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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
30 DE NOVEMBRE DE 2016 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter personal que 
contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de dades. 
 

 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 13.00 hores 
Hora que acaba: 14.30 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primer tinent d’alcalde Pere Xirau i Expàrrech 
Segon tinent d’alcalde Lluís Llovet i Bayer 
Tercera tinenta d’alcalde Raquel Serra i Lerga 
Quarta tinenta d’alcalde Sílvia Tamayo i Mata 
Cinquè tinent d’alcalde Josep M Masvidal i Serra 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària. També hi assisteix el senyor Lluís Viñas Peitabí, 
interventor. 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta, de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local de data  23.11.16  

2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Aprovació relació de factures 
4) Acceptació del segon atorgament d’ajuts individuals de menjador del curs 2016-

2017 
5) Acceptació ajut de la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Canet de Mar, 

dins del marc del programa complementari de suport a la inversió local 
6) Concessió llicència d’obres menors per fer una obertura en un mur de 

tancament a l’Avinguda Els Llimoners, xx 
7) Donar compte de la relació de decrets del 14 al 18 de novembre de 2016 (núm. 

1149 al núm. 1179) 
8) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 23.11.16 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 23 de novembre de 2016 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 
110 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del 
ROF, per unanimitat se n’acorda l’aprovació. 
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2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
1.- Diligència d’Ordenació de data 24 de novembre de 2016, rebuda del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, en relació al Recurs Ordinari núm. 
10/2014 B, interposat per l’Ajuntament de Canet de Mar, contra SOREA, SOCIEDAD 
REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A., declarant la seva fermesa i 
retornant l’expedient administratiu que va ser remès en el seu dia per a la 
subsanació del present procediment per part de l’Administració demandada.  
 
Se’n dóna compte  
 
2.- Diligència d’Ordenació de data 24 de novembre de 2016, rebuda del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa – Secció 
Cinquena, en relació al Recurs Ordinari (Llei 1998) 20/2016 FASE:BL, interposat 
per SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A. contra el 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT I L’AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR, comunicant que s’ha rebut escrit d’ale.legacions presentat fora de termini per 
l’Advocada de la Generalitat, comunicant que s’ha produït satisfacció extraprocessal 
en el recurs abans esmentat. 
 
Se’n dóna compte 
 
3.- Diligència d’Ordenació de data 4 de novembre de 2016, rebuda del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 15, de Barcelona, en relació al Recurs Ordinari núm. 
132/2016 – Secció C, presentat per SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A., retornant l’expedient administratiu al ser ferma 
la resolució dictada en el recurs esmentat. 
 
Se’n dóna compte 
   
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES 
Vista la relació de factures de data 30 de novembre de 2016, de l’Ajuntament  per 
import de 57.915,25 €, corresponent a la relació F/2016/70 i la relació de factures 
de l’Organisme Autònom Ràdio Canet, per import de 151,67 €, corresponent a la 
relació F/2016/17. 
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de vinculació 
econòmica per autoritzar l’aprovació de la despesa a les diferents partides que 
s’han d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici de 2016, que fou 
aprovat definitivament  pel Ple de l’Ajuntament en sessió 29 de desembre de 2015.  
 
Vist  allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 02/2004, de 
9 d’abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Hisenda, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de factures de data 30 de novembre  de 2016, de 
l’Ajuntament  per import de  57.915,25 €, corresponent a la relació F/2016/70. 
 
SEGON.- Aprovar la relació de factures de l’Organisme Autònom Ràdio Canet per 
import de 151,67 €, corresponent a la relació F/2016/17.  
 
TERCER.- Aprovar el reconeixement de l’obligació derivat dels punts anteriors amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries que s’indiquen en les relacions.  
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4.- ACCEPTACIÓ DEL SEGON ATORGAMENT D’ AJUTS INDIVIDUALS  
 DE MENJADOR DEL CURS 2016-2017 
 
Vist l’informe de la tècnica d’Educació següent: 
 
Maria Artigas Gurri, tècnica d’Educació de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació 
a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador per al curs 2016-2017, emet 
l’informe següent: 
 
En data 13 d’octubre de 2016 es rep notificació del Consell Comarcal del Maresme 
sobre la resolució, mitjançant decret núm.341/16 de data 5 d’octubre de 2016, de l’ 
atorgament dels ajuts individuals de menjador per al curs 2016-2017.   
 
 Al municipi de Canet de Mar han presentat sol·licitud 170 famílies,  34 de les quals 
reben l’atorgament d’ajut de menjador per part del Consell Comarcal del Maresme. 
En total 49 alumnes es beneficien dels  ajuts de menjador en l’atorgament inicial. 
  
L’import dels ajuts individuals es calcula tenint en compte els dies de curs amb 
serveis de menjador escolar, segons els imports del servei aprovats pel Consell 
Escolar de cada centre sempre que no superi l’import màxim fixat pel Departament 
d’Ensenyament, En casos excepcionals d’alumnes d’alt risc social, l’ajut pot arribar 
al 100% de l’import del menú, segons els imports aprovats pel Departament 
d’Ensenyament. 
 
En data  22 de novembre de 2016 es rep notificació del Consell Comarcal del 
Maresme sobre la resolució, mitjançant decret núm.421/16 de data 11 de 
novembre de 2016, sobre el segon atorgament d’ajuts individuals de menjador per 
al curs 2016-2017.   
 
L’import del segon atorgament d’ajuts és de 52.024,20€, se’n beneficien 94 
alumnes i 78 famílies del municipi. La distribució per centres que es mostra al 
quadre següent: 
 
Centre educatiu Nombre alumnes becats Import atorgat 
Escola Misericòrdia 49 27.435,00€ 
Escola Turó del drac 34 18.879,00€ 
Escola FEDAC 5 2.743,5€ 
Col·legi Yglesias 4 2.194,8€ 
Col·legi La Presentació 2   771,90€ 

TOTAL 94 52.024,20€ 
 
Vist això, i un cop examinada la documentació de referència, de conformitat amb la 
proposta de la Regidoria delegada d’Educació, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar la concessió dels ajuts de menjadors als diferents alumnes de 
Canet de Mar per al curs 2016-2017 per import de 52.024,20€ 
 
SEGON.- Reconèixer la obligació de transferir als centres educatius on es troben 
escolaritzats els diferents alumnes els imports corresponents. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a les entitats interessades i a la Tresoreria 
Municipal. 
 



 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

5.- ACCEPTACIÓ DE L’AJUT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, DINS DEL MARC DEL PROGRAMA 
COMPLEMENTARI DE SUPORT A LA INVERSIÓ LOCAL. 
 
Atès que en el BOPB del 18 de novembre s’ha publicat l’anunci d'aprovació per part 
de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del “Programa complementari 
de suport a la inversió local”, del seu règim de concertació i de la concessió d’ajuts, 
en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", de la Diputació de 
Barcelona.  
 
Atès que aquest “Programa complementari de suport a la inversió local” té per 
objecte oferir suport als governs locals en el manteniment, reparació i conservació 
dels equipaments i infraestructures locals d’ús general. Aquest suport respon a una 
doble finalitat. D’una banda, reforçar la solvència econòmica local i afavorir la 
inversió en equipaments i infraestructures d’ús general dels ens locals destinataris. 
I de l’altra, recolzar el teixit productiu i empresarial local, en preveure la possibilitat 
que els ens locals destinataris executin les actuacions a través de petites i mitjanes 
empreses locals, segons la definició conferida pel Reglament de la Unió europea UE 
núm. 651/204, de 17 de juny del 2014. Amb tot, a través d’aquestes actuacions es 
pretén incidir en la generació de riquesa i la creació de noves oportunitats  per a les 
empreses executores de les actuacions, el que acabarà contribuint a millorar la 
cohesió social. 

 
Atès que en virtut del mateix acord s’aprova la relació individualitzada dels ajuts a 
concedir als ens locals, essent l’ajut concedit a l’Ajuntament de Canet de Mar d’un 
total de 61.481,74 euros. 
 
Atès que, d’acord amb el que es preveu a l’article 7 del Règim de concertació, són 
elegibles les despeses d’inversió de Capítol 6 que suposin un increment de la 
capacitat, rendiment o eficiència dels béns sobre els que s’executin les obres, així 
com un allargament de la seva vida útil. En aquest sentit, seran subvencionables 
les despeses derivades de la realització d’inversions en serveis, equipaments, 
infraestructures i/o béns que siguin titularitat del municipi.  
 
Vist el que disposa l’article 12 del Règim de concertació, segons el qual per a 
l’efectivitat dels ajuts que es concedeixen en el marc d’aquest Programa 
complementari és necessari que els ens destinataris formalitzin l’acceptació 
expressa dels ajuts atorgats, com a màxim, fins el dia 31 de gener del 2017. 
 
Vist això i de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Urbanisme, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar l’ajut per import de 61.481,74 euros concedit per la Diputació 
de Barcelona a l’Ajuntament de Canet de Mar, en el marc del “Programa 
complementari de suport a la inversió local” dins del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2016-2019". 
 
SEGON.- Facultar l’alcalde per subscriure tots aquells documents que tinguin 
relació amb el present acord. 
 
TERCER.- Comunicar expressament a la Direcció de Serveis de Cooperació Local 
l’acceptació de l’ajut atorgat, a través del Portal de tràmits dels ens locals, i a la 
Tresoreria Municipal.  
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6.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER FER UNA OBERTURA 
EN UN MUR DE TANCAMENT A L’AVINGUDA ELS LLIMONERS, xx. 
 
