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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 15 DE NOVEMBRE DE 2017 

 
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: 17.20 hores 
Hora que acaba: 18.15 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primer tinent d’alcalde Pere Xirau i Espàrrech 
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 SECRETARI 
 
Bernat Costas i Castilla  
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta, de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local de data  10.11.17  

2) Donar compte Resolucions Judicials 
3) Aprovació ajuts socials puntuals números BSGG/44/2017 i BSGG/45/2017 
4) Acceptació subvenció per a la realització d’accions de formació oferta en àrees 

prioritàries adreçades a persones treballadores desocupades que promou el 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 

5) Aprovació justificació subvencions convocatòria 1/2016 entitats Àrea 
d’Educació 

6) Aprovació conveni col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per a la 
XXIV Mostra Literària del Maresme 

7) Rectificació acord de la Junta de Govern Local de data 31 d’octubre de 2017, 
relatiu a l’aprovació del conveni de col·laboració de l’Associació Colla de Reis 
per a la realització de la cavalcada de Reis, amb l’Ajuntament de Canet de Mar  

8) Donar compte de la relació de decrets del 30 d’octubre al 5 de novembre de 
2017 (números del 1261 al 1285) 

9) 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 10.11.17 
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Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 10 de novembre de 2017 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. 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
No se’n presenten 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS NÚMEROS 
BSGG/44/2017 I BSGG/45/2017 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/44/2017 BSGG/45/2017 de data 15 
Novembre de 2017 per import de 609,40€ i 1037,40€ corresponent a ajuts 
socials puntuals. 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social 
puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local, es contempla, en l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de 
necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió 
social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses 
amb càrrec a la partida 40 23100 48400 del vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2017. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de 
juliol de prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions 
d’urgència social 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 1191/2016, de 22 de novembre, de conformitat amb la proposta de 
la Regidoria delegada de Benestar social i gent gran i Règim intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/44/2017 BSGG/45/2017, 
atorgant els ajuts socials puntuals que s’esmenten als beneficiaris  i fer efectives 
les quantitats relacionades als endossataris segons quadre següent: 
 
 

RELACIÓ 
NÚM.: 

BSGG/44/2017 
BSGG/45/2017 

 
data: 15-11-17 

 

NÚM Benificari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 
aprovat 
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226 KK Altres  149,00€ SUMAR EAS, S.L            B55023832 

227 SCR Llibres/Mat.Escolar 81,63€ JJCG                            35103656K                     

228 GCR Llibres/Mat.Escolar   31,80€ LLIBRERIA TRAÇOS          77531241N 

229 YB Lloguer  300,00€ FXAM                           77607242K 

230 JEM Altres   21,97€ MGM                             37606093N 

231 JRM Desplaçaments   25,00€ SERVEI TAXI JORDI PLA   77613875F            

232 MSS Sub/Llum-Gas  188,03€ El mateix                         43690374B 

233 SCT Tractament Mèdic   59,40€ Farmàcia M.A                   31158963N 

234 MIRA Lloguer  430,00€ MIMA                           46456965R 

235 IMN Activitats Escolars 56,00€ Escola Misericòrdia         Q5855712E 

236 IMB 
Activitats 
Extraescolars 119,00€ Escola Turò del Drac         64580731 

237 AK Subm/Llum 74,01€ Iberdrola Clientes SAU    A95758389 

238 AK Subm/Aigua 110,96€ Sorea SL                        A08146367 

Total  
1646,80€ 
  

      
SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en 
el termini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 40 23100 
48400 del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2017. 
 
 
QUART.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits 
en l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte 
d’una altra fiscalització plena a posteriori. 
 
4.- PROPOSTA D’ACORD D’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER A LA 
REALITZACIÓ D’ACCIONS DE FORMACIÓ D’OFERTA EN ÀREES 
PRIORITÀRIES ADREÇADES PRIORITÀRIAMENT A PERSONES 
TREBALLADORES DESOCUPADES QUE PROMOU  EL SERVEI PÚBLIC  
D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar mitjançant decret 1039/2017 de l’Alcaldia  
amb data 4 de setembre de 2017 va aprovar la sol·licitud de subvenció per a la 
realització d’accions de formació d’oferta adreçades prioritàriament a persones 
treballadores desocupades que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya, 
d’acord amb l’Ordre  TSF/1897/2017, de 20 de juliol, per la qual s’obre la 
convocatòria per a l’any 2017 de les subvencions per a la realització d’accions de 
formació d’oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones 
treballadores desocupades que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya. 
(FOAP17). 
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Atès que, mitjançant resolució de data 7 de novembre de 2017 la Generalitat de 
Catalunya ha publicat al Tauler electrònic de l’Administració a data 10 de 
novembre de 2017, l’atorgament a l’Ajuntament de Canet de Mar, d’una 
subvenció per un import total de 34.857,00 euros,  a càrrec de la corresponent 
partida pressupostària, per a la realització dels següents mòduls formatius que 
configuren l’especialitat “Atenció sociosanitària a persones dependents en 
institucions socials”: 
 

Codi Especialitat  Hores Subvenció. atorgada 

SSCS0208_CEN Atenció sociosanitària a persones 

dependents en institucions socials 

370 28.749,00 € 

SSCS0208_2012FCO Formació complementària 20 3.108,00 € 

SSCS0208_MP Mòdul de pràctiques professionals 

no laborals 

80 3.000,00€ 

  470 34.857,00 € 

 
Atès que, un cop verificat per part del Servei d’Ocupació de Catalunya 
l’acompliment de la condició de presentació de la documentació relativa als cursos 
esmentats i s’ha autoritzat a l’Ajuntament de Canet de Mar l’inici de les accions 
esmentades, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de 
Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya per un 
import total de 34.857,00 euros que corresponent al cost total de l’acció 
formativa que configura l’especialitat “Atenció sociosanitària a persones 
dependents en institucions socials”. 
 
SEGON.- Assumir el compromís de procedir a executar el programa finançat amb 
la subvenció atorgada en la forma establerta a la normativa d’aplicació. 
 
TERCER.- Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament, Sra. Blanca Arbell i Bruguerola, 
per signar els documents que siguin necessaris. 
 
QUART.- Notificar el present acord als interessats i al departament d’intervenció 
als efectes oportuns. 
 
 
5.- APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DE LA 
CONVOCATÒRIA 1/2016, PRESENTADA PER LES ENTITATS DE L’ÀREA 
D’EDUCACIÓ. 
 

RELACIÓ DE FETS 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 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, de promoció econòmica, 
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lúdic, festiu, o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, per 
l’exercici 2016, establint els crèdits pressupostaris i la quantitat màxima de les 
subvencions a atorgar, en funció de les finalitats. 
Vista la valoració de les sol·licituds presentades que féu l’òrgan col·legiat previst 
en l’ordenança general de subvencions, i tot i l’informe desfavorable 
d’Intervenció, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 30 de novembre de 
2016, va aprovar per via d’urgència l’atorgament de les subvencions previstes en 
la convocatòria 1/2016 i el pagament de la bestreta del 50 per 100. 
Quant al programa d’educació, les subvencions atorgades i les bestretes foren les 
següents: 
 

Nom entitat 
Projecte sol·licitud 
subvenció NIF 

Import 
atorgat 

Bestreta 
pagada 

CEIP MISERICÒRDIA ACTIVITATS 
PISCINA/MAT.INFORMATIC 

Q5855712E 2.652,00 € 1.326,00 € 

COL.LEGI ST.ROSA 
LIMA FEDAC 

FESTA FINAL DE 
CURS/CELEBRACIÓ PARE 
COLL 

G65058349 350,00 € 175,00 € 

INSTITUT IES 
DOMENECH 

JORNADES 
ESPORTIVES/CONFERÈNCIE
S/TALLERS, 
XERRADES/AMBIENTACIÓ 
CENTRE 

Q5850056B 1.020,00 € 510,00 € 

COL.LEGI YGLESIAS FOMENT DE LA CULTURA I 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

F08981904 578,00 € 289,00 € 

CEIP TURÓ DEL DRAC 
COMPRA DUES 
PISSARRES/DIGITALS I 
ORDINADORS 

S0800447E 1.972,00 € 986,00 € 

SECCIÓ INSTITUT 
CANET DE MAR 

PROJECTE ESPORTIU, 
PROMOCIÓ  DE LA FISICA I 
LA SALUT 

Q0802000J 918,00 € 459,00 € 

AMPA TURÓ DEL DRAC PROJECTES PATIS G64580731 918,00 € 459,00 € 

AMPA CEIP 
MISERICÒRDIA 

ACOLLIDA MATÍ/TARDA-
FESTA MEDI AMBIENT 

G62823323 544,00 € 272,00 € 

AMPA COL.LEGI SANTA 
ROSA DE LIMA FEDAC 

ORGANITZACIÓ CURS OS G58987017 272,00 € 136,00 € 

AMPA INSTITUT IES 
DOMENECH REVISTA AI DOMENECH G62243043 650,00 € 325,00 € 

AMPA EBM PALAUET ACTIVITAT ANUAL  2016 G63930347 374,00 € 187,00 e 

AMPA SECCIÓ 
INSTITUT 

SUPORT ACTIVITATS 
ESCOLARS/AMPLIACIÓ 
FONS BIBLIOTECA 

G66086752 650,00 € 
325,00 € 

 

TOTAL   10.898,00 € 5.449,00 € 

 

El punt 9è de la convocatòria regulava la justificació de les subvencions en els 
següents termes: 
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“9.1.- Per percebre les subvencions atorgades és necessari haver fet el fi públic i 
presentar a l’Ajuntament, com a màxim el dia 31 de gener de cada exercici, 
referent a les subvencions atorgades en l’exercici anterior. Aquest termini té 
caràcter improrrogable. 
 
