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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 

DATA 29 D’AGOST 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: 17:05 hores 

Hora que acaba: 18:10 hores 

Lloc: Sala de Juntes 

PRESIDEIX 

 
Pere Xirau i Espàrrech, alcalde accidental. 

 

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 

 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 

 

Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 

 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 

Clara Pérez González, secretària municipal. També hi assisteix Joan Méndez 

Martínez, interventor municipal  

 

ORDRE DEL DIA 

 

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

Local de data 22.08.18  

2) Donar compte Resolucions Judicials  

3) Aprovació relació ajuts socials puntuals 

4) Aprovació nova liquidació corresponent a les factures del lloguer del solar 

situat al carrer del Mar, XX, propietat d’Infraestructures Ferroviàries, 

corresponents als exercicis 2008-2018 (actualització IPC) 

5) Aprovació adjudicació directa d’un bé immoble anomenat centre Parroquial 

6) Aprovació justificació subvenció nominativa Associació Ajut Humanitari GEA 

XXI exercici 2017 

7) Aprovació de la justificació presentada per  Creu Roja Maresme pel projecte 

Promoció del voluntariat 

8) Aprovació de la justificació presentada per  Creu Roja Maresme pel projecte 

canet Aliments 

9) Aprovació de la justificació presentada per  Càritas Parroquial de Canet de 

Mar i Càritas Diocesana de Girona del projecte Canet Aliments, aportació de 

aliments de primera necessitat, any 2017. 

10) Aprovació de la justificació presentada per  l’entitat Associació de Dones 

Sàlvia de Canet de Mar 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

11) Aprovació justificació de la subvenció nominativa a l’entitat Fundació Palau 

i Fabre de l’exercici 2017 

12) Donar compte de la relació de decrets del 13 al 19 d’agost de 2018 (números 

del 1165 al 1174) 

13) 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 22.08.18 

 

Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 

del dia 22 d’agost 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. 

 

2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS 

 

No se’n presenten. 

 

3.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 

 

Vista la relació de despeses número BSGG/35/2018 de data 29 d’agost de 2018 

per import de 2.936,42€ 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/35/2018, atorgant els ajuts 

socials puntuals que s’esmenten als beneficiaris i fer efectives les quantitats 

relacionades als endossataris segons quadre següent: 
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RELACIÓ 
NÚM.: BSGG/35/2018 

 

data: 29-08-18  

      

NÚM Beneficiari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 

167 G.A.P   Extraescolars/colònies d’estiu   69,00€ Casal Aisia                               G66289448 

168 H.B.A   Medicació   19,95€ El mateix                                X4308845W 

169 C.H.M   Odontologia   60,00€ El mateix                                 77613619G 

170 M.N.S   Habitatge/Subm-Llum 201,20€ Endesa Energia SAU                 A81948077 

171 C.V.M   Material escolar/Llibres 180,00€ El mateix                                 40986660Q 

172 N.Y   Material escolar/Llibres 240,00€ Escola Misericòrdia                   Q5855712E 

173 C.G.A   Material escolar/Llibres 300,96€ Col.legi Yglesias                       F08981904 

174 N.Ñ.P   Material escolar/Llibres   35,47€ El mateix                                 46125295Z 

175 B.G.S   Habitatge/Lloguer-Hipoteca 368,00€ El mateix                                 38845823L 

176 A.M.X   Habitatge/Lloguer-Hipoteca 400,00€ El mateix                                 38853309F 

177 GP.A.P   Extraescolars/colònies estiu   90,00€ Esplai Bitxus                            G64148354 

178 RE.R.P   Extraescolars/colònies estiu 144,00€ Esplai Bitxus                            G64148354 

179 A.C.G Material escolar/llibres 84,00€ FEDAC-CANET                         G65058349 

180 I.R.F Habitatge-subminis./llum 139,49€ El mateix                                77105833N 

181 JM.A.L Material escolar/llibres 264,35€ Llibreria Can Gelabert               38702917N 

182 P.D.L Extraescolars/colònies estiu 340,00€ Casal d’estiu Strankis               G65119075 

 TOTAL 
 
 

2.936,42 € 
  

 
 

      

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.- APROVACIÓ NOVA LIQUIDACIÓ CORRESPONENT A LES FACTURES DEL 

LLOGUER DEL SOLAR SITUAT AL CARRER DEL MAR, NÚM. XX, PROPIETAT 

DE INFRAESTRUCTURES FERROVIARIES, CORRESPONENTS ALS EXERCICIS 

2008-2018 (ACTUALITZACIÓ IPC) 

 

Atès que en data 1 de gener de 2007  es va signar el contracte d’arrendament entre 

aquest Ajuntament i l’entitat pública empresarial “Infraestructuras Ferroviarias”, 

en relació al solar ubicat al carrer del Mar, XX, de Canet de Mar, per a destinar-lo  

aparcament públic gratuït, per un import inicial de 1.500,00 €/anuals (IVA exclòs). 
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Vist el que es va acordar a la clàusula novena de l’esmentat contracte, la qual diu 

literalment: 

 
“NOVENA: REVISIONES DE LA RENTA 
 
Las revisiones de la renta se efectuaran de conformidad con la variación del Indice 
de Precios al Consumo nacional general anualmente publicado y tendrán caràcter 
acumulativo, de suerte tal que la primera revisión se efectuarà el día primero de 

enero de 2.008, tomando como base la renta inicialment convenida y, para las 
sucesivas, la renta revalorizada (renta más incrementos) como consecuencia de 
actualizaciones precedents. 
 
En ningún caso la demora, retraso o tandanza de la aplicación de dicha revisión 

implicarà pérdida, renuncia o abdicación del derecho del ARRENDADOR a 

practicarla.” 

 

Vist que havent-se comprovat els imports facturats relatius a l’esmentat contracte, 

i els imports reals que s’havien d’haver pagat, els quals són els següents: 

 

ANY 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

TOTAL 
A PAGAR 

IPC nacional   4,30% 0,80% 1% 3,30% 2% 2,70% 0,20% (-1,3 %) (-0,3 %) 3% 0,60% 

 

Regularitz 
IPC 

1.500,00 
€/any 1.564,50 € 1.577,02 € 1.592,79 € 1.645,35 € 1.678,26 € 1.723,57 € 1.727,02 € 1.704,56 € 1.699,45 € 1.750,43 € 1.760,94 € 

 

IVA 18% 18% 18% 18% 18% 18% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 

 

TOTAL AMB 
IVA 1.770,00 € 1.846,11 € 1.860,88 € 1.879,49 € 1.941,51 € 1.980,34 € 2.085,52 € 2.089,69 € 2.062,52 € 2.056,33 € 2.118,02 € 2.130,73 € 

 

IMPORT 
ABONAT 1.770,00 € 1.813,08 € 1.838,46 € 1.885,12 € 1.941,68 € 1.988,28 € 2.097,95 € 2.104,24 € 2.083,20 € 2.083,20 € 2.116,53 € 2.116,53 € 

 

DIFERÈNCIA  
2015-2018                 - 20,68  €  - 26,87 €  1,49 €  14,20€ 

 
 
31,86 € 

 

De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 

 

PRIMER.- Aprovar la revisió de preus del contracte de lloguer del solar ubicat al 

carrer del Mar, núm. XX, de Canet de Mar, signat en data 1 de gener de 2007 amb 

l’entitat pública empresarial “Infraestructuras Ferroviarias”, donant compliment al 

que disposa la clàusula novena del contracte, amb efectes 1 de gener de 2008, 

aplicant un increment del 4,3% (IPC nacional), de manera que el preu del 

contracte, des del dia 1 de gener de 2008, serà de 1.564,50 €/mensuals més IVA. 

 

SEGON.- Aprovar la revisió de preus del contracte de lloguer del solar ubicat al 

carrer del Mar, núm. XX, de Canet de Mar, signat en data 1 de gener de 2007 amb 

l’entitat pública empresarial “Infraestructuras Ferroviarias”, donant compliment al 

que disposa la clàusula novena del contracte, amb efectes 1 de gener de 2009, 

aplicant un increment del 0,8 % (IPC nacional), de manera que el preu del 

contracte, des del dia 1 de gener de 2009, serà de 1.577,02 €/mensuals més IVA. 

 

TERCER.- Aprovar la revisió de preus del contracte de lloguer del solar ubicat al 

carrer del Mar, núm. XX, de Canet de Mar, signat en data 1 de gener de 2007 amb 

l’entitat pública empresarial “Infraestructuras Ferroviarias”, donant compliment al 

que disposa la clàusula novena del contracte, amb efectes 1 de gener de 2010, 

aplicant un increment de l’ 1 % (IPC nacional), de manera que el preu del contracte, 

des del dia 1 de gener de 2010, serà de 1.592,79 €/mensuals més IVA. 
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QUART.- Aprovar la revisió de preus del contracte de lloguer del solar ubicat al 

carrer del Mar, núm. XX, de Canet de Mar, signat en data 1 de gener de 2007 amb 

l’entitat pública empresarial “Infraestructuras Ferroviarias”, donant compliment al 

que disposa la clàusula novena del contracte, amb efectes 1 de gener de 2011, 

aplicant un increment del 3,3 % (IPC nacional), de manera que el preu del 

contracte, des del dia 1 de gener de 2011, serà de 1.645,35 €/mensuals més IVA. 

 

CINQUÈ.- Aprovar la revisió de preus del contracte de lloguer del solar ubicat al 

carrer del Mar, núm. XX, de Canet de Mar, signat en data 1 de gener de 2007 amb 

l’entitat pública empresarial “Infraestructuras Ferroviarias”, donant compliment al 

que disposa la clàusula novena del contracte, amb efectes 1 de gener de 2012, 

aplicant un increment del 2 % (IPC nacional), de manera que el preu del contracte, 

des del dia 1 de gener de 2012, serà de 1.678,26 €/mensuals més IVA. 

 

SISÈ.-  Aprovar la revisió de preus del contracte de lloguer del solar ubicat al carrer 

del Mar, núm. XX, de Canet de Mar, signat en data 1 de gener de 2007 amb l’entitat 

pública empresarial “Infraestructuras Ferroviarias”, donant compliment al que 

disposa la clàusula novena del contracte, amb efectes 1 de gener de 2013, aplicant 

un increment del 2,7 % (IPC nacional), de manera que el preu del contracte, des 

del dia 1 de gener de 2013, serà de 1.723,57 €/mensuals més IVA. 

 

SETÈ.-  Aprovar la revisió de preus del contracte de lloguer del solar ubicat al carrer 

del Mar, núm. XX, de Canet de Mar, signat en data 1 de gener de 2007 amb l’entitat 

pública empresarial “Infraestructuras Ferroviarias”, donant compliment al que 

disposa la clàusula novena del contracte, amb efectes 1 de gener de 2014, aplicant 

un increment del 0,2 % (IPC nacional), de manera que el preu del contracte, des 

del dia 1 de gener de 2014, serà de 1.727,02 €/mensuals més IVA. 

  

VUITÈ.- Aprovar la revisió de preus del contracte de lloguer del solar ubicat al 

carrer del Mar, núm. XX, de Canet de Mar, signat en data 1 de gener de 2007 amb 

l’entitat pública empresarial “Infraestructuras Ferroviarias”, donant compliment al 

que disposa la clàusula novena del contracte, amb efectes 1 de gener de 2015, 

aplicant un increment del (-1,3 % - IPC nacional), de manera que el preu del 

contracte, des del dia 1 de gener de 2015, serà de 1.704,56 €/mensuals més IVA. 

  

NOVÈ.- Aprovar la revisió de preus del contracte de lloguer del solar ubicat al carrer 

del Mar, núm. XX, de Canet de Mar, signat en data 1 de gener de 2007 amb l’entitat 

pública empresarial “Infraestructuras Ferroviarias”, donant compliment al que 

disposa la clàusula novena del contracte, amb efectes 1 de gener de 2016, aplicant 

un increment del (-0,3 % - IPC nacional), de manera que el preu del contracte, des 

del dia 1 de gener de 2016, serà de 1.699,45 €/mensuals més IVA. 

  

DESÈ.- Aprovar la revisió de preus del contracte de lloguer del solar ubicat al carrer 

del Mar, núm. XX, de Canet de Mar, signat en data 1 de gener de 2007 amb l’entitat 

pública empresarial “Infraestructuras Ferroviarias”, donant compliment al que 

disposa la clàusula novena del contracte, amb efectes 1 de gener de 2017, aplicant 

un increment del (-0,3 % - IPC nacional), de manera que el preu del contracte, des 

del dia 1 de gener de 2017, serà de 1.750,43 €/mensuals més IVA. 

  

ONZÈ.- Aprovar la revisió de preus del contracte de lloguer del solar ubicat al carrer 

del Mar, núm. XX, de Canet de Mar, signat en data 1 de gener de 2007 amb l’entitat 

pública empresarial “Infraestructuras Ferroviarias”, donant compliment al que 
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disposa la clàusula novena del contracte, amb efectes 1 de gener de 2018, aplicant 

un increment del 0,6 % (IPC nacional), de manera que el preu del contracte, des 

del dia 1 de gener de 2018, serà de 1.760,94 €/mensuals més IVA. 

 

DOTZÈ.- Aprovar la liquidació de la quantiat de 31,86 € a l’entitat pública 

empresarial “Infraestructuras Ferroviarias”, en concepte de quantitat abonada 

indegudament per l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 

TRETZÈ.- Comunicar aquest acord a l’entitat pública empresarial “Infraestructuras 

Ferroviarias” 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. 

 

5.- ADJUDICACIÓ ADQUISICIÓ DIRECTA D’UN BÉ IMMOBLE 

 

Vist que aquest Ajuntament està interessat en l'adquisició onerosa i directa del bé 

immoble propietat del Bisbat de Girona i situat al carrer Eusebi Golart, núm. 16-18 

de Canet de Mar, per ostentar aquest les característiques vinculades a la seva 

ubicació, accessibilitat, forma perimetral i superfície adequades per a la seva 

destinació a l’ús públic sociocultural i administratiu, en concret, a ser la sala petita 

de l’equipament escenotècnic del futur teatre Odèon.  

 

Atès que en data 20 de juny de 2018, el Sr. Joaquim Giol i Aymerich, actuant en 

nom i representació del Bisbat de Girona, com a propietari de l’esmentat immoble, 

l’ofereix a l’Ajuntament de Canet de Mar pel preu de 200.000,00 €. 

 

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 27 de juny de 2018, va acordar 

que s’iniciés el procediment per a l'adquisició directa del bé descrit en l’apartat 

anterior. 

 

Atès per aquesta raó es va sol·licitar el preceptiu informe previ al Departament 

competent en matèria d'Administració Local, tal com disposa l'article 206.3.b) del 

Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret 

Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 

 

Atès que en data 2 d’agost de 2018, la directora general d’Administració Local, 

Rosa Vestit Villegas, va informar favorablement l’adquisició directa, per part de 

l’Ajuntament de Canet de Mar, de la finca ubicada als números 16-18 del carrer 

Eusebi Golart, inscrita al registre de la Propietat d’Arenys de Mar, finca 2318, volum 

356, llibre 28, foli 77. 

   

Vist l’informe de fiscalització de l’interventor municipal. 

 

Considerant que l'expedient està degudament motivat i el procediment que s’ha 

seguit és l’establert a la legislació aplicable.  

 

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 
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Decret núm. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, 

s’acorda per unanimitat: 

 

PRIMER.- Aprovar l’adquisició directa de l’immoble ubicat al carrer Eusebi Golart, 

núm. 16-18 de Canet de Mar inscrit al registre de la Propietat d’Arenys de Mar, 

finca 2318, volum 356, llibre 28, foli 77 i del que és titular el Bisbat de Girona, per 

ostentar aquest les característiques vinculades a la seva ubicació, accessibilitat, 

forma perimetral i superfície adequades per a la seva destinació a l’ús públic 

sociocultural i administratiu, en concret, a ser la sala petita de l’equipament 

escenotècnic del futur teatre Odèon. 

 

SEGON.- Disposar la despesa de 200.000,00 €, amb càrrec a la partida 

pressupostària núm. 31 33310 62200 del pressupost municipal per a l’any 2018 

(Doc. D núm. 220180008942). 

 

TERCER.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la senyora 

alcaldessa, o membre de la corporació en qui delegui, per a la tramitació, execució 

i formalització del present acord. 

 

QUART.- Notificar al Bisbat de Girona, propietari de l’immoble, el present acord 

citant els seus representants per a la formalització del contracte mitjançant 

escriptura pública davant de notari. 

 

Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 54 a 59 de les Bases 

d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos 

en l’article 219.3 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 

tècniques de mostreig i auditoria.  

 

6.- JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ASSOCIACIÓ 

ASSOCIACIÓ AJUT HUMANITARI GEAXXI DE L’EXERCICI 2017 

RELACIÓ DE FETS 

 

El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 29 de desembre de 2016, es va 

aprovar definitivament el pressupost municipal per l’exercici 2017, incloent entre 

d’altres la següent subvenció a l’entitat Associació d’ajut Humanitari GEAXXI. 
 

Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia num. 1572 de 29 de desembre es va aprovar 

el conveni de col·laboració amb l’Associació d’ajut Humanitari GEAXXI i 

l’Ajuntament, el qual es va signar el 10 de gener de 2018,  amb vigència per tot 

l’any 2017, amb el següent detall: 

 

 

La concessió de l’esmentada subvenció establia com a data límit per a la justificació 

el 31 de gener de 2018, el qual ha de contenir com a mínim el següent contingut: 

El conveni de col·laboració regula en la clàusula setena, la forma i termini de 

justificació en els següents termes: 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  
Import 
atorgat 

Import 
bestreta 

ASSOCIACIÓ 
D’AJUT 
HUMANITARI 
GEAXXI 

G62970686 
Projecte “Crisis entre la frontera de 
Bangladesh i Myanmar. Los Rohinyas 
huyen desesperados de la violència” 

4.500 € 4.500 € 
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“El termini de justificació de la subvenció serà el 31 de gener de 2018 en la forma 
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, sempre realitzades dins del període al que 

es circumscriu la subvenció 
b) Un exemplar original i autenticat de totes les audicions, publicacions i 

documentació gràfica que hagués generat la publicitat de l’activitat. 
c) Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació 

del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, en el seu cas, de 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). 

· *Número de factura 

· *Lloc i data d’emissió de la factura. 

· *Descripció del subministrament o 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’establer 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. 

· *Subministraments 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) La liquidació econòmica de l’activitat. 
f) 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. 

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

 

En la data que es transcriu a continuació l’entitat va presentar per registre d’entrada d’aquest 
ajuntament la documentació acreditativa de la subvenció atorgada: 

 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  
Data i Núm. de  
Registre Entrada 

ASSOCIACIÓ D’AJUT 
HUMANITARI GEAXXI 

G62970686 Projecte “Crisis entre la frontera de 
Bangladesh i Myanmar. Los Rohinyas 
huyen desesperados de la violència” 

2018/695 
30-01-2018 
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Vist l’informe emès per la cap d’Àrea de Serveis Socials, de data 20 de març de 

2018,  
 
“ÀREA DE BENESTAR SOCIAL JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS NOMINATIVES A 

ENTITATS 
 
Milagros González González, cap d’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, en relació a la justificació de subvencions nominatives a entitats, d’acord amb 
el pressupost municipal de l’any 2017 corresponent a l’Àrea de Benestar Social i Gent 
Gran,  

 
INFORMO 

 
Que mitjançant Decret núm. DE1572/2017, de 29 de desembre, de l’Alcaldia es va 

aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat  GEA XXI com entitat gestora de la 
subvenció al Consell de Cooperació Municipal. 
 

Que amb la signatura del conveni va quedar aprovada la despesa corresponent a la 
subvenció nominativa per a l’exercici 2017, d’acord amb les operacions de retenció de 
crèdit següent: 

 
PARTIDA ENTITAT OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ SUBVENCIÓ R.C. 

40 23100 
49000 

GEA XXI (Consell de 
Cooperació 
Municipal) 

Projecte “Crisis entre la frontera de 
Bangladesh i Myanmar. Los Rohinyas 
huyen desesperados de la violència” 

4.500,00 € 11190 

 
Que pel que fa a la justificació, l’ entitat ha presentat la documentació en el termini 

establert, segons models facilitats per l’Ajuntament: 

 
Nom 

Entitat 

NIF Projecte Data 

Registre 

Entitat 

Certif. Meno. Rel. Fres. Ing. Publi. Observ. 

Associació 

Ajut 

Humanitari 

GEAXXI  

G62970686 Projecte “Crisis entre 

la frontera de 

Bangladesh i 

Myanmar. Los 

Rohinyas huyen 
desesperados de la 

violència” 

2018/695 

30-01-2018 

Si Si Si Si No si  

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

entitats. 
 

Nom 
Entitat 

NIF Projecte Import 
atorgat 

Imp.justif.
(cofin.50

%) 

Import aport.per 
l’entitat 

Import 
just.correc. 

Import 
def. 

Import 
defin. 

Import 
bestreta 

(50%) 

Imp.revocar Import.reintegrament Import 2n 
pag. 

Associació 

Ajut 
Humanitari 

GEAXXI  

G62970686 Projecte “Crisis 

entre la 
frontera de 

Bangladesh i 
Myanmar. Los 

Rohinyas huyen 
desesperados 

de la violència” 

4.500,00 € 9.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 4.500,00 € 0,00€ 0,00 € 0,00 € 4.500,00 € 

 
Conclusió 
 
Donat que s’ha subscrit un conveni de col·laboració amb aquesta entitat, en el que 
estan especificats els serveis i/o activitats que s’han de justificar. 
 
Considero acreditat el fi públic, pel qual es van atorgar l’ esmentada subvenció i que 

han estat correctament justificades. 
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Proposo que l’àrea d’intervenció, procedeixi al pagament total de la subvenció 
corresponent al 100% de la quantitat atorgada.” 

 

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 
NÚM. 120/2018 

 
ASSUMPTE: Liquidació de la subvenció del conveni que instrumenta la 

subvenció nominativa a l’Associació Ajut Humanitari GEA XXI corresponent a 
l’exercici 2017. 

 
I.-RELACIÓ DE FETS 
 
En data 29 de desembre de 2017 es va atorgar una subvenció nominativa amb la 
següent part resolutiva: 
 

“PRIMER.- Avocar la competència per a l’aprovació del conveni de col·laboració a 

signar amb GEA XXI, per a l’any 2017. 
 
SEGON.- Aprovar el conveni de col·laboració a signa GEA XXI, en el marc de la 
subvenció nominativa per a l’any 2017. 
 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 4.500,00 euros, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 40 23100 49000 del pressupost de l’exercici 2017 

(RC 11190). 

 
QUART.- Indicar als serveis de Tresoreria que procedeixin al pagament de la 
bestreta prevista en el text del conveni. 
 
CINQUÈ.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que siguin 

necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
SISÈ.- Notificar aquest acord a les persones interessades, a tots els efectes, i a la 
Intervenció i la Tresoreria municipals.” 

 
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. 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.  
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• 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 
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. 
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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. 
 

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 
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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. 
 

En data 29 de desembre s’aprova l’atorgament de la subvenció nominativa a l’entitat 
ASSOCIACIÓ D’AJUT HUMANITARI GEAXXI  d’acord amb Decret d’alcaldia 1572/2017 
de 29 de desembre, corresponent a l’exercici 2017, per import de 4.500 €. 
 
L’esmentada resolució fou fiscalitzada favorablement per la Intervenció.  
 

Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que 
aquesta s’hagi produït i que sigui favorable. 

 
Consta informe de la cap d’àrea de Serveis Socials, de 20 de març de 2018, relatiu a 
la comprovació material efectuada. 
 