Vista la sol·licitud presentada en data 15 de novembre de 2016 pel senyor JAL, 
actuant en nom i representació de la mercantil QUATRE VENTS, SL, en virtut de la 
qual sol·licita llicència d’obres menors per fer una obertura en un mur de tancament 
a l’Avinguda Els Llimoners, XX. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de data 23 de novembre d’enguany, 
el contingut del qual es transcriu a continuació: 
 

“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de 
referència es comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen 
en fer una obertura en un mur de tancament a l’avinguda Els Llimoners, 36. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació tècnica aportada 
juntament amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 850,00 € (IVA exclòs). 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme, de data 24 de novembre de 2016, 
el contingut del qual es transcriu a continuació: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 23/11/2016, 
informe favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per 
fer una obertura en un mur de tancament a l’avinguda Els Llimoners, XX, 
sol·licitada pel senyor JAL, en nom i representació de la mercantil QUATRE 
VENTS MAR, SL, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat 
a sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, va documentada en els termes que 
estableix la normativa aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries 
de Planejament, i precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall 
suficient per a poder verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, 
tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència 
d’obra menor, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20 “Taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme” article 6.1.1, 
consta acreditat a l’expedient administratiu que s’ha efectuat la liquidació, 
d’acord amb el càlcul següent: 
 
1. Tramitació de llicència d'obra menor amb projecte: 
 
 Amb sol·licitud de llicència prèvia:             168,21 € 
 
Quant a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), s’ha 
efectuat una liquidació provisional del 4% del pressupost de referència, sobre 
un pressupost de 850,00 €, d’acord amb el càlcul següent: 
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Pressupost Tipus  Total 
850,00 € 4%  34,00 € 
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, consta acreditat que s’ha efectuat ambdós dipòsits, pels imports 
següents: 
 
Concepte Tipus  Total 
Valors urbanístics en 
risc 
(Mínim 60 €) 

2% 
pressupost 

60,00 € 

 
Concepte Tipus  Tones Total 
Residus de la 
construcció 
(Mínim 150 €) 

11 
€/t 

1 150,00 
€ 

 
Tercer.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de 
l’Alcaldia, si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, en virtut del Decret 
núm. 743/2015, de data 19 de juny de 2015, per la qual cosa, en els seus 
estrictes termes, caldrà que en l’acord de concessió es faci constar el 
següent:  
 
“Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de data 19 de juny  de 2015”. 
 
Per tot el que s’ha exposat, s’informa favorablement sobre la concessió de 
llicència d’obres menors sol·licitada.” 

 
Atès que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, i l’article 188.3 TRLU, amb l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
Atès que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se sol·licita, són 
conformes a la normativa urbanística vigent, d’acord amb els informes transcrits. 
 
Considerant que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret 
núm. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors a la mercantil QUATRE VENTS MAR, 
SL, per fer una obertura en el mur de tancament de l’Avinguda Els Llimoners, 36, 
sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte d’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per un import de trenta-quatre euros 
(34,00 €) i, en concepte de taxes urbanístiques, la quantitat de cent seixanta-vuit 
euros amb vint-i-un cèntims (168,21 €). 
  
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la fiança en garantia 
dels valors urbanístics en risc, per import de seixanta euros (60,00 €), i la fiança 
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per garantir la correcta gestió dels residus de la construcció, per import de cent 
cinquanta euros (150,00 €). Aquestes fiances es retornaran amb posterioritat a la 
finalització de l’obra, prèvia sol·licitud de l’interessat, un cop comprovat que els 
residus han estat dipositats en un gestor autoritzat i previ informe del tècnic 
municipal. 
 
Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases d’execució del 
pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos en l’article 219.4 TRLHL i 
que estarà subjecte a control posterior mitjançant tècniques de mostreig i auditoria. 
                                                                               
7.-  DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 14 al 18  DE 
NOVEMBRE DE 2016 (del núm. 1149 al núm. 1179)T 
 

Num. Decret Data Títol 
 

DE1149/2016 14/11/2016 Contractació poda arbrat 

DE1150/2016 14/11/2016 Contractació obres construcció 2 espais destinats a 
esbarjo per a gossos 

DE1151/2016 14/11/2016 Contractació parc infantil Nadal'16 

DE1152/2016 15/11/2016 INCOACIÓ EXP.SANC.CIVISME - ANP 

DE1153/2016 15/11/2016 INCOACIÓ EXP.SANC.CIVISME - DSV 

DE1154/2016 15/11/2016 MODIFICACIÓ PER GENERACIÓ D'INGRESSOS 

DE1155/2016 16/11/2016 4a modificació Decret cartipàs 

DE1156/2016 16/11/2016 Contractació ball cap d'any 2016 

DE1157/2016 16/11/2016 Autorització jubilació i pagament incentiu jubilació PTV 

DE1158/2016 16/11/2016 MANAMENT A JUSTIFICAR-COMPRA DOMINI.CAT 

DE1159/2016 16/11/2016 Requeriment doc. i garantia definitiva 

DE1160/2016 16/11/2016 MODIFICACIÓ TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS 56/2016 

DE1161/2016 16/11/2016 Devolució garantia definitiva contracte assessorament 
redacció POUM 

DE1162/2016 16/11/2016 Contractació subministrament i col·locació tancament 
recepció Comissaria 

DE1163/2016 16/11/2016 Denegació pagament factura servei manteniment 
fotocopiadores 

DE1164/2016 16/11/2016 Aprovació participació Plans Ocupacionals - No 
perceptors 

DE1165/2016 16/11/2016 COMPTES JUSTIFICATIUS F 

DE1166/2016 16/11/2016 Contractació treballs pintura hall i ferros entrada 
biblioteca 

DE1167/2016 16/11/2016 Pròrroga Comissió de Serveis R.P.M. 

DE1168/2016 16/11/2016 APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES F/2016/65 

DE1169/2016 16/11/2016 Avançament nòmina novembre del sr. P.R.R. 

DE1170/2016 16/11/2016 Aprovació participació programa Treball i Formació - 
RMI 

DE1171/2016 17/11/2016 WTP - PROPOSTA SANCIÓ PERSONES FÍSIQUES - 
14/11/2016 
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DE1172/2016 17/11/2016 Contractació personal - Programa de Garantia Juvenil 

DE1173/2016 17/11/2016 Contractació servei docència cicles formatius, 
matemàtiques 

DE1174/2016 17/11/2016 Devolució garantia definitiva a Pendís Bagà, SL 

DE1175/2016 17/11/2016 WTP - ACORD INCOACIÓ EXP. TRÀNSIT - 14/11/2016 

DE1176/2016 17/11/2016 Contractació servei docència tutories i programa 
formatiu instrumental. Cicles formatius 

DE1177/2016 17/11/2016 Contractació compra senyalització vial 

DE1178/2016 17/11/2016 Contractació serveis docència cicles formatius, anglès 

DE1179/2016 18/11/2016 Aprovació IRPF mes octubre 2016 
[FIN_INCLUSION_PLANTILLA] 
ULUSION_PLANTILLA] 
T8ILLA] 
8USON_PLANTILLA] 
8.- ASSUMPTES PER VIA D’URGÈNCIA 
 
L’alcaldessa presidenta, segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós de 
règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del Reial 
decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del 
dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per 
unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes 
següents. 
 
8.1.- APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA PER LES ENTITATS DE 
L’ÀREA DE BENESTAR SOCIALS 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Primer.- La Junta de Govern Local, de data 30 d'abril de 2015 va aprovar la 
convocatòria 1/2015, en règim de concurrència competitiva, de subvencions en els 
àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, 
festiu, o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, per l’exercici 
2015, establint els crèdits pressupostaris i la quantitat màxima de les subvencions 
a atorgar, en funció de les finalitats. 
 
Segon.- Així mateix, en data 23 de novembre de 2015, la intervenció municipal va 
emetre un informe en relació amb la proposta amb les següents conclusions: 
 
''PRIMER.- Atès que es proposa l’atorgament de subvencions a entitats que 
podrien haver presentat la seva sol·licitud FORA DE TERMINI, informo 
DESFAVORABLEMENT a l'atorgament de les subvencions que hi figuren en l'apartat 
anterior. 
 
SEGON.- No hem pogut disposar dels certificats d’Hisenda i Seguretat Social, en 
relació a si les entitats es troben al corrent de les seves obligacions tributaries, i en 
conseqüència no hem pogut verificar el compliment de l’article 3 de les bases 
reguladores d’atorgament de les subvencions, suposant això per tant, una limitació 
a l’abast del treball realitzat, s'informa en conseqüència, DESFAVORABLEMENT a la 
tramitació de l’expedient. Posar de manifest en aquest punt, que amb la informació 
estreta durant el mes de juny, les entitats que no estaven al corrent de les seves 
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obligacions tributaries eren les següents: 
 Col·legi Yglesias.  
 Amics del Ball.  
 AECC – Catalunya contra el Càncer.  

És el que s’ha d’informar a la Corporació no posant de manifest les circumstàncies 
d’oportunitat que motiva aquest informe.'' 
 
Tot i l’anterior, en data 25 de novembre de 2015, la Junta de Govern acordà 
l'atorgament de les subvencions incloses en aquella convocatòria, i el pagament en 
concepte de bestreta del 50% de l'import atorgat que per al programa de Benestar 
Social presentaven el següent detall: 
 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  Import 
atorgat 

Import 
bestreta 

(50%) 
AECC-Catalunya contra el 
Càncer  G28197564 Campanyes d'informació i 

sensibilització  476,82 € 238,41 € 

Associació Terra i Cel G60465879 
Servei de menjador i sortides 
lúdiques per a l’esplai i centre de 
dia 

3.973,50 € 1.986,75 € 

Fundació Privada el 
Maresme G60703303 

Activitats formatives per afavorir 
l’autonomia personal i la 
integració social 

3.377,48 € 1.688,74 € 

Associació de Gent Gran 
l'Esplai G08870263 Activitats lúdiques 1.390,73 € 695,37 € 

Associació d'ajut 
humanitaris GEA XXI G62970686 Projecte “Vine a fer l’indi” 1.192,05 € 596,03 € 

Associació de voluntaris i 
amics de l'Hospital G61314290 

Projectes complementaris per a 
malalts usuaris de l’hospital Sant 
Jaume de Calella 

1.589,40 € 794,70 € 

 
La concessió de les esmentades subvencions establia com a data límit per a la 
justificació el 31 de gener de 2016, el qual ha de contenir com a mínim el següent 
contingut: 

a) Memòria detallada de l’activitat . 
b) Exemplar original de la publicitat de l’acte amb esment de la col·laboració de 

l’ajuntament de Canet. 
c) Relació classificada de les despeses. 
d) Factures originals de les despeses derivades de l’activitat. 
e) Liquidació econòmiques de l’activitat. 
f) Certificat del president de l’entitat acreditatiu de l’aplicació de la subvenció a 

la finalitat adequada. 
g) Relació d’altres ingressos o subvencions que hagin cofinançat l’activitat amb 

indicació de l’import i procedència. 
 