9.2.- La documentació que hauran de presentar els beneficiaris, que serà 
valorada per cada regidoria, és la següent: 
 

a) Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, que en cada cas 
esmentarà els elements que permetin comptabilitzar un major o menor 
grau de realització, d’acord amb els termes de la sol·licitud, com ara 
nombre d’equips participants i categories, en les esportives, o nombre 
d’obres de teatre, actuacions, concerts o altres manifestacions 
audiovisuals, en les activitats d’aquesta naturalesa, sempre fetes dins del 
període al que se circumscriu la subvenció 

b) Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la 
documentació gràfica que hagués generat la publicitat de l’acte 

c) Una relació classificada de les despeses i les inversions de l’activitat, amb 
la identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió i, si 
s’escau, la data de pagament. En cas que la subvenció s’atorgui d’acord 
amb un pressupost, s’indicaran les desviacions que hi hagi hagut 

d) Les factures corresponents a les despeses derivades de l’activitat, 
ajustades al pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades 
dintre del període corresponent al seu exercici. Les factures que justifiquin 
l’import subvencionat hauran de reunir els requisits següents:  

- Seran originals 
- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció 
- Faran referència a despeses generades per l’activitat objecte de 

subvenció 
- Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els 

següents: 
 Identificació clara del beneficiari (nom i NIF) 
 Identificació NIF del contractista 
 Número de factura 
 Lloc i data d’emissió de la factura 
 Descripció del subministrament servei 
 Tipus tributari quota de l’IVA i en cas que quedi repercutida 

dins el preu, que consti IVA inclòs 
 Retenció en concepte d’IRPF en el cas de serveis 

professionals 
 
No obstant l’establert en l’apartat anterior, serà suficient la presentació de 
tiquets o vals en els casos següents: 
 

 Vendes al menor 
 Transport de persones 
 Serveis d’hostaleria i restauració 
 Subministrament de begudes i comestibles 
 Revelat de fotografies 

 
Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són: 
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 Número 
 NIF de l’emissor 
 Tipus de gravamen o expressió IVA inclòs 
 Contraprestació total 

 
a) La liquidació econòmica de l’activitat 
b) Un certificat del president de l’entitat subvencionada que acrediti la 

justificació de l’aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou 
concedida 

c) Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la procedència” 

 
Vista la documentació justificativa presentada pels beneficiaris de les subvencions 
atorgades en la convocatòria 1/2016 pel que fa al programa d’educació. 
Vist l'informe emès per la tècnica d’educació, de 2 de maig de 2017, que es 
transcriu a continuació: 
 
«Maria Artigas Gurri, tècnica d’Educació de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
comarca del Maresme, en relació a la justificació de subvencions en l’àmbit 
d’Educació, d’acord amb l’establert a la convocatòria 1/2016 emet el següent: 
INFORME 
Primer.- Vist allò que es determina a l’article 19 de l’ordenança reguladora de la 
concessió 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, en relació a la justificació de subvencions 
atorgades per part d’aquest ajuntament. 
Segon.- Vist allò que es determina a l’article 9 de la convocatòria 1/2016 en 
règim de concurrència competitiva de subvencions de l’Ajuntament de Canet de 
Mar segons el qual per justificar la subvenció cal presentar la següent 
documentació: 

- Memòria detallada (l’ajuntament proporciona un model) 
- Exemplar que acrediti la publicitat de l’acte 
- Relació classificada de despeses amb factures o tiquets en el cas de depeses 

de vendes al menor, transports de persones, serveis d’hostaleria i 
restauració, subministrament de begudes i comestibles, revelat de 
fotografies. 

- La liquidació econòmica de l‘activitat (l’ajuntament proporciona un model) 
- Un certificat del president que acrediti la justificació de l’aplicació de la 

subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida. 
-Una relació detallada dels ingressos (Està al model de la liquidació econòmica 

que proporciona l’ajuntament) 
Tercer..- 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, de 
promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de 
Canet de Mar, per a l’exercici 2016, establint els crèdits pressupostaris i la 
quantia màxima de les subvencions a atorgar, en funció de les finalitats. 
Quart.- Atès que en el corresponent a les competències d’aquest Àrea es va 
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concretar en les següents finalitats i quantitats en la Junta de Govern Local de 
data 30 de novembre de 2016 : 

 

Nom entitat Projectes 
Quantitat 

 

Escola Misericòrdia Activitat piscina. Material TIC 2.625,00€ 

FEDAC Canet Festes Nadal, final de curs i Pare Coll 350,00€ 

Institut Lluís Domènech i Montaner 

 Ambientació centre 1.020,00€ 

Diada St. Jordi,  

Conferències, xerrades i tallers  

Jornada esportiva solidaria  

Col·legi Yglesias 

 

Forment de la cultura i la participació 

Festa cooperativa 

La Marató de TV3 

Xerrades per a pares i mares 

578,00€ 

Escola Turó del drac Compra material informàtic 1.972,00€ 

SES Canet Projecte Esportiu. 918,00€ 

AMPA Turó del drac Projecte patis 918,00€ 

AMPA Misericòrdia 
Festa medi ambient,  544,00€ 

 acollida matinal  

AMPA FEDAC 
Organització concursos i Calendari festiu 
escola (castanyada, carnaval, Nadal, 
festa fundador i final de curs) 

272,00€ 

AMPA Inst. Lluís Domènech i 
Montaner Revista Ai, Domènech! 

650,00€ 

AMPA El Palauet Activitats anuals AMPA 374,00€ 

AMPA SES de Canet Ampliació fons bibliogràfic. Activitats 
extraescolars 

650,00€ 

Vista la documentació presentada per totes les entitats a mode de justificació s’ha donat 
de termini a les entitats per aportar la documentació complementaria que en tots els casos 
com a mínim es tractava del certificat signat pel president o presidenta de que la 
subvenció s’havia destinat al projecte atorgat. 

Atès que passat aquest període la documentació justificativa de les subvencions és la 
següent i se’n deriven les següents consideracions: 

 

Nom entitat Memòria Publicitat 

Model 
justificació de 
despeses i 
ingressos 

Liquidació 
econòmica al 
model de la 
memòria 

Escola Misericòrdia Presentat i 
correcte No consta Presentat i 

correcte 
Presentat i 
correcte 
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FEDAC Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

Justifica les 
despeses. No fa 
constar els 
ingressos 

 

Presentat i 
correcte 

Institut Lluís 
Domènech i Montaner 

Presentat i 
correcte 

No consta 

Un per cada 
projecte. Justifica 
les despeses. No 
fa constar els 
ingressos 

Un per cada 
projecte. 
Presentat i 
correcte 

Col·legi Yglesias Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

Un per cada 
projecte 
Presentat i 
correcte 

Un per cada 
projecte. 

Presentat i 
correcte 

Escola Turó del drac 
Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

SES Sunsi Móra Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

AMPA Turó del drac 
Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

AMPA Misericòrdia Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

AMPA FEDAC 
Presentat i 
correcte No consta 

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

AMPA Inst. Lluís 
Domènech i Montaner 

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

AMPA El Palauet 

 
Presentat i 
correcte No consta 

Presentat i 
correcte 

Presentat. Manca 
data de pagament 

AMPA SES de Canet Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

 

 

Nom entitat Factures i tiquets 
Relació 

detallada 
d’ingressos 

Certificat 

Aplicació 
subvenció 

Escola Misericòrdia 
Factures corresponents a l’exercici. 
Import 16.507,73€ 

Sí sí 

FEDAC 
Factures corresponents a l’exercici. 

Import1.140,40€ 

 

No presenta 
ingressos 

 

Si 

Institut Lluís 
Domènech i Montaner 

Factures i tiquets corresponents a 
l’exercici.. Import 3.486,94€ 

 

No presenta 
ingressos 

 

Sí 

Col·legi Yglesias 
Factures i tiquets corresponents a 
l’exercici.. Import 1.602,69€ 

 

Si 

 

Si 

Escola Turó del drac 
Factura per import 7462,01€  

Sí 

 

sí 

SES Sunsi Móra 
Factura per import 2.013,44€.  

Sí 

 

Sí 
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AMPA Turó del drac 
 

Despesa per import 1.829,42€. 

 

Sí 

 

Si 

AMPA Misericòrdia 

Nòmines del personal a càrrec del 
projecte per import de 2.544,52€ 

 

Sí 

 

 

 
Sí 

AMPA FEDAC 
Factures i tiquets per import de 928,95€  

Sí 

 

Sí 

AMPA Inst. Lluís 
Domènech i Montaner 

Factura per import 1.022,45€. La 
despesa acreditada supera la subvenció 
rebuda però no la duplica 

 

Sí 

 

 

Sí 

AMPA El Palauet 
Factures per import de 1.887,60€  

Sí 

 

Sí 

AMPA SES de Canet 

Factures corresponents a l’exercici. 