La comprovació material realitzada per l’òrgan gestor s’ha d’entendre sense perjudici 

de les facultats de control financer que té atribuïdes la Intervenció. 

 
Nota 1: (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 o justificants de les despeses derivades de l’activitat, fins a un import el doble de la 
subvenció atorgada; (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. 
Nota 2: √ = «correcte»; x = «amb incidències (veure observacions) 

 

Aquesta comprovació material efectuada pels serveis econòmics 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. 
 
Segon.- En cas de realitzar-se pagaments a compte, que estiguin previstos en la 
normativa reguladora de la subvenció. El conveni regulador de la subvenció preveia 
l’atorgament ‘una bestreta de 100% de l’import previst. 

Nom 
entitat 

NIF 
Projecte sol·licitud 

subvenció 

Data 
registre  
entrada 

comprovacions 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ASSOCIACIÓ 

D’AJUT 

HUMANITARI 

GEAXXI 

G62970686 Projecte “Crisis entre 
la frontera de 
Bangladesh i 
Myanmar. Los 
Rohinyas huyen 
desesperados de la 
violència” 

31/01/2018 √ √ √ √ √ √ 
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Tercer.- Acreditació en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, 
que el beneficiari es troba al corrent d'obligacions tributàries i davant la Seguretat 
Social i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament. 
 
L'article 88, apartat 4t del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel 

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, estableix: 

 
«4. A los efectos previstos en el artículo 34.5 de la Ley General de Subvenciones 
[procediment de despesa i pagament de les subvencions], la valoración del 
cumplimiento por el beneficiario de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social y de que no es deudor por resolución de procedencia de reintegro, así como su 

forma de acreditación, se efectuará en los mismos términos previstos en la Sección 
3.ª del Capítulo III del Título Preliminar de este Reglamento sobre requisitos para 

obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora. // No será necesario 
aportar nueva certificación si la aportada en la solicitud de concesión no ha rebasado 
el plazo de seis meses de validez. 
 
Quant al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, el 

Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, 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. 

 
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.» 

 
No s’escau en aquesta fase, atès que la liquidació de la subvenció no comporta 
pagament. 
 
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.» 

Consta informe del tècnic de l’àrea que recull aquests extrems. 
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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 FAVORABLEMENT la tramitació de l’expedient. 
 
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 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

general de subvencions, quant al reintegrament de subvencions, els articles 91 i 

ss. del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 

887/2006, de 21 de juliol, l'article 82 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de 

procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 

De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Benestar Social, Gent 

Gran i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 

 

PRIMER.- Donar per correctament justificat els següent import corresponent a la 

subvenció nominativa atorgada a l’ASSOCIACIÓ D’AJUT HUMANITARI GEAXXI per 

l’exercici 2017, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 1572/2018 de 29 de desembre. 
 

 

SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat. 

 

TERCER.- Comunicar als departaments d’Intervenció i Tresoreria. 

 

7.- APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA PER  CREU ROJA 

MARESME PEL PROJECTE PROMOCIÓ DEL VOLUNTARIAT. 

 

RELACIÓ DE FETS 

 

El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 29 de desembre de 2016, es va 

aprovar definitivament el pressupost municipal per l’exercici 2017, incloent entre 

d’altres la següent subvenció a l’entitat Creu Roja Maresme pel projecte Promoció 

del Voluntariat. 

 

Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia num. 1578/2017 de 29 de desembre es va 

aprovar el conveni de col·laboració amb Creu Roja Maresme pel projecte Promoció 

del Voluntariat i l’Ajuntament, el qual es va signar el 10 de gener de 2018,  amb 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  
Import 
atorgat 

Import 
jusificat 

ASSOCIACIÓ D’AJUT 
HUMANITARI 
GEAXXI 

G62970686 
Projecte “Crisis entre la frontera de Bangladesh 
i Myanmar. Los Rohinyas huyen desesperados 
de la violència” 

4.500 € 15.000,00 € 
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vigència per tot l’any 2017, amb el següent detall: 

 

Nom entitat NIF 
Projecte sol·licitud 
subvenció  

Import 
atorgat 

Bestreta 

Creu Roja Maresme pel projecte promoció del 
voluntariat 
 

Q2866001G 
Promoció del 
voluntariat 

3.0000€ 3.000 € 

 

La concessió de l’esmentada subvenció establia com a data límit per a la justificació 

el 31 de gener de 2018, el qual ha de contenir com a mínim el següent contingut: 

El conveni de col·laboració regula en la clàusula sisena, la forma i termini de 

justificació en els següents termes: 
 
“El termini de justificació de la subvenció serà el 31 de gener de 2018 en la forma 

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, sempre realitzades dins del període al 

que es circumscriu la subvenció 
b) Un exemplar original i autenticat de totes les audicions, publicacions i 

documentació gràfica que hagués generat la publicitat de l’activitat. 
c) Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb 

identificació del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, en el 
seu cas, de 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). 

· *Número de factura 

· *Lloc i data d’emissió de la factura. 

· *Descripció del subministrament o 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’establer 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. 

· *Subministraments 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) La liquidació econòmica de l’activitat. 
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f) 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. 

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

 

En la data que es transcriu a continuació l’entitat va presentar per registre 

d’entrada d’aquest ajuntament la documentació acreditativa de la subvenció 

atorgada: 

 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  
Import 
atorgat 

Data i Núm. 
de  
Registre 
Entrada 

Creu Roja Maresme pel 
projecte promoció del 
voluntariat. 
 

Q2866001G 
promoció del voluntariat. 
 
 

3.000€ 
2018/697 
  31-01-2018 

 

Vist l'informe emès per la cap d’àrea de Serveis Socials, de data 20 de març de 

2018, que es transcriu a continuació: 

 
“ÀREA DE BENESTAR SOCIAL JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS NOMINATIVES A 
ENTITATS 
 
Milagros González González, cap d’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, en relació a la justificació de subvencions nominatives a entitats, d’acord amb 
el pressupost municipal de l’any 2017 corresponent a l’Àrea de Benestar Social i Gent 
Gran,  

 
INFORMO 
 

Que mitjançant  Decret núm. DE1578/2017, de 29 de desembre de 2017, de l'Alcaldia, 
es va aprovar el conveni de col·laboració amb Creu Roja Maresme Centre  (promoció 
del Voluntariat). 
 

Que amb la signatura del conveni va quedar aprovada la despesa corresponent a la 
subvenció nominativa per l’exercici 2017, d’acord amb les operacions de retenció de 
crèdit següent: 

 
PARTIDA ENTITAT OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ SUBVENCIÓ R.C. 

40 23100 48302 Creu Roja – 
Maresne Centre 

Coordinació del voluntariat per portar a 
terme el projecte Canet Aliments (gestió 
i distribució dels aliments) 

3.000,00 € 11100 

 
Que pel que fa a la justificació, l’ entitat ha presentat la documentació en el termini 

establert, segons models facilitats per l’Ajuntament: 

 

Nom entitat NIF 
Projecte sol·licitud 

subvenció 

Data 
Registre 

Entrada Certificat Memòria Relació 

Factures 

Despeses 

Comp. 

ingressos 

Pub

lic. Observacions 

Assemblea 

Comarcal de 

Creu Roja 
Maresme 

Centre 

Q2866001G 

Voluntariat:Sostenime

nt de les despeses 

derivades del 
funcionament de les 

activitats acordades, 

Com a justificant 

aportarà documentació 

en concepte de partida 
d'estructura del 

personal tècnic 

2018/697 

31-01-18 
si si si si Si si  
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Que una vegada estudiada i verificada la justificació econòmica presentada per l’entitat  
 

Nom entitat NIF 
Projecte 
sol·licitud 
subvenció 

Import 
atorgat 

Import a 
justificar 
(cof.50%) 

import 
aportat 
per 
l’entitat 

Import 
justificat 
correctament 

Import 
definitiu 

Import 
bestreta 
(50%) 

import 
a 
revocar 

import a 
reintegrar 

Import 
2npagament 

Assemblea 
Comarcal de 
Creu Roja 
Maresme 
Centre 

Q2866001G Voluntariat:Sost
eniment de les 
despeses 
derivades del 
funcionament de 
les activitats 
acordades, Com 
a justificant 
aportarà 
documentació en 
concepte de 
partida 
d'estructura del 
personal tècnic 

3.000,00 € 6.000,00 € 6.015,98€ 6.015,98 € 3.000,00 € 1.500,00€ 0,00 € 0,00 € 1.500,00 € 

 
Donat que s’ha subscrit un conveni de col·laboració amb aquesta entitat, en el que 

estan especificats els serveis i/o activitats que s’han de justificar. 
 

Considero acreditat el fi públic, realitzades les activitats recollides al conveni pel qual 
es van atorgar l’ esmentada subvenció i que han estat correctament justificades 
econòmicament. 
 
Proposo que l’Àrea d’Intervenció,  procedeixi al pagament de la resta de la subvenció 
corresponent al 50%  de la quantitat atorgada.” 
 

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

 
“El funcionari sotasignat, 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, emet el següent: 

 
INFORME DE FISCALITZACIÓ 

NÚM. 122/2018 

 
ASSUMPTE: Liquidació de la subvenció nominativa Assemblea Comarcal de 
Creu Roja a Maresme Centre projecte Promoció del Voluntariat i realització 
d’activitats de caràcter social per l’exercici 2017.  

 
I.-RELACIÓ DE FETS 
 
En data 29 de desembre de 2017 es va atorgar una subvenció nominativa amb la 
següent part resolutiva: 
 

“PRIMER.- Avocar la competència per a l’aprovació del conveni de col·laboració a 
signar amb la l'Assemblea Comarcal de Creu Roja  Maresme Centre per a la 
promoció del voluntariat i realització d'activitats de caràcter social per a l'any 2017 
al municipi de canet de mar. 
 
SEGON.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar amb la l'Assemblea Comarcal 
de Creu Roja Maresme Centre per a la promoció del voluntariat i realització 

d'activitats de caràcter social per a l'any 2017 al municipi de Canet de Mar en el 
marc de la subvenció nominativa per a l’any 2017; que es transcriu en cos d’aquesta 
resolució. 
 
TERCER.-  Autoritzar i disposar la despesa per import de 3.000,00 euros, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 40 23100 48302 del pressupost de l’exercici 2017 
(RC 11100). 
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QUART.- Indicar als serveis de Tresoreria que procedeixin al pagament de la 
bestreta prevista en el text del conveni. 
 
CINQUÈ.-  Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquest acord. 
 

SISÈ.- Notificar aquest acord a les persones interessades, a tots els efectes, i a la 
Intervenció i la Tresoreria municipals.” 

 
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.  
•  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.  
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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. 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.  
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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. 
 
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, 
 
En data 29 de desembre de 2017 s’aprova l’atorgament de la subvenció nominativa a 
l’entitat CREU ROJA A MARESME CENTRE d’acord amb Decret d’alcaldia 1578/2017 de 
29 de desembre, corresponent a l’exercici 2017, per import de 3.000 €. 

 
L’esmentada resolució fou fiscalitzada favorablement per la Intervenció.  
 
Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que 
aquesta s’hagi produït i que sigui favorable. 
 
Consta informe de la cap d’àrea de Serveis Socials, de 20 de març de 2018, relatiu a 

la comprovació material efectuada. 
 
La comprovació material realitzada per l’òrgan gestor s’ha d’entendre sense perjudici 

de les facultats de control financer que té atribuïdes la Intervenció. 
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Nota 1: (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 o justificants de les despeses derivades de l’activitat, fins a un import el doble de la 
subvenció atorgada; (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. 
Nota 2: √ = «correcte»; x = «amb incidències (veure observacions) 

 

Aquesta comprovació material efectuada pels serveis econòmics 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. El conveni regulador de la subvenció preveia 
l’atorgament d’una bestreta de 100% de l’import previst. 

 
Tercer.- Acreditació en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, 
que el beneficiari es troba al corrent d'obligacions tributàries i davant la Seguretat 
Social i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament. 
 
L'article 88, apartat 4t del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel 

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, estableix: 
 
«4. A los efectos previstos en el artículo 34.5 de la Ley General de Subvenciones 
[procediment de despesa i pagament de les subvencions], la valoración del 
cumplimiento por el beneficiario de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social y de que no es deudor por resolución de procedencia de reintegro, así como su 
forma de acreditación, se efectuará en los mismos términos previstos en la Sección 

3.ª del Capítulo III del Título Preliminar de este Reglamento sobre requisitos para 
obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora. // No será necesario 
aportar nueva certificación si la aportada en la solicitud de concesión no ha rebasado 
el plazo de seis meses de validez. 
 
Quant al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, el 
Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 

21 de juliol, regula en els seus articles 22.1 que l'acreditació del compliment de les 

Nom 

entitat 
NIF 

Projecte sol·licitud 

subvenció 

Data 

registre  

entrada 

comprovacions 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Creu Roja 

Maresme 
Centre. 

 

Q2866001G 

Coordinació del voluntariat 

per portar a terme el 

projecte Canet Aliments 
(gestió i distribució dels 

aliments) 

 

31/01/2018 √ √ √ √ √ √ 
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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. 
 

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.» 
 

No s’escau en aquesta fase, atès que la liquidació de la subvenció no comporta 
pagament. 

 
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.» 
 
Consta informe de la cap d’àrea de benestar social , que recull aquests extrems. 
 
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 FAVORABLEMENT la tramitació de l’expedient. 
 
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 
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Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, 

de 21 de juliol, 
 

De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Benestar Social, Gent 

Gran i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 

 

PRIMER.- Acceptar la justificació total presentada per Creu Roja Maresme Centre 

corresponent a la subvenció nominativa de l’exercici 2017 del programa promoció 

del voluntariat, atorgada per Decret d’Alcaldia núm. 1578/2017 de 29 de 

desembre: 

 

SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat/da. 

 

TERCER.- Comunicar als departaments d’Intervenció i Tresoreria. 

 

8.- APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA PER  CREU ROJA 

MARESME PEL PROJECTE CANET ALIMENTS. 

 

RELACIÓ DE FETS 

 

El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 29 de desembre de 2016, es va 

aprovar definitivament el pressupost municipal per l’exercici 2017, incloent entre 

d’altres la següent subvenció a l’entitat Creu Roja Maresme pel projecte canet 

Aliments. 

 

Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia num. 1564/2017 de 29 de desembre es va 

aprovar el conveni de col·laboració amb Creu Roja Maresme pel projecte canet 

Aliments i l’Ajuntament, el qual es va signar el 10 de gener de 2018,  amb vigència 

per tot l’any 2017, amb el següent detall: 

 

Nom entitat NIF 
Projecte sol·licitud 
subvenció  

Import 
atorgat 

Bestreta 

Creu Roja Maresme pel projecte canet 
Aliments. 
 

Q2866001G 

Lloguer local i 
despeses 
d’arrendament, 
comunitat, 
manteniment i 
conservació del local 
 

2.300€ 2.300 € 

 

La concessió de l’esmentada subvenció establia com a data límit per a la justificació 

el 31 de gener de 2018, el qual ha de contenir com a mínim el següent contingut: 

El conveni de col·laboració regula en la clàusula sisena, la forma i termini de 

justificació en els següents termes: 
 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  Import atorgat 

Creu Roja Maresme 
pel projecte canet 
Aliments. 
 

Q2866001G 

Coordinació del voluntariat per portar a terme el 
projecte Canet Aliments (gestió i distribució dels 
aliments) 
 

           3.000 € 
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“El termini de justificació de la subvenció serà el 31 de gener de 2018 en la forma 
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, sempre realitzades dins del període al que 
es circumscriu la subvenció 

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

c) Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació 
del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, en el seu cas, de 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). 

· *Número de factura 

· *Lloc i data d’emissió de la factura. 

· *Descripció del subministrament o 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’establer 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. 

· *Subministraments 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) La liquidació econòmica de l’activitat. 
f) 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. 
g) Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 

subvencionada amb indicació de l’import i la procedència. 

 

En la data que es transcriu a continuació l’entitat va presentar per registre 

d’entrada d’aquest ajuntament la documentació acreditativa de la subvenció 

atorgada: 
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Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  
Import 
atorgat 

Data i Núm. 

de  
Registre 
Entrada 

Creu Roja Maresme pel 
projecte canet Aliments. 
 

Q2866001G 

 
Lloguer local i despeses 
d’arrendament, comunitat, 
manteniment i conservació del local 
 

2.300€ 
2018/696 
  31-01-2018 

 

Vist l'informe emès per la cap d’àrea de Serveis Socials, de data 20 de març de 

2018, que es transcriu a continuació: 

 
“ÀREA DE BENESTAR SOCIAL JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS NOMINATIVES A 
ENTITATS 

 
Milagros González González,  ap d’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, en relació a la justificació de subvencions nominatives a entitats, d’acord amb 

el pressupost municipal de l’any 2017corresponent a l’Àrea de Benestar Social i Gent 
Gran,  
 
INFORMO 
 
Que mitjançant  Decret núm. DE1564/2017, de 29 de desembre de 2017, de l'Alcaldia, 
es va aprovar el conveni de col·laboració amb Creu Roja Maresme Centre i Càritas, pel 

projecte Canet Aliments 2017. 
 
Que en el pressupost del 2017 va quedar aprovada la despesa corresponent a aquest 
conveni per a l’exercici 2017, d’acord amb les operacions de retenció de crèdit 
següents: 

 
PARTIDA ENTITAT OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ SUBVENCIÓ R.C. 

40 23100 48300 Creu Roja – 
Local aliments 

Projecte Canet Aliments (lloguer de local 
i despeses de comunitat) 

2.300,00 € 11098 

 
Que pel que fa a la justificació, l’ entitat ha presentat la documentació en el termini 
establert, segons models facilitats per l’Ajuntament: 

 

Que una vegada estudiada i verificada la justificació econòmica presentada per 
l’entitat  

 

Nom 

entitat 
NIF 

Projecte 
sol·licitud 

subvenció 

Import 

atorgat 

Import a 
justificar 

(cofin.50%) 

import 

aportat 

per 
l’entitat 

Import 
justificat 

correct. 

Import 

definitiu 

Import 
bestreta 

(50%) 

import a 

revocar 

import a 

reintegrar 

Import 

2npagament 

Assemblea 
Comarcal 

de Creu 

Roja "Canet 

Aliments" 

Q2866001G CANET ALIMENTS 
(conveni 2017): 

50% cost lloguer 

local, 50% cost 

comunitat, desp. 
Vàries 

2.300,00 € 4.600,00 € 4.600,00 € 4.601,68 € 2.300,00 € 1.150,00 € 0,00 € 0,00 € 1.150,00 € 

 

Nom entitat NIF 

Projecte 

sol·licitud 

subvenció 

Data 

Registre 

Entrada 

Certif

icat Memòria Relació 

Factures 

Despeses 

Comp. 

ingressos Public. Observacions 

Assemblea 

Comarcal de 
Creu Roja 

"Canet 

Aliments" 

Q2866001G 

CANET ALIMENTS 

(conveni 2017): 

50% cost lloguer 

local, 50% cost 

comunitat, desp. 
Vàries 

2018/696 31-

01-18 
 si si si Si si 

Com a justificació 

de la despesa 

presenten els 

rebuts domiciliació 

de pagament del 
lloguer , detallats. 
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Donat que s’ha subscrit un conveni de col·laboració amb aquesta entitat, en el que 
estan especificats els serveis i/o activitats que s’han de justificar. 
 
Considero acreditat el fi públic, realitzades les activitats recollides al conveni pel qual 
es van atorgar l’ esmentada subvenció i que han estat correctament justificades 
econòmicament. 

 
 
Proposo que l’Àrea d’Intervenció,  procedeixi al pagament de la resta de la subvenció 
corresponent al 50%  de la quantitat atorgada.” 

 

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

 
“El funcionari sotasignat, 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, emet el següent: 
 

INFORME DE FISCALITZACIÓ 
NÚM. 123/2018 

 
ASSUMPTE: Liquidació de la subvenció nominativa Assemblea Comarcal de 
Creu Roja a Maresme Centre projecte Canet Aliments 2017 per l’exercici 
2017.  
 

I.-RELACIÓ DE FETS 
 
En data 29 de desembre de 2017 es va atorgar una subvenció nominativa amb la 
següent part resolutiva: 
 

“PRIMER.- Avocar la competència per a l’aprovació del conveni de col·laboració a 

signar amb Creu Roja Maresme Centre per a l’any 2017. 

 
SEGON.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar amb Creu Roja Maresme 
Centre, en el marc de la subvenció nominativa per a l’any 2017; que es transcriu 
en cos d’aquesta resolució. 
 
TERCER.-  Autoritzar i disposar la despesa per import de 2.300,00. euros, amb 

càrrec a l’aplicació pressupostària 40 23100 48300 del pressupost de l’exercici 2017 
(RC 11098). 
 
QUART.- Indicar als serveis de Tresoreria que procedeixin al pagament de la 
bestreta prevista en el text del conveni. 
 
CINQUÈ.-  Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que 

siguin necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
SISÈ.- Notificar aquest acord a les persones interessades, a tots els efectes, i a la 
Intervenció i la Tresoreria municipals.” 

 

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 
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intern en les entitats del Sector Públic Local.  
•  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 conclusions 
que se’n dedueixin. Aquests informes es trametran al Ple amb les observacions que 
haguessin efectuat els òrgans gestors.» 
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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.» 
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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, 
 

En data 29 de desembre de 2017 s’aprova l’atorgament de la subvenció nominativa a 
l’entitat CREU ROJA A MARESME CENTRE  d’acord amb Decret d’alcaldia 1564/2017 de 
29 de desembre, corresponent a l’exercici 2017, per import de 2.300 €. 
 
L’esmentada resolució fou fiscalitzada favorablement per la Intervenció.  
 
Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que 

aquesta s’hagi produït i que sigui favorable. 
 
Consta informe de la cap d’àrea de Serveis Socials, de 20 de març de 2018, relatiu a 
la comprovació material efectuada. 
 
La comprovació material realitzada per l’òrgan gestor s’ha d’entendre sense perjudici 

de les facultats de control financer que té atribuïdes la Intervenció. 

 
Nota 1: (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 o justificants de 

les despeses derivades de l’activitat, fins a un import el doble de la subvenció atorgada; (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. 

Nota 2: √ = «correcte»; x = «amb incidències (veure observacions) 

 

Aquesta comprovació material efectuada pels serveis econòmics 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 

Nom 

entitat 
NIF 

Projecte sol·licitud 

subvenció 

Data 

registre  

entrada 

comprovacions 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Creu Roja 

Maresme 

pel projecte 

canet 
Aliments. 

 

Q2866001G 

 

Lloguer local i despeses 

d’arrendament, comunitat, 

manteniment i conservació 
del local. 

 

31/01/2018 √ √ √ √ √ √ 
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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. El conveni regulador de la subvenció preveia 
l’atorgament d’una bestreta de 100% de l’import previst. 
 

Tercer.- Acreditació en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, 
que el beneficiari es troba al corrent d'obligacions tributàries i davant la Seguretat 

Social i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament. 
 
L'article 88, apartat 4t del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, estableix: 
 

«4. A los efectos previstos en el artículo 34.5 de la Ley General de Subvenciones 
[procediment de despesa i pagament de les subvencions], la valoración del 
cumplimiento por el beneficiario de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social y de que no es deudor por resolución de procedencia de reintegro, así como su 
forma de acreditación, se efectuará en los mismos términos previstos en la Sección 
3.ª del Capítulo III del Título Preliminar de este Reglamento sobre requisitos para 
obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora. // No será necesario 

aportar nueva certificación si la aportada en la solicitud de concesión no ha rebasado 
el plazo de seis meses de validez. 
 
Quant al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, el 
Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, 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. 
 
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.» 
 
No s’escau en aquesta fase, atès que la liquidació de la subvenció no comporta 
pagament. 