Tercer.- En les dates que es transcriuen a continuació les entitats van presentar 
per registre d’entrada d’aquest ajuntament la documentació acreditativa de la 
subvenció atorgada: 
 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  Import 
atorgat 

Data 
Registre 
Entrada 

AECC-Catalunya 
contra el Càncer G28197564 Campanyes d'informació i 

sensibilització  476,82 € 2016/521 
28-01-2016 

Associació Terra i Cel G60465879 
Servei de menjador i sortides 
lúdiques per a l’esplai i centre de 
dia 

3.973,50 € 2016/551 
29-01-2016 

Fundació Privada el G60703303 Activitats formatives per afavorir 3.377,48 € 2016/647 
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Maresme l’autonomia personal i la 
integració social 

29-01-2016 

Associació de Gent 
Gran l'Esplai G08870263 Activitats lúdiques 1.390,73 € 2016/356 

22-01-2016 
Associació d'ajut 
humanitaris GEA XXI G62970686 Projecte “Vine a fer l’indi” 1.192,05 € 2016/579 

29-01-2016 
Associació de 
voluntaris i amics de 
l'Hospital 

G61314290 
Projectes complementaris per a 
malalts usuaris de l’hospital 
Sant Jaume de Calella 

1.589,40 € 2016/498 
28-01-2016 

 
Quart.- Vist l'informe emès per Núria Gibert Llobet, de data 2 de maig de 2016, 
que es transcriu a continuació: 
 
«Núria Gibert Llobet, coordinadora de Serveis Socials de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, en relació a la justificació de subvencions a entitats en l’àmbit de benestar 
social, en règim de concurrència competitiva, que s’han presentat a la convocatòria 
1/2015,  
 
INFORMO 
Que la Junta de Govern Local de data 30 d’abril de 2015 va aprovar la convocatòria 
1/2015, en règim de concurrència competitiva, de subvencions en els àmbits 
cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per 
l’Ajuntament de Canet de Mar, per a l’exercici 2015, i va establir els crèdits 
pressupostaris i la quantia màxima de les subvencions a atorgar, en funció de les 
finalitats.  
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 25 de novembre de 2015, 
va prendre, entre d’altres, l’acord d’atorgar les subvencions d’aquesta convocatòria 
que, pel que fa a l’Àrea de Benestar Social, són les següents: 
 
Entitats de Serveis Socials 1 2 3 4 5    
Nom Entitat 35p 20p 15p 15p 15p Total Valor-Punt Subvenció 
AECC-Catalunya contra el 
Càncer  

5 4 0 0 3 12 39,74 476,82 € 

Associació Terra i Cel 35 20 15 15 15 100 39,74 3.973,50 € 
Fundació Privada el Maresme 25 20 10 15 15 85 39,74 3.377,48 € 
Associació de Gent Gran 
l'Esplai 

12 10 10 3 0 35 39,74 1.390,73 € 

Associació d'ajut humanitaris 
GEA XXI 

10 8 0 2 10 30 39,74 1.192,05 € 

Associació de voluntaris i 
amics de l'Hospital 

10 10 5 5 10 40 39,74 1.589,40 € 

 
Que l’ordenança reguladora de la concessió de subvencions en els àmbits cultural, 
educatiu, social, artístic, esportiu, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per 
l’Ajuntament de Canet de Mar, estableix a l’article 19 la forma de justificació per 
percebre les subvencions atorgades. 
 
Que les entitats de l’Àrea de Benestar Social, han presentat en el termini establert 
la següent documentació: 
 

Entitat Registre Documentació presentada 

AECC-Catalunya contra el 
Càncer  

2016/521 
28-01-2016 

Memòria justificativa de l’activitat 
Relació justificativa de les despeses subvencionables 
Factures corresponents a les despeses derivades de 
l’activitat 

Associació Terra i Cel 2016/551 
29-01-2016 

Memòria justificativa de l’activitat 
Relació justificativa de les despeses subvencionables 
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Factures corresponents a les despeses derivades de 
l’activitat 

Fundació Privada el 
Maresme 

2016/647 
29-01-2016 
Procediment 
administratiu 

Memòria justificativa de l’activitat 
Relació justificativa de les despeses subvencionables 
Factures corresponents a les despeses derivades de 
l’activitat 

Associació de Gent Gran 
l'Esplai 

2016/356 
22-01-2016 

Memòria justificativa de l’activitat 
Relació justificativa de les despeses subvencionables 
Factures corresponents a les despeses derivades de 
l’activitat 

Associació d'ajut 
humanitaris GEA XXI 

2016/579 
29-01-2016 

Memòria justificativa de l’activitat 
Relació justificativa de les despeses subvencionables 
Factures corresponents a les despeses derivades de 
l’activitat 

Associació de voluntaris i 
amics de l'Hospital 

2016/498 
28-01-2016 

Memòria justificativa de l’activitat 
Relació justificativa de les despeses subvencionables 
Factures corresponents a les despeses derivades de 
l’activitat 

 
Que d’acord amb l’article 9 de la convocatòria, les documentacions seran 
estudiades i valorades per la regidoria corresponent.  
 
Conclusió 
 
Primer.- Considero acreditat que s’ha realitzat el fi públic pel qual es van atorgar 
les subvencions següents: 
 
Entitat Projectes 
AECC-Catalunya contra el Càncer  Campanyes de informació i sensibilització 
Associació Terra i Cel Servei de menjador i sortides lúdiques per a l’esplai i centre de dia 

Fundació Privada el Maresme Activitats formatives per afavorir l’autonomia personal i la integració 
social 

Associació de Gent Gran l'Esplai Activitats lúdiques 
Associació d'ajut humanitaris 
GEA XXI 

Projecte “Vine a fer l’indi” 

Associació de voluntaris i amics 
de l'Hospital 

Projectes complementaris per a malalts usuaris de l’hospital Sant 
Jaume de Calella 

 
Segon.- Proposo que l’Àrea d’Intervenció, una vegada verificada la justificació 
econòmica, procedeixi al pagament restant de les subvencions atorgades: 
 

Nom Entitat Quantitat 
atorgada 

AECC-Catalunya contra el Càncer  476,82 € 
Associació Terra i Cel 3.973,50 € 
Fundació Privada el Maresme 3.377,48 € 
Associació de Gent Gran l'Esplai 1.390,73 € 
Associació d'ajut humanitaris GEA XXI 1.192,05 € 
Associació de voluntaris i amics de l'Hospital 1.589,40 € 
TOTAL 11.999,98€ 

 
Aquest és el meu informe que dono i signo a Canet de Mar a 2 de maig de 2016” 
 
Vista la revisió efectuada pels Serveis econòmics de la documentació justificativa el 
resultat de la qual es resumeix en el quadre següent: 
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Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  Data RE (1) (2) (3) (4) (5) (6) Observacions 

AECC-Catalunya 
contra el Càncer  G28197564 Campanyes d'informació i 

sensibilització  

2016/521 

√ √ √ X X √ 

- S'han pogut verificar únicament 233,72€ 
de despeses presentades. 

28/01/2016 - No compleixen amb l'art.8 de les bases de 
regulació de concessions. 

  - No presenten documentació per acreditar 
els ingressos. 

Associació Terra i 
Cel G60465879 

Servei de menjador i sortides 
lúdiques per a l’esplai i centre 
de dia 

2016/551 
√ √ √ √ X √ 

- S'han pogut verificar 9.383,40€ de 
despeses presentades. 

29/01/2016 - No presenten documentació dels 
ingressos. 

Fundació Privada 
el Maresme G60703303 

Activitats formatives per 
afavorir l’autonomia personal i 
la integració social 

2016/647 
√ √ √ √ X √ 

- S'han pogut verificar 34,307,62 € de 
despeses presentades. 

29/01/2016 - Pel que fan els ingressos no porten cap 
comprovant. 

Associació de 
Gent Gran 
l'Esplai 

G08870263 Activitats lúdiques 

2016/356 

√ √ √ X X X 

- S'han pogut verificar únicament 2.219,26€ 
de despeses presentades. 

22/01/2016 - No compleixen amb l'art.8 de les bases de 
regulació de concessions. 

  - No presenten cap documentació que 
justifiquin els ingressos. 

  -No presenten publicitat de l'acte pel qual 
s'ha atorgat la subvenció. 

Associació d'ajut 
humanitaris GEA 
XXI 

G62970686 Projecte “Vine a fer l’indi” 
2016/579 

√ √ √ √ X √ 

- S'han pogut verificar 3.752,70€ de 
despeses presentades. 

29/01/2016 - No presenten cap documentació 
d'ingressos. 

Associació de 
voluntaris i amics 
de l'Hospital 

G61314290 
Projectes complementaris per a 
malalts usuaris de l’hospital 
Sant Jaume de Calella 

2016/498 

√ √ √ X X √ 

- S'han pogut verificar 1.604,94€ de 
despeses presentades. 

28/01/2016 - No compleixen amb l'art.8 de les bases de 
regulació de concessions. 

  - No presenten documentació dels 
ingressos. 

 
(1) Certificat del president de l’entitat acreditatiu de l’aplicació de la subvenció a la finalitat adequada.(2) Memòria detallada de l’activitat; (3) Relació classificada de 
les despeses; (4) Factures originals de les despeses derivades de l’activitat.; (5) Relació d’altres ingressos o subvencions que hagin cofinançat l’activitat amb 
indicació de l’import i procedència; (6) Exemplar original de la publicitat de l’acte amb esment de la col·laboració de l’ajuntament de Canet. 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Cinquè.- Vist l'informe de l'interventor, de data 29 de novembre de 2016, que es 
transcriu a continuació,  
 
“Lluís Viñas Peitabí, Interventor de l'Ajuntament de Canet de Mar, d'acord amb 
allò previst en l'article 214 del Text refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat pel 
RDLeg. 2/2004, de 5 de març, té a bé emetre el següent: 
 

INFORME NÚM. 135/2016 
 

ASSUMPTE: Liquidació de les subvencions de benestar social, 
convocatòria 1/2015. 
 