Import 1.767,19€ 

 

Sí 

 

 

Si 

 

Sisè.- Atès que segons l’article 9 de la convocatòria, les documentacions seran estudiades 
i valorades per la regidoria corresponent, i vist el contingut dels documents presentats. 
Conclusió 

 

ÚNIC.- Considero acreditat que s’ha realitzat el fi públic pel qual es van atorgar les 
següents subvencions, malgrat alguns defectes de forma en la documentació presentada 
per alguna de les entitats, i es proposa al departament d’intervenció que realitzi el 
pagament íntegre de les subvencions següents: 

Nom entitat Projectes 
Quantitat 

 

Escola Misericòrdia Activitat piscina. Material TIC 2.625,00€ 

FEDAC Canet Festes Nadal, final de curs i Pare Coll 350,00€ 

Institut Lluís Domènech i Montaner 

Ambientació centre 1.020,00€ 

Diada St. Jordi,  

Conferències, xerrades i tallers  

Jornada esportiva solidaria  

Col·legi Yglesias 

Forment de la cultura i la participació 

Festa cooperativa 

La Marató de TV3 

Xerrades per a pares i mares 

578,00€ 

Escola Turó del drac Compra material informàtic 1.972,00€ 

SES Canet Projecte Esportiu. 918,00€ 

AMPA Turó del drac Projecte patis 918,00€ 

AMPA Misericòrdia 
Festa medi ambient, 544,00€ 

acollida matinal  

AMPA FEDAC Organització concursos i  Calendari festiu 272,00€ 
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escola (castanyada, carnaval, Nadal, festa 
fundador i final de curs) 

AMPA Inst. Lluís Domènech i 
Montaner Revista Ai, Domènech! 650,00€ 

AMPA El Palauet Activitats anuals AMPA 374,00€ 

AMPA SES de Canet Ampliació fons bibliogràfic. Activitats 
extraescolars 

650,00€ 

 

Aquest és el meu informe que dono i signo i derivo a criteri superior.» 

 
Vist l'informe de l'interventor 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 DE FISCALITZACIÓ 
NÚM. 155/2017 (rectificat) 

 
ASSUMPTE: Liquidació de les subvencions del programa d’educació, 
convocatòria 1/2016. 

 
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 1/2016 dels  
programes d’Educació, atorgades per acord de Junta de Govern de 30 de 
novembre de 2016: 
 

Nom d’entitat NIF Projecte 
Import 
atorgat 

Bestreta 
pagada 

CEIP MISERICÒRDIA Q5855712E 
ACTIVITATS 
PISCINA/MAT.INFORMATIC 

2.652,00 1.326,00 

COL·LEGI STA ROSA 
DE LIMA FEDAC G65058349 

FESTA FINAL DE CURS / 
CELEBRACIÓ PARE COLL 350,00 175,00 

INSTITUT IES 
DOMENECH Q5850056B 

JORNADES 
ESPORTIVES/CONFERÈNCIES/TAL
LERS, XERRADES/AMBIENTACIÓ 
CENTRE 

1.020,00 510,00 

COL.LEGI YGLESIAS F08981904 
FOMENT DE LA CULTURA I 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

578,00 289,00 

CEIP TURÓ DEL DRAC S0800447E 

COMPRA DUES 
PISSARRES/DIGITALS I 
ORDINADORS 

1.972,00 986,00 

SECCIÓ INSTITUT 
CANET DE MAR Q0802000J 

PROJECTE ESPORTIU, PROMOCIÓ  
DE LA FISICA I LA SALUT 918,00 459,00 
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Nom d’entitat NIF Projecte 
Import 
atorgat 

Bestreta 
pagada 

AMPA CEIP 
MISERICÒRDIA G62823323 

ACOLLIDA MATÍ/TARDA-FESTA 
MEDI AMBIENT 

544,00 272,00 

AMPA COL.LEGI 
SANTA ROSA DE 

LIMA FEDAC G58987017 ORGANITZACIÓ CURS OS 
272,00 136,00 

AMPA EBM PALAUET G63930347 ACTIVITAT ANUAL  2016 374,00 187,00 

AMPA SECCIÓ 
INSTITUT G66086752 

SUPORT ACTIVITATS 
ESCOLARS/AMPLIACIÓ FONS 
BIBLIOTECA 

650,00 325,00 

 

SEGON.- Incoar expedient de revocació parcial i reintegrament dels imports 
concedits per acord de la Junta de Govern de 30 de novembre de 2016, i que no 
s'han justificat correctament, segons el següent detall: 
 
A) Imports a revocar i reintegrar 
 

Nom d’entitat Nif Projecte 
Import a 
revocar 

Import a 
reintegr
ar 

AMPA Turó del Drac G64580731 PROJECTE PATIS 
3,29 €  

0,00 € 
AMPA INSTITUT IES 

DOMENECH G62243043 REVISTA AI DOMÈNECH 138,78 € 0,00 € 

 
B) Incompliments que motiven revocació i reintegrament 
 

Nom entitat NIF Observacions 

AMPA TURÓ DEL 
DRAC 

PROJECTES 
PATIS 

Els justificants que reuneixen requisits formals i materials de 
la convocatòria sumen 1.829,41€, inferior al doble de la 
subvenció atorgada i que calia justificar (1.836,00 €). 

AMPA INSTITUT IES 
DOMENECH 

REVISTA AI 
DOMENECH 

Els justificants que reuneixen requisits formals i materials de 
la convocatòria sumen 1.022,45€, inferior al doble de la 
subvenció atorgada i que calia justificar (1.300,00€). 

 
TERCER.-Concedir a les entitats beneficiàries incloses en el procediment de 
revocació parcial 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 1/2016, procedeixin al pagament de les quantitats 
pendent de satisfer de programa de per la part de la subvenció correctament 
justificada, segons el següent detall: 
 

Nom d’entitat Projecte 
Import 
atorgat 

Bestreta 
(2016) 

Liquidaci
ó a pagar 

CEIP MISERICÒRDIA 
ACTIVITATS 
PISCINA/MAT.INFORMATIC 

2.652,00 1.326,00 1.326,00 
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Nom d’entitat Projecte 
Import 
atorgat 

Bestreta 
(2016) 

Liquidaci
ó a pagar 

COL·LEGI STA ROSA 
DE LIMA FEDAC 

FESTA FINAL DE CURS / 
CELEBRACIÓ PARE COLL 

350,00 175,00 175,00 

INSTITUT IES 
DOMENECH 

JORNADES 
ESPORTIVES/CONFERÈNCIES/TAL
LERS, XERRADES/AMBIENTACIÓ 
CENTRE 

1.020,00 510,00 510,00 

COL.LEGI YGLESIAS 
FOMENT DE LA CULTURA I 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

578,00 289,00 289,00 

CEIP TURÓ DEL DRAC 

COMPRA DUES 
PISSARRES/DIGITALS I 
ORDINADORS 

1.972,00 986,00 986,00 

SECCIÓ INSTITUT 
CANET DE MAR 

PROJECTE ESPORTIU, PROMOCIÓ  
DE LA FISICA I LA SALUT 

918,00 459,00 459,00 

AMPA TURÓ DEL DRAC PROJECTES PATIS 
918,00 459,00 455,71 

AMPA CEIP 
MISERICÒRDIA 

ACOLLIDA MATÍ/TARDA-FESTA 
MEDI AMBIENT 

544,00 272,00 272,00 

AMPA COL.LEGI 
SANTA ROSA DE LIMA 

FEDAC ORGANITZACIÓ CURS OS 
272,00 136,00 136,00 

AMPA INSTITUT IES 
DOMENECH REVISTA AI DOMENECH 

650,00 325,00 186,23 

AMPA EBM PALAUET ACTIVITAT ANUAL  2016 
374,00 187,00 187,00 

AMPA SECCIÓ 
INSTITUT 

SUPORT ACTIVITATS 
ESCOLARS/AMPLIACIÓ FONS 
BIBLIOTECA 

650,00 325,00 325,00 

 
CINQUÈ.- Condicionar el pagament dels imports resultants de la liquidació de la 
subvenció, al fet d’estar al corrent del compliment de les diferents obligacions tributàries i fiscals, amb 
hisenda i/ o Seguretat Social. 
SISÈ.-Notificar el present acord, a les entitats beneficiàries de les subvencions 
atorgades dins la convocatòria 1/2016, programa d’Educació, així com als 
departaments d’Educació, Intervenció i Tresoreria. 
Tanmateix, la Junta de Govern decidirà.» 
 
Aquesta proposta substitueix la proposta informada per Intervenció en informe 
155/2017 signat a les 10.03h del 6 de novembre de 2017, en la qual s’ha advertit 
error en la seva part dispositiva. 
 
