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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

PREACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 28 DE DESEMBRE DE 2016 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter personal que 
contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de dades. 
 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 09.30 hores 
Hora que acaba: 12.26 hores 
Lloc: Sala de Juntes 
 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 
 

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

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 

Cristina Cabruja Sagré, secretària.  
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta, de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local de data 21.12.16  

2) Donar compte Resolucions Judicials 
3) Aprovació relació ajuts socials puntuals número BSGG/49/2016 
4) Aprovació relació ajuts socials puntuals número BSGG/50/2016 
5) Aprovació relació de factures 
6) Aprovació atorgament subvenció IBI exercici 2016 
7) Aprovació justificació presentada per l’entitat Agents Cívics 
8) Aprovació justificació presentada per les entitats de l’àrea d’ensenyament 
9) Aprovació justificació presentada per l’entitat ADF Vallalta 
10) Aprovació de la justificació presentada per Comediants, S.A. 
11) Aprovació contracte de patrocini publicitari esportiu de l’Excm. Ajuntament de 

Canet de Mar amb Joan Pedrero per a Paris-Dakar 
12) Aprovació conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Canet de Mar i l’IES 

Domènech i Montaner 
13) Aprovació conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i 

l’empresa CSI BCN 2010, per a la coordinació d’activitats empresarials 
14) Aprovació contracte obres d’arranjament dels jardins de Vil.la Flora com a 

parc públic obert, al municipi de Canet de Mar  
15) Donar compte de la relació de decrets del 12 al 17 de desembre de 2016 

(núm. 1249 al núm.1269) 
16) Precs i preguntes 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 21.12.16 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 21 de desembre de 2016 i de conformitat amb allò que es disposa a 
l’article 110 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i 
l’article 109 del ROF, per unanimitat se n’acorda l’aprovació. 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
No se’n presenten. 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ AJUTS SOCIALS PUNTUALS NÚMERO 
BSGG/49/2016 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/49/2016 de data 15 de desembre de 
2016 per import de 1.036,71 €, 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 48021 del vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2016. 
 
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: 
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PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/49/2016, atorgant les 
quantitats que s’esmenten a les persones que es relacionen, en concepte d’ajuts 
socials puntuals: 
 

NÚM. BENEFICIARI CONCEPTE IMPORT 
273 AC.S. allotjament urgències/pensió 286,44 
274 H.L. menjador escolar 55,80 
275 H.L. menjador escolar 80,60 
276 C.A.I. despeses habitatge - subministraments - LLUM 94,81 
277 J.L.R. altres 10,60 
278 I.R.F. despeses habitatge - subministraments - LLUM 81,84 
279 O.DS.S. despeses habitatge - subministraments - LLUM 115,94 
280 M.C. despeses habitatge - subministraments - GAS 132,65 
280 M.C. despeses habitatge - subministraments - LLUM 93,74 
281 M.G.Ll. despeses sanitàries/medicaments/odontologia 19,39 
282 F.M. despeses sanitàries/medicaments/odontologia 64,90 

    
  

Import total relació BSGG/49/2016 1.036,71 
 
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 
48021 del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016. 
 
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 RELACIÓ AJUTS SOCIALS PUNTUALS NÚMERO 
BSGG/50/2016 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/50/2016 de data 22 de desembre de 
2016 per import de 1.313,15 €, 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 
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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 48021 del vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2016. 
 
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/50/2016, atorgant les 
quantitats que s’esmenten a les persones que es relacionen, en concepte d’ajuts 
socials puntuals: 
 

NÚM. BENEFICIARI CONCEPTE IMPORT 
283 M.E. despeses habitatge - subministraments - LLUM 101,97 
285 E.V.S. despeses habitatge - lloguers/hipoteca 300,00 
286 F.Ch.E G. subvenció esports 120,00 
287 F. BA. subvenció esports 200,00 
288 C.S.C. despeses habitatge - subministraments - GAS 51,22 
288 C.S.C. despeses habitatge - subministraments - LLUM 40,76 
289 A.N.L. desplaçaments/ transports (escolars, disminuïts) 53,70 

    
  

Import total relació BSGG/50/2016 867,65 
 
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 
48021 del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016. 
 
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. 
 
