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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 18 DE JULIOL DE 2018 

 
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: 17.15 hores 
Hora que acaba: 19.15 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 

 
HI ASSISTEIXEN 

 
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 
 

EXCUSA L’ASSISTÈNCIA 
 

Primer tinent d’alcalde Pere Xirau i Espàrrech 
 

ACTUA COM A SECRETARI 
 
Cristina Cabruja i Sagré. També hi assisteix el senyor Joan Mendez Martínez, 
interventor. 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta, de la sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local de data  11.07.18  

2) Donar compte Resolucions Judicials  
3) Donar compte de la relació de decrets del 2 al 8 de juliol de 2018 

(números del 937 al 971) 
4) 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 11.07.18 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 11 de juliol de 2018 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 
 
No se’n presenten. 
 
3.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DEL 2 AL 8 DE JULIOL 
DE 2018 (NÚMEROS DEL 937 AL 971) 
 

Núm. Data Títol 

DE0937/2018 02/07/2018 Odèon 

DE0938/2018 02/07/2018 Deixar sense efecte comissió serveis Sr. M.A.S.V.D.S. 

DE0939/2018 02/07/2018 Autorització formació mes de juliol 

DE0940/2018 03/07/2018 Autorització festa 6 de juliol El Celler de la Nenes 

DE0941/2018 03/07/2018 Aprovació factures F/2018/40 fase O 

DE0942/2018 03/07/2018 Aprovació AD relació Q/2018/11 

DE0943/2018 03/07/2018 WTP – acord incoació - 03/07/2018 

DE0944/2018 03/07/2018 WTP – incoació manca d’identificació - 03/07/2018 

DE0945/2018 04/07/2018 Autorització comissió de serveis Sr. JATS 

DE0946/2018 04/07/2018 Confiscació provisional elements aparcament públic 
Riera Gavarra, 4-14 

DE0947/2018 04/07/2018 WTP – Proposta sanció - 03/07/2018 

DE0948/2018 04/07/2018 Decret compareixença recurs 134/2018 i remissió 
expedient al Jutjat JA 

DE0949/2018 05/07/2018 TRE 2018 031 quota préstec DIBA 

DE0950/2018 05/07/2018 TRE 2018 035 quota préstec Consum SCV 

DE0951/2018 05/07/2018 Autorització nova comissió serveis Sr. MASVDS 

DE0952/2018 05/07/2018 Autorització festa extraordinària establiment Paquita 
Slow 

DE0953/2018 05/07/2018 Contractació servei actuació companyia Tanaka Teatre 

DE0954/2018 05/07/2018 Advertiment multes coercitives carrer Vall, XX 
cantonada Bonaire 

DE0955/2018 05/07/2018 Contractació subministrament tanques new jersey 
Canet Rock 

DE0956/2018 05/07/2018 Decret autorització transmissió plaça aparcament núm. 
231. 

DE0957/2018 05/07/2018 Al·legacions expedeints sancionador trànsit 

DE0958/2018 05/07/2018 Requeriment pagament anuncis adquisició nau 
industrial 

DE0959/2018 05/07/2018 Contractació servei per a desbrossar diversos parcs i 
espais verds del municipi 

DE0960/2018 05/07/2018 Al·legacions expedient sancionador trànsit 106158 

DE0961/2018 06/07/2018 Concessió excedència voluntària Sra. MMC  

DE0962/2018 06/07/2018 MC 22/2018 generació de crèdits Cultura, Educació i 
Esports 

DE0963/2018 06/07/2018 Terrassa estiu 2018 bar El Punt de Trobada 
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DE0964/2018 06/07/2018 Ocupació via pública a Cal Federal esdeveniment Canet 
Rock 

DE0965/2018 06/07/2018 Inscripció al Registre d'entitats Associació Cultural 
Estudi Tenas 

DE0966/2018 06/07/2018 Resolució expedient sancionador civisme MST 

DE0967/2018 06/07/2018 Decret Baixa sanció civisme no identificació 

DE0968/2018 06/07/2018 Adscripció en Comissió de Serveis Sr. SRP 

DE0969/2018 06/07/2018 Aprovació factures F/2018/39 fase ADO 

DE0970/2018 06/07/2018 Autorització OVP fira d’artesania 

DE0971/2018 06/07/2018 Anul.lació baixa d'ofici - MJTJ 

_INCLUSION_PLANTILLA] 
4.- 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 de diversos punts no inclosos a 
l’ordre del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquests punts, és apreciada i 
declarada per unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació 
en els termes següents. 
 