 
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 
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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 
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.- Les Bases d’execució del Pressupost municipal 2017 regulen en el 
capítol II del Títol V, articles 47 a 53 l’exercici de la funció interventora. 
Segon.- Quant a la fiscalització de les despeses, l’article 48, apartat 2n, de les 
BEP  estableix el següent: 
«2.- La fiscalització dels expedients de despesa de l’Ajuntament de Canet de Mar i 
l’Organisme Autònom Ràdio Canet es subjectarà al règim de fiscalització prèvia 
limitada regulat en l’article 219, apartats 2n i 3r, del TRLHL. 
• 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. 
• Addicionalment a l’anterior, es comprovaran aquells aspectes que es 
recullen en la 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, 
mitjançant el qual es dóna aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei 
general pressupostària respecte de l’exercici de la funció interventora en règim de 
requisits bàsics. 
L’òrgan interventor podrà formular les observacions complementàries que 
consideri convenients, sense que aquestes tinguin, en cap cas, efectes suspensius 
en la tramitació dels expedients corresponents. 
Les obligacions o despeses sotmeses a la fiscalització limitada seran objecte d’una 
altra plena amb posterioritat, exercida sobre una mostra representativa dels 
actes, documents o expedients que donaren origen a la referida fiscalització, 
mitjançant l’aplicació de tècniques de mostreig o auditoria, amb la finalitat de 
verificar que s’ajusten a les disposicions aplicables en cada cas i determinar el 
grau del compliment de la legalitat en la gestió dels crèdits. 
Els òrgans de control intern que realitzin les fiscalitzacions amb posterioritat 
hauran d’emetre un informe escrit en el que facin constar totes les observacions i 
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conclusions que se’n dedueixin. Aquests informes es trametran al Ple amb les 
observacions que haguessin efectuat els òrgans gestors.» 
 
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. 
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 el seu article 34: 

«[...] 
3.- Tant en les subvencions en règim de concurrència com en les 
d’atorgament directe, es tramitarà el reconeixement de l’obligació i 
s’expedirà el document “O” amb l’aprovació de la justificació de la 
subvenció. 
No obstant això, quan sigui procedent el pagament de bestreta de la 
subvenció, es comptabilitzarà les fases “O” i “P” pel seu import d’aquesta, 
en el moment en què s’acrediti que es compleixin els requisits establerts per 
percebre el pagament anticipat. 
4.- Tot expedient de concessió de subvencions queda sotmès al règim de 
control financer en aplicació de l'article 214.2 del TRLRHL, en els termes 
establerts en la llei General de Subvencions i d'acord amb el Pla d'Auditories 
anual. 
5.- Els expedients de reintegrament de subvencions es regiran pel 
procediment establert en la Llei general de subvencions. Les quantitats a  
reintegrar tindran la consideració d'ingressos de dret públic resultant per a 
la seva aplicació el que estableix la Llei general tributària. 
6.- L’òrgan competent per autoritzar i disposar despesa en matèria de 
subvencions és la Junta de Govern, per delegació de l’Alcaldia. Igualment, la 
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Junta de Govern serà competent per aprovar les justificacions i incoar els 
expedients de reintegrament.» 

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 30 de novembre de 
2016, d'atorgament de les subvencions derivades de la convocatòria 1/2016, fou 
adoptat amb informe de fiscalització desfavorable, amb les següents 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.» 
Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que 
aquesta s’hagi produït i que sigui favorable. 
Consta informe de comprovació material efectuada per l’àrea responsable, la qual 
motiva la proposta de liquidació, i revocació i reintegrament. 
Aquesta comprovació material s’ha d’entendre  sense perjudici de les facultats de 
control financer que té atribuïdes la Intervenció. 

 
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. 
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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, 
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 2016 estan al corrent de 
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat de les següents: 
 

COL·LEGI STA ROSA DE LIMA FEDAC G65058349 
COL.LEGI YGLESIAS F08981904 

 
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 quedi de manifest: 

a) la justificació parcial o total de la mateixa, segons es contempli o no la 
possibilitat de efectuar pagaments 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 
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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, el qual no conté referència als extrems b) i 
c) de 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 
 
No es formulen. 
 
VI.- CONCLUSIONS 
 
S’informa DESFAVORABLEMENT la tramitació de l’expedient amb OBJECCIÓ 
FISCAL suspensiva, pels compliments assenyalats en els apartats 4.1, sisè, 
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. 
Atès que mitjançant Decret número 1303/2017, de 10 de novembre, la senyora 
alcaldessa va aixecar l’objecció fiscal plantejada per l’interventor en l’informe 
transcrit anteriorment. 
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 Tiença d’Alcaldia d’Educació, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.-Donar per correctament justificats els següents imports corresponents 
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a subvencions ordinàries de la convocatòria 1/2016 dels  programes d’Educació, 
atorgades per acord de Junta de Govern de 30 de novembre de 2016: 
 

Nom d’entitat NIF Projecte 
Import 
atorgat 

Bestreta 
pagada 

CEIP MISERICÒRDIA Q5855712E 
ACTIVITATS 
PISCINA/MAT.INFORMATIC 

2.652,00 1.326,00 

COL·LEGI STA ROSA 
DE LIMA FEDAC G65058349 

FESTA FINAL DE CURS / 
CELEBRACIÓ PARE COLL 

350,00 175,00 

INSTITUT IES 
DOMENECH Q5850056B 

JORNADES 
ESPORTIVES/CONFERÈNCIES/TAL
LERS, XERRADES/AMBIENTACIÓ 
CENTRE 

1.020,00 510,00 

COL.LEGI YGLESIAS F08981904 
FOMENT DE LA CULTURA I 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 578,00 289,00 

CEIP TURÓ DEL DRAC S0800447E 

COMPRA DUES 
PISSARRES/DIGITALS I 
ORDINADORS 

1.972,00 986,00 

SECCIÓ INSTITUT 
CANET DE MAR Q0802000J 

PROJECTE ESPORTIU, PROMOCIÓ  
DE LA FISICA I LA SALUT 

918,00 459,00 

AMPA CEIP 
MISERICÒRDIA G62823323 

ACOLLIDA MATÍ/TARDA-FESTA 
MEDI AMBIENT 544,00 272,00 

AMPA COL.LEGI 
SANTA ROSA DE 

LIMA FEDAC G58987017 ORGANITZACIÓ CURS OS 
272,00 136,00 

AMPA EBM PALAUET G63930347 ACTIVITAT ANUAL  2016 374,00 187,00 

AMPA SECCIÓ 
INSTITUT G66086752 

SUPORT ACTIVITATS 
ESCOLARS/AMPLIACIÓ FONS 
BIBLIOTECA 

650,00 325,00 

 

SEGON.- Incoar expedient de revocació parcial i reintegrament dels imports 
concedits per acord de la Junta de Govern de 30 de novembre de 2016, i que no 
s'han justificat correctament, segons el següent detall: 
 
A) Imports a revocar i reintegrar 
 

Nom d’entitat Nif Projecte 
Import a 
revocar 

Import a 
reintegr
ar 

AMPA Turó del Drac G64580731 PROJECTE PATIS 3,29 € 
 

0,00 € 
AMPA INSTITUT IES 

DOMENECH G62243043 REVISTA AI DOMÈNECH 138,78 € 0,00 € 

 
B) Incompliments que motiven revocació i reintegrament 
 

Nom entitat NIF Observacions 

AMPA TURÓ DEL 
DRAC 

PROJECTES 
PATIS 

Els justificants que reuneixen requisits formals i materials de 
la convocatòria sumen 1.829,41€, inferior al doble de la 
subvenció atorgada i que calia justificar (1.836,00 €). 

AMPA INSTITUT IES 
DOMENECH 

REVISTA AI 
DOMENECH 

Els justificants que reuneixen requisits formals i materials de 
la convocatòria sumen 1.022,45€, inferior al doble de la 
subvenció atorgada i que calia justificar (1.300,00€). 
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TERCER.-Concedir a les entitats beneficiàries incloses en el procediment de 
revocació parcial 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 1/2016, procedeixin al pagament de les quantitats 
pendent de satisfer de programa de per la part de la subvenció correctament 
justificada, segons el següent detall: 
 

Nom d’entitat Projecte 
Import 
atorgat 

Bestreta 
(2016) 

Liquidaci
ó a pagar 

CEIP MISERICÒRDIA 
ACTIVITATS 
PISCINA/MAT.INFORMATIC 

2.652,00 1.326,00 1.326,00 

COL·LEGI STA ROSA 
DE LIMA FEDAC 

FESTA FINAL DE CURS / 
CELEBRACIÓ PARE COLL 

350,00 175,00 175,00 

INSTITUT IES 
DOMENECH 

JORNADES 
ESPORTIVES/CONFERÈNCIES/TAL
LERS, XERRADES/AMBIENTACIÓ 
CENTRE 

1.020,00 510,00 510,00 

COL.LEGI YGLESIAS 
FOMENT DE LA CULTURA I 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

578,00 289,00 289,00 

CEIP TURÓ DEL DRAC 

COMPRA DUES 
PISSARRES/DIGITALS I 
ORDINADORS 

1.972,00 986,00 986,00 

SECCIÓ INSTITUT 
CANET DE MAR 

PROJECTE ESPORTIU, PROMOCIÓ  
DE LA FISICA I LA SALUT 

918,00 459,00 459,00 

AMPA TURÓ DEL DRAC PROJECTES PATIS 
918,00 459,00 455,71 

AMPA CEIP 
MISERICÒRDIA 

ACOLLIDA MATÍ/TARDA-FESTA 
MEDI AMBIENT 

544,00 272,00 272,00 

AMPA COL.LEGI 
SANTA ROSA DE LIMA 

FEDAC ORGANITZACIÓ CURS OS 
272,00 136,00 136,00 

AMPA INSTITUT IES 
DOMENECH REVISTA AI DOMENECH 

650,00 325,00 186,23 

AMPA EBM PALAUET ACTIVITAT ANUAL  2016 
374,00 187,00 187,00 

AMPA SECCIÓ 
INSTITUT 

SUPORT ACTIVITATS 
ESCOLARS/AMPLIACIÓ FONS 
BIBLIOTECA 

650,00 325,00 325,00 

 

CINQUÈ.- Condicionar el pagament dels imports resultants de la liquidació de la 
subvenció, al fet d’estar al corrent del compliment de les diferents obligacions 
tributàries i fiscals, amb hisenda i/ o Seguretat Social. 
 