 
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: 
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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.» 
Consta informe de la cap d’àrea de benestar social , que recull aquests extrems. 

 
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 FAVORABLEMENT la tramitació de l’expedient. 

 
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, 
 

De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Benestar Social, Gent 

Grant i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 

 

PRIMER.- Acceptar la justificació total presentada per Creu Roja Maresme centre 

corresponent a la subvenció nominativa de l’exercici 2017 del programa de 

benestar social, atorgada per Decret d’Alcaldia núm. 1564/2017 de 29 de 

desembre: 

 

SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat/da. 

 

TERCER.- Comunicar als departaments d’Intervenció i Tresoreria. 

 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  Import atorgat 

Creu Roja Maresme 
pel projecte canet 
Aliments. 
 

Q2866001G 

 
Lloguer local i despeses d’arrendament, 
comunitat, manteniment i conservació del 
local. 
 

           2.300 € 
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9.- APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA PER  CÀRITAS 

PARROQUIAL DE CANET DE MAR I CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA DEL 

PROJECTE CANET ALIMENTS, APORTACIÓ DE ALIMENTS DE PRIMERA 

NECESSITAT, ANY 2017. 

 

RELACIÓ DE FETS 

 

El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 29 de desembre de 2016, es va 

aprovar definitivament el pressupost municipal per l’exercici 2017, incloent entre 

d’altres la següent subvenció a l’entitat Càritas Parroquial de Canet de Mar i Càritas 

Diocesana de Girona. 

 

Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia num. 1575/2017 de 29 de desembre es va 

aprovar el conveni de col·laboració amb Càritas Parroquial de Canet de Mar i Càritas 

Diocesana de Girona pel projecte Canet aliments, aportació d’aliments de primera 

necessitat i l’Ajuntament, el qual es va signar el 10 de gener de 2018,  amb vigència 

per tot l’any 2017, amb el següent detall: 

 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  
Import 

atorgat 
Bestreta 

Càritas Parroquial de 
Canet de Mar 

R1700016G 
Projecte Canet Aliments. Aportació 
d’aliments de primera necessitat 

3.0000€ 3.000 € 

 

La concessió de l’esmentada subvenció establia com a data límit per a la justificació 

el 31 de gener de 2018, el qual ha de contenir com a mínim el següent contingut: 

El conveni de col·laboració regula en la clàusula sisena, la forma i termini de 

justificació en els següents termes: 
 
“El termini de justificació de la subvenció serà el 31 de gener de 2018 en la forma 

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, sempre realitzades dins del període al 
que es circumscriu la subvenció 

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

c) Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb 
identificació del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, en el 
seu cas, de 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). 

· *Número de factura 

· *Lloc i data d’emissió de la factura. 
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· *Descripció del subministrament o 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’establer 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. 

· *Subministraments 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) La liquidació econòmica de l’activitat. 
f) 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. 
g) Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat 

l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la procedència. 

 

En la data que es transcriu a continuació l’entitat va presentar per registre 

d’entrada d’aquest ajuntament la documentació acreditativa de la subvenció 

atorgada: 

 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  
Import 
atorgat 

Data i Núm. 
de  
Registre 
Entrada 

Càritas Parroquial de Canet 
de Mar 

R1700016G 
Projecte Canet Aliments. Aportació 
d’aliments de primera necessitat 

3.000€ 
2018/650 
  30-01-2018 

 

Vist l'informe emès per la cap d’àrea de Serveis Socials, de data 20 de març de 

2018, que es transcriu a continuació: 

 
“ÀREA DE BENESTAR SOCIAL JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS NOMINATIVES A 
ENTITATS 
 
Milagros González González, cap d’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, en relació a la justificació de subvencions nominatives a entitats, d’acord amb 
el pressupost municipal de l’any 2017 corresponent a l’Àrea de Benestar Social i Gent 

Gran,  
 

INFORMO 

 
Que mitjançant Decret núm.DE1575/2017, de 29 de desembre de 2017, de l'Alcaldia 
es va aprovar el conveni de col·laboració amb l’ entitat Càritas parroquial de Canet de 

Mar. 
 
Que amb la signatura del conveni va quedar aprovada la despesa corresponent a la 
subvenció nominativa per a l’exercici 2017, d’acord amb les operacions de retenció de 
crèdit següents: 
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PARTIDA ENTITAT OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ SUBVENCIÓ R.C. 

40 23100 48301 Càritas 
Parroquial de 
Canet de Mar 

Projecte Canet Aliments. Aportació 
d’aliments de primera necessitat 

3.000,00 € 11099 

 
Que pel que fa a la justificació, l’ entitat ha presentat la documentació en el termini 
establert, segons models facilitats per l’Ajuntament: 

 
Que una vegada estudiada i verificada la justificació econòmica presentada per l’entitat  
 

Nom 

entitat 
NIF 

Projecte 
sol·licitud 

subvenció 

Import 

atorgat 

Import a 

justificar 

(cofin. 

50%) 

import 

aportat 

per 

l’entitat 

Import 
justificat 

correct. 

Import 

definitiu 

Import 
bestreta 

(50%) 

import a 

revocar 

import a 

reintegrar 

Import 

2npagament 

Càritas 
Parroquial 

de Canet de 

Mar 

R08013171 Aportació  
d'aliments i 

productes 

frescos de 

primera 
necessitat 

mensualment al 

projecte Canet 

Aliments i les 

beques de 
menjador si es 

donen i que 

siguin 

assumibles per 
l'entitat 

3.000,00 € 6.000,00 € 7.429.64€ 7.429,64 € 3.000,00 € 1.500,00€ 0,00 € 0,00 € 1.500,00 € 

 
Donat que s’ha subscrit un conveni de col·laboració amb aquesta entitat, en el que 
estan especificats els serveis i/o activitats que s’han de justificar. 
 
Considero acreditat el fi públic, realitzades les activitats recollides al conveni pel qual 
es van atorgar l’ esmentada subvenció i que han estat correctament justificades 
econòmicament. 

 
Proposo que l’Àrea d’Intervenció,  procedeixi al pagament de la resta de la subvenció 
corresponent al 50%  de la quantitat atorgada.” 

 

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

 
“El funcionari sotasignat, 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, emet el següent: 

 
  

Nom entitat NIF 
Projecte sol·licitud 

subvenció 

Data 

Registre 

Entrada Certificat Memòria Relació 

Fact. 

Desp. 

Comp. 

ingr. Public. Observ. 

Càritas 

Parroquial de 
Canet de Mar 

R08013171 

Aportació  d'aliments 

i productes frescos 
de primera 

necessitat 

mensualment al 

projecte Canet 
Aliments i les beques 

de menjador si es 

donen i que siguin 

assumibles per 

l'entitat 

2018/650 

30-01-18 
si si si si Si si  
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INFORME DE FISCALITZACIÓ 
NÚM. 124/2018 

 
ASSUMPTE: Liquidació de la subvenció nominativa Càritas Parroquial de Canet 
de Mar  i CÀRITAS Diocesana de Girona, projecte Canet Aliments, aportació 
d’aliments de primera necessitat per  l’exercici 2017.  

 
I.-RELACIÓ DE FETS 
 
En data 29 de desembre de 2017 es va atorgar una subvenció nominativa amb la 
següent part resolutiva: 
 

“PRIMER.- Avocar la competència per a l’aprovació del conveni de col·laboració a 
signar amb Càritas Parroquial de Canet de Mar i Càritas Diocesana de Girona, any 

2017 
 
SEGON.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar amb  Càritas Parroquial de 
Canet de Mar i Càritas Diocesana de Girona, any 2017 en el marc de la subvenció 
nominativa per a l’any 2017; que es transcriu en cos d’aquesta resolució. 

 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 3.000,00 euros, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 40 23100 48301 del pressupost de l’exercici 2017 
(RC 11099). 
 
QUART.- Indicar als serveis de Tresoreria que procedeixin al pagament de la 
bestreta prevista en el text del conveni. 

 
CINQUÈ.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
SISÈ.- Notificar aquest acord a les persones interessades, a tots els efectes, i a la 
Intervenció i la Tresoreria municipals.” 

 
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.  
•  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.  
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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 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. 
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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. 
 

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 
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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, 
 

En data 29 de desembre de 2017 s’aprova l’atorgament de la subvenció nominativa a 
l’entitat CARITAS PARROQUIAL DE CANET DE MAR I CÀRITAD DIOCESANA DE GIRONA 
d’acord amb Decret d’alcaldia 1575/2017 de 29 de desembre, corresponent a l’exercici 
2017, per import de 3.000 €. 
 
L’esmentada resolució fou fiscalitzada favorablement per la Internvenció.  

 
Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que 

aquesta s’hagi produït i que sigui favorable. 
 
Consta informe de la cap d’àrea de Serveis Socials, de 20 de març de 2018, relatiu a 
la comprovació material efectuada. 
 

La comprovació material realitzada per l’òrgan gestor s’ha d’entendre sense perjudici 
de les facultats de control financer que té atribuïdes la Intervenció. 

 
Nota 1: (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 o justificants de les despeses derivades de l’activitat, fins a un import el doble de la 
subvenció atorgada; (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. 
Nota 2: √ = «correcte»; x = «amb incidències (veure observacions) 

 

Aquesta comprovació material efectuada pels serveis econòmics 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. El conveni regulador de la subvenció preveia 
l’atorgament d’una bestreta de 100% de l’import previst. 

Nom 
entitat 

NIF 
Projecte sol·licitud 

subvenció 

Data 
registre  
entrada 

comprovacions 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Càritas 
Parroquial 
de Canet 
de Mar 

R1700016G 

Projecte Canet 
Aliments. Aportació 
d’aliments de primera 
necessitat. 

30/01/2018 √ √ √ √ √ √ 
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Tercer.- Acreditació en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, 
que el beneficiari es troba al corrent d'obligacions tributàries i davant la Seguretat 
Social i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament. 
 
L'article 88, apartat 4t del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel 

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, estableix: 
 
«4. A los efectos previstos en el artículo 34.5 de la Ley General de Subvenciones 
[procediment de despesa i pagament de les subvencions], la valoración del 
cumplimiento por el beneficiario de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social y de que no es deudor por resolución de procedencia de reintegro, así como su 

forma de acreditación, se efectuará en los mismos términos previstos en la Sección 
3.ª del Capítulo III del Título Preliminar de este Reglamento sobre requisitos para 

obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora. // No será necesario 
aportar nueva certificación si la aportada en la solicitud de concesión no ha rebasado 
el plazo de seis meses de validez. 
 
Quant al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, el 

Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, 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. 

 
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.» 

 
No s’escau en aquesta fase, atès que la liquidació de la subvenció no comporta 
pagament. 
 
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.» 
Consta informe de la cap d’àrea de benestar social , que recull aquests extrems. 
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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 
 
L’entitat presenta dues justificacions, una de Càritas Parroquial Canet de Mar dintre 
del termini de presentació de la justificació 30 de gener de 2018 i un altre de Càritas 
Diocesana de Girona de data registre d’ entrada en l’ajuntament de 1 de febrer  de 
2018. 

 
VI.- CONCLUSIONS 

 
S’informa FAVORABLEMENT la tramitació de l’expedient. 
 
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, 
 

De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Benestar Social, Gent 

Gran i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 

 

PRIMER.- Acceptar la justificació total presentada per Càritas Parroquial de Canet 

de Mar corresponent a la subvenció nominativa de l’exercici 2017, atorgada per 

Decret d’Alcaldia núm. 1575/2017 de 29 de desembre: 

 

 

SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat/da. 

 

TERCER.- Comunicar als departaments d’Intervenció i Tresoreria. 

 

10.- APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA PER  L’ENTITAT 

ASSOCIACIÓ DE DONES SÀLVIA DE CANET DE MAR. 

 

RELACIÓ DE FETS 

 

El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 29 de desembre de 2016, es va 

aprovar definitivament el pressupost municipal per l’exercici 2017, incloent entre 

d’altres la següent subvenció a l’entitat Sàlvia Associació de Dones. 
 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  Import atorgat 

Càritas Parroquial de 
Canet de Mar 

R1700016G 
Projecte Canet Aliments. Aportació d’aliments de 
primera necessitat 

3.000,00 € 
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Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia num. 1574 de 29 de desembre es va aprovar 

el conveni de col·laboració amb SÀLVIA Associació de Dones i l’Ajuntament, el qual 

es va signar el 10 de gener de 2018,  amb vigència per tot l’any 2017, amb el 

següent detall: 

 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  
Import 
atorgat 

Bestreta 

Sàlvia, Associació de 
Dones  

G62791066 
Promoure la participació i promoció de la dona sortides 
cultural , certament popular de poesia... 

2.000€ 2.000 € 

 

La concessió de l’esmentada subvenció establia com a data límit per a la justificació 

el 31 de gener de 2018, el qual ha de contenir com a mínim el següent contingut: 

 

El conveni de col·laboració regula en la clàusula s¡sena, la forma i termini de 

justificació en els següents termes: 
 
“El termini de justificació de la subvenció serà el 31 de gener de 2018 en la forma 
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, sempre realitzades dins del període al que 

es circumscriu la subvenció 
b) Un exemplar original i autenticat de totes les audicions, publicacions i 

documentació gràfica que hagués generat la publicitat de l’activitat. 
c) Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació 

del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, en el seu cas, de 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). 

· *Número de factura 

· *Lloc i data d’emissió de la factura. 

· *Descripció del subministrament o 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’establer 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. 

· *Subministraments de begudes i comestibles. 

· *Revelat de fotografies. 
Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són: 

· *Número. 

· *NIF de l’emissor. 
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· *Tipus de gravamen o expressió “IVA INCLÒS”. 

· *Contraprestació total. 
e) La liquidació econòmica de l’activitat. 
f) 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. 
g) Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 

subvencionada amb indicació de l’import i la procedència. 

 

En la data que es transcriu a continuació l’entitat va presentar per registre 

d’entrada d’aquest ajuntament la documentació acreditativa de la subvenció 

atorgada: 

 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  
Import 
atorgat 

Data i Núm. 
de  
Registre 
Entrada 

Sàlvia, Associació de 
Dones  

G62791066 
Promoure la participació i promoció de la 
dona sortides cultural , certament 
popular de poesia... 

2.000€ 
2018/691 
  31-01-2018 

 

Vist l'informe emès per la cap d’àrea de Serveis Socials, de data 20 de febrer de 

2018, que es transcriu a continuació: 
 
“ÀREA DE BENESTAR SOCIAL JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS NOMINATIVES A 
ENTITATS 
 
Milagros González González, cap d’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, en relació a la justificació de subvencions nominatives a entitats, d’acord amb 
el pressupost municipal de l’any 2076 corresponent a l’Àrea de Benestar Social i Gent 

Gran,  
 

INFORMO 
 
Que mitjançant Decret núm. DE1574/2017, de 29 de desembre de 2017, de l'Alcaldia, 
es  va aprovar el conveni de col·laboració amb l’ entitat  Sàlvia- Associació de dones  

 
Que amb la signatura del conveni va quedar aprovada la despesa corresponent a la 
subvenció nominativa per  l’exercici 2017, d’acord amb les operacions de retenció de 
crèdit següents: 

 
PARTIDA ENTITAT OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ SUBVENCIÓ R.C. 

40 23100 48304 Sàlvia, Associació de 
Dones 

Promoure la participació i 
promoció de la dona. Sortides 
culturals, certamen de poesia.. 

2.000,00 € 11101 

 
Que pel que fa a la justificació, l’ entitat han presentat la documentació en el termini 
establert, segons models facilitats per l’Ajuntament i segons consta al quadre següent: 

 

Nom entitat NIF 
Projecte sol·licitud 

subvenció 

Data 

Registre 

Entrada Certificat Mem. Rel. 

Fact. 

Desp. 

Comp. 

ingressos Public. Observ. 

SÀLVIA - 

Associació de 

dones de 

Canet de Mar 

G62791066 

Sortides culturals i 

d'esbarjo, certamen 

popular premis Sàlvia 

de poesia, material de 

suport que requereixi 

l'associació per 

organitzar i publicitar 
les activitats  

2018/691 

31-01-18 
Si si si si Si si  
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Que una vegada estudiada i verificada la justificació econòmica presentada per l’entitat  
 

Nom entitat NIF 
Projecte sol·licitud 
subvenció 

Import 
atorgat 

Import a 
justificar 
(cof.50%) 

import 
aportat 
per 
l’entitat 

Import 
justificat 
correct. 

Import 
definitiu 

Import 
bestreta 
(50%) 

import 
a 
revocar 

import a 
reintegrar 

Import 
2npagament 

SÀLVIA - 
Associació de 
dones de 
Canet de Mar 

G62791066 

Sortides culturals i 
d'esbarjo, certamen 
popular premis Sàlvia 
de poesia, material de 
suport que requereixi 
l'associació per 
organitzar i publicitar 
les activitats  

2.000,00 € 4.000,00 € 5.189,35€ 5.189,35 € 2.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 

 

Donat que s’ha subscrit un conveni de col·laboració amb aquesta entitat, en el que 
estan especificats els serveis i/o activitats que s’han de justificar. 
 

Considero acreditat el fi públic, realitzades les activitats recollides al conveni pel qual 
es van atorgar l’ esmentada subvenció i que han estat correctament justificades 
econòmicament. 

 
Proposo que l’Àrea d’Intervenció,  procedeixi al pagament de la resta de la subvenció 
corresponent al 50%  de la quantitat atorgada.” 

 

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

 
“El funcionari sotasignat, 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, emet el següent: 

 
INFORME DE FISCALITZACIÓ 

NÚM. 121/2018 

 
ASSUMPTE: Liquidació de la subvenció nominativa Sàlvia Associació de Dones 

de Canet de Mar exercici 2017.  
 
I.-RELACIÓ DE FETS 
 
En data 29 de desembre de 2017 es va atorgar una subvenció nominativa amb la 

següent part resolutiva: 
 

“PRIMER.- Avocar la competència per a l’aprovació del conveni de col·laboració a 
signar amb, Sàlvia Associació de Dones de Canet de Mar, per a l’any 2017. 
 
SEGON.- Aprovar el conveni de col·laboració a signa Sàlvia Associació de Dones de 

Canet de Mar, en el marc de la subvenció nominativa per a l’any 2017;que es 
transcriu en cos d’aquesta resolució. 
 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 2.000,00 euros, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 40 23100 48304 del pressupost de l’exercici 2017 
(RC 11101). 

 

QUART.- Indicar als serveis de Tresoreria que procedeixin al pagament de la 
bestreta prevista en el text del conveni. 
 
CINQUÈ.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
SISÈ.- Notificar aquest acord a les persones interessades, a tots els efectes, i a la 

Intervenció i la Tresoreria municipals.” 
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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.  
•  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 
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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. 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 
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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. 
 

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, 
En data 29 de desembre de 2017 s’aprova l’atorgament de la subvenció nominativa a 

l’entitat SÀLVI ASSOCIACIÓ DE DONES  d’acord amb Decret d’alcaldia 1574/2017 de 
29 de desembre, corresponent a l’exercici 2017, per import de 2.000 €. 
L’esmentada resolució fou fiscalitzada favorablement per la Intervenció.  
 
Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que 
aquesta s’hagi produït i que sigui favorable. 

 
Consta informe de la cap d’àrea de Serveis Socials, de 20 de març de 2018, relatiu a 
la comprovació material efectuada. 
 
La comprovació material realitzada per l’òrgan gestor s’ha d’entendre sense perjudici 
de les facultats de control financer que té atribuïdes la Intervenció. 

 
Nota 1: (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 o justificants de les despeses derivades de l’activitat, fins a un import el doble de la 
subvenció atorgada; (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. 
Nota 2: √ = «correcte»; x = «amb incidències (veure observacions) 

 

Nom 
entitat 

NIF 
Projecte sol·licitud 

subvenció 

Data 

registre  
entrada 

comprovacions 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Sàlvia, 
Associació 
de Dones  

G62791066 

Promoure la 
participació i promoció 
de la dona sortides 
cultural , certament 
popular de poesia... 

31/01/2018 √ √ √ √ √ √ 
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Aquesta comprovació material efectuada pels serveis econòmics 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. El conveni regulador de la subvenció preveia 
l’atorgament ‘una bestreta de 100% de l’import previst. 
 

Tercer.- Acreditació en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, 
que el beneficiari es troba al corrent d'obligacions tributàries i davant la Seguretat 
Social i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament. 
 
L'article 88, apartat 4t del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, estableix: 
 

«4. A los efectos previstos en el artículo 34.5 de la Ley General de Subvenciones 
[procediment de despesa i pagament de les subvencions], la valoración del 
cumplimiento por el beneficiario de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social y de que no es deudor por resolución de procedencia de reintegro, así como su 
forma de acreditación, se efectuará en los mismos términos previstos en la Sección 
3.ª del Capítulo III del Título Preliminar de este Reglamento sobre requisitos para 

obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora. // No será necesario 
aportar nueva certificación si la aportada en la solicitud de concesión no ha rebasado 
el plazo de seis meses de validez. 
 
Quant al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, el 
Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, 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. 
 
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.» 
No s’escau en aquesta fase, atès que la liquidació de la subvenció no comporta 
pagament. 

 
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. 
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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.» 
 
Consta informe de la cap d’àrea de benestar social , que recull aquests extrems. 
 
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 
 

Primer.- En data 14 de març de 2018, consta en l’expedient el requeriment d’esmena 
de les justificacions als beneficiaris segons allò previst en art.71.2 RLGS. Consta a 
l’expedient l’aportació del document requerit. 
 
VI.- CONCLUSIONS 
 

S’informa FAVORABLEMENT la tramitació de l’expedient. 
 
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. 
 

De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Benestar Social, Gent 

Gran i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 

 

PRIMER.- Acceptar la justificació total presentada per Sàlvia Associació de Dones, 

corresponent a la subvenció nominativa de l’exercici 2017 del programa de 

benestar social, atorgada per Decret d’Alcaldia núm. 1574/2018 de 29 de 

desembre: 
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SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat/da. 

 

TERCER.- Comunicar als departaments d’Intervenció i Tresoreria. 

 

11.- APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A 

L’ENTITAT FUNDACIÓ PALAU I FABRE DE L’EXERCICI 2017. 

 

RELACIÓ DE FETS 

 

El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 29 de desembre de 2016, es va 

aprovar definitivament el pressupost municipal per l’exercici 2017, incloent entre 

d’altres la següent subvenció a l’entitat Fundació Palau i Febre. 
 

En data 29 de desembre de 2017, s’aprova per Decret d’Alcaldia núm. 1560/2017, 

el conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Canet de Mar i l’entitat Fundació 

Palau i Fabre, l’atorgament de la subvenció nominativa  amb el següent detall: 

  

La concessió de les esmentades subvencions establia com a data límit per a la 

justificació el 31 de gener de 2018 el qual ha de contenir com a mínim el següent 

contingut: 

 
a) Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, d’acord amb els termes 

subvencionats, sempre fets dins del període al que es 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 identificador 

del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, en el seu cas, de la data 
de pagament. 

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 o 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.  

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  Import atorgat 

Sàlvia, Associació 
de Dones 

G62791066 
Promoure la participació i promoció de la dona sortides 
cultural , certament popular de poesia... 

           2.000 € 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  
Import 
atorgat 

FUNDACIÓ PALAU I FABRE  G62923032 POESIA I + AL MUNICIPI 4.000,00 € 
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- No obstant l’establer 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 

* 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) La liquidació econòmica de l’activitat.  

f) 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.  
g)Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l'import i la procedència. 