4.1.- APROVACIÓ ASSISTÈNCIES A ÒRGANS COL·LEGIATS, DES DEL  DE 
JUNY FINS AL 14 DE JULIOL DE 2018 
 
Vist allò que disposen l’article 75.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de 
règim local, i l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vist que el Ple Municipal, en sessió de data 30 de juny de 2015, va establir amb 
efectes del dia 13 de juny de 2015, data de constitució d'aquest Ajuntament, a 
favor dels membres de la Corporació que no exerceixin els seus càrrecs en règim 
de dedicació exclusiva o parcial, el règim d'indemnitzacions següent: 
 
a) Per assistència a les sessions de Ple 184,42 euros 
b) Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local 368,33 euros 
c) Per assistència a la Comissió Assessora 50,00 euros 
d) Per assistència a la Comissió Especial de Comptes 50,00 euros 
 
Que es faran efectives a mesos vençuts i es computaran des del dia 15 del mes 
anterior fins al dia 14 del mes en què es faci el pagament. 
 
Atès que el Ple Municipal de data 24 de novembre de 2016 estableix que la Sra. 
Blanca Arbell Brugarola, la Sra. M. Àngels Isart Falceto, el Sr. Quirze Planet 
Rovira, la Sra. M. Assumpta Revoltós Vaquer, la Sra. Misericòrdia Tenas Martínez 
i el Sr. Pere Xirau Esparrech,  que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva 
o parcial i n’estableix la retribució. 
 
Vistes les actes de les sessions ordinàries celebrades per la Junta de Govern Local 
els dies 20 i 27 de juny i 4 i 11 de juliol de 2018, segons les quals hi han assistit 
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el sr. Lluís Llovet Bayer, la sra. Raquel Serra Lerga, la sra. Sílvia Tamayo Mata i el 
sr. Josep M. Masvidal Serra.  
 
Vista l’acta de la sessió ordinària celebrada pel Ple Municipal el dia 21 de juny de 
2018, segons la qual hi ha assistit la sra. Esther Agulló Renau, el sr. Laureà 
Gregori Fraxedas, el sr. Marc Jiménez Torres, el sr. Lluís Llovet Bayer, el sr. Àngel 
López Solà, el sr. Josep M. Masvidal Serra, el sr. Antoni Romero Carbonell, la sra. 
Raquel Serra Lerga, la sra. Cristina Soler Vílchez i la sra. Sílvia Tamayo Mata.  
 
Atès que durant aquest període no s’ha celebrat cap sessió de la Comissió 
Assessora. 
 
Atès que durant aquest període no s’ha celebrat cap sessió de la Comissió 
Especial de Comptes. 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 183 a 185 del Text Refós de la 
Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 
els articles 52 a 60 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de las Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
En ús de les atribucions conferides per l’Alcaldia, de conformitat amb la proposta 
de la Regidoria delegada de Benestar Social, Gent Gran i Règim Intern, s’acorda 
per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar les indemnitzacions a membres de la corporació per 
assistència efectiva a sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part 
corresponent al període comprès entre el 15 de juny i el 14 de juliol de 2018, 
amb el següent detall: 
 
Cognoms i Nom Import 
Agulló Renau, Esther 184,42 € 
Gregori Fraxedas, Laureà 184,42 € 
Jiménez Torres, Marc 184,42 € 
Llovet i Bayer, Lluís 1.657,74 € 
López Solà, Àngel 184,42 € 
Masvidal Serra, Josep M. 1.657,74 € 
Romero Carbonell, Antoni 184,42 € 
Serra Lerga, Raquel 1.657,74 € 
Soler Vílchez, Cristina 184,42 € 
Tamayo Mata, Sílvia 1.657,74 € 
TOTAL 7.737,48 € 

 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació per import total 
de 7.737,48 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10 / 91200 / 23300.   
 
TERCER.- Comunicar aquest Acord a la Intervenció Municipal i a l’àrea de 
Recursos Humans, per a la seva efectivitat. 
 
Fer constar que, d’acord amb allò establert en els articles 47 a 49 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient ha estat fiscalitzat en els termes 
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previstos en l’article 219.2 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i que estarà subjecte a control 
posterior mitjançant tècniques de mostreig i auditoria, segons apartat 3r del 
mateix article.  
 
4.2.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/29/2018 de data 18 de juliol de 2018 
per import de 700,39€ 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 2018. 
 