5.- APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES 
 
Vista la relació de factures de data 28 de desembre de 2016, de l’Ajuntament 
per import de 275.095,63 €, corresponent a la relació F/2016/76.  
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Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació econòmica per autoritzar l’aprovació de la despesa a les diferents 
partides que s’han d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici de 
2016, que fou aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió 29 de 
desembre de 2015.  
 
Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 02/2004, 
de 9 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Cultura i 
Hisenda, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Aprovar la relació de factures de data 28 de desembre de 2016, de 
l’Ajuntament per import de 275.095,63 €, corresponent a la relació F/2016/76. 
 
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l’obligació derivat dels punts anteriors 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que s’indiquen en les relacions.  
 
6.- APROVACIÓ ATORGAMENT SUBVENCIÓ IBI EXERCICI 2016 
 
Atès que en data 28 de setembre es van aprovar les bases reguladores per a 
l’atorgament d’una subvenció sobre l’import de l’impost sobre béns immobles, 
corresponent al domicili habitual, per minorar la repercussió econòmica del 
pagament de l’IBI en contribuents amb situació econòmica desfavorida. 
 
Atès que en aquesta convocatòria s’han presentat les següents 75 sol·licituds per 
a l’atorgament de la subvenció sobre l’import de l’impost de béns immobles: 
 

Expedient Registre DNI 
1/16 5818/16 14/10/16 39 961 585 X 
2/16 5820/16 14/10/16 46 542 180 R 
3/16 5828/16 14/10/16 23 760 257 S 
4/16 5869/16 17/10/16 46 549 911 G 
5/16 5874/16 17/10/16 36 941 447 C 
6/16 5876/16 17/10/16 77 897 298 R 
7/16 5889/16 18/10/16 78 052 974 J 
8/16 5928/16 19/10/16 77 105 761 D 
9/16 5929/16 19/10/16 38 786 691 C 
10/16 5954/16 20/10/16 77 613 619 G 
11/16 5931/16 20/10/16 38 862 719 X 
12/16 5965/16 20/10/16 77 531 335 Z 
13/16 5968/16 20/10/16 77 528 112 B 
14/16 5979/16 20/10/16 43 694 327 P 
15/16 5983/16 20/10/16 77 607 304 Z 
16/16 5991/16 21/10/16 38 760 501 G 
17/16 5992/16 21/10/16 44 000 542 R 
18/16 5994/16 21/10/16 36 912 585 B 
19/16 6001/16 21/10/16 X 1413028 T 
20/16 6002/16 21/10/16 39 956 997 V 
21/16 6026/16 24/10/16 40 183 690 E 
22/16 6034/16 24/10/16 X 43 088 45 W 
23/16 6078/16 26/10/16 24 087 951 M 
24/16 6083/16 26/10/16 77 607 422 V 
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Expedient Registre DNI 
25/16 6086/16 26/10/16 X 47 084 69 R 
26/16 6107/16 27/10/16 37 332 875 B 
27/16 6144/16 27/10/16 38 775 696 L 
28/16 6164/16 27/10/16 77 528 190 C 
29/16 6181/16 28/10/16 43 685 759 L 
30/16 6185/16 28/10/16 36 891 027 Q 
31/16 6203/16 31/10/16 38 821 963 X 
32/16 6212/16 02/11/16 38 702 832 L 
33/16 6219/16 02/11/16 51 955 490 P 
34/16 6222/16 02/11/16 38 655 054 N 
35/16 6225/16 02/11/16 40 780 132 M 
36/16 6226/16 02/11/16 39 981 521 T 
37/16 6261/16 03/11/16 36 830 972 Z 
38/16 6265/16 03/11/16 38 785 263 H 
39/16 6272/16 03/11/16 46 745 672 N 
40/16 6277/16 03/11/16 33 928 098 Q 
41/16 6279/16 03/11/16 38 778 899 W 
42/16 6292/16 03/11/16 09 779 296 H 
43/16 6297/16 03/11/16 38 082 143 P 
44/16 6327/16 04/11/16 39 950 225 F 
45/16 6336/16 04/11/16 39 424 647 W 
46/16 6338/16 04/11/16 77 525 060 H 
47/16 6355/16 04/11/16 51 443 441 P 
48/16 6362/16 07/11/16 37 357 525 M 
49/16 6367/16 07/11/16 77 105 818 C 
50/16 6368/16 07/11/16 39 401 721 F 
51/16 6371/16 07/11/16 37 232 524 D 
52/16 6373/16 07/11/16 38 872 020 L 
53/16 6374/16 07/11/16 38 656 869 X 
54/16 6393/16 08/11/16 23 776 756 T 
55/16 6404/16 08/11/16 77 263 080 P 
56/16 6418/16 08/11/16 36 559 774 D 
57/16 6435/16 09/11/16 38 656 485 V 
58/16 6436/16 09/11/16 39 413 537 R 
59/16 6437/16 09/11/16 38 801 085 Q 
60/16 6445/16 09/11/16 35 099 703 R 
61/16 6446/16 09/11/16 38 703 108 L 
62/16 6453/16 09/11/16 X 2707182 J 
63/16 6467/16 10/11/16 77 531 194 B 
64/16 6470/16 10/11/16 38 847 088 L 
65/16 6477/16 10/11/16 23 999 478 J 
66/16 6483/16 10/11/16 77 105 833 N 
67/16 6506/16 11/11/16 44 195 594 J 
68/16 6508/16 11/11/16 38 656 893 B 
69/16 6509/16 11/11/16 38 047 755 H 
70/16 6510/16 11/11/16 77 606 908 D 
71/16 6512/16 11/11/16 38 818 419 P 
72/16 6514/16 11/11/16 38 781 986 F 
73/16 6519/16 11/11/16 52 393 936 M 
74/16 6527/16 11/11/16 38 837 392 Y 
75/16 6528/16 11/11/16 38 767 198 P 
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Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament que desenvolupa 
la Llei, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i 
Règim Intern. 
 