 

En la data que es transcriu a continuació l’entitat va presentar per registre d’entrada 

d’aquest ajuntament la documentació acreditativa de la subvenció atorgada: 

 

Nom entitat NIF Projecte subvenció  
Data i Núm. de  
Registre Entrada 

FUNDACIÓ PALAU I 
FABRE  

G62923032 POESIA I + AL MUNICIPI 
368/2018 de 18 de 
gener 

 

Vist l’informe emès per la tècnica de Cultura de data 10 de juliol de 2018, amb les 

conclusions del punt segon que es transcriu a continuació:  

 
“Segon.- Atès que la subvenció nominativa per a la Fundació Palau i Fabre i el projecte 

del Festival de Poesia i + ha estat justificada correctament, es dona per tancat el 
conveni amb la Fundació Palau i Fabre de l’any 2017.” 

 

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 

NÚM. 125/2018 
 

ASSUMPTE: Aprovació de la justificació de la subvenció nominativa a l’entitat 
Fundació Palau i Fabre, corresponent al projecte poesia i + al municipi de  
l’exercici 2017. 
 
I.-RELACIÓ DE FETS 

 
En data 29 de desembre de 2017 es va atorgar una subvenció nominativa amb la 
següent part resolutiva: 
 

“PRIMER.- Avocar la competència per a l’aprovació del conveni a formalitzar entre 
la Fundació Palau i Fabre i l’Ajuntament de Canet de Mar per participar en les 

activitats organitzades per la Fundació i, concretament per implantar el Festival de 
Poesia i + al municipi de Canet de Mar. 
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SEGON.- Aprovar el conveni a formalitzar entre la Fundació Palau i Fabre i 
l’Ajuntament de Canet de Mar per participar en les activitats organitzades per la 
Fundació i, concretament per implantar el Festival de Poesia i + al municipi de Canet 
de Mar , que es transcriu en el cos d’aquesta resolució. 
 

TERCER.- Aprovar la despesa que suposa la signatura d’aquest conveni, amb càrrec 
a la partida 31 33400 48303 del pressupost vigent per a aquest 2017, de 4.000€ 
euros, (RC número 8266). 
 
QUART.- Facultar la senyora alcaldessa i el regidor de Cultura perquè signi tots els 
documents que es considerin necessaris per dur a terme aquesta resolució. 

 
CINQUÈ.- Notificar aquests acords a la Fundació Palau i Fabre, a la Intervenció i la 

Tresoreria.” 
 
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
A) Amb caràcter general: 

 

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

• Bases d'execució del pressupost municipal de l'exercici 2017. 

• Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 

2008, pel qual es dona aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei 
General Pressupostària, respecte a l’exercici de la funció interventora en règim de 
requisits bàsics.  
 

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.  
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• 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 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.» 
 



S/Amn 

 
54 

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 

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. 
 
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.  
 
En data 29 de desembre de 2017, per Decret d’alcaldia nuúm.1560/2017, s’aprova 

l’atorgament de la subvenció nominativa a l’entitat FUNDACIÓ PALAU I FABRE, 
corresponent a l’exercici 2017, per import de 4.000,00 €.  
 

L’esmentada resolució fou fiscalitzada favorablement per la Intervenció. 
 
Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que 

aquesta s’hagi produït i que sigui favorable.  
 
Consta informe del responsable tècnic de l’àrea gestora, de 10 de juliol de 2018, relatiu 
a la comprovació material efectuada. 
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La comprovació material realitzada per l’òrgan gestor s’ha d’entendre sense perjudici 
de les facultats de control financer que té atribuïdes la Intervenció. 

 
Nota 1: (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 o justificants de les despeses derivades de l’activitat, fins a un import el doble 
de la subvenció atorgada; (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. 
Nota 2: √ = «correcte»; x = «amb incidències (veure observacions) 

 

Aquesta comprovació material efectuada pels serveis econòmics 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. 

 
Segon.- En cas de realitzar-se pagaments a compte, que estiguin previstos en la 
normativa reguladora de la subvenció. El conveni regulador de la subvenció preveia 
l’atorgament d’una bestreta del 100% de l’import previst. 
 
Tercer.- Acreditació en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, 

que el beneficiari es troba al corrent d'obligacions tributàries i davant la Seguretat 
Social i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament. 
 
L'article 88, apartat 4t del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, estableix: 
 
«4. A los efectos previstos en el artículo 34.5 de la Ley General de Subvenciones 

[procediment de despesa i pagament de les subvencions], la valoración del 
cumplimiento por el beneficiario de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 

Social y de que no es deudor por resolución de procedencia de reintegro, así como su 
forma de acreditación, se efectuará en los mismos términos previstos en la Sección 
3.ª del Capítulo III del Título Preliminar de este Reglamento sobre requisitos para 
obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora. // No será necesario 
aportar nueva certificación si la aportada en la solicitud de concesión no ha rebasado 

el plazo de seis meses de validez. 
 
Quant al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, el 
Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 

Nom entitat NIF 
Projecte 

sol·licitud 
subvenció 

Data 
registre  
entrada 

comprovacions 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

FUNDACIÓ 
PALAU I 
FABRE  

G62923032 
POESIA I + AL 
MUNICIPI 

368/2018 
de 18 de 
gener 

√ √ √ √ √ √ 
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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. 

 
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.» 

 
No s’escau en aquesta fase, atès que la liquidació de la subvenció no comporta 

pagament. 
 
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.» 
 
Consta informe del tècnic de l’àrea que recull aquests extrems. 
 
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 FAVORABLEMENT la tramitació de l’expedient, 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 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

general de subvencions, quant al reintegrament de subvencions, els articles 91 i 
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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 Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Cultura, 

s’acorda per unanimitat: 

 

PRIMER.- Donar per correctament justificat els següent import corresponent a la 

subvenció nominativa atorgada a l’entitat Fundació Palau i Fabré, corresponent  a 

l’exercici 2017, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 1560/2017 de 29 de desembre. 

 

SEGON.-  Notificar el present acord a l’interessat i comunicar als departaments de 

Promoció Econòmica, Intervenció i Tresoreria. 

 

12.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DEL 13 AL 19 D’AGOST 

DE 2018 (NÚMEROS DEL 1165 AL 1174) 

 

Els membres assistents s’assabenten de la següent relació de Decrets: 

 

Núm. Data Títol 

DE1165/2018 13/08/2018 Decret execució garantia definitiva obres arranjament 
dels jardins de Vil·la Flora 

DE1166/2018 13/08/2018 Contracte aparcament plaça 397 

DE1167/2018 13/08/2018 Anul.lació Baixa d'Ofici – J M 

DE1168/2018 14/08/2018 Devolucions de fiances per obres 

DE1169/2018 14/08/2018 Decret aprovació contracte d'encàrrec tractament de 
dades personals 

DE1170/2018 14/08/2018 Contracte aparcament plaça 374 

DE1171/2018 14/08/2018 Contracte aparcament plaça 161 

DE1172/2018 16/08/2018 Aprovació IRPF mes de juliol 

DE1173/2018 16/08/2018 Aprovació justificants varis, manaments varis 

DE1174/2018 17/08/2018 Decret requeriment de garantia a Aytos Soluciones 

informáticas, SLU 

 

13.- ASSUMPTES PER VIA D’URGÈNCIA 

 

L’alcalde accidental, 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 

Nom entitat NIF Projecte subvenció  
Import 
atorgat 

FUNDACIÓ PALAU I FABRE  G62923032 POESIA I + AL MUNICIPI 4.000,00 € 
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declarada per unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en 

els termes següents. 

 

13.1.- JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ENTITAT COLLA 

DE REIS DE L’EXERCICI 2017 

 

RELACIÓ DE FETS 

 

El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 29 de desembre de 2016, es va 

aprovar definitivament el pressupost municipal per l’exercici 2017, incloent entre 

d’altres la següent subvenció a l’entitat Colla de Reis. 
 

En data 15 de novembre de 2017, s’aprova per Junta de Govern Local, el conveni 

de col·laboració entre l’ajuntament de Canet de Mar i l’entitat Associació Colla de 

Reis, el qual es va signar el 20 de novembre del mateix any, amb vigència fins el 

6 de gener de 2018, l’atorgament de la subvenció nominativa amb el següent 

detall: 

 

La concessió de les esmentades subvencions establia com a data límit per a la 

justificació el 28 de febrer de 2018 el qual ha de contenir com a mínim el següent 

contingut: 

 
a) Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, d’acord amb els termes 

subvencionats, sempre fets dins del període al que es 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 identificador 
del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, en el seu cas, de la data 
de pagament. 

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 o 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’establer 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. 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  
Import 
atorgat 

ASSOACIO COLLA DE REIS 
G66064767 
 

REALITZACIÓ CAVALCADA DE REIS 11.000,00 € 
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* Subministrament de begudes 
* 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 s’escau, informe 

d’auditoria (només en el cas de les obligades). 

 

En la data que es transcriu a continuació l’entitat va presentar per registre 

d’entrada d’aquest ajuntament la documentació acreditativa de la subvenció 

atorgada: 

 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  
Import 
atorgat 

Data i Núm. de  
Registre Entrada 

ASSOCIACIÓ 
COLLA DE REIS 

G66064767 
 

REALITZACIÓ CAVALCADA DE 
REIS 

11.000,00 € 
28/02/2018 1329/2018 

 

Vist l’informe emès per el responsable de l’Àrea de Festes de data 2 de març de 

2018,  

 
“Joan Lluís Vilà Fabregà, responsable de l’Àrea de Festes de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, comarca del Maresme, en relació a la justificació de subvencions en l’àmbit de 

festes, d’acord amb l’establert a la convocatòria 1/2017, emet el següent  
 
INFORME 
 

Primer.- Vist allò que es determina a l’Ordenança Municipal de Subvencions i a la base 
28 de les Bases d’execució del pressupost general de la Corporació per a l’exercici 
2017, que regula les normes generals per a l’atorgament de subvencions amb càrrec 
al pressupost municipal. 
 
Segon.- Atès que al pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2017 té 
assignació nominativa, entre altres, una subvenció per import de 11.000,00 € per a 

l’entitat “Comissió Cavalcada de Reis”, amb càrrec a la partida 32-33800-48300, per 
a la realització de la Cavalcada de Reis. 
 
Tercer.- Atès que en data 20 de novembre de 2017 es va aprovar el conveni de 
col·laboració entre l’Associació Colla de Reis i l’Ajuntament de Canet de Mar per a 
realitzar el muntatge de les carrosses, manteniment, preparació i realització de la 
cavalcada de Reis essent l’objecte d’aquest conveni instrumentar la subvenció 

nominativa de l’Ajuntament de Canet de Mar a l’Associació Colla de Reis de Canet de 
Mar per tal de satisfer les despeses del muntatge i realització de la Cavalcada de Reis 
de Canet de Mar. 
 
Quart.- Vista la documentació presentada per l’esmentada entitat en data 26 de febrer 
de 2018 i amb registre d’entrada 2018/1329 a mode de justificació de les activitats 

realitzades. 
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Cinquè.- Vist que es tracta de la justificació econòmica total de la subvenció de 
pagament anterior a l’activitat.  
 
Sisè.-Vist 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. 

 
Setè.- Vist 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.  
 
Vuitè.-   Vist que ha estat presentada dins del termini establert.   

 
Novè.- Vist i contrastat el contingut dels documents presentats. 

 
Desè.- Atès que segons la convocatòria, les documentacions seran estudiades i 
valorades per la regidoria corresponent. 
 
Conclusió 

 
Primer.- Considero acreditat que s’ha realitzat el fi públic pel qual es va atorgar la 
subvenció. 
 
Aquest és el meu informe que dono i signo a Canet de Mar a 2 de març de 2018. 

 

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

 
“El funcionari sotasignat, 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, emet el següent: 

 

INFORME DE FISCALITZACIÓ 
NÚM. 119/2018 

 
ASSUMPTE: JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ENTITAT 
COLLA DE REIS DE  L’EXERCICI 2017. 

 
I.-RELACIÓ DE FETS 
 
En data 15 de novembre de 2017 es va atorgar una subvenció nominativa amb la 
següent part resolutiva: 
 
 

 
“PRIMER.- Atorgar una subvenció nominativa en favor de l’ASSOCIACIÓ COLLA DE 
REIS per import de 11.000,00 euros, 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 es el següent: 
 

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa de 11.000,00 € 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 
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municipal.” 
 
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.  

• 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.  

• 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 dona 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 
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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. 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: 
 
«[...] 
 
2.-En la tramitació de les subvencions d’atorgament directe es comptabilitzarà 
simultàniament l’autorització i disposició de la despesa en el moment d’aprovar-se el 

conveni o resolució en virtut del qual s’atorga la subvenció. 
 
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. 
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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. 
 
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.  
 

En data 15 de novembre de 2017, per Junta de Govern Local, s’aprovà l’atorgament 
de la subvenció nominativa a l’entitat ASSOCIACIÓ COLLA DE REIS, corresponent a 
l’exercici 2017, per import de 11.000,00 €.  
 
L’esmentada resolució fou fiscalitzada favorablement per la Intervenció. 
 
Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que 

aquesta s’hagi produït i que sigui favorable.  
 
Consta informe del responsable tècnic de l’àrea gestora, de 2 de març de 2018, relatiu 
a la comprovació material efectuada. 
 
La comprovació material realitzada per l’òrgan gestor s’ha d’entendre sense perjudici 
de les facultats de control financer que té atribuïdes la Intervenció. 

 

Nom entitat NIF 
Projecte 

sol·licitud 
subvenció 

Data 
registre  
entrada 

comprovacions 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ASSOCIACIÓ 
COLLA DE 
REIS 

G66064767 REALITZACIÓ 
CAVALCADA DE 
REIS 

26/02/2018 √ √ √ X X √ 
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Nota 1: (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 o justificants de les despeses derivades de l’activitat, fins a un import el doble de la 
subvenció atorgada; (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. 
Nota 2: √ = «correcte»; x = «amb incidències (veure observacions) 
 

S'ha pogut verificar  10.964,31 € de despeses correctament justificades, de les 
10.997,46 € que han justificat donant de diferència 33,15 €. 
 
A més, l’import anterior s’ha d’afegir la quantitat de 2.54 € no justificada per l’entitat. 

 
Les despeses que no es consideren elegibles son les següents: 

 

Tiquet núm.  Import  Concepte 

A-2057 4,95 Begudes alcohòliques 

937845 3,90 Begudes alcohòliques 

046857 3,30 
Begudes alcohòliques 

Varis 21,00 
Despeses bancàries  

 
Aquesta comprovació material efectuada pels serveis econòmics s’ha d’entendre sense 
perjudici de les facultats de control financer que té atribuïdes la Intervenció. 
 
4.2.-Aspectes específics 
 

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. 
 

Segon.- En cas de realitzar-se pagaments a compte, que estiguin previstos en la 
normativa reguladora de la subvenció. El conveni regulador de la subvenció preveia 
l’atorgament d’una bestreta del 100% de l’import previst. 

 
Tercer.- Acreditació en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, 
que el beneficiari es troba al corrent d'obligacions tributàries i davant la Seguretat 
Social i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament. 
 
L'article 88, apartat 4t del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, estableix: 

 
«4. A los efectos previstos en el artículo 34.5 de la Ley General de Subvenciones 
[procediment de despesa i pagament de les subvencions], la valoración del 
cumplimiento por el beneficiario de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social y de que no es deudor por resolución de procedencia de reintegro, así como su 
forma de acreditación, se efectuará en los mismos términos previstos en la Sección 

3.ª del Capítulo III del Título Preliminar de este Reglamento sobre requisitos para 

obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora. // No será necesario 
aportar nueva certificación si la aportada en la solicitud de concesión no ha rebasado 
el plazo de seis meses de validez. 
 
Quant al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, el 
Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, 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 
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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. 
 
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.» 
 
No s’escau en aquesta fase, atès que la liquidació de la subvenció no comporta 
pagament. 

 
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.» 

Consta informe del tècnic de l’àrea que recull aquests extrems. 
 
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 consta en l’expedient que s’hagi requerit esmena de les justificacions als 
beneficiaris segons allò previst en art.71.2 RLGS. 
 
VI.- CONCLUSIONS 
 
S’informa FAVORABLEMENT la tramitació de l’expedient. 
 

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, 
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De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Festes i Joventut, 

s’acorda per unanimitat: 

 

PRIMER.- Donar per correctament justificat el següent import corresponent a la 

subvenció nominativa atorgada a l’ASSOCIACIÓ COLLA DE REIS per l’exercici 2017. 
 

 

SEGON.- Incoar expedient de reintegrament del import concedit per acord de la 

Junta de Govern de 31 d’octubre de 2017, i que no s'han justificat correctament, 

segons el següent detall:  
 

 

TERCER - Concedir a l’ entitat beneficiària inclosa en el  reintegrament un termini 

de 15 dies per efectuar al·legacions o aportar els documents que estimi oportuns. 
 

QUART.- Notificar el present acord a l’entitat beneficiària. 

 

CINQUÈ.- Comunicar als departaments Festes, Intervenció i Tresoreria. 

 

13.2.- APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA PER  LA ESCOLA DE 

MUSICA CANET PRO MUSICA PEL CURS  2017-2018 

 

RELACIÓ DE FETS 

 

El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 13 de febre de 2018, es va aprovar 

definitivament el pressupost municipal per l’exercici 2018, incloent entre d’altres la 

següent subvenció a l’entitat Escola de Musica Canet Pro Musica. 

 

Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia num. 744/2018 de 5 de juliol es va aprovar 

el conveni de col·laboració amb Escola de Musica Canet de Pro Musica, curs 2017-

2018, el qual es va signar el 6 de juny de 2018, amb vigència des de l’1 de setembre 

de 2017 al 30 de juny de 2018, amb el següent detall: 

 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  
Import 
atorgat 

Bestreta 

ESCOLA DE MUSICA 
CANET PRO MUSICA 

G58881327 CURS 2017-2018 25.000€ 12.500 € 

 

La concessió de l’esmentada subvenció establia com a data límit per a la justificació 

el 30 de setembre de 2018, el qual ha de contenir com a mínim el següent 

contingut: 

 

El conveni de col·laboració regula en la clàusula vuitena punt 10,  la forma i termini 

Nom entitat NIF 
Projecte sol·licitud 
subvenció  

Import 
atorgat 

Import justificat 
correctament 

Import a 
reintegrar 

ASSOCIACIÓ 
COLLA DE REIS 

G66064767 
 

REALITZACIÓ 
CAVALCADA DE REIS 

11.000,00 € 10.964.31 € 35.69€ 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  
Import a 
reintegrar 

ASSOCIACIÓ COLLA DE 
REIS 

G66064767 
 

REALITZACIÓ CAVALCADA DE REIS 35.69 € 
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de justificació en els següents termes: 

 
10. La justificació de la subvenció del curs 2017-2018 s’haurà de lliurar abans del 30 de 
setembre de 2018.  

La justificació es regirà per allò que es disposa a l’article 19 de l’ordenança municipal de 
subvencions. Serà necessari aportar la documentació següent: 

a) Una memòria de l’activitat, justificativa del compliment de les condicions 
imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades 
i dels resultats obtinguts. 
b) Una memòria econòmica, justificativa del cost de les activitats realitzades, que 

contindrà: 
- Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació 
del proveïdor o creditor i del document, el seu import, la data d’emissió i, si escau, 
la data de pagament. Quan escaigui, s’indicaran les desviacions sobre el pressupost 

inicial. 
- Originals o còpia compulsada de les factures o dels documents de valor probatori 
equivalent als que s’esmenten al punt anterior i, si escau, la documentació 

acreditativa del pagament. 
- Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la procedència. 
  - Una còpia de la totalitat dels rebuts per ingressos que CPM hagués meritat  en 
concepte de matrícules de l’alumnat i resta de quotes mensuals que donen accés a 
l’impartiment de les diferents lliçons de música i altres. 
- Si escau, la carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no 

aplicats, així com dels interessos que se’n derivin. 
c) Un exemplar de la documentació i/o del material de difusió que s’hagi 
 editat en relació amb l’activitat. 

 

En la data que es transcriu a continuació l’entitat va presentar per registre 

d’entrada d’aquest ajuntament la documentació acreditativa de la subvenció 

atorgada: 

 

Nom entitat NIF 
Projecte sol·licitud 
subvenció  

Import 
atorgat 

Data i Núm. 
de  
Registre 
Entrada 

ESCOLA DE MUSICA 
CANET PRO MUSICA 

G58881327 CURS 2017-2018 25.000,00 € 
4722/2018 
  04-07-2018 

 

Vist l'informe emès per la tècnica d’Educació, de data 13 de juliol de 2018, 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 del conveni de col·laboració amb l’Escola de 
Música Canet Pro Música, aprovat per la resolució DE0744/2018 de data 5 de juny de 

2018, signat en data 6 de juny de 2018, emet el següent: 

 
INFORME 
 
Primer.- Vist l’objecte del conveni amb l’entitat Canet Pro Música per tal d’establir les 
línies de col·laboració entre l’entitat i l’Ajuntament de Canet de Mare per tal de facilitar 
l’impartiment d’ensenyament musicals i la vinculació de l’activitat musical a l’entorn 

social i cultural. 
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Atès que al pacte quart del conveni relatiu als compromisos i les obligacions que 
assumeix l’entitat Canet Pro Musica, s’estableix un nombre mínim d’alumnes inscrits 
de 184 per tal de complir la ràtio de la UE relatiu a la participació dels alumnes en 
ensenyaments musicals. 
 
Vist que al pacte cinquè s’estableix que l’entitat col·laborarà  amb l’entorn social i 

cultural, concretament amb els diferents centres d’ensenyament del municipi establint 
projectes i activitats compartits, amb l’organització de jornades de portes obertes 
audicions públiques i concerts públics i gratuïts, així com en la participació de diferents 
actes que caire cultural que l’Ajuntament de Canet pugui organitzar i que en sol·liciti 
la col·laboració. 
 

Atès que al pacte vuitè del conveni s’estableixen els aspectes econòmics del conveni 
en els quals l’Ajuntament de Canet de Mar garanteix a l’entitat Canet Pro Música les 

aportacions següents: 
 
- Disposició de l’immoble      29.160,00 € 
- Electricitat, calefacció i manteniment normatiu              4.200,00 € 
- Subvenció econòmica màxima              25.000,00 € 

 
Concretament el punt 8.10 del conveni estableix el termini màxim de justificació fins 
al  30 de setembre de 2018 i la documentació justificativa següent: 
 
a) Una memòria de l’activitat, justificativa del compliment de les condicions imposades 
en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels 
resultats obtinguts. 

b) Una memòria econòmica, justificativa del cost de les activitats realitzades, que 
contindrà: 
 
- Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació 
del proveïdor o creditor i del document, el seu import, la data d’emissió i, si escau, la 
data de pagament. Quan escaigui, s’indicaran les desviacions sobre el pressupost 

inicial. 
- Originals o còpia compulsada de les factures o dels documents de valor probatori 
equivalent als que s’esmenten al punt anterior i, si escau, la documentació acreditativa 
del pagament. 
- Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import i la procedència. 
  - Una còpia de la totalitat dels rebuts per ingressos que CPM hagués meritat en    

concepte de matrícules de l’alumnat i resta de quotes mensuals que donen accés a 
l’impartiment de les diferents lliçons de música i altres. 
- Si escau, la carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no 
aplicats, així com dels interessos que se’n derivin. 
c) Un exemplar de la documentació i/o del material de difusió que s’hagi editat en 
relació amb l’activitat. 
 

Segon.- Vista la documentació presentada per l’ entitat a mode de justificació, amb 
registre d’entrada núm. 4722: 
 

-Relació de les assignatures impartides amb indicació del nivell, durada i nombre 
d’alumnes, en què es comptabilitza 207 alumnes. 
 