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/29/2018, atorgant els ajuts 
socials puntuals que s’esmenten als beneficiaris i fer efectives les quantitats 
relacionades als endossataris segons quadre següent: 
 

 
 
RELACIÓ 
NÚM.: BSGG/29/2018 

 

data: 18-07-18 
 

NÚM Beneficiari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 

135 C.G.A    Extraescolars/Colònies Estiu     220,00€ Strankis                                  xxxxx 
136 M.M.S    Extraescolars/Colònies Estiu     280,00€ Strankis                                  xxxxx 
137 C.T.M    Habitatge/Subm-Llum     134,78€ Gas Natural Serveis SDG, SA    xxxxxx 
138 C.T.M    Habitatge/Subm-Aigua       65,61€ Sorea                                      xxxxxx 
     

 TOTAL  
700,39€
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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 2018. 
 
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. 
 
4.3.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. JRD, PER A LA 
CONSTRUCCIÓ DE PISCINA AL C/ANTIC CAMÍ D’ARENYS, XX 
 
Vista la instància presentada pel Sr. JRD, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres menors per a la construcción de piscina al C/Antic Camí d’Arenys, XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 1 de juny de 2018, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència es 
comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en la construcció 
d’una piscina a l’Antic camí d’Arenys, XX. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament amb la 
sol·licitud, puja a la quantitat de 8.538,90 € (IVA exclòs). En aquest sentit, indicar, 
que el pressupost de referència (PR) que resulta d’aplicar els mòduls definits a 
l’annex de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres és de 5.276,70 € 
 

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 per a la construcció d’una piscina, amb les següents condicions: 
 
1. La piscina s’implantarà en el terreny sense modificar els nivells topogràfics 

existents. 
 

2. En qualsevol cas, caldrà respectar els seixanta centímetres de distància al límit 
de les finques veïnes que marca el Codi Civil Català.  
 

3. Caldrà fer la liquidació corresponent a la fiança per residus de la construcció.” 
 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de 20 de juny de 2018, el contingut del qual 
és: 
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“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 01/06/2018, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
construcció d’una piscina al Camí Antic d’Arenys, XX, sol·licitada pel senyor JRD, 
s’emet el següent 
 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. 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 que en data 21/05/2018 s’ha efectuat la liquidació per import de 168,21 
euros, d’acord amb el càlcul següent: 
 
Tramitació de llicència d'obra menor amb projecte: 
 

Amb sol·licitud de llicència prèvia: 168,21 € 
 
 
Pel que fa l’ICIO, tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de l’Ordenança fiscal 
núm. 5, la base imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà a 
partir del mòdul basic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al 
càlcul dels drets d’intervenció col·legial per a l’any 2018, ponderat amb els 
coeficients correctors que s’hi  detallen. 
 
Segons consta a l’informe tècnic de data 01/06/2018, el pressupost de referència 
(PR) que resulta d’aplicar els mòduls definits a l’annex de l’OF núm. 5 puja un total 
de 5.276,70 euros, per la qual cosa l’import a liquidar per aquest concepte s’ha 
calculat en base al pressupost presentat pel sol·licitant, de la manera següent: 
 

Pressupost Tipus  Total 
8.538,90 € 4%  341,56 € 

  
Consta acreditat a l’expedient que el dia de la sol·licitud es va efectuar una 
autoliquidació per aquest import. 
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la construcció, 
consta acreditat que s’ha efectuat ambdós dipòsits, d’acord amb els càlculs següents: 
 
 

Concepte Tipus  Total 
Valors urbanístics en 
risc 
(mínim 60 €) 

2% PEM 170,78 € 

   
Residus de la 
construcció 
(mínim 150 €) 

11 €/t      
0,82t 150,00 € 
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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, mitjançant 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”. 
 
CONCLUSIÓ: 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el dia de la data de signatura electrònica 
s’informa favorablement sobre la concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, 
amb les condicions esmentades a l’informe tècnic de data 01/06/2018. 
 
Un cop finalitzada l’obra la nova construcció s’haurà de comunicar a la Gerència 
Regional del Cadastre, a efectes d’actualització de l’Impost sobre Béns Immobles.” 

 
RESULTANT 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 en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 
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 data 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia d’Urbanisme i Educació, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors al Sr. JRD, per a la construcció de 
piscina al C/Antic Camí d’Arenys, XX, sense perjudici de tercers i salvat el dret de 
propietat, amb les següents condicions: 
 

1. La piscina s’implantarà en el terreny sense modificar els nivells topogràfics 
existents. 
 

2. En qualsevol cas, caldrà respectar els seixanta centímetres de distància al 
límit de les finques veïnes que marca el Codi Civil Català.  