I.-RELACIÓ DE FETS 
S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia la següent proposta d'acord per la 
Junta de Govern Local, amb la següent part resolutiva: 
«PRIMER.- Donar per correctament justificats els següents imports 
corresponents a subvencions ordinàries de la convocatòria 1/2015 del programa 
de Benestar Social, atorgades per acord de Junta de Govern de 25 de novembre 
de 2016: 
 

 
SEGON.- Incoar expedient de revocació parcial i reintegrament dels imports 
concedits per acord de la Junta de Govern de 25 de novembre de 2015, i que no 
s'han justificat correctament, segons el següent detall: 
 
A) Imports a revocar i reintegrar 
Nom entitat NIF Projecte sol·licitud 

subvenció  
Import 

definitiu 
Import a 
revocar 

import a 
reintegrar 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud 
subvenció  

Import 
atorgat 

Import a 
justificar 

(cofinança-
ment 50%) 

Import 
justificat 
correcta-

ment 

AECC-Catalunya 
contra el Càncer  G28197564 

Campanyes 
d'informació i 
sensibilització  

476,82 € 953,64 € 233,72 € 

Associació Terra i 
Cel G60465879 

Servei de menjador i 
sortides lúdiques per a 
l’esplai i centre de dia 

3.973,50 € 7.947,00 € 7.094,97 € 

Fundació Privada 
el Maresme G60703303 

Activitats formatives 
per afavorir l’autonomia 
personal i la integració 
social 

3.377,48 € 6.754,96 € 34.307,62 € 

Associació de 
Gent Gran l'Esplai G08870263 Activitats lúdiques 1.390,73 € 2.781,46 € 2.219,26 € 
Associació d'ajut 
humanitaris GEA 
XXI 

G62970686 Projecte “Vine a fer 
l’indi” 1.192,05 € 2.384,10 € 3.752,70 € 

Associació de 
voluntaris i amics 
de l'Hospital 

G61314290 
Projectes 
complementaris per a 
malalts usuaris de 
l’hospital Sant Jaume 
de Calella 

1.589,40 € 3.178,80 € 1.604,94 € 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

AECC-Catalunya 
contra el Càncer  G28197564 Campanyes d'informació 

i sensibilització  116,86 € 359,96 € 121,55 € 

Associació Terra i 
Cel G60465879 

Servei de menjador i 
sortides lúdiques per a 
l’esplai i centre de dia 

3.547,49 € 426,02 € 0,00 € 

Fundació Privada 
el Maresme G60703303 

Activitats formatives per 
afavorir l’autonomia 
personal i la integració 
social 

3.377,48 € 0,00 € 0,00 € 

Associació de 
Gent Gran l'Esplai G08870263 Activitats lúdiques 1.109,63 € 281,10 € 0,00 € 
Associació d'ajut 
humanitaris GEA 
XXI 

G62970686 Projecte “Vine a fer 
l’indi” 1.192,05 € 0,00 € 0,00 € 

Associació de 
voluntaris i amics 
de l'Hospital 

G61314290 
Projectes 
complementaris per a 
malalts usuaris de 
l’hospital Sant Jaume de 
Calella 

802,47 € 786,93 € 0,00 € 

 
B) Incompliments que motiven el procediment de reintegrament 
 
Nom entitat 

 
NIF 

Documentació  
Observacions 1 2 3 4 5 6 

AECC-Catalunya 
contra el Càncer  G28197564 √ √ √ X X √ 

- S'han pogut verificar únicament 233,72€ 
de despeses presentades. 
- No compleixen amb l'art.8 de les bases 
de regulació de concessions.  
- No presenten documentació per acreditar 
els ingressos. 

Associació Terra i 
Cel G60465879 √ √ √ √ X √ 

- S'han pogut verificar 9.383,40€ de 
despeses presentades.  
- No presenten documentació dels 
ingressos. 

Fundació Privada 
el Maresme G60703303 √ √ √ √ X √ 

- S'han pogut verificar 34,307,62 € de 
despeses presentades. 
- Pel que fan els ingressos no porten cap 
comprovant. 

Associació de 
Gent Gran l'Esplai G08870263 √ √ √ X X X 

- S'han pogut verificar únicament 
2.219,26€ de despeses presentades. 
- No compleixen amb l'art.8 de les bases 
de regulació de concessions.  
- No presenten cap documentació que 
justifiquin els ingressos. 
-No presenten publicitat de l'acte pel qual 
s'ha atorgat la subvenció. 

Associació d'ajut 
humanitaris GEA 
XXI 

G62970686 √ √ √ √ X √ 
- S'han pogut verificar 3.752,70€ de 
despeses presentades. 
- No presenten cap documentació 
d'ingressos. 

Associació de 
voluntaris i amics 
de l'Hospital 

G61314290 √ √ √ X X √ 

- S'han pogut verificar 1.604,94€ de 
despeses presentades. 
- No compleixen amb l'art.8 de les bases 
de regulació de concessions.  
- No presenten documentació dels 
ingressos. 

(1) Certificat del president de l’entitat acreditatiu de l’aplicació de la subvenció a la finalitat 
adequada.(2) Memòria detallada de l’activitat; (3) Relació classificada de les despeses; (4) Factures 
originals de les despeses derivades de l’activitat.; (5) Relació d’altres ingressos o subvencions que 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

hagin cofinançat l’activitat amb indicació de l’import i procedència; (6) Exemplar original de la 
publicitat de l’acte amb esment de la col·laboració de l’ajuntament de Canet. 
 
TERCER.- Concedir a les entitats beneficiàries incloses en el procediment de 
revocació parcial i reintegrament un termini de 15 dies per efectuar al·legacions o 
aportar els documents que estimi oportuns. 
 
QUART.- Indicar als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst en la 
base 12 de la convocatòria 1/2015, procedeixin al pagament de les quantitats 
pendent de satisfer de programa de Benestar social per la part de la subvenció 
correctament justificada, segons el següent detall: 

 
CINQUÈ.- Notificar el present decret a les entitats beneficiàries de les 
subvencions atorgades dins la convocatòria 1/2015, programa de Benestar Social, 
així com als departaments de Benestar Social, Intervenció i Tresoreria.» 
 
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
A) Amb caràcter general: 

 Text refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 
2/2004, de 5 de març. 

 Bases d'execució del pressupost de l'exercici 
 Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de 

l’Administració de l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de 
Ministres de 30 de maig de 2008, pel qual es dona aplicació a la previsió 
dels articles 152 i 147 de la Llei General Pressupostària, respecte a 
l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics. 

 Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 B) Amb caràcter específic: 
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local. 
 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud 
subvenció  

Import 
definitiu 

Import 
bestreta 
pagada 

Import 2n 
pagament 

AECC-Catalunya 
contra el Càncer  G28197564 

Campanyes 
d'informació i 
sensibilització  

116,86 € 238,41 € 0,00 € 

Associació Terra i 
Cel G60465879 

Servei de menjador i 
sortides lúdiques per a 
l’esplai i centre de dia 

3.547,49 € 1.986,75 € 1.560,74 € 

Fundació Privada 
el Maresme G60703303 

Activitats formatives 
per afavorir l’autonomia 
personal i la integració 
social 

3.377,48 € 1.688,74 € 1.688,74 € 

Associació de 
Gent Gran l'Esplai G08870263 Activitats lúdiques 1.109,63 € 695,37 € 414,27 € 
Associació d'ajut 
humanitaris GEA 

XXI 
G62970686 Projecte “Vine a fer 

l’indi” 1.192,05 € 596,03 € 596,03 € 

Associació de 
voluntaris i amics 

de l'Hospital 
G61314290 

Projectes 
complementaris per a 

malalts usuaris de 
l’hospital Sant Jaume de 

Calella 
802,47 € 794,70 € 7,77 € 
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Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions. 
 Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 

la general de subvencions. 
 Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions en els 

àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, 
lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg de l'Ajuntament de Canet de Mar, 
aprovada pel Ple en data 25 de març de 2004. 

 
III.- ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 
 
PRIMER.- La Base d’execució del Pressupost Municipal núm. 56, estableix que  
“En els termes recollits en l’apartat segon de l’article 219 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, la fiscalització prèvia es limitarà a comprovar els següents extrems: 
 

 L’existència de crèdit pressupostari i que el crèdit proposat és l’adequat 
a la naturalesa de la despesa i a l’obligació que es proposi contraure. 
En els casos en que es tracti de contraure compromisos de despeses de 
caràcter plurianual es comprovarà, a més, que es compleixi el 
preceptuat en la normativa vigent. 

 Que les obligacions o despeses es generin per l’òrgan competent. 
 Per a tot tipus d’expedients hauran d’efectuar-se, a més, les 

comprovacions addicionals que es determinin en les presents bases, 
podent l’òrgan interventor formular les observacions complementàries 
que consideri convenients, sense que aquestes tinguin, en cap cas, 
efectes suspensius en la tramitació dels expedients corresponents.” 

SEGON.- Addicionalment a l’anterior, es comproven aquells aspectes que es 
recullen en l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, Fiscalització 
de Requisits Bàsics, en tot allò que sigui anàleg a la dimensió de l’Ajuntament. 
 
IV. ASPECTES FISCALITZATS 
4.1. Aspectes generals 
 
Primer.- Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat i 
suficient a la naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contraure. 
S'entendrà que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contraure o 
nascudes i no prescrites a càrrec de l'Ajuntament o de l'Organisme Autònom, 
complint els requisits i regles pressupostàries de temporalitat, especialitat i 
especificació regulades en els articles 163, 167 i 172 TRLHL i 24 i ss del RD 
500/1990, de 20 d’abril. No aplicable en aquesta fase. 
 
Segon.- En els casos en què es tracti de contraure compromís de despeses de 
caràcter plurianual, que es compleixi allò preceptuat a l'article 174 del Text Refós 
de la Reguladora de les Hisendes Locals. No aplicable en aquest expedient. 
 
Tercer.- Que les despeses o obligacions es proposen a l'òrgan competent per a 
l'aprovació, compromís de la despesa o reconeixement de l'obligació.  
Segons estableix l'article 185 del TRLHL:  
«1.-Dins de l'import dels crèdits autoritzats en els pressupostos correspondrà 
l'autorització i disposició de les despeses al president o al Ple de l'entitat d'acord 
amb l'atribució de competències que estableixi la normativa vigent. 2. 
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Correspondrà al president de la corporació el reconeixement i liquidació de les 
obligacions derivades de compromisos de despeses legalment adquirits. 3. Les 
facultats a que es refereixen els apartats anteriors es podran desconcentrar o 
delegar en els termes previstos per l'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, que 
s'hauran de recollir per cada exercici, en les bases d'execució del pressupost.» 
Les Bases d'execució del pressupost per l'exercici vigent regulen la liquidació i 
pagament de les subvencions en la seva base 32: 
 
«Les subvencions concedides seran pagades una vegada hagi estat justificat la 
despesa realitzada, objecte de la subvenció, amb els documents necessaris. 
 
[...] 
 
Per la seva banda, l'Ordenança municipal de subvencions estableix que la Junta 
de Govern Local és òrgan competent per aprovar la convocatòria de les 
subvencions en règim de concurrència (article 12.1), així com per ordenar i 
resoldre el procediment d'atorgament (article 17.1), i si bé no atribueix a aquest 
òrgan expressament la competència per aprovar la liquidació de les subvencions 
atorgades, cal entendre que aquestes es deriven del caràcter d'òrgan concedent. 
Així mateix, quant al reintegrament de subvencions, l'article 41.1 de la Llei 
38/2013, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix que la incoació 
del procediment correspon a l'òrgan concedent de les subvencions, que en aquest 
cas és la Junta de Govern. 
 