• Programa Música i Moviment  44 alumnes 
• Nivell Bàsic i avançat  61 alumnes 
• Música a mida   101 alumes 

 
-Memòria de les activitats dels curs 2017-2018: audicions a l’escola i concerts i 
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activitats musicals fetes al municipi i en col·laboració amb altres entitats. 
 
-Un exemplar fotocopiat dels cartells i documentació gràfica que ha generat les 
diferents activitats en què consta la col·laboració de l’Ajuntament. 
 
-Compte de pèrdues i guanys i balanç de situació del període 1 de juliol de 2017 a 30 

de juny de 2018. 
 
-Certificat d’estar al corrent en les obligacions de Seguretat Social 
 
-Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries. 
 

-Moviments bancaris al compte de l’entitat de juliol de 2017 a 29 de juny de 2018 
 

-Certificat de la persona responsable de l’entitat relatiu als ingressos rebuts en 
concepte de matrícules i quotes mensuals durant el curs 2017-2018. 
 
-Còpia de quatre factures per import de 655€ emeses per l’entitat 
 

-Relació de les despeses del període 1 de juliol de 2017 a 30 de juny de 2018 per 
import de 9.225,48€ acompanyada de les factures corresponents. 
 
Tercer.- Vist que la documentació ha  estat presentada dins del termini establert . 
 
Conclusió 
 

Considerem acreditat que s’ha realitzat l’objecte pel qual es va atorgar el conveni amb 
l’Escola de Música de Canet Pro Musica per tal de facilitar l’impartiment 
d’ensenyaments musicals a la ciutadania i la vinculació de l’activitat de música amb 
l’entorn social i cultural.  
 
S’acredita tanmateix que es compleix la ràtio de 184 alumnes establerta al pacte quart 

del conveni de col·laboració i no se supera el límit econòmic establert al pacte 8.6. 
 
Pel que fa a la memòria justificativa presentada, tot i que es considera suficient, 
s’emplaça a l’entitat a ampliar el detall de la informació dels diversos programes. 
 
En relació a les activitats de col·laboració amb l’entorn social es vol destacar la profusió 
d’activitats que l’entitat, a través de l’escola, duu a terme ja sigui organitzades per 

ella mateixa i obertes a la població com en col·laboració amb altres entitats i amb 
l’ajuntament. No queda registrat que s’hagi dut a terme o fet activitats en col·laboració 
amb altres centres educatius del municipi.  
 
Per tot això, proposem que l’àrea d’Intervenció procedeixi al pagament íntegre de 
l’import del conveni, a l’espera del resultat de la revisió de la part econòmica de la 
subvenció.  

 
Aquest és l’informe que dono, signo i derivo a criteri superior. 
 

Vist l'informe de l'interventor, que es transcriu a continuació,  
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“El funcionari sotasignat, 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, emet el següent: 

 
INFORME DE FISCALITZACIÓ 

NÚM. 128/2018 

 
ASSUMPTE: Liquidació de la subvenció nominativa Escola de Musica Canet Pro 
Music, curs 2017-2018.  
 
I.-RELACIÓ DE FETS 
 

En data 5 de juny de 2018 es va atorgar una subvenció nominativa amb la següent 
part resolutiva: 

 
“PRIMER.- Avocar de forma puntual la competència als efectes exclusius d’adoptar 
aquest acord. 
 
SEGON.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar amb Canet Pro Música per 

regular les ínies de col·laboració mútua. 
 
TERCER.- Convalidar les activitats dutes a terme per l’Escola de Música de Canet 
Pro Música durant el curs 2017-2018 perquè es tinguin en compte en el marc del 
conveni present. 
 
QUART.- Autoritzar i disposar la despesa que suposa la signatura d’aquest conveni, 

amb càrrec a la partida 51 32620 48300 del pressupost vigent per aquest 2018 AD 
núm. 22018002033. 
 
CINQUÈ.- Reconèixer l’obligació per import de 12.500€ 
 
SISÈ.- Facultar la senyora alcaldessa per signar tots els documents que siguin 

necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
SETÈ.- Notificar aquests acords a les persones interessades a tots els efectes.” 
 

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.  
• 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, 
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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 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. 
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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. 
 

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 
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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, 
En data 5 de juny de 2018 s’aprova l’atorgament de la subvenció nominativa a l’entitat 

ESCOLA DE MUSICA CANET PRO MUSICA d’acord amb Decret d’alcaldia 744/2018 de 
5 de juliol, corresponent a l’exercici 2018, per import de 25.000 €. 
L’esmentada resolució fou fiscalitzada favorablement per la Intervenció.  
 
Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que 
aquesta s’hagi produït i que sigui favorable. 

Consta informe de la tècnica d’educació, de 13 de juliol de 2018, relatiu a la 
comprovació material efectuada. 

 
La comprovació material realitzada per l’òrgan gestor s’ha d’entendre sense perjudici 
de les facultats de control financer que té atribuïdes la Intervenció. 
 

Nom entitat NIF Projecte 
sol·licitud 
subvenció  

Data 
registre 
entrada 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ESCOLA DE 
MUSICA CANET 
PRO-MÚSICA 

G58881327 CURS 2017-
2018 

04/07/2018 √ √ √ X √ √ 

Nota 1: (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 o justificants de les despeses derivades de l’activitat, fins a un import el 
doble de la subvenció atorgada; (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. 
Nota 2: √ = «correcte»; x = «amb incidències (veure observacions) 
 

S'ha pogut verificar 8.053,42 € de despeses correctament justificades, de les 9.093,18 € 

que han justificat donant de diferència 1.039,76 €. 
 

A més, l’import anterior s’ha d’afegir la quantitat de 15.906,82 € no justificada per l’entitat. 
 
Les despeses subvencionables han d’haver estat realitzades durant el període de vigència 
del conveni, és a dir, el termini comprès entre l’1 de setembre de 2017 al 30 de juny de 
2018. 
 
A més, les depeses de personal s’han de justificar amb els corresponents full de nòmina, 

acompanyats dels TC 1 i 2 de la Seguretat Social. 
 
Les despeses que no es consideren elegibles son les següents: 
 

Tiquet núm.  Import  Concepte 

Varis  929,12 Despeses mes de juliol 

A/1307/17 110,64 Despesa mes d’agost 

 
Aquesta comprovació material efectuada pels serveis econòmics s’ha d’entendre sense 
perjudici de les facultats de control financer que té atribuïdes la Intervenció. 
 
Aquesta comprovació material efectuada pels serveis econòmics s’ha d’entendre sense 

perjudici de les facultats de control financer que té atribuïdes la Intervenció. 
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4.2.-Aspectes específics 
 
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.  
 
Tercer.- Acreditació en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, 
que el beneficiari es troba al corrent d'obligacions tributàries i davant la Seguretat 

Social i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament. 
 

L'article 88, apartat 4t del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, estableix: 
 
«4. A los efectos previstos en el artículo 34.5 de la Ley General de Subvenciones 
[procediment de despesa i pagament de les subvencions], la valoración del 

cumplimiento por el beneficiario de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social y de que no es deudor por resolución de procedencia de reintegro, así como su 
forma de acreditación, se efectuará en los mismos términos previstos en la Sección 
3.ª del Capítulo III del Título Preliminar de este Reglamento sobre requisitos para 
obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora. // No será necesario 
aportar nueva certificación si la aportada en la solicitud de concesión no ha rebasado 
el plazo de seis meses de validez. 

 
Quant al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, el 
Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, 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. 
 
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 certificació d’estar al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social a 2 de juliol 
de 2018. 
 
Consta certificat acreditatiu  de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributaries 

de data 11 de maig de 2018. 
 
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: 
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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.» 
Consta informe de la tècnica d’ensenyament, de data, 13 de juliol de 2018 que recull 

aquests extrems. 
 

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 FAVORABLEMENT la tramitació de l’expedient. 
 
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, 
 

De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Urbanisme i Educació, 

s’acorda per unanimitat: 

 

PRIMER.- Donar per correctament justificat el següent import corresponent a la 

subvenció nominativa atorgada a l’ASSOCIACIÓ ESCOLA DE MUSICA CANET PRO 

MUSICA per al curs 2017-2018. 
 

 

SEGON.- Incoar expedient de revocació parcial i de reintegrament del import 

concedit per Decret d’Alcaldia núm. 744/2018 de 5 de juny, i que no s'han justificat 

correctament, segons el següent detall:  
 

Nom entitat NIF 
Projecte sol·licitud 
subvenció  

Import 
atorgat 

Import 
justificat 
correctament 

Import a 
revocar 

ESCOLA DE 
MUSICA CANET 
PRO MUSICA 

G58881327 CURS 2017-2018 25.000,00 €     8.053,42 € 16.946.58 € 
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TERCER - Concedir a l’ entitat beneficiària inclosa en el  reintegrament un termini 

de 15 dies per efectuar al·legacions o aportar els documents que estimi oportuns. 

 

QUART.- Notificar el present acord a l’entitat beneficiària. 

 

CINQUÈ.- Comunicar als departaments Educació, Intervenció i Tresoreria. 

 

13.3.- APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A 

L’ENTITAT ASSOCIACIÓ COLLA GEGANTERA DE CANET DE MAR DE 

L’EXERCICI 2017. 

 

RELACIÓ DE FETS 

 

El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 29 de desembre de 2016, es va 

aprovar definitivament el pressupost municipal per l’exercici 2017, incloent entre 

d’altres la següent subvenció a l’entitat Associació Colla Gegantera de Canet de 

Mar. 
 

En data 11 d’octubre de 2017, la Junta de Govern Local, aprova el conveni de 

col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i l’entitat Associació Colla 

Gegantera de Canet de Mar, l’atorgament de la subvenció nominativa  amb el 

següent detall: 

 

La concessió de les esmentades subvencions establia com a data límit per a la 

justificació el 31 de gener de 2018 el qual ha de contenir com a mínim el següent 

contingut: 

 
a) Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, d’acord amb els termes 

subvencionats, sempre fets dins del període al que es 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 

identificador del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, en el 
seu cas, de la data de pagament. 

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.  

Nom entitat NIF 
Projecte sol·licitud 
subvenció  

Import a 
revocar 

Import a 
reintegrar 

ESCOLA DE MUSICA 
CANET PRO MUSICA 

G58881327 CURS 2017-2018 16.946,58 € 4.446.58 € 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  
Import 
atorgat 

ASSOCIACIÓ COLLA 
GEGANTERA DE CANET DE 
MAR 

G66410853 REALITZACIÓ SORTIDES COLLA  1.300,00 € 
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- 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 o 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’establer 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 
* 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) La liquidació econòmica de l’activitat.  
f) 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.  

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

 

En la data que es transcriu a continuació l’entitat va presentar per registre d’entrada 

d’aquest ajuntament la documentació acreditativa de la subvenció atorgada: 

 

Nom entitat NIF Projecte subvenció  
Data i Núm. de  
Registre Entrada 

ASSOCIACIÓ COLLA 
GEGANTERA DE CANET 
DE MAR 

G66410853 REALITZACIÓ SORTIDES COLLA  
753/2018  de 1 de 
febrer 

 

Vist l’informe emès per la tècnica de Cultura de data 10 de juliol de 2018, que es 

transcriu a continuació:  
 

“Mercè Valls Melendres, tècnica de Cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació 
a la justificació de la subvenció nominativa de la Colla de Geganters de canet de Mar 
de l’any 2017, emet el següent: 
 
INFORME 

 
Primer.- La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 11 d’octubre va prendre 
l’acord d’aprovar el conveni de col·laboració amb la Colla de Geganters de Canet de 

Mar per realitzar les sortides amb els gegants propietat de l’Ajuntament de Canet de 
Mar: Guillem de Montferrer i Agnès de l’Aubó, que instrumentalitza la subvenció 
nominativa per aquesta entitat.  
 

Segon.- Vist allò que es determina a la clàusula tercera del conveni en referència a la 
justificació de la subvenció segons la qual cal presentar la següent documentació: 
 
-Memòria detallada (l’ajuntament proporciona un  model) 
-Exemplar que acrediti la publicitat de l’acte 
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-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 en data 1 de febrer de 2018 l’Associació de Geganters de Canet de 
Mar amb NIF: 38.834.906-G va presentar la justificació de la subvenció amb els models 
proporcionats per l’Ajuntament de Canet i la documentació justificativa de les despeses 

generades per les sortides dels gegants.  
 

Quart.- Atès que la tècnica que subscriu l’informe ha fet un seguiment de les sortides 
dels Gegants de Canet durant l’any 2017 i que un cop valorada la documentació 
s’observen dos defectes irresolubles, que són: 
 
-Lliurament de la justificació de la subvenció el dia 1 de febrer. El termini estava 

establert en el dia 31 de gener.  
-Les dues factures justificatives de les despeses de transport tenen data de 31 de 
gener de 2018. 
 
Cinquè.- Preguntada l’entitat pel defecte de la data de les factures ens explica que el 
transportista ha realitzat el transport tot l’any sense cobrar esperant que l’ajuntament 
fes efectiu el pagament de la subvenció per tal de no anticipar el pagament de l’IVA. 

 
Sisè.- Que el pagament del conveni aprovat l’11 d’octubre de 2017 es va realitzar el 
divendres 29 de desembre de 2017 mitjançant un xec. 
 
Vista la documentació presentada i les consideracions següents la tècnica que subscriu 
l’informe dona per tancat el conveni de col·laboració amb la Colla Gegantera de Canet 

de Mar de l’any 2017. 
 
Aquest és el meu informe que dono, signo i derivo a criteri superior. 

 

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 

NÚM. 127/2018 
 

ASSUMPTE: Aprovació de la justificació de la subvenció nominativa a l’entitat 
Associació Colla Gegantera de Canet de Mar, corresponent al projecte 
realització de sortides per  l’exercici 2017. 
 

I.-RELACIÓ DE FETS 

 
En data 11 d’octubre de 2017 es va atorgar una subvenció nominativa amb la següent 
part resolutiva: 
 

«PRIMER.- Atorgar una subvenció nominativa en favor de la Colla Geganters de 
Canet de Mar per import de 1.300€ per a les sortides i activitats amb els Gegants 
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de Canet (Guillem i Agnès) de l’any 2017, i aprovar el corresponent conveni de 
col·laboració el text del qual és el següent: 
 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa de 1.300€ amb càrrec a la partida 
pressupostària 31.33000.48302 de la qual s’ha realitzat la retenció de crèdit 
corresponent. 

 
TERCER.-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. 
 
QUART.- Facultar l'alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari 

per fer efectius els acords precedents. 
 

CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució als interessats, a la intervenció i la tresoreria 
municipal.” 
 

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 municipal de l'exercici 2017. 

• 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 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. 
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• 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 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: 
 
«[...] 
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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. 

 
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.  
En data 11 d’octubre de 2017, la Junta De Govern Local va aprovar l’atorgament de la 
subvenció nominativa a l’entitat ASSOCIACIÓ COLLA GEGANTERS DE CANET DE MAR, 
corresponent a l’exercici 2017, per import de 1.300,00 €.  
 
L’esmentada resolució fou fiscalitzada favorablement per la Intervenció. 
 

Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que 
aquesta s’hagi produït i que sigui favorable.  
 

Consta informe del responsable tècnic de l’àrea gestora, de 10 de juliol de 2018, relatiu 
a la comprovació material efectuada. 
 

La comprovació material realitzada per l’òrgan gestor s’ha d’entendre sense perjudici 
de les facultats de control financer que té atribuïdes la Intervenció. 
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Nota 1: (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 o justificants de les despeses derivades de l’activitat, fins a un import el doble 
de la subvenció atorgada; (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. 
Nota 2: √ = «correcte»; x = «amb incidències (veure observacions) 

 

Les factures presentades tenen data de 2018. El conveni té vigència fins a 31 de 
desembre de 2017, per tant, no es poden considerar despesa elegible.  
 

Aquesta comprovació material efectuada pels serveis econòmics s’ha d’entendre 
sense perjudici de les facultats de control financer que té atribuïdes la Intervenció. 
 
4.2.-Aspectes específics 
 
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. 
 
Segon.- En cas de realitzar-se pagaments a compte, que estiguin previstos en la 
normativa reguladora de la subvenció. El conveni regulador de la subvenció preveia 
l’atorgament d’una bestreta del 100% de l’import previst. 

 
Tercer.- Acreditació en la forma establerta en la normativa reguladora de la 

subvenció, que el beneficiari es troba al corrent d'obligacions tributàries i davant la 
Seguretat Social i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament. 
 
L'article 88, apartat 4t del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, estableix: 
 

«4. A los efectos previstos en el artículo 34.5 de la Ley General de Subvenciones 
[procediment de despesa i pagament de les subvencions], la valoración del 
cumplimiento por el beneficiario de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social y de que no es deudor por resolución de procedencia de reintegro, 
así como su forma de acreditación, se efectuará en los mismos términos previstos en 
la Sección 3.ª del Capítulo III del Título Preliminar de este Reglamento sobre 
requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora. // No 

será necesario aportar nueva certificación si la aportada en la solicitud de concesión 
no ha rebasado el plazo de seis meses de validez. 

 
Quant al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, el 
Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, 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 

Nom entitat NIF 
Projecte 

sol·licitud 
subvenció 

Data 
registre  
entrada 

comprovacions 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ASSOCIACIÓ 
COLLA 
GEGANTERA 
DE CANET DE 
MAR 

G66410853 
REALITZACIÓ 
SORTIDES COLLA  

753/2018 
de 1 de 
febrer 

√ √ √ x √ x 
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supòsits en què la presentació de declaració responsable substituirà a les 
certificacions. 
 
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.» 
 
No s’escau en aquesta fase, atès que la liquidació de la subvenció no comporta 
pagament. 
 

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.» 
 

Consta informe del tècnic de l’àrea que recull aquests extrems. 
 
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 
 
La justificació ha estat presentada en data 1 de febrer de 2018, fora de termini. 
 
VI.- CONCLUSIONS 
 

S’informa DESFAVORABLEMENT la tramitació de l’expedient amb OBJECCIÓ FISCAL 
no suspensiva, pels compliments assenyalats en els apartats 4.1, setè, d’acord amb 
allò previst en l’article 216.2 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 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

general de subvencions, quant al reintegrament de subvencions, els articles 91 i 
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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 Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Cultura, s’acorda per 

unanimitat: 

 

PRIMER.- Donar per correctament justificat els següent import corresponent a la 

subvenció nominativa atorgada a l’entitat Associació Colla Gegantera de Canet de 

Mar, corresponent  a l’exercici 2017, mitjançant acord de Junta de Govern Local de 

11 d’octubre de 2017. 

 

SEGON.-  Notificar el present acord a l’interessat.  

 

TERCER.- Comunicar als departaments de Promoció Econòmica, Intervenció i 

Tresoreria. 

 

13.4.- APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A 

L’ENTITAT ASSOCIACIÓ DEFENSA FORESTAL - ADF VALLALTA EXERCICI 

2017. 

 

RELACIÓ DE FETS 

 

El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 29 de desembre de 2016, es va 

aprovar definitivament el pressupost municipal per l’exercici 2017, incloent entre 

d’altres la següent subvenció a l’entitat Associació Defensa Forestal – ADF Vallalta. 
 

En data 13 de setembre de 2017, la Junta de Govern Local, aprova el conveni de 

col·laboració entre l’ajuntament de Canet de Mar i l’entitat Associació Defensa 

forestal – ADF Vallalta, l’atorgament de la subvenció nominativa  amb el següent 

detall: 

 

  

La concessió de les esmentades subvencions establia com a data límit per a la 

justificació el 31 de gener de 2018 el qual ha de contenir com a mínim el següent 

contingut: 

 

 Memòria explicativa del desenvolupament de les activitats. 

 Justificació econòmica que es composarà dels següents documents: 

Nom entitat NIF Projecte subvenció  
Import 
atorgat 

ASSOCIACIÓ COLLA 
GEGANTERA DE CANET DE 
MAR 

G66410853 REALITZACIÓ SORTIDES COLLA  1.300,00 € 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  
Import 
atorgat 

ASSOCIACIÓ DEFENSA 
FORESTAL – ADF VALLATA 

G64198245 

ACTUACIONS DE PREVENCIÓ 
FORESTAL, VIGILÀNCIA, 
INFORMACIÓ I EXTINCIÓ 
D’INCENDIS FORESTAL. 

2.000,00 € 
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✓ Relació de les despeses amb identificació del proveïdor, descripció del 

servei o activitat, import i data de la factura. 

✓ Factures original o còpies compulsades de les despeses realitzades que 

hauran de contenir els requisits establerts en el Reial Decret 1496/2003 

sobre obligacions de facturació. 

✓ Estat de comptes corresponent amb indicació d’altres ajuts, ingressos o 

aportació amb especificació de la quantia i procedència. 

✓  

En la data que es transcriu a continuació l’entitat va presentar per registre d’entrada 

d’aquest ajuntament la documentació acreditativa de la subvenció atorgada: 

 

Nom entitat NIF Projecte subvenció  
Data i Núm. de  
Registre Entrada 

ASSOCIACIÓ DEFENSA 
FORESTAL – ADF 
VALLATA 

G64198245 

ACTUACIONS DE PREVENCIÓ 
FORESTAL, VIGILÀNCIA, 
INFORMACIÓ I EXTINCIÓ 
D’INCENDIS FORESTAL. 

30/01/2018 

 

Vist l’informe emès per la tècnica de Medi Ambient de data 20 de juliol de 2018, que 

es transcriu a continuació:  
 

“N’Helena Estevan de Hériz, tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, comarca del Maresme, en relació a la justificació de subvenció a l’ADF Vallalta de 
l’any 2017, emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- Vist allò que es determina al Conveni de col·laboració entre l’ADF Vallalta i 

l’Ajuntament de Canet de Mar per a les tasques de prevenció i extinció d’incendis 
forestals per l’any 2017, aprovat per la Junta de Govern Local en data 13 de setembre 

de 2017. 
 
Segon.- Atès que l’Ajuntament va aprovar una subvenció nominativa a l’ADF Vallalta 
de 2.000,00 € per l’exercici 2017. 

 
Tercer.- Vista la documentació justificativa lliurada per l’ADF Vallalta mitjançant 
correu electrònic en data 2 de febrer de 2018 i per correu postal en data 8 de juny de 
2018. 
 
CONCLUSIÓ 
 

Valorada la documentació lliurada per l’ADF Vallalta i comprovada la seva idoneïtat 
segons Conveni subscrit entre l’Ajuntament de Canet de Mar i l’ADF Vallalta, informo 
que, tot i rebuda amb posterioritat a la data indicada en el conveni, segueix les 
prescripcions establertes i en dono el vist-i-plau per tal que es procedeixi a donar per 
justificada la subvenció amb els efectes oportuns que escaigui. 
 
Tot el qual s’informa a aquest Ajuntament per a que procedeixi segons superior criteri. 

 

Vist l'informe de l'interventor, que es transcriu a continuació,  
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“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 
NÚM. 129/2018 

 
ASSUMPTE: Aprovació de la justificació de la subvenció nominativa a l’entitat 
Associació Defensa Forestal – ADF Vallalta, corresponent al projecte tasques 
de prevenció i extinció d’incendis forestals, exercici 2017. 
 
I.-RELACIÓ DE FETS 

 
En data 13 setembre de 2017 es va atorgar una subvenció nominativa amb la següent 

part resolutiva: 
 

“PRIMER.- Aprovar el conveni que es transcriu a la part expositiva d’aquesta 
proposta, a signar entre l’Ajuntament de Canet de Mar i l’ADF Vallalta per dur a 
terme tasques de prevenció, informació, vigilància i extinció d’incendis forestals al 

municipi. 
 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa de 2.000 euros amb càrrec a la partida 
pressupostària 22 17230 48300 del vigent pressupost ordinari per a l’any 2017 (RC 
número 6625). 
 