SISÈ.-Notificar el present acord, a les entitats beneficiàries de les subvencions 
atorgades dins la convocatòria 1/2016, programa d’Educació, així com als 
departaments d’Educació, Intervenció i Tresoreria. 
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6.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ECONÒMICA ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL MARESME I ELS AJUNTAMENTS QUE 
PARTICIPIN A LA XXXIV MOSTRA LITERÀRIA DEL MARESME 2017 
 
Atès que el Consell Comarcal del Maresme organitza anualment la Mostra 
Literària del Maresme, a la qual poden participar tots els ajuntaments de la 
comarca, per afavorir la participació ciutadana en el món de la literatura. 
 
Atès que el finançament de les despeses de la Mostra Literària del Maresme, 
provenen per una banda de fons propis del Consell Comarcal del Maresme, i per 
l’altra de les aportacions dels ajuntaments participants d’acord amb el criteri de 
població de cada un, deixant-ne exempt de fer l’aportació l’Ajuntament amfitrió 
del lliurament de premis, segons la taula que es mostra a continuació: 
 

Nombre d’habitants Aportació municipal 
Menys de 5.000 habitants 300,00 € 
Entre 5.000 i 20.000 habitants 600,00 € 
Entre 20.000 i 100.000 habitants 900,00 € 
Més de 100.000 habitants 1.500,00 € 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar està interessat a participar en aquesta 
Mostra Literària i així ho ha manifestat al Consell Comarcal del Maresme. 
 
Vista la memòria justificativa emesa per la tècnica municipal de Cultura signada 
electrònicament en data 6 de juny de 2017 i que es transcriu a continuació: 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE L’APROVACIÓ  DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I  
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER A LA CELEBRACIÓ DE LA MOSTRA 
LITERÀRIA DEL MARESME 

 
I. DADES DEL SERVEI PROMOTOR 

Servei promotor:  Ajuntament de Canet de Mar - Àrea de Cultura 

Dades de contacte del servei promotor: Àrea de Cultura – Mercè Valls Melendres, 
tècnica de Cultura. vallsmm@canetdemar.cat. Tel: 937943940 ext. 356 

 
II. PROPOSTA DE CONVENI 

Entitat/s amb la/les qual/s se celebra el conveni: Consell Comarcal del Maresme  
 
 

Objecte del conveni: És objecte d’aquest conveni la participació de l’Ajuntament de 
Canet de Mar en la XXXIV edició de la Mostra Literària del Maresme. 
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III. INTERÈS DE L’ACTIVITAT 
Necessitat i oportunitat de la subscripció del conveni: Des de l’àrea de Cultura de 
l’Ajuntament de Canet de Mar es creu interessant participar a la Mostra Literària del 
Maresme que l’any 2017 celebra la XXXIV edició per tal de difondre i treballar el gust 
per la creació literària entre la nostra població. 
 
Que per tal de garantir la máxima participació dels canetencs en aquest Premi literari 
comarcal des de l’Àrea de Cultura s’han modificat les bases del Premi de Narrativa de la 
Biblioteca P. Gual i Pujades i s’ha sol·licitat a l’Associació de Dones Sàlvia que presentin 
els treballs guanyadors del seu concurs de poesia . 
 

Punts de coincidència de l’activitat a convenir amb els objectius del servei 
promotor: La promoció de la Cultura és una de les competències pròpies de 
l’administració local, i en especial aquelles que són relatives a la promoció de la lectura. 
 
Objectius d’interès comú a complir:  
Potenciar la qualitat, l’impacte i l’eficiència de les accions de promoció de la Cultura 
realitzant acords supramunicipals. 
 
 
IV. ACTUACIONS A DESENVOLUPAR PER AL COMPLIMENT DEL CONVENI 

Actuacions a escometre per l’Ajuntament de Canet de Mar :  
L’Ajuntament de Canet de Mar com a entitat col·laboradora es compromet a: 
a. Fer difusió i recollir les obres que participaran al Premi Literari de la Mostra 
Literària del maresme.  
b. Fer una aportació econòmica de 600€ d’acord amb el manifest segon del conveni 
de referència. 
 
El Consell Comarcal es compromet a: 
 
a. Organitzar i gestionar la Mostra Literària d’acord amb el conveni de referència. 
b. Sufragar les despeses del projecte amb recursos propis del Consell Comarcal i el 
suport dels ajuntaments que s’adhereixin a la Mostra. 
c. Facilitar les bases i tota la informació que calgui perquè l’Ajuntament pugui 
participar a la Mostra Literària.  
 
 
V. COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI: 

Representant/s de l’Ajuntament de Canet de Mar: Mercè Valls Melendres – Tècnica 

de Cultura 

Representant/s de la/es entitat/s concertant/s: A qui designi el Consell Comarcal 

del Maresme 

 
VI. RECURSOS I APORTACIONS DEL CONVENI / IMPACTE ECONÒMIC: 

Recursos necessaris per al desenvolupament del conveni:  

a) Aportació de mitjans materials, en el seu cas:- 
 

Ajuntament de Canet de Mar: - 
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Entitat/s concertant/s: - 
b) Aportació de mitjans personals, en el seu cas: 

Ajuntament de Canet de Mar: Tècnic/a interlocutor i personal administratiu. 
Entitat/s concertant/s: Tècnic/a interlocutor i personal administratiu. 

c) Pressupost total de l’activitat:  
d) Aportació de recursos financers: 

Ajuntament de Canet de Mar: 600€ 
Entitat/s concertant/s: es desconeix en el moment de l’aprovació del conveni 

per part de l’Ajuntament de Canet de Mar perquè està en funció dels ajuntaments 
adherits a XXXIV edició de la Mostra. 
e) Impacte econòmic:  
 
 
VI. ALTRES REQUERIMENTS: 

Les prestacions que constitueixen l’objecte del conveni no tenen caràcter 
contractual. 
El conveni compleix els requeriments de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 

jurídic del sector públic i resta de la normativa aplicable. 

 

 
Vist l’informe jurídic emès per la Secretaria, que es transcriu a continuació: 
 

Informe 83/2017 de Secretaria, en relació a l’aprovació del conveni de 
cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i els ajuntaments que 
participin a la XXXIV Mostra Literària del Maresme 2017 
 
Cristina Cabruja Sagré, secretària acctal. de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació 
amb l’expedient d’aprovació del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del 
Maresme i els ajuntaments que participin a la XXXIV Mostra Literària del Maresme 
2017i en virtut d’allò establert a l’art. 173 del Reglament de Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre i l'article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de 
setembre, pel qual es regula el Règim Jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb 
Habilitació de Caràcter Nacional, emeto el següent, 
 
INFORME 
 
PRIMER.- Legislació aplicable 
 
La legislació bàsica aplicable és la següent: 
 

 Articles 6, 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local -LRBRL-. 

 Articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic -LRJSP-. 

 Articles 61 i següents del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que 
s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim 
Local -TRRL-. 

 Articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de procediment administratiu 
de Catalunya 

 Llei 12/2007, d’11 d’octubre, se serveis socials. 



S/Amn 

 
24 

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 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
SEGON .- Consideracions jurídiques  
 
Segons disposa l’art. 57 de la LRBRL, en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local -LRSAL-: 
 

 «1. La cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l'Administració local i 
les Administracions de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, tant en serveis 
locals com en assumptes d'interès comú, es desenvoluparà amb caràcter 
voluntari, sota les formes i en els termes que preveuen les lleis, podent tenir lloc, 
en tot cas, mitjançant els consorcis o els convenis administratius que subscriguin. 

 De cada acord de cooperació formalitzat per alguna d'aquestes administracions 
es donarà comunicació a aquelles altres que, resultant interessades, no hagin 
intervingut en el mateix, a l'efecte de mantenir una recíproca i constant 
informació. 

 2. La subscripció de convenis i constitució de consorcis haurà de millorar 
l'eficiència de la gestió pública, eliminar duplicitats administratives i complir amb 
la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. (...) ". 

 
Els convenis interadministratius de cooperació constitueixen una figura de negociació 
entorn de la qual es desenvolupa una col·laboració bilateral, que poden incloure la 
utilització de mitjans, serveis i recursos d'una altra administració pública, per a 
l'exercici de competències pròpies o delegades (art. 47.2.a ) LRJSP). 
 
La capacitat de les administracions per a la celebració de convenis deriva de la seva 
pròpia personalitat jurídica, i es regeixen aquests pel principi de voluntarietat i lliure 
consentiment de les administracions que decideixen exercir les seves competències de 
comú acord, resultant exclosos de l'àmbit de la legislació de contractes del sector públic 
(art. 4.1.c) TRLCSP: Els convenis de col·laboració que celebri l'Administració General de 
l'Estat amb les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social, les 
universitats públiques, les comunitats autònomes, les entitats locals, organismes 
autònoms i restants entitats públiques, o els que formalitzin aquests organismes i 
entitats entre si, llevat que, per la seva naturalesa, tinguin la consideració de contractes 
subjectes a aquesta Llei). 
D'aquesta manera, els convenis no poden tenir per objecte prestacions pròpies dels 
contractes, resultant en un altre cas plenament aplicables les disposicions en matèria 
de contractació del sector públic. 
 