Quart.- En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses 
amb finançament afectat, es comprovarà que els recursos que els financen són 
executius, acreditant-se amb l’efectiva materialització de l’ingrés o l’existència de 
documents fefaents que acreditin la seva efectivitat, d’acord amb allò previst en 
l’article 173.6 TRLHL. No aplicable en aquest expedient. 
 
Cinquè.- Que els expedients de compromís de despesa responen a despeses 
aprovades i, en el seu cas, fiscalitzades favorablement, i que L'import de les 
despeses que es proposada disposar no supera l'import de la despesa autoritzada. 
No aplicable en aquesta fase. 
 
Sisè.- Que els expedients de reconeixement d'obligacions responen a despeses 
aprovades i compromeses, i en el seu cas, fiscalitzades favorablement.  
 
Segons consta en l'expedient, l'acord de Junta de Govern de 24 de novembre de 
2015, d'atorgament de les subvencions derivades de la la convocatòria 1/2005, 
fou adoptat amb informe de fiscalització desfavorable, amb les següents 
conclusions: 
 
«PRIMER.- Atès que es proposa l’atorgament de subvencions a entitats que 
podrien haver presentat la seva sol·licitud FORA DE TERMINI, informo 
DESFAVORABLEMENT a l’atorgament de les subvencions que hi figuren en 
l’apartat anterior. 
 
SEGON.- No hem pogut disposar dels certificats d’Hisenda i Seguretat Social, en 
relació a si les entitats es troben al corrent de les seves obligacions tributaries, i 
en conseqüència no hem pogut verificar el compliment de l’article 3 de les bases 
reguladores d’atorgament de les subvencions, suposant això per tant, una 
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limitació a l’abast del treball realitzat, informant en conseqüència, 
DESFAVORABLEMENT a la tramitació de l’expedient. Posar de manifest en aquest 
punt, que amb la informació estreta durant el mes de juny, les entitats que no 
estaven al corrent de les seves obligacions tributaries eren les següents: 
• Col·legi Yglesias. 
• Amics del Ball. 
• AECC – Catalunya contra el Càncer. 
 
És el que s’ha d’informar a la Corporació no posant de manifest les circumstàncies 
d’oportunitat que motiva aquest informe.» 
 
Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que 
aquesta s’hagi produït i que sigui favorable.  
La proposta d'acord de liquidació de les subvencions i incoació de procediment de 
reintegrament és coincident amb el resultat de la revisió efectuada pels serveis 
econòmics. 
 
4.2.-Aspectes específics 
Segons Acord del Consell de Ministres de 31 de maig de 2008, els extrems 
addicionals de comprovació en la fase de reconeixement de l'obligació per 
expedients de subvencions i ajudes públiques als que resulti d'aplicació la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, són els següents: 
 
Primer.- Per aquelles subvencions en les que la seva normativa reguladora 
prevegi que els beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència 
d'aquestes garanties. No aplicable en aquesta fase, entenem que aquest és un 
extrem de comprovació en el moment d'acordar el pagament de bestretes. 
 
Segon.- En cas de realitzar-se pagaments a compte, que estiguin previstos en la 
normativa reguladora de la subvenció. No aplicable en aquesta fase, entenem que 
aquest és un extrem de comprovació en el moment d'acordar el pagament de 
bestretes. 
 
Tercer.- Acreditació en la forma establerta en la normativa reguladora de la 
subvenció, que el beneficiari es troba al corrent d'obligacions tributàries i davant 
la Seguretat Social i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament. 
L'article 88, apartat 4t del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat 
pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, estableix: 
 
«4. A los efectos previstos en el artículo 34.5 de la Ley General de Subvenciones 
[procediment de despesa i pagament de les subvencions], la valoración del 
cumplimiento por el beneficiario de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social y de que no es deudor por resolución de procedencia de 
reintegro, así como su forma de acreditación, se efectuará en los mismos 
términos previstos en la Sección 3.ª del Capítulo III del Título Preliminar de este 
Reglamento sobre requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad 
colaboradora. // No será necesario aportar nueva certificación si la aportada en la 
solicitud de concesión no ha rebasado el plazo de seis meses de validez. 
 
Quant al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, el 
Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, 
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de 21 de juliol, regula en els seus articles 22.1 que l'acreditació del compliment 
de les obligacions tributàries i amb la Seguretat, amb caràcter general, es 
realitzarà mitjançant l'expedició de certificació, llevat que el beneficiari o l'entitat 
col·laboradora no estiguin obligats a presentar les declaracions o els documents 
als que es refereixen aquestes obligacions. Sense perjudici de l'anterior, l'article 
24 RLGS regula els supòsits en què la presentació de declaració responsable 
substituirà a les certificacions. 
 
Atès que han transcorregut més de sis mesos des de l'aportació de documentació, 
s'ha comprovat novament, en base a l'autorització conferida, que les entitats a 
les quals es proposa pagar la liquidació de la subvenció 2015 estan al corrent de 
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social en data 30 de 
novembre de 2016. 
 
Quant a l'acreditació del compliment d'obligacions per reintegrament de 
subvencions, l'article 25 del RLGS estableix que «es realitzarà mitjançant 
declaració responsable del beneficiari o de l'entitat col·laboradora, sense perjudici 
dels procediments que es desenvolupin, en virtut d'allò previst en l'article 20.4.a) 
de la Llei, per la cessió de les dades de la base de dades nacional de 
subvencions.» 
 
Consta en l'expedient la declaració responsable aportada en el moment de 
presentar la sol·licitud, però transcorregut sis mesos no s'ha pogut verificar el 
manteniment d'aquella condició. 
 
Quart.- Que s'acompanya certificació a que es refereix l'article 88.3 del 
Reglament de la Llei General de Subvencions, expedida por l'òrgan encarregat del 
seguiment de la subvenció. 
 
D'acord amb aquest precepte, «[...], s'haurà d'incorporar a l'expedient que es 
tramiti per al pagament total o parcial de la subvenció, certificació expedida per 
l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella, en la que quede de manifest: 
 
a) la justificació parcial o total de la mateixa, segons es contempli o no la 
possibilitat de efectuar pagos fraccionats, quan se tracti de subvencions de 
pagament posterior; 
b) que no ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del 
reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa 
per alguna de les causes previstes en l'article 37 de la Llei General de 
Subvencions; 
c) que no ha estat acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a mesura 
cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats pendents 
d'abonar al beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la mateixa subvenció.» 
 
En l'expedient consta informe tècnic, de la coordinadora de serveis socials, de 2 
de maig de 2016, amb les següents conclusions: 
 
«Primer.- Considero acreditat que s’ha realitzat el fi públic pel qual es van 
atorgar les subvencions següents: 
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Entitat Projectes 
AECC-Catalunya contra el Càncer  Campanyes de informació i sensibilització 
Associació Terra i Cel Servei de menjador i sortides lúdiques per a l’esplai i centre de dia 
Fundació Privada el Maresme Activitats formatives per afavorir l’autonomia personal i la integració 

social 
Associació de Gent Gran l'Esplai Activitats lúdiques 
Associació d'ajut humanitaris GEA 
XXI 

Projecte “Vine a fer l’indi” 

Associació de voluntaris i amics de 
l'Hospital 

Projectes complementaris per a malalts usuaris de l’hospital Sant 
Jaume de Calella 

 
Segon.- Proposo que l’Àrea d’Intervenció, una vegada verificada la justificació 
econòmica, procedeixi al pagament restant de les subvencions atorgades: 
 

Nom Entitat Quantitat 
atorgada 

AECC-Catalunya contra el Càncer  476,82 € 
Associació Terra i Cel 3.973,50 € 
Fundació Privada el Maresme 3.377,48 € 
Associació de Gent Gran l'Esplai 1.390,73 € 
Associació d'ajut humanitaris GEA XXI 1.192,05 € 
Associació de voluntaris i amics de l'Hospital 1.589,40 € 
TOTAL 11.999,98 

 
L'anterior informe no conté tots els extrems als quals es fa referència en l'article 
88.3 RLGS. 
Cinquè.- Si s'escau, acreditació, en la forma prevista en l'article 58.Dos de la Llei 
39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals del Estat per l'any 2011, 
de que els beneficiaris de préstecs i bestretes es troben al corrent del pagament 
de les obligacions de reemborsament de qualsevol altres préstecs o bestretes 
concedits anteriorment amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat. No 
aplicable. 
 
V.- OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES 
 
1.- Aquest òrgan interventor no té constància que la corporació hagi aprovat un 
Pla estratègic de subvencions, en els termes previstos en l'article 8.1 de la LGS, 
articles 10 a 15 del RLGS i article 10 de l'Ordenança municipal, instrument de 
planificació que es configura com a requisit previ de l'atorgament de subvencions. 
 
2.- Transcorregut el termini d'al·legacions, l'òrgan concedent haurà d'adoptar 
acord definitiu de revocació parcial i reintegrament. D'acord amb l'article 38.1 
LGS, les quantitats a reintegrar tindran consideració d'ingressos de dret públic, 
resultant d'aplicació per al seu cobrament allò previst en la Llei general 
pressupostària. Així mateix, l'interès de demora aplicable en matèria de 
subvencions serà l'interès legal del diner incrementat en un 25 per cent, llevat 
que la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat estableixi un de diferent. 
 
VI.- CONCLUSIONS 
 
S’informa DESFAVORABLEMENT la tramitació de l’expedient amb OBJECCIÓ 
FISCAL suspensiva, pels compliments assenyalats en els apartats 4.1, sisè, i 4.2., 
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quart, d’acord amb allò previst en l’article 216.2.c del Text refós de la Llei 
d’Hisendes Locals, aprovat per RDLeg. 2/2004, de 5 de març. 
 
Correspon a l’Alcalde/ssa-President/a la resolució de discrepància, d’acord amb 
l’article 217.1 del TRLHL. 
 
Tot això, sense perjudici de les facultats en matèria de control financer que té 
atribuïdes la Intervenció d'acord amb l'article 220 del TRLHL i els articles 44 a 51 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.” 
 