Vista la documentació aportada pels sol·licitants. 
 
Vist l’informe de l’interventor, que es transcriu a continuació: 

 
El funcionari sotasignat, Lluís Viñas Peitabí, interventor de l'Ajuntament de Canet de 
Mar, d'acord amb allò previst en l'article 214 del Text refós de la Llei d'Hisendes 
Locals, aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març, emet el següent: 
 
INFORME DE FISCALITZACIÓ 
NÚM. 149 /2016 
 
ASSUMPTE: Atorgament de subvencions sobre IBI 2016  
 
I.- RELACIÓ DE FETS 
 
S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia la següent proposta d'acord per Junta de 
Govern, relativa a l'atorgament de subvencions sobre la quota de l’Impost sobre 
Béns Immobles, exercici 2016. 
 
No s'ha disposat el termini legal per evacuació d'informe. 
 
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
A) Amb caràcter general: 
 
 Text refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 

de març. 
 Bases d'execució del pressupost de l'exercici 
 Resolución de 2 de junio de 2008, de la Intervención General de la 

Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 30 de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la previsión de 
los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de 
la función interventora en régimen de requisitos básicos. 

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

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

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

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

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



S/Amn 

 
8 

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 

 
 L’existència de crèdit pressupostari i que el crèdit proposat és l’adequat a la 

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

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

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

 
SEGON.- Addicionalment a l’anterior, es comproven aquells aspectes que es recullen 
en l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, Fiscalització de Requisits 
Bàsics, en tot allò que sigui anàleg a la dimensió de l’Ajuntament. 
 
IV. ASPECTES FISCALITZATS 
 
4.1. Aspectes generals 
 
Primer.- Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat i suficient a 
la naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contraure. S'entendrà que el 
crèdit és adequat quan financi obligacions a contraure o nascudes i no prescrites a 
càrrec de l'Ajuntament o de l'Organisme Autònom, complint els requisits i regles 
pressupostàries de temporalitat, especialitat i especificació regulades en els articles 
163, 167 i 172 TRLHL i 24 i ss del RD 500/1990, de 20 d’abril. No aplicable en 
aquesta fase. 
 
Segon.- En els casos en què es tracti de contraure compromís de despeses de 
caràcter plurianual, que es compleixi allò preceptuat a l'article 174 del Text Refós de 
la Reguladora de les Hisendes Locals. No aplicable. 
 
Tercer.- Que les despeses o obligacions es proposen a l'òrgan competent per a 
l'aprovació, compromís de la despesa o reconeixement de l'obligació.  
 
Segons estableix l'article 185.1 del TRLHL, dins de l'import dels crèdits autoritzats en 
els pressupostos correspondrà l'autorització i disposició de les despeses al president 
o al Ple de l'entitat d'acord amb l'atribució de competències que estableixi la 
normativa vigent. 
 