En relació amb els límits dels convenis de cooperació, cal estar així mateix als que 
deriven del caràcter no disponible de la competència, de manera que el conveni no pot 
servir per alterar la distribució constitucional, estatutària i de la legislació bàsica de la 
competència. En l'esborrany de conveni que s'informa, la cooperació va referida a la 
promoció la participació ciutadana en el món de la literatura amb la celebració d’una 
nova convocatòria de mostra literària a la comarca del Maresme. 
 
La subscripció del conveni haurà de millorar l'eficiència de la gestió pública, eliminar 
duplicitats administratives, facilitar l'actuació conjunta de mitjans i serveis públics, 
contribuir a la realització d'activitats d'utilitat pública, i complir amb la legislació 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el que ha de resultar acreditat en 
l'expedient. 
 
Examinat l'esborrany del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i 
els ajuntaments que participin a la XXXIV Mostra Literària del Maresme 2017 i que 
consta en l'expedient, al qual s'adjunta la preceptiva Memòria justificativa, segons el 
parer de la tècnica que subscriu, aquest conveni hauria de complir els requisits regulats 
per la legislació estatal. En aquest sentit, es comprova que el seu contingut inclou: 
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a) Les entitats que subscriuen el conveni i la capacitat jurídica amb què actua 
cadascuna de les parts. Es determina. 

b) La competència que exerceix cada Administració. Es determina. 
c) El seu objecte i actuacions que s'acorden desenvolupar, consistents a  establir els 

termes de la col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i els 
ajuntaments que hi participen. Es determina. 

d) Mecanismes de seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni i dels 
compromisos de les parts. Es determinen. 

e) Modificació del conveni: es preveu expressament que tenen caràcter excepcional i 
requereixen sol·licitud raonada i degudament motivada per part dels presidents 
de qualsevol de les dues entitats signants del present conveni. També es preveu 
la seva prèvia aprovació pels òrgans competents de les parts i, un cop aprovades, 
s’han d’adjuntar com a annex del conveni, formant part integrant del mateix. 

f) Termini de vigència del conveni. Es determina, però no estableix la possibilitat de 
pròrroga, per tant, aquesta no serà possible. 

g) Supòsits d'extinció del conveni i la forma d'acabar les actuacions en curs per al 
supòsit d'extinció. Es determinen. 

h) Els òrgans i els procediments a què es sotmeten les diferències que puguin sorgir 
sobre la interpretació i el compliment del conveni, sens perjudici de la 
competència de l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu: es disposa que la 
competència per a la resolució de les qüestions litigioses sobre la interpretació del 
conveni correspon a la jurisdicció contenciosa administrativa 

 
No obstant, l’art. 49.d) de la LRJSP disposa que els convenis han de contenir les 
obligacions i compromisos econòmics assumits per cadascuna de les parts, si n’hi 
hagués, indicant la seva distribució temporal per anualitats i la seva imputació concreta 
al pressupost corresponent, d’acord amb el que es preveu a la legislació pressupostària. 
Examinat el conveni es comprova que l’Ajuntament de Canet de Mar ha de fer una 
aportació econòmica de 600 € mentre que el Consell Comarcal del Maresme ha de 
sufragar una part de les despeses del projecte amb fons propis, però no s’indica quin 
import màxim assumirà el Consell Comarcal del Maresme ni quin és el pressupost global 
de l’activitat, per la qual cosa és impossible comprovar que les aportacions financeres 
que es comprometin a realitzar els signants no sigui superior a les despeses derivades 
de l’execució del conveni tal i com disposa l’art. 48.6 LRJSP. Per altra banda, tampoc es 
defineix la imputació pressupostària de la despesa. 
   
TERCER .- Procediment a seguir  
 
En relació amb el procediment aplicable per a aprovar els convenis de col·laboració, 
l'article 57 de la LRBRL es limita a establir que: 
 
“De cada acord de cooperació formalitzat per alguna d'aquestes administracions es 
donarà comunicació a aquelles altres que, resultant interessades, no hagin intervingut 
en el mateix, a l'efecte de mantenir una recíproca i constant informació". 
 
Per la seva banda, l'article 50.1 de la LRJSP exigeix que el conveni s'acompanyi amb 
caràcter preceptiu d'una memòria justificativa on s'analitzi la necessitat i oportunitat, el 
seu impacte econòmic, el caràcter no contractual de l'activitat en qüestió, així com el 
compliment del que preveu aquesta Llei. L'expedient que s'informa comprèn la 
corresponent Memòria justificativa amb el contingut mínim indicat. 
 
Els convenis es perfeccionen per la prestació del consentiment de les parts. Han de ser 
inscrits en el corresponent Registre electrònic d'òrgans de cooperació i de convenis (art. 
144.3 LRJSP). I amb relació als subscrits per l'Administració General de l'Estat o algun 
dels seus organismes públics o entitats de dret públic vinculats o dependents, la seva 
eficàcia queda supeditada a la inscripció en el Registre Electrònic estatal d'Òrgans i 
Instruments de Cooperació del sector públic estatal, amb publicació al BOE. Prèviament, 
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i amb caràcter facultatiu, es podran publicar en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, que correspondria a aquesta administració pública signant (art. 48.8 LRJSP). 
 
Finalment, d'acord amb l'article 53.1 de la LRJSP, dins dels tres mesos següents a la 
subscripció de qualsevol conveni en què els compromisos econòmics assumits superin 
els 600.000 euros, s'ha de remetre electrònicament al Tribunal de Comptes o òrgans 
extern de fiscalització de la comunitat autònoma, segons correspongui, en els termes 
recollits en la Resolució de 2 de desembre de 2016, de la Presidència del Tribunal de 
Comptes, per la qual es publica l'Acord del Ple de 24 de novembre de 2016, pel qual 
s'aprova la instrucció relativa a la tramesa telemàtica al Tribunal de Comptes de 
convenis i de relacions anuals dels celebrats per les entitats del sector públic local. 
 
S'entén per compromisos econòmics assumits, l'import total de les aportacions 
financeres que es comprometin a realitzar el conjunt dels subjectes que subscriuen el 
conveni, independentment de l'aportació que correspongui a l'entitat local remitent de 
la documentació. 
 
Així mateix, les entitats locals hauran de remetre anualment una relació certificada 
comprensiva dels convenis formalitzats, amb independència de la seva quantia, en 
aplicació de l'article 53.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic i la instrucció relativa a la remissió telemàtica al Tribunal de Comptes de 
convenis i de relacions anuals dels celebrats per les entitats del sector públic local, 
aprovada per Resolució de 2 de desembre de 2016, de la Presidència del Tribunal de 
Comptes.  
 
Durant tot el procés d'aprovació del Conveni, haurà de complir-se amb les exigències 
de publicitat activa en virtut del que es disposa en l'article 21.4 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en la 
normativa vigent en matèria de transparència. 
 
És competent per aprovar el present conveni de col·laboració  l’alcaldessa, de 
conformitat amb el que disposa l'article 21.s) de la LRBRL. 

 
CONCLUSIÓ 

 
En virtut de tot l’exposat la tècnica que subscriu informa DESFAVORABLEMENT 
l’aprovació del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i els 
ajuntaments que participin a la XXXIV Mostra Literària del Maresme 2017, pels motius 
indicats al punt segon d’aquest informe. 
 
Tot això és el que s’informa, sense perjudici d’opinió fonamentada en dret i llevat 
d’error o omissió. 
 
A Canet de Mar, a la data de signatura electrònica. 

 
Vist l’informe d’Intervenció, que es transcriu a continuació: 
 

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. 153/2017 
 
ASSUMPTE: Conveni de cooperació amb el Consell Comarcal del Maresme i els 
municipis que participin en la XXXIV Mostra Literària del Maresme. 
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I.- RELACIÓ DE FETS 
 
S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia la proposta d’acord per Junta de Govern: 
 
«PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal per a la 
participació de l’Ajuntament de Canet de Mar a la XXXIV Mostra Literària del Maresme 
2017. 
 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa de 600,00 euros amb càrrec a la partida 31 
33400 46500 del pressupost ordinari per a l’exercici 2017 (RC número 4631). 
 
TERCER.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
QUART.- Comunicar l’acord a Intervenció i Tresoreria. 
 
No obstant això, la Junta de Govern Local acordarà el que cregui més convenient.» 
 
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 
• 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 6, 55 i 57. 
• Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, articles 47 a 53. 
• Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, articles 144 i ss. 
• Reglament d’Ores, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny, articles 303 a 311. 
 
