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Comerç
Aprovació de la justificació de la subvenció directa nominativa atorgada a la Unió de
Comerciants del Mercat Central per l'administració dels serveis operatius i de la
promoció comercial del Mercat Central corresponent a l'any 2020
UNIO COMERCIANTS DEL MERCAT CENTRAL
pl. Mercat, Nº1 CP 08201 - SABADELL - BARCELONA

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 05 de juliol de 2022 , va aprovar, entre d’altres, el
següent acord:
“Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida a la
Unió de Comerciants del Mercat Central, per a l'administració dels serveis operatius i la
promoció comercial del Mercat Central durant l'any 2020 (Exp. CMR/2022/108).
Antecedents de fet
1. En data 19 de març de 2004 la Junta de Govern Local va aprovar la signatura i
contingut d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sabadell i l’associació
Unió de Comerciants del Mercat Central per a la cessió de la gestió dels serveis
operatius i de la promoció comercial del Mercat Central.
2. Aquest conveni s’ha anat prorrogant successivament, essent la pròrroga per l’any
2020 aprovada pel Ple municipal de 20 de desembre de 2019.
3. En el mateix acord del Ple municipal de 20 de desembre de 2019 es va acordar que
l’aprovació de la despesa de l’aportació econòmica a efectuar per part de l’Ajuntament
a favor de l’Associació per l’any 2020 per un import de 692.650,00€ es dugués a terme
un cop fos vigent el pressupost municipal corresponent a l’exercici de l’any 2020.
4. En data 8 de setembre de 2020 el Ple municipal va aprovar l’atorgament d’una
subvenció directa de caràcter nominatiu per import de 692.650,00€ a favor de
l’associació Unió de Comerciants del Mercat Central, destinada a l’administració dels
serveis operatius i de la promoció comercial del Mercat Central, i el text del conveni a
subscriure amb l’Associació que té l’objectiu de canalitzar la subvenció nominativa
atorgada.
5. El conveni de subvenció, que va ser signat per les parts el dia 24 de setembre de
2020, contempla al seu pacte 5è el règim de justificació econòmica de les aportacions
que l’Ajuntament ha de fer en virtut del mateix.
6. L’esmentat pacte també fa referència a la presentació per part de l’Associació de les
dades corresponents a la gestió econòmica de l’any anterior. L’Associació també ha
presentat les factures de totes les despeses realitzades durant l’exercici 2020.
7. L’entitat ha justificat la subvenció atorgada i s’ha acreditat que l’entitat esmentada ha
dut a terme la totalitat de les activitats previstes.
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8. De la documentació aportada per l’entitat beneficiària es desprèn que l’import de la
subvenció s’ha destinat íntegrament a finançar l’actuació per a la qual fou concedida,
la qual ha estat realitzada amb compliment de totes les obligacions imposades en els
instruments reguladors de la seva concessió.
9. Els documents presentats com a justificació de la subvenció, són correctes i
s’adeqüen a allò exigit als instruments reguladors de la seva concessió.
10. Els documents presentats per l’entitat beneficiària són còpies que han estat acarades i
són fidel reproducció dels seus originals.
11. Segons informe tècnic de data 7 d’abril de 2022, de l’examen de la documentació
aportada pel beneficari s’ha comprovat que s’acompleixen tots els requisits i
exigències de l’article 27.1 a) del RD 424/2017 i RCIAS, ja que:
-

El beneficiari ha realizat despeses concretes i identificables i ha seguit el
procediment aplicable en cada cas.

-

Les despeses s’adequen a la finalitat per les quals es van lliurar els fons; en relació
al projecte per al qual es va atorgar la subvenció i d’acord amb el Conveni
regulador i les disposicions de la Llei General de Subvencions sobre despeses
subvencionables.

-

S’acredita la realització efectiva i conforme de les despeses o serveis, d’acord amb
el Conveni regulador de la subvenció.

-

S’acredita que els pagaments s’han fet a un creditor determinat per l’import degut,
on apareix la identificació del beneficiari i l’import que se li va pagar.

12. A efectes del que disposa l’article 88.3 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel
qual s’ aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre de la Llei General
de Subvencions es manifesta:
- Que s’ha dut a terme la justificació de la subvenció.
-

Que no s’ha dictat resolució declarativa de la procedència del reintegrament
de la subvenció o del dret al cobrament de la mateixa per cap de les causes
previstes a l’article 37 de la Llei General de subvencions.

-

Que l’òrgan concedent de la subvenció no ha acordat, com a mesura cautelar,
la retenció del pagaments o de les quantitats pendents d’abonar al beneficiari o
entitat col·laboradora referits a la mateixa subvenció.
13. El Cap de Secció de Mercats segons informe de 7 d’abril de 2022 proposa l’aprovació
de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu per import de
692.650,00€ a favor de l’associació Unió de Comerciants del Mercat Central,
destinada a l’administració dels serveis operatius i de la promoció comercial del
Mercat Central, corresponent a l’any 2020.
14. La responsable jurídica de l’expedient, segons informe de data 8 d’abril de 2022
informa favorablement la proposta tècnica, atès que aquesta s’ajusta al règim jurídic
aplicable.
15. Aquest expedient està subjecte al règim de fiscalització limitada prèvia d’acord amb
els articles 18 i 19 del Reglament de control intern de l’Ajuntament de Sabadell
(RCIAS).
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Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
Comerç
Aprovació de la justificació de la subvenció directa nominativa atorgada a la Unió de
Comerciants del Mercat Central per l'administració dels serveis operatius i de la
promoció comercial del Mercat Central corresponent a l'any 2020
UNIO COMERCIANTS DEL MERCAT CENTRAL
pl. Mercat, Nº1 CP 08201 - SABADELL - BARCELONA

Fonaments de Dret
És d’aplicació la normativa següent:
a) Els articles 30 i 32 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
(LGS).
b) Els articles 84 i 85 del real decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el
reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).
c) El dictamen Ple de l’Ajuntament de Sabadell, de data 8 de setembre de 2020,
d’atorgament d’una subvenció directa de caràcter nominatiu per import de 692.650,00€
a favor de l’associació Unió de Comerciants del Mercat Central, destinada a
l’administració dels serveis operatius i de la promoció comercial del Mercat Central.
D’aquesta regulació són destacables les següents consideracions jurídiques:
1. Es constata que s’acompleixen totes les condicions relatives a la justificació de
subvencions establertes en l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions.
2. De conformitat amb l’article 32.1 de de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, l’òrgan concedent comprovarà l’adequada justificació́ de la
subvenció́, així com la realització́ de l’activitat i l’acompliment de la finalitat determinen
la concessió o gaudi de la subvenció; per la qual cosa l’òrgan competent per
l’aprovació de la justificació de la subvenció és l’Ajuntament Ple.
Per tot l’anterior, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent
ACORD
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu per import de
692.650,00€ a favor de l’associació Unió de Comerciants del Mercat Central, destinada a
l’administració dels serveis operatius i de la promoció comercial del Mercat Central,
corresponent a l’any 2020.
Segon. Notificar aquest acord als interessats.
”
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Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar
potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, o bé
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar
de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que disposen els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això,
podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
Sabadell, a la data de la signatura electrònica.
FIR$SELL
SECRETARIA GENERAL
Signat electrònicament mitjançant segell d'òrgan
18-07-22 10:57
El secretari general
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