Vist allò que disposen els articles 29 a 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, quant a la justificació de les subvencions¡, i el Títol II del 
Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol, 
 
Vist allò que disposen els articles 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, quant al reintegrament de subvencions, els articles 91 i 
ss. del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, l'article 82 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. De conformitat 
amb la proposta de la Regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Donar per correctament justificats els següents imports corresponents 
a subvencions ordinàries de la convocatòria 1/2015 del  programa de Benestar 
Social, atorgades per acord de Junta de Govern de 25 de novembre de 2016: 
 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud 
subvenció  

Import 
atorgat 

Import a 
justificar 

(cofinança-
ment 50%) 

Import 
justificat 
correcta-

ment 

AECC-Catalunya 
contra el Càncer  G28197564 Campanyes d'informació 

i sensibilització  476,82 € 953,64 € 233,72 € 

Associació Terra i 
Cel G60465879 

Servei de menjador i 
sortides lúdiques per a 
l’esplai i centre de dia 

3.973,50 € 7.947,00 € 7.094,97 € 

Fundació Privada 
el Maresme G60703303 

Activitats formatives per 
afavorir l’autonomia 
personal i la integració 
social 

3.377,48 € 6.754,96 € 34.307,62 € 

Associació de Gent 
Gran l'Esplai G08870263 Activitats lúdiques 1.390,73 € 2.781,46 € 2.219,26 € 

Associació d'ajut 
humanitaris GEA 
XXI 

G62970686 Projecte “Vine a fer 
l’indi” 1.192,05 € 2.384,10 € 3.752,70 € 

Associació de 
voluntaris i amics 
de l'Hospital 

G61314290 

Projectes 
complementaris per a 
malalts usuaris de 
l’hospital Sant Jaume de 
Calella 

1.589,40 € 3.178,80 € 1.604,94 € 

 
SEGON.- Incoar expedient de revocació parcial i reintegrament dels imports 
concedits per acord de la Junta de Govern de 25 de novembre de 2015, i que no 
s'han justificat correctament, segons el següent detall: 
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A) Imports a revocar i reintegrar 

 
Nom entitat NIF Projecte sol·licitud 

subvenció  
Import 

definitiu 
Import a 
revocar 

import a 
reintegrar 

AECC-Catalunya 
contra el Càncer  G28197564 Campanyes d'informació 

i sensibilització  116,86 € 359,96 € 121,55 € 

Associació Terra i 
Cel G60465879 

Servei de menjador i 
sortides lúdiques per a 
l’esplai i centre de dia 

3.547,49 € 426,02 € 0,00 € 

Fundació Privada 
el Maresme G60703303 

Activitats formatives per 
afavorir l’autonomia 
personal i la integració 
social 

3.377,48 € 0,00 € 0,00 € 

Associació de Gent 
Gran l'Esplai G08870263 Activitats lúdiques 1.109,63 € 281,10 € 0,00 € 

Associació d'ajut 
humanitaris GEA 
XXI 

G62970686 Projecte “Vine a fer 
l’indi” 1.192,05 € 0,00 € 0,00 € 

Associació de 
voluntaris i amics 
de l'Hospital 

G61314290 

Projectes 
complementaris per a 
malalts usuaris de 
l’hospital Sant Jaume de 
Calella 

802,47 € 786,93 € 0,00 € 

 
B) Incompliments que motiven el procediment de reintegrament 

 
 
Nom entitat 

 
NIF 

Documentació  
Observacions 1 2 3 4 5 6 

AECC-Catalunya 
contra el Càncer  G28197564 √ √ √ X X √ 

- S'han pogut verificar únicament 233,72€ 
de despeses presentades. 
- No compleixen amb l'art.8 de les bases 
de regulació de concessions.  
- No presenten documentació per acreditar 
els ingressos. 

Associació Terra i 
Cel G60465879 √ √ √ √ X √ 

- S'han pogut verificar 9.383,40€ de 
despeses presentades.  
- No presenten documentació dels 
ingressos. 

Fundació Privada 
el Maresme G60703303 √ √ √ √ X √ 

- S'han pogut verificar 34,307,62 € de 
despeses presentades. 
- Pel que fan els ingressos no porten cap 
comprovant. 

Associació de Gent 
Gran l'Esplai G08870263 √ √ √ X X X 

- S'han pogut verificar únicament 
2.219,26€ de despeses presentades. 
- No compleixen amb l'art.8 de les bases 
de regulació de concessions.  
- No presenten cap documentació que 
justifiquin els ingressos. 
-No presenten publicitat de l'acte pel qual 
s'ha atorgat la subvenció. 

Associació d'ajut 
humanitaris GEA 
XXI 

G62970686 √ √ √ √ X √ 

- S'han pogut verificar 3.752,70€ de 
despeses presentades. 
- No presenten cap documentació 
d'ingressos. 

Associació de 
voluntaris i amics 
de l'Hospital 

G61314290 √ √ √ X X √ 
- S'han pogut verificar 1.604,94€ de 
despeses presentades. 
- No compleixen amb l'art.8 de les bases 
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de regulació de concessions.  
- No presenten documentació dels 
ingressos. 

 
(1) Certificat del president de l’entitat acreditatiu de l’aplicació de la subvenció a la finalitat 
adequada.(2) Memòria detallada de l’activitat; (3) Relació classificada de les despeses; (4) Factures 
originals de les despeses derivades de l’activitat.; (5) Relació d’altres ingressos o subvencions que 
hagin cofinançat l’activitat amb indicació de l’import i procedència; (6) Exemplar original de la 
publicitat de l’acte amb esment de la col·laboració de l’ajuntament de Canet. 
 
TERCER.- Concedir a les entitats beneficiàries incloses en el procediment de 
revocació parcial i reintegrament un termini de 15 dies per efectuar al·legacions o 
aportar els documents que estimi oportuns. 
 
QUART.- Indicar als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst en  la 
base 12 de la convocatòria 1/2015, procedeixin al pagament de les quantitats 
pendent de satisfer de programa de Benestar social per la part de la subvenció 
correctament justificada, segons el següent detall: 
 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud 
subvenció  

Import 
definitiu 

Import 
bestreta 
pagada 

Import 2n 
pagament 

AECC-Catalunya 
contra el Càncer  G28197564 Campanyes d'informació 

i sensibilització  116,86 € 238,41 € 0,00 € 

Associació Terra i 
Cel G60465879 

Servei de menjador i 
sortides lúdiques per a 
l’esplai i centre de dia 

3.547,49 € 1.986,75 € 1.560,74 € 

Fundació Privada 
el Maresme G60703303 

Activitats formatives per 
afavorir l’autonomia 
personal i la integració 
social 

3.377,48 € 1.688,74 € 1.688,74 € 

Associació de Gent 
Gran l'Esplai G08870263 Activitats lúdiques 1.109,63 € 695,37 € 414,27 € 

Associació d'ajut 
humanitaris GEA 
XXI 

G62970686 Projecte “Vine a fer 
l’indi” 1.192,05 € 596,03 € 596,03 € 

Associació de 
voluntaris i amics 
de l'Hospital 

G61314290 

Projectes 
complementaris per a 
malalts usuaris de 
l’hospital Sant Jaume de 
Calella 

802,47 € 794,70 € 7,77 € 

 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a les entitats beneficiàries de les 
subvencions atorgades dins la convocatòria 1/2015, programa de Benestar Social, 
així com als departaments de Benestar Social, Intervenció i Tresoreria. 
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8.2.- APROVACIÓ CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN ELS ÀMBITS 
CULTURAL, EDUCATIU, SOCIAL, ARTÍSTIC, ESPORTIU, LÚDIC, FESTIU O 
QUALSEVOL ALTRE ANÀLEG, CONVOCATÒRIA 1/2016 
 
Vist allò que es determina a l’article 14 de l’Ordenança reguladora de la concessió 
de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, lúdic, 
festiu o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, amb relació a 
l’atorgament de subvencions per part d’aquest Ajuntament. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 9 de març de 2016 va aprovar la 
convocatòria 1/2016, en règim de concurrència competitiva, de subvencions en 
els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, lúdic, festiu o qualsevol 
altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, per a l’exercici 2016, i va establir 
els crèdits pressupostaris i la quantia màxima de les subvencions a atorgar, en 
funció de les finalitats. 
 
Atès que el termini de presentació de sol·licituds per part de les entitats finia el 
dia 20 d'abril de 2016. 
 
Atès que els tècnics municipals de les diferents àrees han emès els seus 
respectius informes d’atorgament de subvencions a les entitats, informes que 
s’han lliurat la consell regulador, òrgan d’instrucció del procediment. 
 
Vist que el Consell regulador de subvencions s’ha reunit en sessió de 30 de 
novembre de 2016 per avaluar l’informe-proposta de les diferents sol·licituds.  
 
Vist l’informe emès per la Intervenció municipal en data 30 de novembre de 
2016, que es transcriu a continuació, en què s’atorga una puntuació a cada 
entitat peticionària (resultat d’aplicar els criteris ponderats de distribució de les 
subvencions), així com el coeficient/valor que s’atorga a cada punt, amb la qual 
cosa s’obté l’import de subvenció a atorgar a cada entitat: 
 

«El funcionari sotasignat, Lluís Viñas Peitabí, interventor de l'Ajuntament de 
Canet de Mar, d'acord amb allò previst en l'article 214 del Text refós de la 
Llei d'Hisendes Locals, aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març, emet el 
següent: 

INFORME DE FISCALITZACIÓ 
NÚM. 137 /2016 

       
  ASSUMPTE: Atorgament de subvencions per concurrència 

 
I.- RELACIÓ DE FETS 
S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia la següent proposta d'acord per 
Junta de Govern, relativa a l'atorgament de subvencions per concurrència de 
la convocatòria 1/2016, amb caràcter d'urgència. 
No s'ha disposat el termini legal per evacuació d'informe. 
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
A) Amb caràcter general: 

 Text refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 
2/2004, de 5 de març. 

 Bases d'execució del pressupost de l'exercici 
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 Resolución de 2 de junio de 2008, de la Intervención General de la 
Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 30 de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la 
previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, 
respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos 
básicos. 

B) Amb caràcter específic: 
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local, articles 21 i 91 i ss. 
 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
 Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de 

la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions en els 

àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, 
lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg de l'Ajuntament de Canet de Mar, 
aprovada pel Ple en data 25 de març de 2004. 