En el cas de les subvencions que s'atorguen en règim de concurrència, l'atorgament 
de les subvencions es correspon amb la fase de disposició o compromís de despesa 
(fase D). 
 
Per la seva banda, l'Ordenança municipal de subvencions estableix que la Junta de 
Govern Local és òrgan competent per aprovar la convocatòria de les subvencions en 
règim de concurrència (article 12.1), així com per ordenar i resoldre el procediment 
d'atorgament (article 17.1). 
 
Quart.- En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses amb 
finançament afectat, es comprovarà que els recursos que els financen són executius, 
acreditant-se amb l’efectiva materialització de l’ingrés o l’existència de documents 
fefaents que acreditin la seva efectivitat, d’acord amb allò previst en l’article 173.6 
TRLHL. No aplicable. 
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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.  
Segons consta en l'expedient, la Junta de Govern Local va aprovar en sessió de 28 
de setembre de 2016 la convocatòriade les subvencions sobre la quota de l’IBI per 
l’exercici 2016. 
 
L’acord d’aprovació de les bases específiques i convocatòria es va adoptar amb 
informe de fiscalització desfavorable de l’Intervenció, pels següents motius: 
 

«Primer.- Que existeixen les bases reguladores de la subvenció i que han estat, 
en el seu cas, publicades en el Butlletí Oficial corresponent. 
 
Consta aprovada l'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 
inicialment pel Ple en data 25 de març de 2004, la qual, no havent-se presentat 
al·legacions durant el termini d'exposició al públic, quedà aprovada definitivament 
(Butlletí Oficial de la Província de data 18 de maig de 2004). 
 
No obstant l'anterior, no queda suficientment acreditat l'encaix de les bases 
específiques i convocatòria que es sotmeten a aprovació tinguin encaix en les 
bases generals aprovades pel Ple, vista la diferent ordenació que presenten en 
matèria de procediment d'atorgament (l'ordenança general no contempla la 
possibilitat de prorrateig, a diferència de les específiques), criteris de valoració per 
establir prelació de les sol·licituds (no previstos en les bases específiques), 
existència d'informe d'òrgan col·legiat en la instrucció del procediment (absent en 
les bases específiques) i determinació l'import màxim individual (les bases 
específiques no contemplen el límit el cost 50% del cost del fi públic, previst a les 
generals). 
 
En el supòsit que les bases específiques i convocatòria d'aquesta subvenció 
s'haguessin de regir per norma municipal diferent de l'anteriorment esmentada, 
aquest òrgan interventor considera que s'haurien d'aprovar pel Ple, segons allò 
previst en l'article 17 de la LGS. Cas contrari, caldria adequar el contingut 
d'aquestes a l'Ordenança aprovada pel Ple en data 25 de març de 2004.» 
 

Consta expedit el corresponents document comptable «A» per import de 20.000,00 
euros. 
 
La convocatòria fou publicada al Butlletí Oficial de la Província de data 11 d’octubre 
de 2016. 
 
Es constata que l’import de les subvencions que es proposa atorgar i els crèdits que 
es disposen (13.386,08 euros) no excedeix l’import màxim de la convocatòria i de la 
despesa autoritzada. 
 
Sisè.- Que els expedients de reconeixement d'obligacions responen a despeses 
aprovades i compromeses, i en el seu cas, fiscalitzades favorablement. No aplicable. 
 
Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que 
aquesta s’hagi produït i que sigui favorable. No aplicable. 
 
4.2.-Aspectes específics 
 
Primer.- Que existeix l'informe de l'òrgan col·legiat corresponent sobre l'avaluació 
de les sol·licituds. 
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No consta informe proposta del Consell regulador de subvencions, la qual cosa 
suposa incompliment de l’article 14 de l’ordenança municipal de subvencions. 
 
Segon.- Que existeix l'informe de l'òrgan instructor en el que consti que de la 
informació que obra en el seu poder es desprèn que els beneficiaris compleixen tots 
els requisits necessaris per accedir a aquestes. 
 
Consta revisió de la documentació realitzada pels serveis econòmics, en la qual 
s’indica el grau de compliment dels requisits en cada sol·licitud. 
 
La proposta contempla per als beneficiaris l’atorgament condicionat a l’aportació de 
determinada documentació. Indicar que l’esmena de les sol·licituds, si s’escau, s’ha 
de requerir abans de la formulació de la proposta d’atorgament. 
 