TERCER.- Instar a l’òrgan competent a efectuar el pagament de la bestreta del 

100 per 100 de l’import de la subvenció en el termini de 30 dies des de la 
formalització del conveni, segons allò previst en la clàusula cinquena del conveni. 
 
QUART.- Nomenar el tècnic de l’Àrea de Medi Ambient representant de 
l’Ajuntament de Canet de Mar en la comissió de seguiment d’aquest conveni. 
 

CINQUÈ.- Facultar la senyora alcaldessa per signar tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 

 
SISÈ.- Notificar aquests acords a l’ADF Vallalta, a Intervenció i a Tresoreria, a tots 
els efectes.” 

 
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 municipal de l'exercici 2017. 

• 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.  
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• 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 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 
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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. 
 

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. 
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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.  
 
En data 13 de setembre de 2017, la Junta De Govern Local va aprovar l’atorgament 
de la subvenció nominativa a l’entitat ASSOCIACIÓ DEFENSA FORESTAL – ADF 
VALLALTA, corresponent a l’exercici 2017, per import de 2.000,00 €.  

 
L’esmentada resolució fou fiscalitzada favorablement per la Intervenció. 

 
Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que 
aquesta s’hagi produït i que sigui favorable.  
 
Consta informe del responsable tècnic de l’àrea gestora, de 20 de juliol de 2018, relatiu 

a la comprovació material efectuada. 
 
La comprovació material realitzada per l’òrgan gestor s’ha d’entendre sense perjudici 
de les facultats de control financer que té atribuïdes la Intervenció. 

 
Nota 1: (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 o justificants de les despeses derivades de l’activitat, fins a 
un import el doble de la subvenció atorgada; (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. 
Nota 2: √ = «correcte»; x = «amb incidències (veure observacions) 
 

Nom entitat NIF 
Projecte sol·licitud 

subvenció  
Observacions 

ASSOCIACIÓ 
DEFENSA 

FORESTAL – 
ADF VALLATA 

G64198245 

ACTUACIONS DE 
PREVENCIÓ FORESTAL, 
VIGILÀNCIA, 
INFORMACIÓ I 
EXTINCIÓ D’INCENDIS 
FORESTAL. 

S'ha pogut verificar 2.035,11 € de despeses 
presentades. 
Manca certificat d’aplicació dels fons a la 
finalitat de la subvenció. 

 

Aquesta comprovació material efectuada pels serveis econòmics s’ha d’entendre sense 
perjudici de les facultats de control financer que té atribuïdes la Intervenció. 
 

 
 

Nom entitat NIF 
Projecte 

sol·licitud 
subvenció 

Data 
registre  
entrada 

comprovacions 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ASSOCIACIÓ 
DEFENSA 
FORESTAL – 
ADF VALLATA 

G64198245 

ACTUACIONS DE 
PREVENCIÓ 
FORESTAL, 
VIGILÀNCIA, 
INFORMACIÓ I 
EXTINCIÓ 
D’INCENDIS 
FORESTAL. 

 X √ √ √ √ √ 
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4.2.-Aspectes específics 
 
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. 
 

Segon.- En cas de realitzar-se pagaments a compte, que estiguin previstos en la 
normativa reguladora de la subvenció. El conveni regulador de la subvenció preveia 
l’atorgament d’una bestreta del 100% de l’import previst. 
 
Tercer.- Acreditació en la forma establerta en la normativa reguladora de la 
subvenció, que el beneficiari es troba al corrent d'obligacions tributàries i davant la 

Seguretat Social i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament. 
 

L'article 88, apartat 4t del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, estableix: 
 
«4. A los efectos previstos en el artículo 34.5 de la Ley General de Subvenciones 
[procediment de despesa i pagament de les subvencions], la valoración del 

cumplimiento por el beneficiario de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social y de que no es deudor por resolución de procedencia de reintegro, así como su 
forma de acreditación, se efectuará en los mismos términos previstos en la Sección 
3.ª del Capítulo III del Título Preliminar de este Reglamento sobre requisitos para 
obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora. // No será necesario 
aportar nueva certificación si la aportada en la solicitud de concesión no ha rebasado 
el plazo de seis meses de validez. 

 
Quant al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, el 
Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, 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. 
 
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.» 
 
No s’escau en aquesta fase, atès que la liquidació de la subvenció no comporta 
pagament. 
 
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; 
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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.» 
 
Consta informe del tècnic de l’àrea de medi ambient de data 20 de juliol de 2018 que 
recull aquests extrems. 
 
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 
 

La justificació ha estat presentada en data 30 de gener de 2018 mitjançant correu 
electrònic,  no consta registre d’entrada de l’Ajuntament. 
  
VI.- CONCLUSIONS 
 
S’informa FAVORABLEMENT la tramitació de l’expedient, 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 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 Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient i 

Agricultura, s’acorda per unanimitat: 

 

PRIMER.- Donar per correctament justificat els següent import corresponent a la 

subvenció nominativa atorgada a l’entitat Associació Defensa forestal – ADF 

Vallalta, corresponent  a l’exercici 2017, mitjançant acord de Junta de Govern Local 

de 13 de setembre de 2018. 

 

SEGON.-  Notificar el present acord a l’interessat.  

 

TERCER.- Comunicar als departaments de Medi Ambient, Intervenció i Tresoreria. 

 

 

Nom entitat NIF Projecte subvenció  
Import 
atorgat 

ASSOCIACIÓ DEFENSA 
FORESTAL – ADF VALLATA 

G64198245 

ACTUACIONS DE PREVENCIÓ 
FORESTAL, VIGILÀNCIA, 
INFORMACIÓ I EXTINCIÓ 
D’INCENDIS FORESTAL. 

2.000,00 € 
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13.5.- APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A 

L’ENTITAT EL CENTRE PARROQUIAL DE CANET DE MAR DE L’EXERCICI 

2017. 

 

RELACIÓ DE FETS 

 

El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 29 de desembre de 2016, es va 

aprovar definitivament el pressupost municipal per l’exercici 2017, incloent entre 

d’altres la següent subvenció a l’entitat Centre Parroquial. 
 

En data 28 d’abril de 2017, s’aprova per Decret d’Alcaldia núm. 496/2017, el 

conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i l’entitat El Centre 

Parroquial, l’atorgament de la subvenció nominativa  amb el següent detall: 

 

La concessió de les esmentades subvencions establia com a data límit per a la 

justificació el 31 de gener de 2018 el qual ha de contenir com a mínim el següent 

contingut: 

 
a) Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, d’acord amb els termes 

subvencionats, sempre fets dins del període al que es 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 
identificador del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, en el seu 

cas, de la data de pagament. 
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 o 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’establer 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 
* comestibles.  
* Revelat de fotografies.  

- Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són.  

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  
Import 
atorgat 

EL CENTRE PARROQUIAL DE 
CANET DE MAR 

G66701582 PREMIS PEDRA CASTELL 2.650,00 € 
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* Número.  
* NIF de l’emissor.  
* Tipus de gravamen o expressió "IVA inclòs".  
* Contraprestació total.  

e) La liquidació econòmica de l’activitat.  
f) 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.  
g)Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l'import i la procedència. 

 

En la data que es transcriu a continuació l’entitat va presentar per registre d’entrada 

d’aquest ajuntament la documentació acreditativa de la subvenció atorgada: 

 

Nom entitat NIF Projecte subvenció  
Data i Núm. de  
Registre Entrada 

EL CENTRE PARROQUIAL 
DE CANET DE MAR 

G66701582 PREMIS PEDRA CASTELL 
524/2018 de 24 de 
gener 

 

Vist l’informe emès per la tècnica de cultura de data 10 de maig de 2018, amb les 

conclusions del punt segon que es transcriu a continuació:  

 
“Segon.- Atès que la subvenció nominativa per al Concurs Pedra Castell 2017 ha estat 
correctament justificada, es dona per tancat el conveni amb l’entitat del Centre 
Parroquial.” 

 

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 

NÚM. 126/2018 
 

ASSUMPTE: Aprovació de la justificació de la subvenció nominativa a l’entitat 

El Centre Parroquial de Canet de Mar, corresponent al projecte premis Pedra 
Castell de  l’exercici 2017. 
 
I.-RELACIÓ DE FETS 
 
En data 28 d’abril de 2017 es va atorgar una subvenció nominativa amb la següent 
part resolutiva: 

 
“PRIMER.- Avocar singularment la competència per a l’aprovació del conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i el Centre Parroquial per a la 
celebració del concurs de teatre Pedracastell. 
 
SEGON.- Atorgar una subvenció nominativa en favor del Centre Parroquial de Canet 

de Mar per import de 2.650,00 euros per a la celebració del Concurs de teatre 

Pedracastell de l’exercici 2017, i aprovar el corresponent conveni de col·laboració 
 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa de 2.650,00€ amb càrrec a la partida 
pressupostària 31 33000 48301 del vigent pressupost municipal de la qual s'ha 
realitzat una retenció de crèdit amb el núm. 2938. 
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QUAR.- Facultar l'alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari per 
fer efectius els acords precedents. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució als interessats, a la intervenció i la tresoreria 
municipal.” 

 

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 municipal de l'exercici 2017. 

• 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 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.  
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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. 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. 
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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. 
 
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.  
 

En data 24 d’abril de 2017, per Decret d’alcaldia núm.496/2017, s’aprova l’atorgament 
de la subvenció nominativa a l’entitat EL CENTRE PARROQUIAL, corresponent a 
l’exercici 2017, per import de 2.650,00 €.  
 
L’esmentada resolució fou fiscalitzada favorablement per la Intervenció. 
 
Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que 

aquesta s’hagi produït i que sigui favorable.  
 
Consta informe del responsable tècnic de l’àrea gestora, de 10 de maig de 2018, relatiu 
a la comprovació material efectuada. 
 
La comprovació material realitzada per l’òrgan gestor s’ha d’entendre sense perjudici 
de les facultats de control financer que té atribuïdes la Intervenció. 

 

Nom entitat NIF 
Projecte 

sol·licitud 
subvenció 

Data 
registre  
entrada 

comprovacions 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

EL CENTRE 
PARROQUIAL 
DE CANET DE 
MAR 

G66701582 
PREMIS PEDRA 
CASTELL 

524/2018 
de 24 de 
gener 

√ √ √ √ √ √ 
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Nota 1: (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 o justificants de les despeses derivades de l’activitat, fins a un import el doble 
de la subvenció atorgada; (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. 
Nota 2: √ = «correcte»; x = «amb incidències (veure observacions) 

 

Aquesta comprovació material efectuada pels serveis econòmics s’ha d’entendre sense 
perjudici de les facultats de control financer que té atribuïdes la Intervenció. 

 
4.2.-Aspectes específics 
 
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. 
 

Segon.- En cas de realitzar-se pagaments a compte, que estiguin previstos en la 
normativa reguladora de la subvenció. El conveni regulador de la subvenció preveia 
l’atorgament d’una bestreta del 100% de l’import previst. 
 
Tercer.- Acreditació en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, 
que el beneficiari es troba al corrent d'obligacions tributàries i davant la Seguretat 
Social i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament. 

 
L'article 88, apartat 4t del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, estableix: 
 
«4. A los efectos previstos en el artículo 34.5 de la Ley General de Subvenciones 
[procediment de despesa i pagament de les subvencions], la valoración del 

cumplimiento por el beneficiario de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 

Social y de que no es deudor por resolución de procedencia de reintegro, así como su 
forma de acreditación, se efectuará en los mismos términos previstos en la Sección 
3.ª del Capítulo III del Título Preliminar de este Reglamento sobre requisitos para 
obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora. // No será necesario 
aportar nueva certificación si la aportada en la solicitud de concesión no ha rebasado 
el plazo de seis meses de validez. 

 
Quant al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, el 
Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, 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. 
 
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.» 
 
No s’escau en aquesta fase, atès que la liquidació de la subvenció no comporta 
pagament. 
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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.» 

 
Consta informe del tècnic de l’àrea que recull aquests extrems. 
 
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 FAVORABLEMENT la tramitació de l’expedient, 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 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 Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Cultura, 

s’acorda per unanimitat: 

 

PRIMER.- Donar per correctament justificat els següent import corresponent a la 

subvenció nominativa atorgada a l’entitat El Centre Parroquial de Canet de Mar, 

corresponent  a l’exercici 2017, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 496/2017 de 28 

d’abril. 
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SEGON.-  Notificar el present acord a l’interessat. 

 

TERCER.- Comunicar als departaments de Promoció Econòmica, Intervenció i 

Tresoreria. 

 

13.6.- PRÒRROGA CONTRACTE SERVEI DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA DE 

CANET DE MAR 

 

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 21 de setembre de 

2016, va acordar adjudicar a la Fundació Privada del Maresme pro persones amb 

disminució psíquica, el contracte per a la prestació del servei de psicologia i 

logopèdia, pel preu de 70.863,72 €, IVA exclòs, el qual puja un import de 14.881,38 

€, del qual l’adjudicatari n’està exempt, amb subjecció al plec de clàusules 

administratives i tècniques particulars (PCAP), així com a les millores proposades 

en l’oferta presentada pel propi licitador. 

 

Atès que en data 23 de setembre de 2016, es va formalitzar el contracte per a la 

prestació del servei de psicologia i logopèdia amb la Fundació Privada del Maresme 

pro persones amb disminució psíquica, fixant-se en la seva clàusula tercera que la 

seva durada seria de dos anys, comptats des de la formalització del contracte, per 

bé que podia ser prorrogat per un any més, per voluntat expressa d'ambdues parts. 

 

Atès que en data 26 d’abril de 2018, el Sr. Albert Vidal Solà, actuant en nom i 

representació de la Fundació Privada del Maresme pro persones amb disminució 

psíquica, ha sol·licitat d’aquest Ajuntament  la pròrroga per un any més de 

l’esmentat contracte. 

 

Vist l’informe emès en data 2 de maig de 2018, per la tècnica d’Educació. 

 

Vist l’informe núm. 44/2018, emès en data 14 d’agost de 2018 per la secretària 

accidental.  

 

Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 

aplicació, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Urbanisme i 

Educació, s’acorda per unanimitat: 

 

PRIMER.- Aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació del servei de 

psicologia i logopèdia de Canet de Mar, formalitzat en data 23 de setembre de 2018 

amb la  Fundació Privada El Maresme Pro Persones amb Disminució Psíquica, amb 

CIF G60703303, per un any. El servei es prestarà entre els mesos de setembre de 

2018 a juny de 2019. 

  

SEGON.- En tractar-se d’una pròrroga, el present contracte es seguirà regint per 

totes i cadascuna de les clàusules fixades en el document formalitzat en data 23 

de setembre de 2016. 

 

Nom entitat NIF Projecte subvenció  
Import 
atorgat 

EL CENTRE PARROQUIAL DE 
CANET DE MAR 

G66701582 PREMIS PEDRA CASTELL 2.650,00 € 
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TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa de 13.497,84 €, a favor de la Fundació 

Privada El Maresme Pro Persones amb Disminució Psíquica, amb CIF G60703303, 

amb càrrec a l’aplicació pressupostària 51 32300 22706 (AD núm. 220180008698), 

del pressupost ordinari per a l’any 2018. L’Ajuntament consignarà en el pressupost 

de l’any 2019 el crèdit suficient per poder atendre el pagament del seu preu, en 

concret: 

 

Any 2019 21.934,02 € (AD 220189000023) 

 

Atesa la seva plurianualitat, i de conformitat amb allò que es disposa a l’art. 174 

del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’eficàcia d’aquest contracte per als 

esmentats exercicis, queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 

 

QUART.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la senyora 

alcaldessa, o membre de la corporació en qui delegui, per a la tramitació, execució 

i formalització de la present resolució. 

 

CINQUÈ.- Que es notifiqui el present acord a l’interessat i a la intervenció 

municipal als efectes oportuns. 

 

13.7.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA REFORMA 

INTERIOR DE L’HABITATGE SITUAT AL CARRER VERGE DEL ROSER, XX. 

 

Vista la instància presentada pel senyor JRP, en virtut de la qual sol·licita llicència 

d’obres menors per a la reforma interior de l’habitatge situat al carrer Verge del 

Roser, XX. 

  

Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 25 de juny de 2018, el 

contingut del qual es transcriu a continuació: 

 
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència es 
comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en la reforma interior 
de l’habitatge situat al carrer Verge del Roser, XX, ara bé, per tal de poder valorar 

correctament la proposta i completar l’expedient, caldria presentar i realitzar les 
esmenes que es detallen a continuació: 
 
• Presentar plànols de seccions, alçat i façanes, així com un plànol de planta 

corresponentment acotat.  
 
• Justificació de les actuacions que afecten l’estructura de l’immoble, tant a nivell de 

memòria tècnica com als plànols. 
 
• Pel que fa a les runes i altres residus de la construcció, presentar el document on 

s’indiqui la quantificació del volum de residus i identificació del responsable de la 
seva gestió. En cas que sigui necessari, fer la liquidació complementaria 
corresponent, d’acord amb el volum de runes resultant. 

 

• Caldrà justificar tant la sortida de fums de la nova xemeneia com la ventilació del 
bany de planta baixa, de forma que s’acompleixin amb els paràmetres de l’article 
11 punt 6 de  l’ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció 
dels actes d’edificació i ús del sòl: 

 
“6. Totes les xemeneies i sortides de fum, qualsevol que en sigui l’origen i el 

motiu, s’hauran d’instal·lar de tal manera que no causin molèsties al veïnat ni 
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efectes negatius en el seu entorn. Els fums s’hauran de portar fins a coberta 
mitjançant conductes apropiats, de forma agrupada, i hauran de superar en 3 
metres els espais transitables de les cobertes de l’edificació on es trobin. No 
obstant, si aquesta coberta es trobés per sota d’obertures d’edificacions 
contigües susceptibles de rebre fums, s’haurà de perllongar el conducte l’alçada 
necessària per anul·lar la possibilitat d’eventuals molèsties a criteri dels serveis 

tècnics municipals.” 
 
• Justificar a més del compliment de les Normes Subsidiàries, el compliment de la 

resta de de normativa urbanística vigent (Decret d’habitabilitat, codi tècnic, ...), tan 
a nivell de memòria tècnica com de plànols. 

 

Finalment, indicar, que el pressupost de les obres, d’acord amb la documentació 
aportada, puja a la quantitat de 24.860,00 € (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 40.658,88 €, per tant, caldrà fer la liquidació complementaria de 
l’Impost sobre construccions, d’acord amb el pressupost de referència, així com 
el dipòsit corresponent de la garantia pels valors urbanístics en risc.” 

 

Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 3 d’agost de 2018, el contingut del 

qual es transcriu a continuació: 

 
“En base a l’informe dels serveis tècnics municipals de data 25 de juny de 2018 s’aporta 
documentació complementaria a la sol·licitud d’obres menors per a la reforma interior 
de l’habitatge situat al carrer Verge del Roser, XX. Revisada la documentació 
presentada es consta: 
 
1. Es presenten plànols d’alçats, seccions i plànol de planta acotat. 
2. S’especifica que a nivell estructural tant sols es realitzen dos dentells 

d’estintolament per a noves obertures. 

3. Document que determina el volum de residus 
4. Conducció de xemeneia i sortida de fum superant els 3 m dels espais transitables 

de la coberta. 
5. Justificació del compliment del decret d’habitabilitat i altra normativa tècnica com 

el CTE o el decret d’ecoeficiència. 

 
En base a la nova documentació aportada s’informa favorablement la sol·licitud de 
llicència d’obres menors presentada. Tant mateix, serà necessari modificar la ubicació 
de la sortida de fums de manera que quedi agrupada amb el volum de coberta.” 

 

Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de 20 d’agost de 2018, el contingut del qual 

es transcriu a continuació: 

 
“Atès que l’arquitecta municipal ha emès, en data 03/08/2018, informe favorable sobre 
la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la reforma interior de 

l’habitatge situat al carrer Verge del Roser, XX, sol·licitada pel senyor JRP, 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 
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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 07/06/2018 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 25/06/2018, el pressupost de referència (PR) 
que resulta d’aplicar els mòduls definits a l’annex de l’OF núm. 5 puja un total de 
40.658,88 euros, per la qual cosa l’import a liquidar per aquest concepte és el que 

resulta del càlcul següent: 

 

Pressupost Tipus  Total 
40.658,88 € 4%  1.626,36 € 

 
 

Consta acreditat a l’expedient que el dia de la sol·licitud es va efectuar una 
autoliquidació per import de 994,40 euros, corresponents a un pressupost declarat de 
24.860,00 euros i que, en data 16/07/2018, s’ha efectuat l’ingrés complementari, per 
import de 631,96 euros. 
 

Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la construcció, 
consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat ambdós dipòsits, d’acord amb els 

càlculs següents: 

 

Concepte Tipus  Total 
Valors urbanístics en risc 

(mínim 60 €) 

2% PEM 813,18 € 

Residus de la construcció 

(mínim 150 €) 

11 €/t  150,00 € 

 

Atès que en data 07/06/2018 es va dipositar una fiança en garantia de la correcta 
reposició dels béns municipals que poguessin resultar afectats per l’obra per import de 
497,20 euros, corresponents a un PEM declarat de 24.860,00 euros, en data 
16/07/2018 s’ha dipositat l’import complementari, per import de 315,98 euros.  
 

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”. 
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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 la 
condició esmentada a l’informe tècnic de data 03/08/2018.” 

 

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, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 118 i 

següents de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 

 

Considerant que l’adopció d’aquesta resolució 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 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 senyor JRP per a la reforma interior 

de l’habitatge situat al carrer Verge del Roser, XX, sense perjudici de tercers i salvat 

el dret de propietat, amb la condició següent: 

  

- Durant l’execució de l’obra caldrà modificar la ubicació de la sortida de fums 

de manera que quedi agrupada amb el volum de coberta. 

 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte d’Impost sobre 

Construccions, Instal·lacions i Obres per un import de mil sis-cents vint-i-sis euros 

amb trenta-sis cèntims (1.626,36 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de cent 

seixanta-vuit euros amb vint-i-un cèntims (168,21 €).  

 

TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors 

urbanístics en risc per import de vuit-cents tretze euros amb divuit cèntims (813,18 

€) i la fiança de residus de construcció per import de cent cinquanta euros (150,00 

€). Aquestes fiances es retornaran finalitzades les obres, prèvia sol·licitud, i un cop 

comprovat el dipòsit dels residus en un gestor autoritzat. 

 

QUART.- Donat que consta a l’expedient la declaració de l’interessat que no 

ocuparà la via pública en el transcurs de les obres, si a l’inici de les obres en preveu 

l’ocupació, haurà d’obtenir l’autorització prèvia, procedint en cas contrari la 

liquidació d’ofici per part de l’Ajuntament, d’acord amb el que disposen les 

ordenances fiscals vigents. 

 

CINQUÈ.- Notificar l’acord a l’interessat. 

 

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 



S/Amn 

 
104 

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 

en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 

tècniques de mostreig i auditoria. 

 

13.8.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER AL REPICAT I 

ARREBOSSAT DE PARETS AFECTADES PER HUMITATS AL CARRER EUSEBI 

GOLART, XX. 

 

Vista la documentació presentada pel senyor RPF, en nom i representació de la 

mercantil TOMÁS PÉREZ SEGURA, SL, en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres 

menors per al repicat i arrebossat de parets afectades per humitats al carrer Eusebi 

Golart, XX. 

  

Vist l’informe de l’arquitecta municipal, de data 17 de juliol de 2018, el contingut 

del qual es transcriu a continuació: 

 
“Revisada la comunicació prèvia de referència per a l’execució d’obres menors de poca 
entitat a l’habitatge situat al carrer Eusebi Golart núm. XX, es comprova que les obres 
que es volen realitzar consisteixen en: 
 

“Actuacions interiors (sense afectar elements estructurals ni modificar 
distribucions interiors) de manteniment: 
 
- Repicat de parets afectades per humitat per capil·laritat i arrebossat amb morter 
transpirable.” 
 