 
III.- ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 
 
PRIMER.- La Base d’execució del Pressupost Municipal núm. 56, estableix 
que  
 
“En els termes recollits en l’apartat segon de l’article 219 del Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, la fiscalització prèvia es limitarà a comprovar els 
següents extrems: 
 

 L’existència de crèdit pressupostari i que el crèdit proposat és l’adequat a 
la naturalesa de la despesa i a l’obligació que es proposi contraure. En els 
casos en que es tracti de contraure compromisos de despeses de caràcter 
plurianual es comprovarà, a més, que es compleixi el preceptuat en la 
normativa vigent. 

 Que les obligacions o despeses es generin per l’òrgan competent. 
 Per a tot tipus d’expedients hauran d’efectuar-se, a més, les 

comprovacions addicionals que es determinin en les presents bases, 
podent l’òrgan interventor formular les observacions complementàries que 
consideri convenients, sense que aquestes tinguin, en cap cas, efectes 
suspensius en la tramitació dels expedients corresponents.” 

 
SEGON.- Addicionalment a l’anterior, es comproven aquells aspectes que es 
recullen en l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, 
Fiscalització de Requisits Bàsics, en tot allò que sigui anàleg a la dimensió de 
l’Ajuntament. 
 
IV. ASPECTES FISCALITZATS 
 
4.1. Aspectes generals 
 
Primer.- Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat i 
suficient a la naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contraure. 
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S'entendrà que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contraure o 
nascudes i no prescrites a càrrec de l'Ajuntament o de l'Organisme Autònom, 
complint els requisits i regles pressupostàries de temporalitat, especialitat i 
especificació regulades en els articles 163, 167 i 172 TRLHL i 24 i ss del RD 
500/1990, de 20 d’abril.  
 
Segon.- En els casos en què es tracti de contraure compromís de despeses 
de caràcter plurianual, que es compleixi allò preceptuat a l'article 174 del 
Text Refós de la Reguladora de les Hisendes Locals. No aplicable. 
 
Tercer.- Que les despeses o obligacions es proposen a l'òrgan competent 
per a l'aprovació, compromís de la despesa o reconeixement de l'obligació.  
Segons estableix l'article 185.1 del TRLHL, dins de l'import dels crèdits 
autoritzats en els pressupostos correspondrà l'autorització i disposició de les 
despeses al president o al Ple de l'entitat d'acord amb l'atribució de 
competències que estableixi la normativa vigent. 
 
En el cas de les subvencions que s'atorguen en règim de concurrència, 
l'atorgament de les subvencions es correspon amb la fase de disposició o 
compromís de despesa (fase D). 
 
Per la seva banda, l'Ordenança municipal de subvencions estableix que la 
Junta de Govern Local és òrgan competent per aprovar la convocatòria de 
les subvencions en règim de concurrència (article 12.1), així com per 
ordenar i resoldre el procediment d'atorgament (article 17.1). 
 
Quart.- En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a 
despeses amb finançament afectat, es comprovarà que els recursos que els 
financen són executius, acreditant-se amb l’efectiva materialització de 
l’ingrés o l’existència de documents fefaents que acreditin la seva efectivitat, 
d’acord amb allò previst en l’article 173.6 TRLHL. No aplicable. 
 
Cinquè.- Que els expedients de compromís de despesa responen a despeses 
aprovades i, en el seu cas, fiscalitzades favorablement, i que l'import de les 
despeses que es proposada disposar no supera l'import de la despesa 
autoritzada.  
 
Segons consta en l'expedient, la Junta de Govern Local va aprovar en sessió 
de 9 de març de 2016 la convocatòria 1/2016 en règim de concurrència 
competitiva de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, 
esportiu, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per l'Ajuntament de Canet de 
Mar. 
 
L'acord d'aprovació de la convocatòria no contempla expressament 
l'autorització de despesa. 
 
consta en l'expedient diligència ni informe d'intervenció, de manera que no 
s'ha pogut verificar que l'expedient fos objecte de fiscalització prèvia. 
 
Tampoc consten expedits els corresponents documents comptables «A», que 
s'havien de col·legir de l'acord d'aprovació de la convocatòria.  
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La convocatòria fou publicada al Butlletí Oficial de la Província de data 21 de 
març de 2016. 
 
En tot cas, es constata l'existència del documents comptables RC, i que 
l'import de les subvencions que es proposa atorgar no excedeix d'aquest. 
 

Op, prèvia (RC) Aplicació  Descripció Import RC Import AD 
220160005304 31 33000 48900 SUBVENCIONS CULTURA 20.000,00 € 17.036,00 € 
220160005305 52 34000 48900 SUBVENCIONS ESPORTS 32.300,00 € 32.287,50 € 

220160005306 41 33700 48906 SUBVENCIONS JOVENTUT 5.000,00 € 4.999,99 € 
220160005307 51 32000 48000 SUBVENCIONS EDUCACIÓ 10.970,00 € 10.871,00 € 

220160005308 22 17000 48000 SUBVENCIONS MEDI AMBIENT 600,00 € 0,00 € 
220160001434 40 23100 48900 SUBVENCIONS BENESTAR SOCIAL 12.000,00 € 11.999,98 € 

 
Sisè.- Que els expedients de reconeixement d'obligacions responen a 
despeses aprovades i compromeses, i en el seu cas, fiscalitzades 
favorablement. No aplicable. 
 
Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, 
que aquesta s’hagi produït i que sigui favorable. No aplicable. 
 
4.2.-Aspectes específics 
 
Primer.- Que existeix l'informe de l'òrgan col·legiat corresponent sobre 
l'avaluació de les sol·licituds. 
 
Consta acta del Consell regulador de subvencions, celebrat en data 30 de 
novembre de 2016, a les 11.00 hores. 
 
La reunió de l'òrgan col·legiat no s'ha celebrat en els terminis que estableix 
l'Ordenança municipal.  
 
Segon.- Que existeix l'informe de l'òrgan instructor en el que consti que de 
la informació que obra en el seu poder es desprèn que els beneficiaris 
compleixen tots els requisits necessaris per accedir a aquestes. 
 
Els informes tècnics dels òrgans instructors NO es manifesten sobre el 
compliment dels requisits necessaris per accedir a les subvencions, sinó que 
únicament valoren les sol·licituds en funció dels criteris establerts en la 
convocatòria. 
 
En qualsevol cas, es constata que les següents entitats han presentat 
sol·licitud fora de termini 

NOM ENTITAT 
Data 
Registre 

INSTITUT IES DOMENÈCH 22/04/2016 
SECCIÓ INSTITUT DE CANET DE MAR 22/04/2016 
ACPO 02/05/2016 
COLLA DE DIABLES 12/05/2016 
FUNDACIÓ MARESME  22/04/2016 
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Així mateix, es constata que les següents beneficiàries no estan registrades 
al Registre d'entitats del municipi: 
 

 AMPA EBM Palauet (escola bressol) 
 Marta ALSO (és un particular no una entitat) 
 AMICS VOLUNTARIS HOSPTAL ( Calella) 
 FUNDACIÓ MARESME (Mataró) 
 AMAGI PROJECTE 
 CANET DESPERTA 

 
Tercer.- Que la proposta de resolució del procediment expressa el 
sol·licitant o la relació de sol·licitants als quals es concedirà la subvenció i la 
seva quantia. 
 
A més, i atès que es contempla el pagament de bestreta, es considera 
necessari comprovar també: 
 
Quart.- Per aquelles subvencions en les quals la seva normativa reguladora 
prevegi que els beneficiaris han d'aportar garanties s'acrediti l'existència 
d'aquestes garanties. No aplicable. 
 
Cinquè.- En cas de realitzar-se pagaments a compte, que estan previstos en 
la normativa reguladora de la subvenció. 
 
L'Ordenança municipal reguladora de subvencions estableix en el seu article 
20è, apartat 2n, «En casos especials, a partir de l'aprovació del pressupost es 
podran concedir bestretes a compte de la subvenció anyal, les quals no 
podran superar el 50 per 100 de la subvenció de l'any anterior. En aquests 
casos la pròpia convocatòria pot concretar el règim de garanties a aportar 
pels beneficiaris de la bestreta.» 
 
Per la seva banda, la convocatòria de subvencions estableix en el seu article 
12è estableix: 
 
«12.Forma de pagament 
 
12.1.- Sense perjudici de l’establert a l’article 9 d’aquestes bases, es faran 
pagaments fraccionats de l’import de la subvenció en proporció al ritme 
d’execució de l’acció subvencionada i s’abonaran per la quantia equivalent a 
la justificació presentada. La justificació parcial d’aquests fraccionaments es 
durà a terme d’acord amb el previst en l’article 9 esmentat. 
 
12.2.- Amb caràcter especial i prèvia petició i motivació dels beneficiaris, es 
podran efectuar pagaments anticipats fins a un 50% de l’import atorgat amb 
caràcter previ a la justificació com a finançament necessari per fer 
actuacions inherents a la subvenció. 

CASAL AISIA 22/04/2016 
CLUB BILLAR CANET 05/05/2016 
CLUB ESCACS CANET 25/04/2016 
DRACS ATL.CANET FUTBOL CLUB  06/05/2016 
ASSOC.ESPORTIVA VETERANS 20/05/2016 
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12.3.- En el supòsit que la subvenció no hagi estat justificada totalment amb 
els requisits que estableix l’article 9 d’aquestes bases, l’import a abonar al 
beneficiari serà el corresponent a les quanties justificades correctament. 
 
NO consta entre la documentació aportada sol·licitud expressa del pagament 
de bestreta, que exigeix l'article 12.2 de la convocatòria. 
 
Sisè.- Acreditació en la forma establerta en la normativa reguladora de la 
subvenció, de que el beneficiari es troba al corrent d'obligacions tributàries i 
davant de la Seguretat Social, i no està incurs en les prohibicions per obtenir 
aquesta condició, previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
L'article 13 de la LGS regula els requisits que han de reunir els beneficiaris 
de subvencions , i en el seu apartat 2, lletra e), s'estableix com a causa de 
prohibició per obtenir aquesta condició «no trobar-se al corrent en el 
compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social 
imposades per la legislació vigent, en la forma que es determini 
reglamentàriament.  
 
Per la seva banda, el Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat 
pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, regula en els seus articles 22.1 
que l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat, amb caràcter general, es realitzarà mitjançant l'expedició de 
certificació, llevat que el beneficiari o l'entitat col·laboradora no estiguin 
obligats a presentar les declaracions o els documents als que es refereixen 
aquestes obligacions. Sense perjudici de l'anterior, l'article 24 RLGS regula 
els supòsits en què la presentació de declaració responsable substituirà a les 
certificacions. 
 