Tercer.- Que la proposta de resolució del procediment expressa el sol·licitant o la 
relació de sol·licitants als quals es concedirà la subvenció i la seva quantia. 
 
Quart.- Per aquelles subvencions en les quals la seva normativa reguladora prevegi 
que els beneficiaris han d'aportar garanties s'acrediti l'existència d'aquestes 
garanties. No aplicable. 
 
Cinquè.- En cas de realitzar-se pagaments a compte, que estan previstos en la 
normativa reguladora de la subvenció. No aplicable. 
 
Sisè.- Acreditació en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, 
de que el beneficiari es troba al corrent d'obligacions tributàries i davant de la 
Seguretat Social, i no està incurs en les prohibicions per obtenir aquesta condició, 
previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
 
L'article 13 de la LGS regula els requisits que han de reunir els beneficiaris de 
subvencions , i en el seu apartat 2, lletra e), s'estableix com a causa de prohibició 
per obtenir aquesta condició «no trobar-se al corrent en el compliment de les 
obligacions tributàries o davant la Seguretat Social imposades per la legislació 
vigent, en la forma que es determini reglamentàriament.  
 
Per la seva banda, el Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, regula en els seus articles 22.1 que l'acreditació del 
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat, amb caràcter general, 
es realitzarà mitjançant l'expedició de certificació, llevat que el beneficiari o l'entitat 
col·laboradora no estiguin obligats a presentar les declaracions o els documents als 
que es refereixen aquestes obligacions. Sense perjudici de l'anterior, l'article 24 
RLGS regula els supòsits en què la presentació de declaració responsable substituirà 
a les certificacions. 
 
V.- OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES 
 
1.- Aquest òrgan interventor no té constància que la corporació hagi aprovat un Pla 
estratègic de subvencions, en els termes previstos en l'article 8.1 de la LGS, articles 
10 a 15 del RLGS i article 10 de l'Ordenança municipal, instrument de planificació 
que es configura com a requisit previ de l'atorgament de subvencions. 
 
VI.- CONCLUSIONS 
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S’informa DESFAVORABLEMENT la tramitació de l'expedient, pels incompliments 
assenyalats en l'apartat 4.1, apartats cinquè, i 4.2. apartats primer i segon, darrer 
paràgraf. 
L'objecció fiscal formulada suspendrà la tramitació de l'expedient, d'acord amb 
l'article 216.2.c del TRLHL. De conformitat amb l'article 217.1 TRLHL correspon a 
l'Alcaldessa resoldre la discrepància. 

 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Cultura i Hisenda, 
s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Atorgar les següents subvencions sol·licitades per minorar la 
repercussió econòmica del pagament de l’IBI, en contribuents amb situació 
econòmica desfavorida per a l’exercici 2016: 
 