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de tres-cents quaranta-un euros amb cinquanta-sis 
cèntims d’euro (341,56€) i per taxes urbanístiques la quantitat de cent-seixanta-
vuit euros amb vint-i-un cèntims d’euro (168,21€).  
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors 
urbanístics en risc per import de cent setanta euros amb setanta-vuit cèntims 
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d’euro (170,78€) i la fiança de residus de construcció per import de cent 
cinquanta euros (150,00€). Aquestes fiances es retornaran a la finalització de les 
obres, prèvia sol.licitud i comprovant d’haver dipositat els residus en un gestor 
autoritzat. 
 
QUART.- Consta acreditat a l’expedient que l’interessat no ocuparà la via pública 
en el transcurs de les obres. Tot i això, si a l’inici de les obres preveu la ocupació, 
ho haurà de comunicar prèviament als serveis tècnics d’aquest Ajuntament, 
procedint en cas contrari la liquidació d’ofici per part de l’Ajuntament, d’acord amb 
el que disposen les ordenances fiscals vigents. 
 
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. 
 
4.4.- ACCEPTACIÓ DE L’AJUT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA 
REALITZACIO D’ACCIONS EN EL MARC DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI 
LÍNIA 5 -DE SUPORT PER A EDIFICIS SINGULARS I PATRIMONIALS. 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 26 
d’octubre de 2017, ha aprovat el Programa complementari de reforma i millora 
d’equipaments locals i el seu règim regulador, en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019. 
 
Atès que mitjançant Decret 1489/2017 de 13 de desembre de 2017 de l’Alcaldia 
l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar la sol•licitud d’ajuts per portar a terme 
el següent projecte: 
 

Anys 2018 i 2019 

Línia Projecte Cost Aportació 
Municipal 

Aportació 
DIBA 

L5. Edificis singulars i 
elements patrimonials 

Construcció de l’espai de Sota 
les Voltes de l’Odèon 

1.019.496,00 819.496 200.000 

 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha aprovat amb data 12 
d’abril de 2018 la resolució d’ajusts econòmics atorgats en el marc del Programa 
complementari de reforma i millora d’equipaments locals del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019. 
 
Atès que en data 19 d’abril de 2018 s’ha publicat al BOP l’anunci de la resolució 
de concessió d’ajuts en el marc del programa complementari esmentat, en el qual 
consta l’atorgament dels següents ajuts: 
 

Anys 2018 i 2019 

Línia Projecte Cost Aportació 
Municipal 

Atorgament

L5. Edificis singulars i 
elements patrimonials 

Construcció de l’espai de Sota 
les Voltes de l’Odèon 

1.019.496,00 819.496 200.000 
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Atès que al pressupost municipal de l’any 2018 hi ha previst les següents partides 
pressupostàries per al cofinançament d’aquestes actuacions: 
 
31.33210.63200 Inversió Reposició – Edificis i altres construccions – Odèon: 
60.000,00 € 
 
Vista i examinada la documentació de referència, de conformitat amb la proposta 
de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Cultura, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Acceptar els següents ajuts per a les anualitats corresponents:  

 
SEGON.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò 
establert en el Règim de concertació i en la convocatòria 2018 i 2019. 
 
TERCER.- Notificar l’adopció d’aquests acords a Intervenció i Tresoreria.  
 
QUART.- Facultar a l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectius els presents acords. 
 
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.  
 
4.5.- RECTIFICACIÓ ERRADA MATERIAL QUADRE LIQUIDACIÓ 
CORRESPONENT A LES FACTURES DEL LLOGUER DEL LOCAL DE SERVEIS 
SOCIALS ABONADES A LA RESIDÈNCIA FUNDACIÓ PRIVADA GUILLEM 
MAS DE CANET DE MAR, CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2018 
(ACTUALITZACIÓ IPC NACIONAL) 
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 4 de juliol de 2018, es va acordar 
aprovar la revisió de preus del contracte de lloguer del local ubicat al carrer Nacís 
Monturiol, xxx, de Canet de Mar, signat en data 31 de gener de 2011 amb la 
Residència Fundació Privada Guillem Mas de Canet de Mar, donant compliment al 
que disposa l’apartat tercer del contracte, amb efectes  dels exercicis 2012 al 
2018, aplicant l’increment de l’IPC nacional que correspon a cadascun dels 
exercicis. 
 
Atès que s’ha detectat una errada material en l’import liquidat corresponent als 
mesos de gener a maig de l’any 2018. 
 