Consultat el Text refós del Pla Especial del Catàleg de patrimoni arquitectònic i 

elements d’interès històric i artístic de Canet de Mar”, es constata que l’edifici situat a 
l’esmentada finca, queda catalogat com a Bé cultural d’interès local (BCIL), fitxa B 
038, essent objecte de protecció: 

 

La façana, pel que fa a 
 

- composició en dos eixos verticals i geometria. 
- posició dels sostres. 
- revestiment, brancals, ampits i llindes de pedra artificial. 
- esgrafiats. 
- cornisa amb elements industrialitzats i ceràmics. 
 

D’acord amb l’ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció 

dels actes d’edificació i ús del sòl, únicament es poden tramitar actes d’edificació 
subjectes a comunicació prèvia, aquells que no afectin a edificis ni a espais 
protegits ni es toquin elements estructurals ni parets mestres, per tant, donat que 
l’edifici situat al carrer Eusebi Golart núm. XX, és un edifici protegit, per tal de poder 
realitzar les obres, caldrà sol·licitar la corresponent llicència d’obres 
especificant amb detall les actuacions proposades, tenint cura que aquestes 
s’adeqüin a les característiques tipològiques originals. 

 

Cal tenir en compte que als edificis catalogats com a “BCIL” només es poden autoritzar 
les obres de conservació, millora i adequació de l’edificació sempre que no alterin la 
imatge i característiques arquitectòniques de l’edifici, d’acord amb els objectes de 
protecció relacionats a cada una de les fitxes del Catàleg.” 

 

Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de data 17 d’agost de 2018, el 

contingut del qual es transcriu a continuació: 
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“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència es 
comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en el repicat i arrebossat 
de parets afectades per humitat de l’immoble ubicat al carrer Eusebi Golart, XX. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament amb la 
sol·licitud, puja a la quantitat de 2.624,00 € (IVA exclòs).  

 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística vigent, 
per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  menors per al 
repicat i arrebossat de parets afectades per humitats, amb les següents condicions: 
 

1. Donat que l’edifici del C/ Eusebi Golart, xx es troba inclòs al catàleg del patrimoni 

arquitectònic i elements d’interès històric i artístic, amb el nivell de protecció de  
Bé cultural d’interès local (BCIL), fitxa B 038, essent objecte de protecció:  

 
o Composició en dos eixos verticals i geometria. 
o Posició dels sostres. 
o Revestiment, brancals, ampits i llindes de pedra artificial. 
o Esgrafiats. 

o Cornisa amb elements industrialitzats i ceràmics. 
 

2. les obres de conservació que es realitzin no podran alterar la imatge i 
característiques arquitectòniques de l’edifici i no modificaran cap del 
elements especialment relacionats a la fitxa del Catàleg.  

 
1. Els materials, tractaments i colors de tots els elements i parts de l’edifici on 

s’intervingui, s’hauran d’adequar a les característiques tipològiques originals. 
 
2. No es tocarà cap element estructural. 
 
3. No es modificaran les distribucions interiors de l’habitatge ni es reduiran les 

condicions d’habitabilitat existents. 

 
4. En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres d’alçada, 

caldrà l’assumeix d’un tècnic competent. 
 

Finalment, pel que fa a la liquidació de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres, indicar, que el tipus d’obra proposada és d’una modalitat que no s’ha 
contemplat a les tipologies recollides a l’annex de l’ordenança fiscal núm. 5a, 

reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per tant, per al càlcul 
del pressupost de referència (PR) s’utilitzarà el pressupost presentat amb la sol·licitud.” 

 

Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme, de data 21 d’agost de 2018, el contingut del 

qual es transcriu a continuació: 

 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 17/08/2018, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors, sol·licitada en data 
25/070/2018 RE5409 pel senyor RPF, en nom i representació de la mercantil TOMÁS 

PÉREZ SEGURA, SL, per al repicat i arrebossat de parets afectades per humitats al 

carrer Eusebi Golart, XX, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 

66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, va documentada en els termes que estableix la normativa 
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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.- L’immoble on es pretén realitzar l’obra sol·licitada es troba inclòs al Catàleg 
del Patrimoni Arquitectònic i Elements d'Interès Històric i Artístic de Canet de Mar, com 

a BCIL (fitxa B038), essent-ne objecte de protecció els elements descrits a l’informe 
tècnic de data 17/07/2018.  
 
Per a la concessió de la llicència d’obres menors cal tenir en compte el que disposa 
l’article 16 del Catàleg, que es transcriu a continuació: 
 

Article 16. Normes de protecció per als “Béns Culturals d’Interès local” 
(BCIL). 

 
1. En els edificis catalogats com a "Bé Cultural d’interès local", podran autoritzar-se 
obres de conservació, millora i adequació de l'edificació sempre que no alterin de 
manera visible la imatge i característiques arquitectòniques de l'edifici, d’acord amb 
els objectes de protecció relacionats a cada una de les fitxes del Catàleg. 

 
2. Les obres que s'autoritzin, no podran alterar i modificar aquelles parts o aspectes 
de l’edifici que expressament es relacionin en la fitxa corresponent del Catàleg. 
Excepcionalment, podran autoritzar-se obres que modifiquin els objectes de protecció 
relacionats en les fitxes o que no segueixin els criteris d’intervenció indicats, sempre 
que s’incorpori un informe favorable de la Comissió de Patrimoni de la Direcció General 
de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 

 
3. En els projectes d’obra es definiran amb detall els materials, tractaments i colors de 
tots els elements i parts de l’edifici on s’intervingui, i es tindrà cura que aquests 
s’adeqüin a les característiques tipològiques originals. 
 
A l’informe tècnic de data 17/08/2018 es posa de manifest que les obres previstes 

s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística vigent, si bé imposa un seguit de 
condicions a tenir en compte en el desenvolupament de l’obra.  
 
Tercer.- En data 13/07/2018, la sol·licitant havia presentat una comunicació prèvia 
d’obra menor de poca entitat, adjuntant el justificant de l’autoliquidació següent: 
 
 Taxa ............................................................ 28,71 € 

 ICIO (pressupost: 2.624,00 €)  ..................... 104,96 € 
 Fiança béns urbanístics................................... 60,00 € 
 Fiança per residus ........................................ 150,00 € 
 
Tanmateix, arran de l’informe emès per l’arquitecta municipal en data 17/07/2018, la 
interessada, en data 25/07/2018 RE5409, formalitza la sol·licitud com a llicència 
d’obres menors, adjuntant còpia del resguard de l’ingrés efectuat per import de 139,50 

€, corresponent a l’ingrés que completa les taxes urbanístiques de tramitació, 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: 

 
Amb sol·licitud de llicència prèvia: 168,21 € 
 

Quant a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), tal i 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. 
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No obstant, segons es fa constar a l’informe tècnic de data 17/08/2018, el tipus d’obra 
proposada és d’una modalitat que no s’ha contemplat a les tipologies recollides a 
l’annex de l’ordenança fiscal núm. 5a, per tant, per al càlcul del pressupost de 
referència (PR) s’ha utilitzat el pressupost presentat amb la sol·licitud, de la manera 
següent: 
 

Pressupost Tipus  Total 

2.624,00 € 4%  104,96 € 

  
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la construcció, 
consta acreditat que en data 13/07/2018 ja s’havien efectuat ambdós dipòsits, segons 
els càlculs següents: 

 
Concepte Tipus  Total 

Valors urbanístics en risc 
(mínim 60 €) 

2% pressupost 60,00 € 

   
Residus de la construcció 
(mínim 150 €) 

11 €/t 150,00 € 

 
 
Quant a l’ocupació de la via pública, consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat 
per escrit que no caldrà ocupar-la en el transcurs de les obres. 
 
Quart.- 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 això, el dia de la data de la signatura electrònica, s’informa 
favorablement sobre la concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb els 
condicionants esmentats a l’informe tècnic de data 17/08/2018.” 

 

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, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 118 i 

següents de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 

 

Considerant que l’adopció d’aquesta resolució 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 conformitat amb la proposta de la Tinència de 

l’Alcaldia d’Urbanisme i Educació, s’acorda per unanimitat: 
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PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors a la mercantil TOMÁS PÉREZ SEGURA, 

SL per al repicat i arrebossat de parets afectades per humitats al carrer Eusebi 

Golart, XX, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les 

condicions següents: 

  

1. Donat que l’edifici del C/ Eusebi Golart, XX es troba inclòs al catàleg del 

patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i artístic, amb el nivell 

de protecció de  Bé cultural d’interès local (BCIL), fitxa B 038, essent objecte 

de protecció:  

 

- Composició en dos eixos verticals i geometria. 

- Posició dels sostres. 

- Revestiment, brancals, ampits i llindes de pedra artificial. 

- Esgrafiats. 

- Cornisa amb elements industrialitzats i ceràmics. 

 

2. Les obres de conservació que es realitzin no podran alterar la imatge 

i característiques arquitectòniques de l’edifici i no modificaran cap 

del elements especialment relacionats a la fitxa del Catàleg. 

 

3. Els materials, tractaments i colors de tots els elements i parts de l’edifici on 

s’intervingui, s’hauran d’adequar a les característiques tipològiques 

originals. 

 

4. No es tocarà cap element estructural. 

 

5. No es modificaran les distribucions interiors de l’habitatge ni es reduiran les 

condicions d’habitabilitat existents. 

 

6. En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 

d’alçada, caldrà l’assumeix d’un tècnic competent. 

 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte d’Impost sobre 

Construccions, Instal·lacions i Obres per un import de cent quatre euros amb 

noranta-sis cèntims (104,96 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de cent 

seixanta-vuit euros amb vint-i-un cèntims (168,21 €).  

 

TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors 

urbanístics en risc per import de seixanta euros (60,00 €) i la fiança de residus de 

construcció per import de cent cinquanta euros (150,00 €). Aquestes fiances es 

retornaran finalitzades les obres, prèvia sol·licitud, i un cop comprovat el dipòsit 

dels residus en un gestor autoritzat. 

 

QUART.- Donat que consta a l’expedient la declaració de l’interessat que no 

ocuparà la via pública en el transcurs de les obres, si a l’inici de les obres en preveu 

l’ocupació, haurà d’obtenir l’autorització prèvia, procedint en cas contrari la 

liquidació d’ofici per part de l’Ajuntament, d’acord amb el que disposen les 

ordenances fiscals vigents. 

 

CINQUÈ.- Notificar l’acord a la interessada. 
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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. 

 

13.9.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER AL CANVI DEL 

SÒCOL DE LA FAÇANA DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER ABELL, XX. 

 

Vista la instància presentada per la senyora CJM, en nom i representació de la 

mercantil TRICOVER, SL, en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres menors per 

al canvi del sòcol de la façana de l’edifici situat al carrer Abell, XX (Ca l’Alsina Roig). 

  

Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 20 d’agost de 2018, el 

contingut del qual es transcriu a continuació: 

 
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència es 
comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en canviar el sòcol de 
façana de l’immoble situat al carrer Abell, XX (Alsina Roig), que es troba en mal estat, 
i fer-ne una restauració amb acabat fi de morter de calç acolorit. 

 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament amb la 
sol·licitud, puja a la quantitat de 3.685,00 € (IVA exclòs).  
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística vigent, 
per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  menors per a 
canviar el sòcol de la façana, amb les següents condicions: 

 
• Donat que l’edifici del C/ Abell, XX, es troba inclòs al catàleg del patrimoni 

arquitectònic i elements d’interès històric i artístic, amb el nivell de protecció de  
Bé cultural d’interès local (BCIL), fitxa B 002, essent objecte de protecció: 

 
- La conformació volumètrica i estructural 

- La integritat de la façana 
- L’escala central 

les obres que es realitzin no podran alterar la imatge i 
característiques arquitectòniques originals de l’edifici i no 
modificaran cap del elements especialment relacionats a la fitxa del 
Catàleg.  

 

• Els materials, tractaments i colors de tots els elements i parts de l’edifici on 
s’intervingui, s’hauran d’adequar a les característiques tipològiques originals. 

 
• En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres d’alçada, 

caldrà l’assumeix d’un tècnic competent. 
 

Finalment, pel que fa a la liquidació de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres, indicar, que el tipus d’obra proposada és d’una modalitat que no s’ha 

contemplat a les tipologies recollides a l’annex de l’ordenança fiscal núm. 5a, 
reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per tant, per al càlcul 
del pressupost de referència (PR) s’utilitzarà el pressupost presentat amb la sol·licitud.” 

 

Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme, de data 22 d’agost de 2018, el contingut del 

qual es transcriu a continuació: 
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“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 20/08/2018, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors, sol·licitada en data 
27/07/2018 RE5512 per la senyora CJM, en nom i representació de la mercantil 
TRICOVER, SL, per al canvi del sòcol de la façana de l’edifici situat al carrer Abell, XX 
(Ca l’Alsina Roig), s’emet el següent 
 

INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, va documentada en els termes que estableix la normativa 

aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa 
l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva 

conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- L’immoble on es pretén realitzar l’obra sol·licitada es troba inclòs al Catàleg 
del Patrimoni Arquitectònic i Elements d'Interès Històric i Artístic de Canet de Mar, com 
a BCIL (fitxa B002), essent-ne objecte de protecció els elements descrits a l’informe 

tècnic de data 20/08/2018.  
 
Per a la concessió de la llicència d’obres menors cal tenir en compte el que disposa 
l’article 16 del Catàleg, que es transcriu a continuació: 
 
Article 16. Normes de protecció per als “Béns Culturals d’Interès local” 
(BCIL). 

 
1. En els edificis catalogats com a "Bé Cultural d’interès local", podran autoritzar-se 
obres de conservació, millora i adequació de l'edificació sempre que no alterin de 
manera visible la imatge i característiques arquitectòniques de l'edifici, d’acord amb 
els objectes de protecció relacionats a cada una de les fitxes del Catàleg. 
 

2. Les obres que s'autoritzin, no podran alterar i modificar aquelles parts o aspectes 
de l’edifici que expressament es relacionin en la fitxa corresponent del Catàleg. 
Excepcionalment, podran autoritzar-se obres que modifiquin els objectes de protecció 
relacionats en les fitxes o que no segueixin els criteris d’intervenció indicats, sempre 
que s’incorpori un informe favorable de la Comissió de Patrimoni de la Direcció General 
de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 
 

3. En els projectes d’obra es definiran amb detall els materials, tractaments i colors de 
tots els elements i parts de l’edifici on s’intervingui, i es tindrà cura que aquests 
s’adeqüin a les característiques tipològiques originals. 
 
A l’informe tècnic de data 20/08/2018 es posa de manifest que les obres previstes 
s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística vigent, si bé imposa un seguit de 
condicions a tenir en compte en el desenvolupament de l’obra.  

 
Tercer.- 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 el dia de la sol·licitud es va efectuar 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 € 
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Quant a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), tal i 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. 
No obstant, segons es fa constar a l’informe tècnic de data 20/08/2018, el tipus d’obra 

proposada és d’una modalitat que no s’ha contemplat a les tipologies recollides a 
l’annex de l’ordenança fiscal núm. 5a, per tant, per al càlcul del pressupost de 
referència (PR) s’ha utilitzat el pressupost presentat amb la sol·licitud, de la manera 
següent: 
 

Pressupost Tipus Total 

3.685,00 € 4% 147,40 € 

  

Consta acreditat a l’expedient que el dia de la sol·licitud s’ha efectuat la liquidació per 
aquest import. 
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la construcció, 
consta acreditat que en data 27/07/2018 s’han efectuat ambdós dipòsits, segons els 

càlculs següents: 
 
 

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

2% pressupost 73,70 € 

   
Residus de la construcció 
(mínim 150 €) 

11 €/t 150,00 € 

 
Quant a l’ocupació de la via pública, consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat 
per escrit que no caldrà ocupar-la en el transcurs de les obres. 

 

Quart.- 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 això, el dia de la data de la signatura electrònica, s’informa 
favorablement sobre la concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb els 

condicionants esmentats a l’informe tècnic de data 20/08/2018.” 

 
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. 
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Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 118 i 

següents de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 

 

Considerant que l’adopció d’aquesta resolució 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 conformitat amb la proposta de la Tinència de 

l’Alcaldia d’Urbanisme i Educació, s’acorda per unanimitat: 

  

PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors a la mercantil TRICOVER, SL per al 

canvi del sòcol de la façana de l’edifici situat al carrer Abell, XX (Ca l’Alsina Roig), 

sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les condicions següents: 

 

1. Donat que l’edifici del C/ Abell, XX, es troba inclòs al catàleg del patrimoni 

arquitectònic i elements d’interès històric i artístic, amb el nivell de protecció 

de  Bé cultural d’interès local (BCIL), fitxa B 002, essent objecte de 

protecció: 

 

- La conformació volumètrica i estructural 

- La integritat de la façana 

- L’escala central 

 

les obres que es realitzin no podran alterar la imatge i 

característiques arquitectòniques originals de l’edifici i no 

modificaran cap del elements especialment relacionats a la fitxa 

del Catàleg.  

 

2. Els materials, tractaments i colors de tots els elements i parts de l’edifici on 

s’intervingui, s’hauran d’adequar a les característiques tipològiques 

originals. 

 

3. En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 

d’alçada, caldrà l’assumeix d’un tècnic competent. 

  

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte d’Impost sobre 

Construccions, Instal·lacions i Obres per un import de cent quaranta-set euros amb 

quaranta cèntims (147,40 €) i, per taxes urbanístiques, la quantitat de cent 

seixanta-vuit euros amb vint-i-un cèntims (168,21 €).  

 

TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors 

urbanístics en risc per import de setanta-tres euros amb setanta cèntims (73,70 €) 

i la fiança de residus de construcció per import de cent cinquanta euros (150,00 €). 

Aquestes fiances es retornaran finalitzades les obres, prèvia sol·licitud, i un cop 

comprovat el dipòsit dels residus en un gestor autoritzat. 

 

QUART.- Donat que consta a l’expedient la declaració de la interessada que no 

ocuparà la via pública en el transcurs de les obres, si a l’inici de les obres en preveu 

l’ocupació, haurà d’obtenir l’autorització prèvia, procedint en cas contrari la 

liquidació d’ofici per part de l’Ajuntament, d’acord amb el que disposen les 

ordenances fiscals vigents. 

 

CINQUÈ.- Notificar l’acord a la interessada. 
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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. 
 

13.10.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA 

CONSTRUCCIÓ D’UNA RAMPA D’ACCÉS A L’IMMOBLE SITUAT AL TORRENT 

DELS LLEDONERS, XX. 

 

Vista la instància presentada per la senyora DSM, per a la construcció d’una rampa 

per facilitar l’accés a l’immoble situat al Torrent dels Lledoners, XX. 

  

Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 25 de juny de 2018, el 

contingut del qual es transcriu a continuació: 

 
“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en fer una rampa per a facilitar l’accés al Torrent dels Lledoners, 
XX.  

 
Antecedents 

 
A) En data 23 de maig del 2018 la senyora DSM va entrar una instància on s’indica 

que per tal de facilitar l’accés a persones amb mobilitat reduïda es volia fer una 
rampa a la entrada del Torrent dels Lledoners, XX. 

 
En data 11 de juliol del 2018, els Serveis Tècnics municipals va informar al 
respecte amb la següent proposta: 

 
“ Proposta 

 
Donat que la vorera actual, davant del núm. XX del torrent dels Lledoners, té una 

amplada d’uns 50 cm, no és possible modificar-la per a fer una rampa adaptada 
d’accés, per tant, es proposa ampliar la vorera en aquest punt, de forma que 
es deixi una amplada lliure de vorera d’1,20 m, (que enllaçarà amb la futura 
ampliació de tot el tram de vorera), i fer un annex per a poder-hi disposar el gual 
adaptat de vianants, tal i com es detalla al plànol que s’adjunta. 
 
Per tal de poder executar les obres d’adaptació serà necessari sol·licitar i 

obtenir prèviament la corresponent llicència d’obres. En aquest sentit, cal 
tenir en compte, que l’ordenança fiscal núm. 5 d’enguany, preveu en el seu article 
6è. “Beneficis fiscals de concessió potestativa”, el següent: 
 

“Gaudiran d’una subvenció equivalent al 90 per cent de la quota de l’impost 
el cost de les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les 

condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats.” 
 

En qualsevol cas, caldrà tenir en compte els següents punts en el moment de fer 
l’actuació: 

 
1. La vorera haurà de mantenir la mateixa rasant en tot el seu recorregut, en 

cas contrari, caldrà el vist i plau dels Serveis Tècnics municipals. 

 
2. El gual de vianants tindrà una llargada de 1,20 m i es realitzarà amb peces 

prefabricades de formigó per a guals de vianants. Es col·locaran les peces 
especials d’entrega a banda i banda del gual d’accés. 
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3. Caldrà deixar el paviment de vorera totalment net i lliure de restes de morter 

o beurada. 
 
4. Pel que fa al paviment de la vorera, el model de panot a utilitzar serà el 

mateix que l’existent a la resta de la vorera. El gruix del panot serà en 

qualsevol cas de 4 cm.  
 
5. El replanteig de les obres es realitzarà d’acord amb les indicacions dels 

Serveis Tècnics municipals. 
 
Finalment, en relació a la senyalització viaria existent al tram afectat per 

l’actuació, indicar,  que un cop finalitzades les obres, caldria que per part de 
la policia local es realitzin les modificacions necessàries per ajustar 

l’esmentada senyalització a la nova configuració del vial. En aquest sentit, 
serà necessari: 

 
1. A la vorera actual hi ha dues senyals viàries amb els corresponents pals de 

suport arrambades a la façana dels immobles. Seria convenient, que un cop 

realitzada l’actuació d’adaptació de la vorera, desplaçar les esmentades 
senyals viaries a la zona d’ampliació, agrupant-les en un únic suport i deixant 
totalment lliure la zona de pas d’1,20 m. 

 
2. Preveure el nou pintat de la senyalització viaria horitzontal, ja que l’actual es 

veurà modificada per les obres proposades. 
 

B) El mateix dia 23 de maig del 2018, la senyora DSM també va entrar una altra 
instància on sol·licitava que s’ampliés el tram de vorera comprès entres els 
números 66 i 88 del Torrent dels Lledoners per tal de facilitar la circulació per la 
vorera dels vianants. 
 
En aquest sentit, des dels Serveis Tècnics municipals, s’ha plantejat l’ampliació 

d’un primer tram de vorera, concretament el comprès entre els números 78 i 88 
del Torrent dels Lledoners.  
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Informe 
 
Per tot l’esmentat, s’informa favorablement a la creació d’una rampa adaptada per 
facilitar l’accés al Torrent dels Lledoners, XX, d’acord amb la proposta plantejada pels 

Serveis Tècnics per ampliar la vorera i que inclou el tram de la rampa adaptada, i que 
es detalla al plànol que s’adjunta com a ANNEX 1. 
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En qualsevol cas, caldrà notificar als Serveis Tècnics municipals l’inici de les obres per 
tal de procedir al replanteig de l’obra “in situ” i tenir en compte els següents 
condicionants: 
 
1. El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb els Serveis Tècnics 

municipals. 
 

2. La vorera haurà de mantenir la mateixa rasant en tot el seu recorregut, en cas 
contrari, caldrà el vist i plau dels Serveis Tècnics municipals. 
 