Expedient Registre DNI Import 
3/16 5828/16 14/10/16 23 760 257 S  250,00 €  
4/16 5869/16 17/10/16 46 549 911 G  250,00 €  
5/16 5874/16 17/10/16 36 941 447 C  250,00 €  
7/16 5889/16 18/10/16 78 052 974 J  250,00 €  
8/16 5928/16 19/10/16 77 105 761 D  250,00 €  
9/16 5929/16 19/10/16 38 786 691 C  250,00 €  
10/16 5954/16 20/10/16 77 613 619 G  250, 00 € 
11/16 5931/16 20/10/16 38 862 719 X  250,00 €  
12/16 5965/16 20/10/16 77 531 335 Z  250,00 €  
13/16 5968/16 20/10/16 77 528 112 B  250,00 €  
14/16 5979/16 20/10/16 43 694 327 P  250,00 €  
15/16 5983/16 20/10/16 77 607 304 Z  250,00 €  
16/16 5991/16 21/10/16 38 760 501 G  236,56 €  
18/16 5994/16 21/10/16 36 912 585 B  250,00 €  
24/16 6083/16 26/10/16 77 607 422 V  250,00 €  
29/16 6181/16 28/10/16 43 685 759 L  250,00 €  
30/16 6185/16 28/10/16 36 891 027 Q  242,20 €  
31/16 6203/16 31/10/16 38 821 963 X  250,00 €  
33/16 6219/16 02/11/16 51 955 490 P  250,00 €  
35/16 6225/16 02/11/16 40 780 132 M  250,00 €  
36/16 6226/16 02/11/16 39 981 521 T  250,00 €  
38/16 6265/16 03/11/16 38 785 263 H  245,90 €  
39/16 6272/16 03/11/16 46 745 672 N  250,00 €  
40/16 6277/16 03/11/16 33 928 098 Q  250,00 €  
41/16 6279/16 03/11/16 38 778 899 W  250,00 €  
42/16 6292/16 03/11/16 09 779 296 H  250,00 €  
43/16 6297/16 03/11/16 38 082 143 P  250,00 €  
46/16 6338/16 04/11/16 77 525 060 H  250,00 €  
47/16 6355/16 04/11/16 51 443 441 P  250,00 €  
50/16 6368/16 07/11/16 39 401 721 F  108,87 €  
51/16 6371/16 07/11/16 37 232 524 D  250,00 €  
52/16 6373/16 07/11/16 38 872 020 L  250,00 €  
53/16 6374/16 07/11/16 38 656 869 X  250,00 €  
56/16 6418/16 08/11/16 36 559 774 D  250,00 €  
57/16 6435/16 09/11/16 38 656 485 V  250,00 €  
61/16 6446/16 09/11/16 38 703 108 L  250,00 €  
63/16 6467/16 10/11/16 77 531 194 B  250,00 €  
64/16 6470/16 10/11/16 38 847 088 L  250,00 €  
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Expedient Registre DNI Import 
66/16 6483/16 10/11/16 77 105 833 N  250,00 € 
68/16 6508/16 11/11/16 38 656 893 B  250,00 €  
72/16 6514/16 11/11/16 38 781 986 F  250,00 €  
73/16 6519/16 11/11/16 52 393 936 M  250,00 €  
TOTAL   10.333,53 € 

 
SEGON.- Atorgar les següents subvencions condicionades a l’aportació de la 
documentació requerida dins el termini de 10 dies hàbils, amb el següent detall : 
 

Núm. Núm. Registre DNI Import Documentació 
requerida 

1/16 5818/16 14/10/16 39 961 585 X 250,00 € 1 

2/16 5820/16 14/10/16 46 542 180 R 250,00 € 1 
6/16 5876/16 17/10/16 77 897 298 R 250,00 € 1 
22/16 6034/16 24/10/16 X 43 088 45 W 123,60 € 1 
25/16 6086/16 26/10/16 X 47 084 69 R 250,00 € 1 
27/16 6144/16 27/10/16 38 775 696 L 250,00 € 1 
44/16 6327/16 04/11/16 39 950 225 F 178,95 € 1 
48/16 6362/16 07/11/16 37 357 525 M 250,00 € 1 
54/16 6393/16 08/11/16 23 776 756 T 250,00 € 1 
59/16 6437/16 09/11/16 38 801 085 Q 250,00 € 1 
62/16 6453/16 09/11/16 X 2707182J 250,00 € 1 
65/16 6477/16 10/11/16 23 999 478 J 250,00 € 1 
71/16 6512/16 11/11/16 38 818 419 P 250,00 € 1 
TOTAL   3.052,55 €  

 
1. Declaració de la Renta exercici 2015 /Certificat d’Hisenda 2015. 
2. Falta D.N.I 

 
En cas de no aportar-se la documentació dins de termini, o si de la documentació 
aportada se’n desprèn l’incompliment dels requisits establerts en la convocatòria, 
aquestes sol·licituds s’entendran denegades i es barraran el compromís de 
despesa corresponent. 
 
TERCER.- Denegar les sol·licituds de subvenció sol·licitades sobre l’import sobre 
béns immobles, corresponent al domicili habitual, per minorar la repercussió 
econòmica del pagament de l’ IBI en contribuents amb situació econòmica 
desfavorida per a l’exercici 2016, següents : 
 