Atès que de conformitat amb allò que disposa l’art. 109.2 de la Llei 39/2015 d’1 
d’octubre, reguladora del procediment administratiu comú, les Administracions 
Públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels 
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 

Any Línia Projecte Atorgament CODI 

2018 i 
2019 

L5. Edificis singulars i 
elements 
patrimonials 

Construcció de l’espai de Sota les Voltes 
de l’Odèon 200.000,00 

18/X/250412
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Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de 
Benestar Social, Gent Gran i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Rectificar l’error material o de fet existent en la part inferior del 
quadre que figura a l’acord de la Junta de Govern Local de data 4 de juliol de 
2018, en el seu punt sisè, i concretament la part referida a l’any 2018, en el qual 
s’ha detectat l’errada material en l’import liquidat, en el sentit que allà on diu: 
 
2018 gener* 1.509,92 € 21% 1.827,00 € 1.827,00 €
2018 febrer -maig* 1.509,92 € 1,10% 21% 1.847,10 € 7.388,40 €
2018 - Real (Gener a maig)* 9.215,40 €
2018 - Pendent liquidar* 9.339,24 €
Diferencial 2018*           -123,84 €
 
Ha de dir: 
 
2018 gener 1.509,92 € 21% 1.827,00 € 1.827,00 €
2018 febrer -maig 1.509,92 € 1,10% 21% 1.847,10 € 7.388,40 €
2018 - Real (Gener a maig) 9.215,40 €
2018 - liquidat 9.365,09 €
Diferencial 2018*           -149,69 €
 
SEGON.-  Aprovar la liquidació de la quantitat de 149,69 € a la Residència 
Fundació Privada Guillem Mas de Canet de Mar, en concepte de quantitat 
facturada indegudament a l’Ajuntament de Canet de Mar, pels mesos de gener a 
maig de 2018. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a la Residència Fundació Privadada Guillem 
Mas de Canet de Mar i a la Intervenció de Fons 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.  
 
4.6.- APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DE LA 
CONVOCATÒRIA 1/2017, PRESENTADA PER LES ENTITATS DE L’ÀREA DE 
BENESTAR SOCIAL. 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 8 de març de 2017 va aprovar la 
convocatòria 1/2017, 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 2017, establint els crèdits pressupostaris i la quantitat màxima de les 
subvencions a atorgar, en funció de les finalitats. 
 
En el cas del programa de benestar social l’import de la convocatòria ascendia a 
12.000 euros. 
 
Vista la valoració de les sol·licituds presentades que féu l’òrgan col·legiat previst 
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en l’ordenança general de subvencions, i tot i l’informe desfavorable 
d’Intervenció, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 20 de desembre de 
2017, va aprovar per via d’urgència l’atorgament de les subvencions previstes en 
la convocatòria 1/2017 i el pagament de la bestreta del 50 per 100. 
 
Quant al programa de benestar social, les subvencions atorgades i les bestretes 
foren les següents: 
 

Nom entitat Projecte sol·licitud 
subvenció NIF Import 

atorgat 
Bestreta 
pagada

AMICS I 
VOLUNT.L'HOSPITAL 

Servei de suport immediat a 
domicili (SSID) 

G61314290 1.542,20 € 771,10 €

ASSOC.GENT GRAN 
ESPLAI 

festa del soci, activitats ludiques G08870263 1.375,48 € 687,74 €

FUNDACIÓ MARESME  Servei d'acollida i orientació G60703303 2.959,36 € 1.479,68 €

APSOCECAT 
ASSOC.CATALANA PRO 
PERSONES AMB 
SORDOCEGUESA  

Posem mans a la sordoseguesa G61931893 675,23 € 337,61 €

ASSOC.TERRA I CEL Casal d'estiu G60465879 3.501,22 € -----------

GAE XXI Vinaafelindi G62970686 1.479,68 € 739,84 €

NARA Suport socieducatiu G65602146 466,83 € -----------

 
L’article 12è de la convocatòria regulava la justificació de les subvencions en els 
següents termes: 
 

“12.1.- 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. 
 
12.2.- 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 
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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: 

 
 Número 
 NIF de l’emissor 
 Tipus de gravamen o expressió IVA inclòs 
 Contraprestació total 

 
e) 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 
f) Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat 

l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la procedència 
g) En el cas de subvencions atorgades per al funcionament ordinari de l’entitat 

beneficiaria, caldrà aportar compte de resultats, balanç de situació i, si es cau, 
informe d’auditoria (només en el cas de les obligades). 
 

