSV

5496337 DF0959N-0031/BW

347,53 €

50%

173,77 €

24*****01W

PSR

5889601 DF0958N-0035/JS

201,26 €

50%

100,63 €

37*****61N

RVV

4478309 DF0947N-001/IS

880,20 €

25%

220,05 €

47*****44X

LCP

6192819 DF0969S-0035/XK

431,80 €

50%

215,90 €

38*****66X

GCG

6192814 DF0969S-0035/MK

312,55 €

50%

156,28 €

35*****70C

AFS

5104228 DG0050S-0001/ID

714,12 €

25%

178,53 €

77*****44C

VAS

5797122 DF0959N-0006/UO

224,69 €

50%

112,35 €

35*****86R

ELLF

6190020 DF0969S-0002/UJ

687,10 €

25%

171,78 €

35*****57P

NPG

5398410 DF0959N-0024/PZ

709,78 €

25%

177,45 €

77*****78W

FFB

5693341 DF0959S-0026/LI

514,99 €

50%

257,50 €

46*****48P

CLL

5790807 DF0959S-0015/JM

542,36 €

50%

271,18 €

38*****93B

MCGG

5790835 DF0959S-0074/XK

378,34 €

50%

189,17 €

Segon: DENEGAR l’atorgament de la subvenció a les següents famílies monoparentals per a la
quota de l’impost sobre béns immobles, per no acreditar o no complir amb els requisits de la
convocatòria a:
DNI

Sol·licita
Ref. Cadastral
nt

46*****07C

LRF

5593537 DF0959S-0023/MT

36*****45N

STF

4783725 DF0948S-0001/IF

44*****91E

MMM

6292101 DF0969S-0020/MY

45*****26E

YET

6187202 DF0968N-0130/ZF

46*****71H

SJL

5887405 DF0958N-0056/RR

46*****70V

FJL

6189104 DF0969S-0041/RZ

Motiu denegació
No acredita condició de família monoparental en
la data de meritació de la quota subvencionada
No acredita condició de família monoparental en
la data de meritació de la quota subvencionada
No acredita condició de família monoparental en
la data de meritació de la quota subvencionada
No es contempla subvenció a altres immobles
que no constitueixin l'habitatge habitual entès
com aquell que figura com a domicili del
subjecte passiu en el padró d'habitats.
No es contempla subvenció a altres immobles
que no constitueixin l'habitatge habitual entès
com aquell que figura com a domicili del
subjecte passiu en el padró d'habitats.
No es contempla subvenció a altres immobles
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47*****44X

LCP

6192819 DF0969S-0098/ZJ i
6192819 DF0969S-0114/PY

36*****50A

MCF

6187202 DF0968N-0061/JP

38*****93B

MCGG

5790835 DF0959S-0004/LG

36*****50A

MCF

6289812 DF0968N-0001/KF

35*****97Q

MADL

3581510 DF0938S-0001/MP

que no constitueixin l'habitatge habitual entès
com aquell que figura com a domicili del
subjecte passiu en el padró d'habitats.
No es contempla subvenció a altres immobles
que no constitueixin l'habitatge habitual entès
com aquell que figura com a domicili del
subjecte passiu en el padró d'habitats.
No es contempla subvenció a altres immobles
que no constitueixin l'habitatge habitual entès
com aquell que figura com a domicili del
subjecte passiu en el padró d'habitats.
No es contempla subvenció a altres immobles
que no constitueixin l'habitatge habitual entès
com aquell que figura com a domicili del
subjecte passiu en el padró d'habitats.
Tenir deutes amb l’Ajuntament i/o la resta
d’administracions i/o amb la Seguretat Social.
Tenir deutes amb l’Ajuntament i/o la resta
d’administracions i/o amb la Seguretat Social.

Tercer: DISPOSAR la despesa total de 3.683,86 € (tres mil sis-cents vuitanta-tres euros amb
vuitanta-sis cèntims) amb càrrec a la partida 310 23126 48001 “Ajudes famílies monoparentals
IBI i altres col·lectius IBI/I” del pressupost de l’exercici 2018, regularitzant el saldo resultant de
l’autorització de despesa realitzada en l’aprovació de la present convocatòria.
Quart: PUBLICAR les subvencions atorgades a través de la plataforma de la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Cinquè: NOTIFICAR aquesta resolució a les persones interessades i als departaments
d’Intervenció i Tresoreria als efectes que s’escaiguin.
I perquè consti als efectes escaients, lliuro aquesta certificació, d’ordre i amb el vist-i-plau de
l´alcalde, a Esparreguera, el dia 10 de desembre de 2018.
Vist i plau,
L´alcalde,
Eduard Rivas Mateo

El secretari,
Francesc Fernández Ferran
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