Núm. Núm. Registre DNI Motiu 
17/16 5992/16 21/10/16 44 000 542 R 2 
19/16 6001/16 21/10/16 X 1413028 T 2 
20/16 6002/16 21/10/16 39 956 997 V 2 
21/16 6026/16 24/10/16 40 183 690 E 2 
23/16 6078/16 26/10/16 24 087 951 M 2 
26/16 6107/16 27/10/16 37 332 875 B 2 
28/16 6164/16 27/10/16 77 528 190 C 2 
32/16 6212/16 02/11/16 38 702 832 L 2 
34/16 6222/16 02/11/16 38 655 054 N 2 
37/16 6261/16 03/11/16 36 830 972 Z 2 
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Núm. Núm. Registre DNI Motiu 
45/16 6336/16 04/11/16 39 424 647 W 2 
49/16 6367/16 07/11/16 77 105 818 C 2 
55/16 6404/16 08/11/16 77 263 080 P 1 
58/16 6436/16 09/11/16 39 413 537 R 2 
60/16 6445/16 09/11/16 35 099 703 R 1 
67/16 6506/16 11/11/16 44 195 594 J 2 
69/16 6509/16 11/11/16 38 047 755 H 2 
70/16 6510/16 11/11/16 77 606 908 D 2 
74/16 6527/16 11/11/16 38 837 392 Y 1 
75/16 6528/16 11/11/16 38 767 198 P 2 

 
 

1. Superar els ingressos bruts màxims. 
2. Incompliment de les obligacions tributàries o amb la Seguretat Social. 
3. No constar com a propietari o llogater de l’habitatge habitual (que hi hagi 

constància en el contracte de lloguer). 
4. No justificar els ingressos de tots els membres de la unitat familiar. 

 
QUART.- Disposar la despesa per import 13.386,08 € amb càrrec als crèdits 
autoritzats en l’aplicació 12 23100 4800.  
 
CINQUÈ.- Condicionar respecte a l’acord anterior, a que les sol·licituds, 
denegades puguin aportar la documentació en el termini de 10 dies a comptar 
des de la notificació d’aquest a cord, si en el termini del mateix no han lliurat la 
documentació s’entén que la subvenció esta denegada. 
 
SISÈ.- Notificar i publicar a la web municipal i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, 
la llista de les sol·licituds presentades per a l’atorgament de la subvenció sobre 
l’import de l’impost sobre béns immobles, corresponent al domicili habitual, per 
minorar la repercussió econòmica del pagament de l’ IBI en contribuents amb 
situació econòmica desfavorida per a l’exercici 2016.  
 
SISÈ- Procedir al pagament total de les subvencions indicades en el punt primer 
dels acords, a les persones beneficiàries mitjançant transferència bancària, en el 
compte de l’entitat bancària indicat per la persona beneficiària. Per als 
beneficiaris inclosos en el punt segon, condicionar el pagament material al 
compliment d’allò previst en l’acord. 
 
7.- APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA PER L’ENTITAT 
AGENTS CÍVICS 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Primer.- El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 27 de desembre de 
2014, va aprovar definitivament el pressupost municipal per l’exercici 2015, 
incloent entre d’altres la següent subvenció, l’entitat Agents Cívics 
 
Segon.- En data 30 de desembre de 2015, la Junta de Govern aprova acordà el 
conveni de col·laboració amb Agents Cívics amb el següent detall: 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  Import 
atorgat 

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

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

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

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

amb indicació de l’import i procedència. 
 
Tercer.- En 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 
Registre 
Entrada 

Agents Cívics   Despeses 2014 i 2015 834,90 € 2016/594 
01-02-2016 

 
Quart.- Vist l'informe emès per la tècnica de Ensenyament, Maria Artigas Gurri, 
de data 15 de juny de 2016, 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 entre 
l’Ajuntament de Canet de Mar i Agents Cívics, aprovat per la Junta de Govern Local 
en data 30 de desembre de 2015 i signat en data 29 de gener de 2016 d’acord amb 
l’establert al pacte cinquè del conveni esmentat en relació a la seva justificació, emet 
el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- Vist que al pacte sisè del conveni s’estableix que per al justificació del 
conveni caldrà aportar la documentació 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 fetes 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 ingressos 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 

Agents Cívics  Despeses 2014 i 2015 834,90 € 0,00 € 
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pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades dintre del període 
corresponent al seu exercici.  

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. 
 
Segon.- Vista la documentació presentada per l’ entitat a mode de justificació: 
 
 
 
 
 
 
Vist que a documentació ha estat presentada dins del termini establert. 
 
Conclusió 
 
Primer.- Considerem acreditat que s’ha realitzat el fi públic pel qual es va atorgar el 
conveni amb Agents Cívics. 
 