Vista la documentació justificativa presentada pels beneficiaris de les subvencions 
atorgades en la convocatòria 1/2017 pel que fa al programa de benestar social. 
 
Vist l'informe emès per la cap d’àrea de benestar social, de data 12 de març de 
2018, que es transcriu a continuació: 
 

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL 
JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT SOCIAL, CONVOCATÒRIA 1/2017 
 
Milagros González González , cap d’àrea 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 1/2017,  
 
INFORMO 
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Que la Junta de Govern Local de data 8 de març de 2017 va aprovar la convocatòria 
1/2017, 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 2017, 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 20 de desembre de 2017 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: 

 

 

a b c d e f g h 

Total 
puntuació

Valor 
del 

punt
quantitat 
atorgada

                

Nom Entitat 
35 

punts 
15 

punts
3 

punts
15 

punts
15 

punts
15 

punts
1 

punt
1 

punt 

           
Associació de voluntaris i 
amics de l'Hospital Sant 
Jaume de Calella 10 7 2 5 5 7 0 1 37 41,68 1.542,20
Associació Gent Gran 
Canet de Mar 10 7 2 8 5 0 0 1 33 41,68 1.375,48
Fundació privada del 
Maresme pro persones 
amb disminució psíquica 25 15 2 10 8 10 0 1 71 41,68 2.959,36
APSOCECAT, Associació 
Catalana pro persones 
amb Sordceguesa 5 3 0,2 3 5 0 0 0 16,2 41,68 675,23
Associació "Terra i Cel" 

30 11 2 10 15 15 0 1 84 41,68 3.501,22
Associació d'Ajut 
Humanitari GEA XXI 10 5 1,5 5 5 8 0 1 35,5 41,68 1.479,68
NARA. Iniciatives Socials i 
Serveis Educatius 5 0 0,2 3 2 0 1 0 11,2 41,68 466,83

             
  

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 12è 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: 

 
 
 
 

NIF 
Data 

Registre 
Entrada 

Projecte 
sol∙licitud 
subvenció   1  2  3  4  5  6  Observacions 

APSODECAT  G61931893 08‐02‐18 
POSEM MANS A 
LA 
SORDCEGUESA 

SI  SI  SI  SI  SI  NO

No presenten publicitat de cap mena. 
Presenten documentació a termini però 
via mail. Se’ls diu que l’han de 
presentar  per correu o presencialment 
per passar per registre entrada. 

AVAH  G61314290 29‐01‐18 

SERVEI DE 
SUPORT 
IMMEDIAT A 
DOMICILI 

SI  SI  SI  SI  SI  SI   

ASSOCIACIÓ 
GENT GRAN 
DE CANET 

G18870263 25‐01‐18  DIA DEL SOCI  SI  SI  SI  SI  SI  SI   
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FUNDACIÓ 
MARESME 

G60703303 23‐01‐18 

SERVEI 
D’ACOLLIDA I 
ORIENTACIÓ 
2017 

SI  SI  SI  SI  SI  SI   

NARA  G65602146 31‐01‐18 
SUPORT 
EDUCATIU 

SI  SI  SI  SI  SI  NO

La publicitat aportada no fa esment de 
la col.laboració de l’Ajuntament perquè 
és la primera vegada que sol.liciten 
subvenció. 

ASSOCIACIÓ 
TERRA I CEL 

G60465879 30‐01‐18 

CASAL D’ESTIU 
PER A PERSONES 
AMB 
DISCAPACITAT 
GREU I SEVERA 

NO SI  SI  SI  SI  NO
La publicitat presentada no reuneix les 
condicions requerides. 

ASSOCIACIÓ 
HUMANITÀRIA 
GEA XXI 

G60465879 30‐01‐2018  FINAFELINDI  SI  SI  SI  SI  SI  SI   

                     
(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 
 
Que una vegada estudiada i verificada la justificació econòmica presentada per les 
diferents entitats 
 