S'ha constata que les següents entitats beneficiàries no estan al corrent de 
deutes amb hisenda i/ o Seguretat Social: 
 
- Club Mar i Vent de Canet 
- Club Esportiu Canet Run 
 
Setè.- Que s'acompanya certificació a que es refereix l'article 88.3 del 
Reglament de la Llei General de Subvencions, expedida por l'òrgan 
encarregat del seguiment de la subvenció. 
 
Entenem que no és d'aplicació en aquesta fase. 
 
Vuitè.- Si s'escau, acreditació, en la forma prevista en l'article 58.Dos de la 
Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals del Estat per 
l'any 2011, de que els beneficiaris de préstecs i bestretes es troben al 
corrent del pagament de les obligacions de reemborsament de qualsevol 
altres préstecs o bestretes concedits anteriorment amb càrrec als 
Pressupostos Generals de l'Estat. No aplicable. 
 
V.- OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES 
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1.- Aquest òrgan interventor no té constància que la corporació hagi aprovat 
un Pla estratègic de subvencions, en els termes previstos en l'article 8.1 de 
la LGS, articles 10 a 15 del RLGS i article 10 de l'Ordenança municipal, 
instrument de planificació que es configura com a requisit previ de 
l'atorgament de subvencions. 
 
2.- A data d'avui no consten aprovades les liquidacions de totes les 
subvencions de la convocatòria 2015. 
 
VI.- CONCLUSIONS 
 
S’informa DESFAVORABLEMENT la tramitació de l'expedient, pels 
incompliments assenyalats en l'apartat 4.1, apartats 4rt, i 4.2. apartats 2n, 
5è i 6è. L'objecció fiscal formulada suspendrà la tramitació de l'expedient, 
d'acord amb l'article 216.2.c del TRLHL. De conformitat amb l'article 217.1 
TRLHL correspon a l'Alcaldessa resoldre la discrepància. 
 
És el que s’ha d’informar a la Corporació no posant de manifest les 
circumstàncies d’oportunitat que motiva aquest informe.» 

 
Atès que segons l’article 5 de la convocatòria, l’òrgan competent per atorgar les 
subvencions és la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels acords 
següents, prèvia resolució de l’alcaldia sobre la discrepància amb l’objecció 
formulada per la intervenció: 
 
QÜESTIÓ PRÈVIA: L’alcaldia, en exercici de la seva competència indelegable, 
resol aixecant la suspensió de l’objecció formulada per la intervenció municipal, 
de conformitat a l’article 217.1 TRLHL. 
 
PRIMER.- ATORGAR les subvencions, amb les quantitats que s’esmenten, a les 
entitats que es relacionen, d’acord amb els criteris establerts a la convocatòria 
1/2016, i amb els informes tècnics elaborats per als responsables de cada Àrea, 
en règim de concurrència competitiva de subvencions en els àmbits cultural, 
educatiu, social, artístic, esportiu, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg: 
 
Entitats d'Esports 1 2 3 4 5 6 7 total     

Nom Entitat 30p 20p 15p 10p 10p 10p 5p   Valor-Punt Subvenció 

Associació Mar i Vent 4 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 7,5 75,00 € 562,50 € 

Canet Futbol Club 23 12 12 8 9 8   72 75,00 € 5.400,00 € 

Canet Futbol Sala 20 15 11 6 9 8   69 75,00 € 5.175,00 € 

Club Atletisme Canet 7 6 4 3 3 1   69 75,00 € 1.800,00 € 

Club Bàsquet Canet 20 14 12 8 9 8   71 75,00 € 5.325,00 € 

Club Billar Canet 2 2 2 1 1     8 75,00 € 600,00 € 

Club Botxes Canet 5 5 3 3 2 3   21 75,00 € 1.575,00 € 

Club Ciclista Canet 5 1 1 1       8 75,00 € 600,00 € 

Club Escacs Canet 5 0,5 2 0,5 1 0,5   9,5 75,00 € 712,50 € 

Club Hoquei Canet 2 1 2 0,5 1     6,5 75,00 € 487,50 € 

Club Patinatge Canet 10 3 3 4 5 2   27 75,00 € 2.025,00 € 
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Club Petanca Maresme 2 1 0,5 1 0,5     5 75,00 € 375,00 € 

Club Tennis Taula Canet 4 3 4 2 1     14 75,00 € 1.050,00 € 

Societat Colombòfila 1 2 3         6 75,00 € 450,00 € 

Societat de Pesca "La 
Daurada" 1 1 4 2 1     9 75,00 € 675,00 € 

Moixons 5     2       7 75,00 € 525,00 € 

Associació Terra i Cel 3 1           4 75,00 € 300,00 € 

Escola d’Atletismes 4   4 4 1   1 14 75,00 € 1.050,00 € 

Motos clàssiques 1 1 2     1   5 75,00 € 375,00 € 

Triesport 4 3 1 4   2   14 75,00 € 1.050,00 € 

Dracs 1 2   1       4 75,00 € 300,00 € 

Marta Also 3 3 5 6 3     20 75,00 € 1.500,00 € 

Assoc. Veterans Canet  1     2     2 5 75,00 € 375,00 € 

 
 
 
Entitats Cultura 1 2 3 4 5 6 7 total     

Nom Entitat 30p 20p 15p 10p 10p 10p 5p   Valor-Punt Subvenció 

ACPO 30 18 12 12 10     82 37,03 € 3.037 € 

Amics de la Sardana 17 10 4 4 2     37 37,03 € 1.370 € 

Amics del Ball 30 17 5 5 10     67 37,03 € 2.481 € 

associació Soroll.Som 14 5 5 5 5     34 37,03 € 1.259 € 

Centre Estudis Canetenc 14 10 5 2 5     36 37,03 € 1.334 € 

Centre Estudis Lluís 
Domènech i Montaner 
(CELDIM) 

25 10 10 5 10     60 37,03 € 2.222 € 

Colla Diables 29 5 5 8 7     54 37,03 € 2.000 € 

ED.2Pins 15 5 5 5 5     35 37,03 € 1.296 € 

Mares Malabarista 17 5 4 3 3     32 37,03 € 1.185 € 

Orfeó Misericòrdia 13 5 7 5 2     32 37,03 € 1.185 € 

Perkutes Canet 5 2 2 3 4     16 37,03 € 593 € 

Plataforma per la llengua 26 8 8 5 8     55 37,03 € 2.037 € 

 
 
Entitats Joventut 1 2 3 4 5 6 7 total     

Nom Entitat 35p 20p 15p 15p 15p       Valor-Punt Subvenció 

Casal Aisia 23 5 12 6 6     52 12,47 € 648,38 € 

Otaku Soul 18 18 7 12 2     57 12,47 € 710,42 € 

La Faba 

32 10 15 12 9     78 12,47 € 972,57 

12 7 4 6 3     32 12,47 € 399 € 

Amagi Projecte 

13 10 2 6 1     32 12,47 € 399 € 

13 10 2 6 1     32 12,47 € 399 € 
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Canet Desperta 24 14 9 6 6     59 12,47 € 735,66 

DEKAA 24 14 9 6 6     59 12,47 € 735,66 

          
 

 
 
Entitats ensenyament 1 2 3 4 5 6 7 total     

Nom Entitat 35p 20p 15p 15p 15p       Valor-Punt Subvenció 

CEIP Misericòrdia 32 19 14 13 0     78 34,00 € 2.625 € 

Col·legi .Sta. Rosa Lima FEDAC 3 2 3 2 0     10 34,00 € 350 € 

Institut IES Domènech 9 6 10 5 0     30 34,00 € 1.020 € 

Col·legi Yglesias 4 5 5 3 0     17 34,00 € 578 € 

CEIP Turó del Drac 25 12 12 9 0     58 34,00 € 1.972 € 

Secció Institut Canet de Mar 8 6 8 5 0     27 34,00 € 918 € 

AMPA Turó del Drac 6 8 8 5 0     27 34,00 € 918 € 

AMPA CEIP Misericòrdia 4 4 4 4 0     16 34,00 € 544 € 

AMPA col·legi .Lima FEDAC 2 2 2 2 0     8 34,00 € 272 € 

AMPA Institut IES Domènech 5 5 5 5 0     20 34,00 € 650 € 

AMPA EBM Palauet 4 2 2 3 0     4 34,00 € 374 € 

AMPA secció Institut 5 5 5 5 0     20 34,00 € 650 € 

 
 
Entitats serveis socials  1 2 3 4 5 6 7 total     

Nom Entitat 35p 20p 15p 15p 15p       Valor-Punt Subvenció 

Amics Voluntaris Hospital 12 12 5 5 10     44 40,27 € 1.771,81 

Fundació Maresme 25 20 12 10 15     82 40,27 € 3.302,01 

Associació Gent Gran Esplai 12 10 10 3 0     35 40,27 € 1.409,40 

Lluita contra el Càncer 5 4 0 0 3     12 40,27 € 483,22 

Associació Terra i Cel 35 18 12 15 15     95 40,27 € 3.825,50 

GAE XXI 10 8 0 2 10     30 40,27 € 1.208,05 

  
SEGON.- DENEGAR la subvenció sol·licitada per l’Associació de Veïns Av. 
Maresme, a l’objecte de subvencionar la festa major del barri, per no ajustar-se a 
cap de les finalitats subvencionables d’interès públic local, objecte de la present 
convocatòria.  
 
TERCER.- APROVAR el pagament extraordinari d’una bestreta del 50% a 
compte del import total de la subvenció concedida al conjunt de les entitats, 
tenint en compte la data de concessió de la convocatòria d’enguany. 
 
QUART.- CONDICIONAR l’atorgament de les subvencions, i de les 
corresponents bestretes, de les entitats següents al fet de posar-se prèviament al 
corrent del compliment de les diferents obligacions tributàries i fiscals, amb 
hisenda i/ o Seguretat Social: 
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- Club Mar i Vent de Canet 
- Club Esportiu Canet Run 

 
CINQUÈ.- DISPOSAR I ORDENAR el pagament de l’anterior despesa amb 
càrrec a les partides 31 33000 48900, 52 34000 48900, 41 337700 48906, 51 
32100 48000, 22 17000 48900, 40 23000 48900 del vigent pressupost municipal 
per l’exercici 2016.  
 
SISÈ.- NOTIFICAR aquests acords a les entitats interessades i a la Tresoreria i a 
la Intervenció municipals, pel seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
9.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses 
d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 14.30 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcaldessa 
 
 
Núria Mompel i Tusell    Blanca Arbell i Brugarola  
 
 
 