III.- ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 
 
Primer.- Les Bases d’execució del Pressupost municipal 2017 regulen en el capítol II 
del Títol V, articles 47 a 53 l’exercici de la funció interventora. 
Segon.- Quant a la fiscalització de les despeses, l’article 48, apartat 2n, de les BEP  
estableix el següent: 
«2.- La fiscalització dels expedients de despesa de l’Ajuntament de Canet de Mar i 
l’Organisme Autònom Ràdio Canet es subjectarà al règim de fiscalització prèvia 
limitada regulat en l’article 219, apartats 2n i 3r, del TRLHL. 
• 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. 
• Addicionalment a l’anterior, es comprovaran aquells aspectes que es recullen en 
la 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, mitjançant el qual es 
dóna aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària 
respecte de l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics. 
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L’òrgan interventor podrà formular les observacions complementàries que consideri 
convenients, sense que aquestes tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la 
tramitació dels expedients corresponents. 
Les obligacions o despeses sotmeses a la fiscalització limitada seran objecte d’una 
altra plena amb posterioritat, exercida sobre una mostra representativa dels actes, 
documents o expedients que donaren origen a la referida fiscalització, mitjançant 
l’aplicació de tècniques de mostreig o auditoria, amb la finalitat de verificar que 
s’ajusten a les disposicions aplicables en cada cas i determinar el grau del compliment 
de la legalitat en la gestió dels crèdits. 
Els òrgans de control intern que realitzin les fiscalitzacions amb posterioritat hauran 
d’emetre un informe escrit en el que facin constar totes les observacions i conclusions 
que se’n dedueixin. Aquests informes es trametran al Ple amb les observacions que 
haguessin efectuat els òrgans gestors.» 
 
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. 
Consta expedit document RC núm. 4631 per import de 600,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 31 33400 46500 del pressupost de l’exercici 2017. 
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 dels convenis de col·laboració amb altres administracions públiques que 
contemplin obligacions econòmiques, les fases d'autorització (A) i disposició de la 
despesa (D) s'acumulen en fase AD. 
La competència per aprovar convenis de col·laboració que no comportin delegació de 
competències correspon a l’Alcalde-President, en virtut d’allò previst en l’article 
21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local. 
Això, sense perjudici de les delegacions que pugui efectuar segons allò previst en 
l’article 21.3 de la LRBL. 
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. 
El present expedient, per raó de la seva naturalesa, es tramita mitjançant acumulació 
de fases AD. 
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. 
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4.2.-Aspectes específics 
 
Tractant-se de la subscripció de convenis de col·laboració amb altres entitats 
públiques o amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret privat: 
 
Primer.- Que existeix informe del Servei Jurídic sobre el text del conveni. 
Consta en l’expedient informe jurídic emès per secretaria núm. 83/2017, de 26 
d’octubre, en el qual s’informa desfavorablement la tramitació del present expedient, 
pels següents motius: 
«No obstant, l’art. 49.d) de la LRJSP disposa que els convenis han de contenir les 
obligacions i compromisos econòmics assumits per cadascuna de les parts, si n’hi 
hagués, indicant la seva distribució temporal per anualitats i la seva imputació 
concreta al pressupost corresponent, d’acord amb el que es preveu a la legislació 
pressupostària. Examinat el conveni es comprova que l’Ajuntament de Canet de Mar 
ha de fer una aportació econòmica de 600 € mentre que el Consell Comarcal del 
Maresme ha de sufragar una part de les despeses del projecte amb fons propis, però 
no s’indica quin import màxim assumirà el Consell Comarcal del Maresme ni quin és el 
pressupost global de l’activitat, per la qual cosa és impossible comprovar que les 
aportacions financeres que es comprometin a realitzar els signants no sigui superior a 
les despeses derivades de l’execució del conveni tal i com disposa l’art. 48.6 LRJSP. 
Per altra banda, tampoc es defineix la imputació pressupostària de la despesa.» 
Segon.- Que existeix, en el seu cas, informe favorable del Ministeri d’Economia i 
Hisenda a que se refereix l’article 63 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2010. 
No aplicable. 
Tercer.- Que existeix, en el seu cas, informe favorable del Ministeri d’Economia i 
Hisenda a que es refereix l’article 58 de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2011. 
No aplicable. 
 
V.- OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES 
 
No es formulen. 
 
VI.- CONCLUSIONS 
 
S’informa DESFAVORABLEMENT la tramitació de l’expedient amb OBJECCIÓ FISCAL 
suspensiva, pels compliments assenyalats en els apartats 4.2, primer, 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. 
En cas d’ésser aprovat, el present expedient estarà subjecte a una fiscalització plena 
posterior mitjançant tècniques de mostreig i auditoria, d'acord amb allò previst en 
l'article 219.3 del TRLHL i els articles 47 a 49 de les Bases d'execució del pressupost 
vigent. 
Canet de Mar, la data de signatura electrònica. 

 
Vist i trobat conforme el conveni a signar amb el Consell Comarcal del Maresme 
que es transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ECONÒMICA ENTRE EL CONSELL COMARCAL 
DEL MARESME I ELS AJUNTAMENTS QUE PARTICIPIN A LA XXXIV MOSTRA 
LITERÀRIA DEL MARESME 2017 
 
A Mataró, ___ de __________________ de 2017 
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REUNITS 
 
D’una part, la Sra. Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de Canet de Mar, en nom i 
representació de l’esmentada corporació local municipal. 
 
D’una altra part, el Sr. Miquel Ángel Martínez i Camarasa, president del Consell 
Comarcal del Maresme, en nom i representació de l’esmentada corporació local 
supramunicipal. 
 
MANIFESTEN 
 
Primer.- Que el Consell Comarcal del Maresme organitza anualment la Mostra 
Literària del Maresme, oberta a la participació de tots els ajuntaments de la 
Comarca, per tal d’afavorir la participació ciutadana en el món de la literatura, 
aprovant-se pel Ple del Consell Comarcal del Maresme, les corresponents bases de 
participació: “Bases de la Mostra Literària del Maresme”. 
 
Segon.- Que el finançament de les despeses de la Mostra Literària del Maresme, 
provenen per una banda de fons propis del Consell Comarcal del Maresme, i per 
l’altra de les aportacions dels ajuntaments participants d’acord amb els criteris 
següents, quedant exempt de fer l’aportació l’ajuntament amfitrió que organitza el 
lliurament de premis: 
 

Nombre d’habitants Aportació municipal MLM 
Menys de 5.000 habitants 300,00.-€ 
Entre 5.000 i 20.000 habitants 600,00.-€ 
Entre 20.000 i 100.000 habitants 900,00.-€ 
Més de 100.000 habitants 1.500,00.-€ 

        
Tercer.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar,  que té una població de 14.284 
habitants, ha manifestat la seva voluntat de participar a la Mostra Literària del 
Maresme que aquest any 2017 celebra la XXXIV edició. 
 
Quart.- Que l’Ajuntament de Tordera ha manifestat la voluntat de ser municipi 
amfitrió de la XXXIV Mostra Literària del Maresme 2017. 
 
Cinquè.-Que la article 25.2 m) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de bases de 
règim local atorga als municipis competències en els termes previstos per la 
legislació estatal o autonòmica en matèria de promoció de la cultura. 
 
Sisè.- Que l’article 28.1 d) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya atorga als 
Consells Comarcals competències en matèria de cooperació econòmica amb els 
municipis integrats en la seva demarcació comarcal per la realització de les obres, 
serveis o  activitats dels municipis. 
 
Setè.- Que els articles 47 i 48 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic del 
sector públic atorga potestats a les administracions públiques per formalitzar entre 
elles convenis interadministratius de cooperació, fixant l’article 49 el seu contingut. 
 
En virtut de tot el que precedeix, les parts es reconeixen recíprocament plena 
capacitat per aquest acte i de comú acord estableixen els següents 
 

PACTES 
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1. Objecte del Conveni i actuacions a desenvolupar 
 
L’objecte del present conveni consisteix a establir les directrius i les condicions de la 
participació de l’Ajuntament de Canet de Mar en la XXXIV edició la Mostra Literària 
del Maresme”,  
 
a) L’Ajuntament de Canet de Mar, participarà en la XXXIV edició de la Mostra 
Literària del Maresme 2017, d’acord amb les bases que per aquesta edició hagi 
aprovat el Consell Comarcal del Maresme. 
 
b) L’Ajuntament de Tordera serà el municipi amfitrió de la XXXIV edició de la Mostra 
Literària 2017, per a tal fi destinarà com a mínim l’import que li correspon per 
població, d’acord amb el manifest tercer, a l’organització de la pròpia mostra, i per 
tant queda exempt de fer l’aportació al Consell Comarcal del Maresme. 
 
c) El Consell Comarcal del Maresme facilitarà a l’Ajuntament de Canet de Mar les 
Bases per a participar en l’actual edició, a més de tota la informació adient i/o 
complementària que s’escaigui. 
 
2. Compromisos econòmics 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar abonarà l’import que li correspon, d’acord amb la 
graella establerta en el manifest segon del present conveni, a partir de la liquidació 
que li serà lliurada per part del Consell Comarcal del Maresme. 
 
3. Comissió de seguiment 
 
Les parts poden constituir una comissió de seguiment, vigilància i control del present 
conveni, que ha d'estar integrada per un o dos membres designats per cadascuna de 
les parts signants, o, en el seu defecte, designar un responsable del mecanisme de 
seguiment, vigilància i control, essent els encarregats de portar a terme els convenis 
específics. 
 
Aquest mecanisme té com a funció: 
 

a) El seguiment i el control de les accions que es derivin de l'aplicació d'aquest 
conveni, així com la seva interpretació i la proposta de possible modificació, si 
escau. 
 

b) Resoldre els problemes de compliment d'aquest conveni. 
 
Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de les dues 
parts.  
 
La comissió o, en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment, 
vigilància i control, es consideraran el mecanisme de seguiment, vigilància i control 
de l’execució del conveni als efectes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic. 
 