Nom entitat  NIF  Projecte 
sol∙licitud 
subvenció 

Import 
atorgat 

Import a 
justificar 

(cofinançam
ent 50%) 

import 
aportat per 
l'entitats 

Import 
justificat 

correctament 

Import 
definitiu 

Import 
bestreta 

(50%) 

import a 
revocar 

import a 
reintegrar 

Import 
2npagament 

Associació 
voluntaris i 
amics de 
l'hopital de 
Calella 
 

G61314290  Servei de 
suport 
immediat a 
domicili 

1.542,20 € 
 

3.084,40 € 
 

3.611,11 € 
 

3.611,11 € 
 

1.542,20 € 
 

771,10 € 
 

0,00 € 
 

0,00 € 
 

771,10 € 
 

Associació 
Gent Gran de 
Canet de Mar 
 

G18870263  Dia del Soci  1.375,48 € 
 

2.750,96 € 
 

1.939,84 € 
 

1.939,84 € 
 

969,92 € 
 

687,74 € 
 

405,56 € 
 

0,00 € 
 

282,18 € 
 

Nara, 
Iniciatives 
Socials i 
Serveis 
Educatius 
 

G65602146  Suport 
educatiu 

466,83 € 
 

933,66 € 
 

29.038,87 € 
 

4.400,76 € 
 

466,83 € 
 

233,42 € 
 

0,00 € 
 

0,00 € 
 

233,42 € 
 

Fundació El 
Maresme de 
Discapacitats 
 

G60703303  Servei 
d’acollida o 
orientació 
2017 

2.959,36 € 
 

5.918,72 € 
 

137.253,58 € 
 

5.959,30 € 
 

2.959,36 € 
 

1.479,68 € 
 

0,00 € 
 

0,00 € 
 

1.479,68 € 
 

APSODECAT 
 

G61931893  Posem mans 
a la 
sordceguesa 

675,23 € 
 

1.350,46 € 
 

700,00 € 
 

700,00 € 
 

675,23 € 
 

337,10 € 
 

0,00 € 
 

0,00 € 
 

24,77 € 
 

Associació 
Humanitària 
Gea XXI 
 

G62970686  Vinafelindi  1.479,68 € 
 

2.959,36 € 
 

2.965,00 € 
 

2.965,00 € 
 

1479,68 
 

739,84 € 
 

0,00 € 
 

0,00 € 
 

739,84 € 
 

Associació 
Terra i Cel 

G60465879  Casal d’estiu 
per a 
persones 
amb 
discapacitat 
greu i severa 

3.501,22 € 
 

7.002,44 € 
 

25.952,76 € 
 

20.472,09 € 
 

3.501,22 € 
 

1.750,61 € 
 

0,00 € 
 

0,00 € 
 

1.750,61 € 
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Considero acreditat que s’ha realitzat el fi públic pel qual es van atorgar i que 
han estat  justificades econòmicament  les subvencions següents: 
 
Entitat Projectes 
Associació Terra i Cel Casal d’estiu  persones amb diversitat funcional 
Fundació Privada el Maresme 
Associació  

Servei d’acollida i orientació per persones amb discapacitat 
intel·lectual

Associació de Gent Gran l'Esplai Festes any 2017- festa del soci, activitats lúdiques 
 

Associació d'ajut humanitaris GEA XXI Projecte “Vine a fer l’indi” 

Associació de voluntaris i amics de 
l'Hospital 

Servei de suport immediat a domicili per persones en situació de final 
de vida 

APSOCECAT, Associació Catalana pro 
persones amb Sordceguesa 

Servei d’integració i promoció de l’autonomia. 

NARA. Iniciatives Socials i Serveis 
Educatius 

Servei de suport i orientació a infants en situació de vulnerabilitat 

 
 Proposo:  
 
Que es  procedeixi al pagament restant de les subvencions atorgades, segons 
la valoració  de la justificació econòmica. 
 

Nom entitat Import 2n 
pagament 

Associació Terra i Cel 1.750,61 € 

 

Fundació Privada el Maresme Associació  1.479,68 € 

 

Associació de Gent Gran l'Esplai 282,18 € 

 

Associació d'ajut humanitaris GEA XXI 739,84 € 

 

Associació de voluntaris i amics de l'Hospital 771,10 € 

 
APSOCECAT, Associació Catalana pro persones amb 
Sordceguesa

24,77 € 

 

NARA. Iniciatives Socials i Serveis Educatius 233,42 € 

 
  

 
Vist l'informe de l'interventor que es transcriu a continuació: 
 

“Joan Méndez Martínez, 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 
98/2018 

 
ASSUMPTE: Liquidació de les subvencions de benestar social, convocatòria 
1/2017. 
 
I.-RELACIÓ DE FETS 
 
S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia la proposta d'acord per la justificació de 
les subvencions de la convocatòria 1/2017, presentada per les entitats de l’àrea de 
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benestar social. 
 
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. 
• Real Decreto 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del 
control intern en les entitats del Sector Públic Local. 
 