3. Es col·locaran les peces especials d’entrega a banda i banda del gual d’accés. 
 

4. Caldrà deixar el paviment de vorera totalment net i lliure de restes de morter o 
beurada. 
 

5. Pel que fa al paviment de la vorera, el model de panot a utilitzar serà el mateix 

que l’existent a la resta de la vorera. El gruix del panot serà en qualsevol cas de 

4 cm.  
 

Finalment, pel que fa a la liquidació de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres, s’ha utilitzat per al càlcul el pressupost presentat juntament amb la sol·licitud 
que puja a la quantitat de 1.180,00 € (IVA exclòs), ja 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 590,40 €.” 

 

Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme, de data 23 d’agost de 2018, el contingut del 

qual es transcriu a continuació: 

 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 23/08/2018, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors, sol·licitada en data 
13/08/2018 RE5938 per la senyora DSM, per a la construcció d’una rampa per facilitar 
l’accés al Torrent dels Lledoners, XX, s’emet el següent 

 

INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, va documentada en els termes que estableix la normativa 

aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa 
l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva 
conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra 
menor, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20. “Taxa per llicències o la comprovació 
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme” article 6.1.1, consta acreditat a 

l’expedient que en data 13/08/2018 s’ha efectuat l’autoliquidació 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. 
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Segons consta a l’informe tècnic de data 23/08/2018, el pressupost de referència (PR) 
que resulta d’aplicar els mòduls definits a l’annex de l’OF núm. 5 puja un total de 
590,40 euros, per la qual cosa l’import a liquidar per aquest concepte s’ha calculat en 
base al pressupost presentat per la sol·licitant, de la manera següent: 
 
 Pressupost ............................. Tipus ........................................... Total 

 1.180,00 € ............................. 4% ....................................... 47,20 € 
 
No obstant, atès que l’obra per a la que se sol·licita llicència va destinada a adaptar 
l’accés a l’immoble per a persones amb mobilitat reduïda i vist que l’article 6.2 de 
l’Ordenança fiscal núm. 5, reguladora d’aquest impost, preveu l’aplicació potestativa 
d’una bonificació equivalent al 90 per cent de la quota de l’impost per a les 

construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i 
habitabilitat dels discapacitats, l’import liquidat per aquest concepte ha estat el 

següent: 
 
 ICIO ....................................................................................... 47,20 € 
 Bonificació 90% ....................................................................... 42,48 € 
 Quota ..................................................................................... 4,72 € 

 
Pel que fa les garanties a dipositar, són les que resulten dels càlculs següents: 
 
 Garantia reposició béns municipals (2% pressupost) .................. 23,60 € 
 Mínim 60,00 euros ................................................................ 60,00 € 
 Residus de la construcció .................................................... 150,00 € 
 

Consta acreditat a l’expedient que en data 13/08/2018 la interessada ha efectuat els 
dipòsits corresponents. 
 
Quant a l’ocupació de la via pública, consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat 
per escrit que no caldrà ocupar-la en el transcurs de les obres. 
 

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 això, el dia de la signatura electrònica, s’informa favorablement sobre 
l’aplicació de la bonificació prevista a l’article 6.2 de l’Ordenança fiscal núm. 5 i la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb els condicionants esmentats a 

l’informe tècnic de data 23/08/2018.” 

 

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. 
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Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 118 i 

següents de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 

 

Considerant que l’adopció d’aquesta resolució 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 conformitat amb la proposta de la 

Tinència de l’Alcaldia d’Urbanisme i Educació, s’acorda per unanimitat: 

  

PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors a la senyora DSM per a la construcció 

d’una rampa d’accés a l’immoble situat al Torrent dels Lledoners, XX, sense 

perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, d’acord amb la proposta (planta 

acotada) dels Serveis Tècnics municipals que s’adjunta com a Annex I i amb les 

condicions següents: 

  

1. El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb els Serveis Tècnics 

municipals. 
 

2. La vorera haurà de mantenir la mateixa rasant en tot el seu recorregut, en 

cas contrari, caldrà el vist i plau dels Serveis Tècnics municipals. 
 

3. Es col·locaran les peces especials d’entrega a banda i banda del gual d’accés. 
 

4. Caldrà deixar el paviment de vorera totalment net i lliure de restes de morter 

o beurada. 
 

5. Pel que fa al paviment de la vorera, el model de panot a utilitzar serà el mateix 

que l’existent a la resta de la vorera. El gruix del panot serà en qualsevol cas 

de 4 cm.  

 

SEGON.- Aprovar l’aplicació de la bonificació del 90 per cent de la quota de l’Impost 

sobre construccions, instal·lacions i obres, per tractar-se d’obres que afavoreixen 

les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats, prevista a l’Ordenança fiscal 

núm. 5. 

 

TERCER.- Aprovar la liquidació provisional en concepte d’Impost sobre 

Construccions, Instal·lacions i Obres per un import de quatre euros amb setanta-

dos cèntims (4,72 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-vuit 

euros amb vint-i-un cèntims (168,21 €).  

 

QUART.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors 

urbanístics en risc per import de seixanta euros (60,00 €) i la fiança de residus de 

construcció per import de cent cinquanta euros (150,00 €). Aquestes fiances es 

retornaran finalitzades les obres, prèvia sol·licitud, i un cop comprovat el dipòsit 

dels residus en un gestor autoritzat. 

 

CINQUÈ.- Donat que consta a l’expedient la declaració de la interessada que no 

ocuparà la via pública en el transcurs de les obres, si a l’inici de les obres en preveu 

l’ocupació, haurà d’obtenir l’autorització prèvia, procedint en cas contrari la 

liquidació d’ofici per part de l’Ajuntament, d’acord amb el que disposen les 

ordenances fiscals vigents. 

 

SISÈ.- Notificar l’acord a la interessada. 
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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. 

 

ANNEX 
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13.11.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA CONNEXIÓ 

DE LA CLAVEGUERA A LA XARXA GENERAL, AL CARRER EMÍLIA DOMÈNECH, 

XX. 

 

Vista la instància presentada pel senyor FRM, per a la connexió de la claveguera a 

la xarxa general, al carrer Emília Domènech, XX. 

  

Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 17 d’agost de 2018, el 

contingut del qual es transcriu a continuació: 

 
“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen per una banda, en fer la connexió de les aigües brutes a la 

xarxa general de clavegueram de la nova edificació ubicada al carrer Emilia 
Domènech, XX, i per altra banda, fer la canalització de les aigües pluvials per 
sota vorera, evacuant les aigües directament a la calçada. 

 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament amb la 
sol·licitud, puja a la quantitat de 1.127,11 euros (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, és de 432,96 
euros. 
 

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, amb 
les següents condicions pel que fa a les actuacions que afectin a la via pública:  

 
1. Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2. Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els 

destruïts. 

3. La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 20 
N/mm2 de planta, d’un gruix mínim de 18 cm. perfectament remolinat. En cas 
de ser de paviments asfàltics es farà una base de formigó sobre la qual 
s’estendrà l’aglomerat asfàltic en calent. La llosa de formigó s’estendrà 25 cm. 
a banda i banda de la rasa sempre sobre terreny no modificat. La capa d’asfalt 
s’estendrà a banda i banda 7 cm. més que la llosa de formigó. 

4. El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat 
mecànicament i en les condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi 
una compactació assimilable al 95% P.M..  

5. En tot cas, s’haurà de posar d’acord amb la Policia Local, per a la regulació del 
trànsit rodat i de vianants en general, així com dels propis veïns del carrer. 
Caldrà disposar de les senyals de trànsit que siguin necessàries i preveure 
possibles talls de carrer. 

6. Sempre que sigui possible, en cas de travessar el carrer o afectar la calçada, 
es farà en dues tramades, sense dificultar ni interrompre el trànsit de vehicles. 

7. L’obra haurà d’estar perfectament delimitada, tant frontal com 
longitudinalment, mitjançant tanques o altres elements similars aprovats pels 
Serveis Tècnics  municipals , de manera que tanquin  totalment la zona de 

treball. 

8. S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure i 
segura circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials per 
a la reconstrucció del paviment, rases obertes, maquinària i altres elements. 
Caldrà col·locar senyalització lluminosa per les hores nocturnes. 

9. Tots els elements urbanístics que foren danyats a conseqüència de dites obres, 
es reposaran correctament, per això una vegada finalitzat el carrer, es 
realitzarà la corresponent inspecció per part dels Serveis Tècnics. 
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10. Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos, seran reparats a 
càrrec del sol·licitant de manera immediata, previ avís als afectats i d’acord 
amb les seves instruccions. 

11. Les obres no es podran executar en cap de setmana i al llarg d’aquest, els 
carrers afectats hauran d’estar en condicions de circulació rodada, amb les 
corresponents senyalitzacions i balises per a garantir la seguretat dels usuaris.  

12. En tot cas, s’avisarà als Serveis Municipals d’aigües, d’enllumenat públic i als 
Servei Tècnics d’altres companyies subministradores de serveis al municipi 
(electricitat, telefonia i altres usos privats com mines, etc.) per a què donin el 
vist-i-plau "in situ", als efectes de no perjudicar els Serveis Soterrats.  

13. Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d’abril (DOG 12-6-1992) pel qual 
es regulen les característiques que han d’acomplir les proteccions a instal·lar 

entre xarxes de diferents subministraments públics que discorren pel subsol. 
14. Els baixants a nivell de planta baixa han d’anar encastats i en cap cas els 

conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 
15. El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb els Serveis Tècnics 

municipals.  
 
Per altra banda, per tal de protegir la canalització d’aigües pluvials que discorre 

per sota la vorera, caldrà col·locar una platina metàl·lica encastada al bordó.   
 
Finalment, d’acord amb el que s’indica a l’article 6 de la ordenança fiscal núm. 28: 
Taxa pels Servei de Clavegueram, caldrà liquidar la quota tributària 
corresponent a la concessió de llicència o autorització de presa a la xarxa de 
clavegueram s’exigirà una sola vegada i consistirà en una quantitat fixa de 48,2 € 
per habitatge local o indústria.” 

 

Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme, de data 24 d’agost de 2018, el contingut del 

qual es transcriu a continuació: 

 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 17/08/2018, informe 

favorable sobre la concessió de la llicència municipal d’obres menors, sol·licitada en 
data 25/07/2018 RE5416 pel senyor FRM, per a la connexió de la claveguera a la xarxa 
general, al carrer Emília Domènech, XX, 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 25/07/2018 s’ha efectuat l’autoliquidació 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 € 
 

Tercer.- 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 
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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 17/08/2018, s’ha utilitzat per al càlcul de la 
quota el pressupost presentat juntament amb la sol·licitud que puja a la quantitat de 

1.127,00 € (IVA exclòs), ja 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 432,96 €, per la qual cosa l’import ingressat 
en data 25/07/2018 per aquest concepte és el següent: 
 
 Pressupost ............................. Tipus ........................................... Total 

 1.127,00 € ............................. 4% ....................................... 45,08 € 
 

Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la construcció, 
consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat ambdós dipòsits, d’acord amb els 
càlculs següents: 

 

Concepte Tipus Total 

Valors urbanístics en risc 

(mínim 60 €) 

2% PEM 60,00 € 

   Residus de la construcció 

(mínim 150 €) 

11 €/t 150,00 € 

Quart.- Consta acreditat a l’expedient que en data 23/08/2018 s’ha ingressat la taxa 
pels serveis de clavegueram prevista a l’article 6 de l’ordenança fiscal núm. 28, per 
import de 48,20 euros. 
 
Cinquè.- Quant a l’ocupació de la via pública, consta acreditat a l’expedient que 
s’ha declarat per escrit que no caldrà ocupar-la en el transcurs de les obres. 

 
Sisè.- 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 això, el dia de la data de la signatura electrònica, s’informa 

favorablement sobre la concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb els 
condicionants esmentats a l’informe tècnic de data 17/08/2018.” 

 

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. 
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Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 118 i 

següents de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 

 

Considerant que l’adopció d’aquesta resolució 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 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 senyor FRM per a la connexió de la 

claveguera a la xarxa general, al carrer Emília Domènech, XX, sense perjudici de 

tercers, salvat el dret de propietat i amb les condicions següents: 

  

1. Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
 

2. Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els 

destruïts. 
 

3. La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 

20 N/mm2 de planta, d’un gruix mínim de 18 cm. perfectament remolinat. 

En cas de ser de paviments asfàltics es farà una base de formigó sobre la 

qual s’estendrà l’aglomerat asfàltic en calent. La llosa de formigó s’estendrà 

25 cm. a banda i banda de la rasa sempre sobre terreny no modificat. La 

capa d’asfalt s’estendrà a banda i banda 7 cm. més que la llosa de formigó. 
 

4. El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat 

mecànicament i en les condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi 

una compactació assimilable al 95% P.M. 
 

5. En tot cas, s’haurà de posar d’acord amb la Policia Local, per a la regulació 

del trànsit rodat i de vianants en general, així com dels propis veïns del 

carrer. Caldrà disposar de les senyals de trànsit que siguin necessàries i 

preveure possibles talls de carrer. 
 

6. Sempre que sigui possible, en cas de travessar el carrer o afectar la calçada, 

es farà en dues tramades, sense dificultar ni interrompre el trànsit de 

vehicles. 
 

7. L’obra haurà d’estar perfectament delimitada, tant frontal com 

longitudinalment, mitjançant tanques o altres elements similars aprovats 

pels Serveis Tècnics  municipals , de manera que tanquin  totalment la zona 

de treball. 
 

8. S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure 

i segura circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials 

per a la reconstrucció del paviment, rases obertes, maquinària i altres 

elements. Caldrà col·locar senyalització lluminosa per les hores nocturnes. 
 

9. Tots els elements urbanístics que foren danyats a conseqüència de dites 

obres, es reposaran correctament, per això una vegada finalitzat el carrer, 

es realitzarà la corresponent inspecció per part dels Serveis Tècnics. 
 

10. Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos, seran reparats 

a càrrec del sol·licitant de manera immediata, previ avís als afectats i 

d’acord amb les seves instruccions. 
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11. Les obres no es podran executar en cap de setmana i al llarg d’aquest, els 

carrers afectats hauran d’estar en condicions de circulació rodada, amb les 

corresponents senyalitzacions i balises per a garantir la seguretat dels 

usuaris.  
 

12. En tot cas, s’avisarà als Serveis Municipals d’aigües, d’enllumenat públic i 

als Servei Tècnics d’altres companyies subministradores de serveis al 

municipi (electricitat, telefonia i altres usos privats com mines, etc.) per a 

què donin el vistiplau "in situ", als efectes de no perjudicar els Serveis 

Soterrats.  
 

13. Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d’abril (DOG 12-6-1992) pel 

qual es regulen les característiques que han d’acomplir les proteccions a 

instal·lar entre xarxes de diferents subministraments públics que discorren 

pel subsol. 
 

14. Els baixants a nivell de planta baixa han d’anar encastats i en cap cas els 

conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 
 

15. El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb els Serveis 

Tècnics municipals. 
 

16. Per tal de protegir la canalització d’aigües pluvials que discorre per sota la 

vorera, caldrà col·locar una platina metàl·lica encastada al bordó. 

 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte d’Impost sobre 

Construccions, Instal·lacions i Obres per un import de quaranta-cinc euros amb vuit 

cèntims (45,08 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-vuit euros 

amb vint-i-un cèntims (168,21 €). 

 

TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors 

urbanístics en risc per import de seixanta euros (60,00 €) i la fiança de residus de 

construcció per import de cent cinquanta euros (150,00 €). Aquestes fiances es 

retornaran finalitzades les obres, prèvia sol·licitud, i un cop comprovat el dipòsit 

dels residus en un gestor autoritzat. 

 

QUART.- Donat que consta a l’expedient la declaració de la interessada que no 

ocuparà la via pública en el transcurs de les obres, si a l’inici de les obres en preveu 

l’ocupació, haurà d’obtenir l’autorització prèvia, procedint en cas contrari la 

liquidació d’ofici per part de l’Ajuntament, d’acord amb el que disposen les 

ordenances fiscals vigents. 

 

CINQUÈ.- Notificar l’acord a l’interessat. 

 

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. 
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13.12.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS PER A LA REFORMA I 

REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DE L’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE 

MITGERES SITUAT A L’AVINGUDA DOCTOR FLEMING, XX. 

 

Vista la instància i la documentació presentades pel senyor AFL en virtut de la qual 

sol·licita llicència d’obres majors per a la reforma i rehabilitació de la coberta de 

l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat a l’avinguda Doctor Fleming, XX. 

  

Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 19 de juliol de 2018, el contingut del 

qual es transcriu a continuació: 

 
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència es 
comprova que s’aporta projecte bàsic i d’execució, estudi bàsic de Seguretat i Salut i 

assumeix tècnic per a la sol·licitud de llicència d’obres majors per a la reforma interior 
i rehabilitació de coberta d’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat a l’Avinguda 
Doctor Fleming núm. XX. 

 
Consultat el text refós de les Normes Subsidiàries de planejament vigent (DOGC núm. 
4471 del 16/09/2005) i les modificacions puntuals posteriors de les Normes 
subsidiàries de planejament, es constata que la parcel·la està inclosa al sòl urbà i té el 
seu aprofitament limitat pels paràmetres de la zona 2 “ordenacions en banda”, subzona 
2b(1) “ordenacions compactes”. Consultat, per altra banda, el Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal aprovat inicialment per ple de l’Ajuntament de data 19 de maig 

de 2015, es constata que el solar no està inclòs a l’àmbit sotmès a suspensió de 
llicències, doncs les noves determinacions no comporten un canvi en el règim 
urbanístic. El POUM qualifica l’edificació dins la subzona R3b corresponent a 
“residencial, zona d’illa tancada, parcel·la mitjana”. 

 
El projecte presentat compleix amb la normativa urbanística d’aplicació, pel que 

s’informa favorablement a la llicència sol·licitada. 

 
Al projecte presentat consta un pressupost d’execució material de 10.320,00 €. Per 
contra, amb aplicació dels mòduls de l’ordenança el pressupost establert és de 
30.424,30 €. Conseqüentment, el pressupost de referència a aplicar per a la llicència 
d’obres sol·licitada és el major dels esmentats, és a dir, el que resulta de l’aplicació 
dels mòduls de l’ordenança de 30.424,30 €.” 

 

Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme, de data 21 d’agost de 2018, el contingut del 

qual es transcriu a continuació: 

 
“Un cop revisada la sol·licitud i la documentació presentades en dates 05/07/2018 
RE4782 i 26/07/2018 RE5479 pel senyor AFL, per tal d’obtenir llicència municipal 
d’obres majors per a la reforma i rehabilitació de la coberta de l’habitatge unifamiliar 
entre mitgeres situat a l’avinguda Doctor Fleming, XX, de Canet de Mar, d’acord amb 
el projecte bàsic i executiu redactat per l’arquitecte tècnic A.d.R.D. (Visat AYW539 de 
27/06/2018), s’emet el següent 

 

INFORME 
 
PRIMER.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben subjectes 
a llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del Decret 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), segons el 
qual estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per 

aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes 
de transformació o utilització del sòl o del subsol, d’edificació, de construcció o 
d’enderrocament d’obres. 
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En el mateix sentit, l’article 5.1.d) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova 
el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), subjecta a llicència 
urbanística prèvia les obres d’edificació, construcció i instal·lació de nova planta, i les 
d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions 
ja existents. 

 
SEGON .- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat i la documentació aportada 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 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. 

 
En data 19/07/2018 l’arquitecta municipal ha informat favorablement el projecte 
presentat. 
 
TERCER.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra 

major, són les que es corresponen al càlcul següent (OF núm. 20. “Taxa per llicències 
o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme”, article 6.1): 
 

 Preu per m2  Superfície  Import 

Reforma 1,67 €/m2 66,77 m2 111,51 € 

 Mínim: 333,96 €   

  TOTAL 333,96 € 

 

No obstant, s’ha comprovat a l’expedient administratiu que el sol·licitant va efectuar 
l’autoliquidació de la taxa en data 05/07/2018, per import de 111,51 euros, per la qual 
cosa cal efectuar l’ingrés de la diferència, 222,45 €. 

 
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 2017, ponderat amb els coeficients 
correctors que s’hi  detallen. 
 
Segons es fa constar a l’informe de l’arquitecta municipal, de data 19/07/2018, el 
pressupost de referència (PR) puja un total de 30.424,30 euros, per la qual cosa 
l’import de l’ICIO a liquidar per aquest concepte és el següent: 

 

Pressupost Tipus  Total 

30.424,30 € 4%  1.216,97 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que en data 05/07/2018 es va practicar una 
autoliquidació provisional per import de 412,80 euros, corresponents a un pressupost 

declarat de 10.320,00 euros, i que en data 26/07/2018 es va efectuar l’ingrés de la 

diferència, 804,17 euros. 
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la construcció, 
són les que resulten dels càlculs següents: 
 

Concepte Tipus Total 

Valors urbanístics en risc 2% pressupost 608,48 € 
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Residus de la construcció 
Mínim 150,00 € 

11€/tona  5,6 t  150,00 € 

 
Consta acreditat que s’ha efectuat ambdós dipòsits si bé, a la vista de l’import de la 

fiança dipositada en data 05/07/2018 en garantia de la correcta reposició dels béns 
municipals que poguessin resultar afectats per l’obra, 206,40 euros, i vist el pressupost 
de referència, aquesta resultava insuficient per la qual cosa calia dipositar l’import 
complementari, 402,08 euros. Aquest import ha estat dipositat en data 01/08/2018. 
 
Quant a l’ocupació de la via pública, consta a l’expedient la declaració escrita que no 
serà necessària l’ocupació en el transcurs de les obres. 

 
QUART.- 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”. 
 
En virtut de tot això, el dia de la data de signatura electrònica, s’informa favorablement 
sobre la concessió de la llicència sol·licitada, prèvia liquidació de la quantitat 
esmentada al punt TERCER del present informe.” 

 

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, la 

proposta per part dels Serveis Tècnics i atès que en data 24 d’agost ha estat 

ingressat l’import pendent. 

 

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, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 118 i 

següents de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 

 

Considerant que l’adopció d’aquesta resolució 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 conformitat amb la proposta de la Tinència de 

l’Alcaldia d’Urbanisme i Educació, s’acorda per unanimitat:  

 

PRIMER.- Concedir llicència d’obres majors al senyor AFL per a la reforma i 

rehabilitació de la coberta de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat a 

l’avinguda Doctor Fleming, XX, de Canet de Mar, d’acord amb el projecte bàsic i 

executiu redactat per l’arquitecte tècnic A.d.R.D. (Visat AYW539 de 27/06/2018), 

sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 

 

Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de 

llicència urbanística municipal aprovades per la Junta de Govern Local, en sessió de 

data 13 de setembre de 2007. 

 



S/Amn 

 
128 

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.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres per un import de mil dos-cents setze euros amb 

noranta-set cèntims (1.216,97 €) i, per taxes urbanístiques, la quantitat de tres-

cents trenta-tres euros amb noranta-sis cèntims (333,96 €). 

 

TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors 

urbanístics en risc per import de sis-cents vuit euros amb quaranta-vuit cèntims 

(608,48 €) i la fiança de residus de construcció, per import cent cinquanta euros 

(150,00 €). Aquestes fiances es retornaran a la finalització de les obres, prèvia 

sol·licitud i un cop comprovat el dipòsit dels residus en un gestor autoritzat. 

 

QUART.- Consta acreditat a l’expedient que l’interessat ha declarat que no ocuparà 

la via pública en el transcurs de les obres. Tot i això, si a l’inici de les obres en 

preveu l’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. 

 

SISÈ.- Notificar l’acord a l’interessat. 

 

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. 
 

14.- PRECS I PREGUNTES 

 

Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole 

i problemàtica municipal. 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 18.10 hores 

de tot el que jo com a secretària certifico. 

 

La secretària       L’alcalde accidental 

    

 