4. Modificacions 
 
Les modificacions del present conveni tenen caràcter excepcional i requereixen 
sol·licitud raonada i degudament motivada per part dels Presidents de qualsevol de 
les dues entitats signants del present conveni. 
  
Les modificacions del conveni requereixen la seva prèvia aprovació pels òrgans 
competents de les parts i, un cop aprovades, s’han d’adjuntar com a annex del 
conveni, formant part integrant del mateix. 



S/Amn 

 
32 

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 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
5. Vigència del conveni 
 
Aquest conveni entra en vigor des del dia de la seva signatura, estenent-se la seva 
vigència fins al final del certament i com a màxim a 31 de desembre de 2017. 
 
La denúncia del conveni per alguna de les parts ha de realitzar-se amb una antelació 
mínima de tres mesos abans que finalitzi el període de vigència.   
 
6. Actuació en cas d’incompliment dels compromisos establerts en aquest 
conveni 
 
En aquest cas, s’ha d’estar al que estableix l’article 51.2c) de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
 
En aquest sentit qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un 
requeriment perquè compleixi en un termini determinat els compromisos que es 
consideren incomplerts.  
 
Si un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment 
persisteix, la part que el va adreçar ha de notificar la concurrència de la causa de 
resolució i el conveni s’entén resolt.  
 
7. Extinció del conveni 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la expiració de la vigència del conveni 
- Per la realització del seu objecte  
- Per incompliment dels compromisos assolits per qualsevol de les parts signatàries 

i un cop s’hagi actuat d’acord amb el pacte sisè.  
- Per acord de les parts signatàries. 
- Per qualsevol altra determinada per la legislació vigent 

 
8. Interpretació del conveni 
 
Totes les qüestions que pugin sorgir en ordre a la interpretació i execució d’aquest 
conveni, atesa la seva naturalesa netament administrativa, seran resoltes de mutu 
acord per l’Ajuntament de Canet de Mar, pel Consell Comarcal del Maresme i, en cas 
de litigi, aquest se sotmetrà a la jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
Els reunits troben conforme el present document i el signen en duplicat exemplar, en 
lloc i la data que s’indica a l’encapçalament. 
 

Atès que mitjançant Decret número 1306/2017 de data 10 de novembre, la 
senyora alcaldessa va aixecar l’objecció fiscal plantejada per l’interventor en 
l’informe transcrit anteriorment. 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia d’Hisenda i 
Cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal per a la 
participació de l’Ajuntament de Canet de Mar a la XXXIV Mostra Literària del 
Maresme 2017. 
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SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa de 600,00 euros amb càrrec a la partida 
31 33400 46500 del pressupost ordinari per a l’exercici 2017 (RC número 4631). 
 
TERCER.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
QUART.- Comunicar l’acord a Intervenció i Tresoreria. 
 
7.- RECTIFICACIÓ ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 31 
D’OCTUBRE DE 2017, RELATIU A L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ COLLA DE REIS PER A LA 
REALITZACIÓ DE LA CAVALCADA DE REIS, AMB L’AJUNTAMENT DE CANET 
DE MAR 
 
Atès que la Junta de Govern Local de 31 d’octubre de 2017 va aprovar: 
 

PRIMER.- Atorgar una subvenció nominativa en favor de l’Associació Colla de Reis 
de Canet de Mar per import de 11.000€ per tal de satisfer les despeses del muntatge 
i realització de la Cavalcada de Reis de Canet de Mar, i aprovar el corresponent 
conveni de col·laboració el text del qual és el següent: 
 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa de 11.000€ amb càrrec a la partida 
pressupostària 32 33800 48300 de la qual s’ha realitzat la retenció de crèdit 
corresponent. 
 
TERCER.- Facultar l'alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els acords precedents. 
 
QUART.- Notificar aquesta resolució als interessats, a la intervenció i la tresoreria 
municipal. 

 
Atès que en la part expositiva de la proposta es transcriu el conveni a signar 
entre l’Associació Colla de reis de Canet de Mar i l’Ajuntament de Canet de Mar, 
text en el qual s’ha detectat un error material en la clàusula tercera 1, ja que on 
diu: 
 
“TERCERA.- Pagament i justificació de la subvenció 
 
1.-La subvenció prevista en aquest conveni es pagarà en forma de bestreta del 
50% a finals del mes d’octubre de 2017 i l’altra 50% a finals del mes de 
novembre de 2017. 
 
Ha de dir: 
 
“TERCERA.- Pagament i justificació de la subvenció 
 
1.-La subvenció prevista en aquest conveni es pagarà en forma de bestreta del 
100% en el termini màxim de 30 dies des de la formalització del conveni. 
 
Vist i trobat conforme l’expedient administratiu de referència, i d’acord amb 
l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria de Festes, s’acorda per unanimitat: 



S/Amn 

 
34 

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 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
PRIMER.- Aprovar la rectificació de l’error material detectat en el text del 
conveni a signar entre l’Associació Colla de reis de Canet de Mar i l’Ajuntament de 
Canet de Mar, de la manera següent:  
 
on diu: 
 
“TERCERA.- Pagament i justificació de la subvenció 
 
1.-La subvenció prevista en aquest conveni es pagarà en forma de bestreta del 
50% a finals del mes d’octubre de 2017 i l’altra 50% a finals del mes de 
novembre de 2017. 
 
Ha de dir: 
 
“TERCERA.- Pagament i justificació de la subvenció 
 
1.-La subvenció prevista en aquest conveni es pagarà en forma de bestreta del 
100% en el termini màxim de 30 dies des de la formalització del conveni. 
 
SEGON.- Indicar a l’òrgan competent que, d’acord amb la clàusula tercera del 
conveni, caldrà efectuar bestreta del 100 per 100 de l’import de la subvenció en 
el termini màxim de 30 dies des de la formalització del conveni. 
  
TERCER.- Facultar l'alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els acords precedents. 
 
QUART.- Notificar aquesta resolució als interessats, a la intervenció i la tresoreria 
municipal.  
 
8.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 30 
D’OCTUBRE AL DIA 5 DE NOVEMBRE DE 2017 (números del 1261 al 1285)  
 

Num. Decret Data Títol 

DE1261/2017 30/10/2017 RECTIFICACIÓ DECRET 1187/2017 DE DATA 13 D'OCTUBRE 

DE1262/2017 30/10/2017 Aprovació pagament TC's setembre 2017  

DE1263/2017 31/10/2017 BAIXES OFICI - OCTUBRE 2017 

DE1264/2017 31/10/2017 inscripció d'unió estable de parella per a JV i VD 

DE1265/2017 31/10/2017 MANAMENT A JUSTIFICAR - TEATRE DE NOVEMBRE 

DE1266/2017 31/10/2017 INCOACIÓ - EXP.SANCIONADOR GOSSOS - VV de la C  

DE1267/2017 31/10/2017 Concessió comissió de serveis Sr. RPM 

DE1268/2017 31/10/2017 WTP - ACORD INCOACIÓ - 27/10/2017 

DE1269/2017 02/11/2017 lloguer ninxol num.365 pis 5e. departament sant josep nom 
FMG 

DE1270/2017 02/11/2017 canvi de nom de ninxol nun 304 a favor de sra. NRP 

DE1271/2017 02/11/2017 Canvi de nom de nínxol núm. 1462 2n pis departament Jesús 

DE1272/2017 02/11/2017 COMUNICACIÓ PRIMERA OCUPACIÓ D'EDIFICI AL C/ABELL 
BAIX, XX 
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DE1273/2017 02/11/2017 APROVACIÓ DECRET PAGAMENT 30 D'OCTUBRE DE 2017 

DE1274/2017 02/11/2017 COMUNICACIÓ PRIMERA OCUPACIÓ D'EDIFICI AL TORRENT 
DELS LLEDONERS, XX 

DE1275/2017 02/11/2017 Canvi de nom de nínxol núm. 827 2n pis dep. Santa Maria 

DE1276/2017 02/11/2017 Canvi de nom del nínxol 1419 4t pis departament Jesús 

DE1277/2017 02/11/2017 COMUNICACIÓ PRIMERA OCUPACIÓ D'EDIFICI AL AL CARRER 
XARÓ BAIX, XX 

DE1278/2017 03/11/2017 Nomenament interí conserge Escola Misericòrdia 

DE1279/2017 03/11/2017 Canvi de nom del nínxol núm.1457 pis 2n dep. Jesús 

DE1280/2017 03/11/2017 Rectificació nòmina mes d'octubre 

DE1281/2017 03/11/2017 Contractació subministrament i col·locació tanca metàl·lica 

DE1282/2017 03/11/2017 Decret notificació llocs especials col·locació gratuïta de cartells 

DE1283/2017 03/11/2017 Contractació personal laboral fix Sra. MMC 

DE1284/2017 03/11/2017 Aprovació certificació d'obra núm. 1 obres rehabilitació edifici 
Vil.la Flora. 

DE1285/2017 03/11/2017 AMPLIACIÓ TERRASSA ESTIU 2017 (FRANKFURT DANI) 

[IN_INCLUSION_PLANTILLA] 
9.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses 
d’índole i problemàtica municipal. 
LUSION_PLANTILLA] 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 18.15 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
 
 
 
El secretari      L’alcaldessa 
Bernat Costas i Castilla    Blanca Arbell Brugarola  