 
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 2018 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 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. 
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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 20 de desembre de 
2017, d'atorgament de les subvencions derivades de la convocatòria 1/2017, 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 
 
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: 
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«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. 
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, a més, 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 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 valoració. 
 
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. 
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V.- OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES 
 
Es constata que l’entitat següent, va presentar la documentació justificativa de la 
subvenció fora de termini sense requeriment previ del departament gestor. 
 
 APSOCECAT, Associació Catalana pro persones amb sordoceguesa  
 
VI.- CONCLUSIONS 
 
S’informa DESFAVORABLEMENT la tramitació de l’expedient amb OBJECCIÓ FISCAL 
no suspensiva, pels incompliments assenyalats en l’apartat 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. 
 
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 de Benestar Social, Gent Gran i Règim Intern, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Donar per correctament justificats els següents imports corresponents 
a subvencions ordinàries de la convocatòria 1/2017 del  programa de benestar 
socials, atorgades per acord de Junta de Govern de 20 de desembre de 2017: 
 
Nom d’entitat Nif Projecte Import 

atorgat 
Bestreta 
pagada 

AMICS I 
VOLUNT.L'HOSPITAL 

G61314290 Servei de suport immediat a 
domicili (SSID) 

1.542,20 € 771,10 €

FUNDACIÓ MARESME  G60703303 Servei d'acollida i orientació 2.959,36 € 1.479,68 €

ASSOC.TERRA I CEL G60465879 Casal d'estiu 3.501,22 € -----------

GAE XXI G62970686 Vinaafelindi 1.479,68 € 739,84 €

NARA INICIATIVA 
SOCIALS I SERVEIS 
EDUCATIUS 

G65602146 Suport socieducatiu 466,83 € ----------

 
SEGON- Incoar expedient de revocació parcial i reintegrament dels imports 
concedits per acord de la Junta de Govern de 20 de desembre de 2017, i que no 
s'han justificat correctament, segons el següent detall: 
 
A) Imports a revocar  

 
Nom d’entitat Nif Projecte Import a revocar



S/Amn 

 
22 

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 

Nom d’entitat Nif Projecte Import a revocar
ASSOC.GENT GRAN ESPLAI G08870263 Festa del soci, activitats lúdiques 405,56 €

"APSOCECAT ASSOCOIACIÓ 
CATALANA PRO PERSONES AMB 
SORDOCEGUESA   

G61931893 Posem mans a la sordoceguesa 325,23 €

 
B) Incompliments que motiven revocació  

 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud 
subvenció Observacions 

ASSOC.GENT GRAN ESPLAI G08870263 Festa del soci, activitats 
lúdiques 

S'ha pogut verificar 1.939,84 € de 
despeses presentades. 

APSOCECAT ASSOCOIACIÓ 
CATALANA PRO PERSONES 
AMB SORDOCEGUESA 

G61931893 Posem mans a la 
sordoceguesa 

S'ha pogut verificar 700 € de 
despeses presentades. 
No presenten publicitat 

 
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 1/2017, 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 Nif Projecte Import 

atorgat 
Bestreta 
pagada 

Liquidació a 
pagar 

AMICS I 
VOLUNT.L'HOSPITAL 

G61314290 Servei de suport immediat a 
domicili (SSID) 

1.542,20 € 771,10 € 771,10 €

ASSOC.GENT GRAN 
ESPLAI 

G08870263 Festa del soci, activitats 
lúdiques 

1.375,48 € 687,74 € 282,18 €

FUNDACIÓ MARESME  G60703303 Servei d'acollida i orientació 2.959,36 € 1.479,68 € 1479,68 €

APSOCECAT 
ASSOCOIACIÓ CATALANA 
PRO PERSONES AMB 
SORDOCEGUESA 

G61931893 Posem mans a la sordoceguesa 675,23 € 337,62 € 12,38 €

ASSOC.TERRA I CEL G60465879 Casal d'estiu 3.501,22 € ----------- 3.501,22 €

GAE XXI G62970686 Vinaafelindi 1.479,68 € 739,84 € 739,84 €

NARA INICIATIVA 
SOCIALS I SERVEIS 
EDUCATIUS 

G65602146 Suport socieducatiu 466,83 € ----------- 466,83 €

 
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 1/2017, programa de benestar social. 
 
SETÈ.- Comunicar als departaments de benestar social, Intervenció i Tresoreria. 
 
5.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses 
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d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 19.15 hores 
de tot el que jo com a secretària accidental certifico. 
 
La secretària accidental     L’alcaldessa 
      
 