Segon.- Proposem que l’àrea d’Intervenció procedeixi al pagament íntegre de 
l’import del conveni. 
 
Aquest és el nostre informe que dono i signo a Canet de Mar a 15 de juny de 2016.” 

 
Vista la revisió efectuada pels Serveis econòmics de la documentació justificativa 
el resultat de la qual es resumeix en el quadre següent: 
 

(1) Certificat del president de l’entitat acreditatiu de l’aplicació de la subvenció a la finalitat 
adequada.(2) Memòria detallada de l’activitat; (3) Relació classificada de les despeses; (4) Factures 
originals de les despeses derivades de l’activitat.; (5) Relació d’altres ingressos o subvencions que 
hagin cofinançat l’activitat amb indicació de l’import i procedència; (6) Exemplar original de la 
publicitat de l’acte amb esment de la col·laboració de l’ajuntament de Canet 
 
Cinquè.- Vist l'informe de l'interventor, que es transcriu a continuació:  
 

Entitat Registre Documentació 

Agents 
Cívics 2016/594 

- Memòria de la realització de la reparació. 
- Relació de despeses. 
- Factura justificativa. 

Nom Entitat NIF 
Documentació 

Observacions 
1 2 3 4 5 6 

Agents Cívics.  v √ v x X X 

- Pel que es refereix a les despeses no porten 
factures al nom de l’entitat i no compleixen amb 
art.8,b de les bases reguladores de concessions 
de subvencions. 
- pel que fa als ingressos, no s’ha disposat de la 
informació per a l'anàlisi dels mateixos, i per tant 
no es possible verificar el compliment de 
l'art.19,3 de la Llei de general de subvencions. 
- No presenten cap original de la publicitat de 
l'acte amb esment de la col·laboració de 
l'ajuntament de Canet. 
-la justificació es presenta fora de termini. 
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“Lluís Viñas Peitabí, Interventor de l'Ajuntament de Canet de Mar, d'acord amb allò 
previst en l'article 214 del Text refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat pel RDLeg. 
2/2004, de 5 de març, té a bé emetre el següent: 
 
INFORME NÚM. 151/2016 
 
ASSUMPTE: Justificació subvenció nominativa 2015 – Agents cívics 
 
I.-RELACIÓ DE FETS 
 
S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia la següent proposta d'acord per la Junta 
de Govern Local, amb la següent part resolutiva: 
 
«PRIMER.- Donar per correctament justificat els següent import corresponent a la 
subvenció nominativa del programa d’ensenyament, atorgada per acord de Junta de 
Govern de 30 de desembre de 2015: 
 
 
 
 
 
 
SEGON.- Indicar als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst en l’art. 20 
de les bases reguladores de la concessió de subvencions, procedeixin al pagament de 
la quantitat pendent de satisfer, segons el següent detall: 
 
 
 
 
 
 
 
TERCER.- Notificar el present acord a Agents Cívics, així com als departaments 
d’ensenyament, Intervenció i Tresoreria.» 
 
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
A) Amb caràcter general: 

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

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

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

 Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 

B) Amb caràcter específic: 
 

 Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local. 
 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 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. 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció Import 
atorgat 

Agents Cívics  Despeses 2014 i 2015 834,90 € 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció 
Import 
pendent de 
pagament 

Agents Cívics  Despeses 2014 i 2015 834,90 € 
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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.- La Base d’execució del Pressupost Municipal núm. 56, estableix que  
 
“En els termes recollits en l’apartat segon de l’article 219 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, la fiscalització prèvia es limitarà a comprovar els següents extrems: 
 
 L’existència de crèdit pressupostari i que el crèdit proposat és l’adequat a la 

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

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

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

 
SEGON.- Addicionalment a l’anterior, es comproven aquells aspectes que es recullen 
en l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, Fiscalització de Requisits 
Bàsics, en tot allò que sigui anàleg a la dimensió de l’Ajuntament. 
 
IV. ASPECTES FISCALITZATS 
 
4.1. Aspectes generals 
 
Primer.- Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat i suficient a 
la naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contraure. S'entendrà que el 
crèdit és adequat quan financi obligacions a contraure o nascudes i no prescrites a 
càrrec de l'Ajuntament o de l'Organisme Autònom, complint els requisits i regles 
pressupostàries de temporalitat, especialitat i especificació regulades en els articles 
163, 167 i 172 TRLHL i 24 i ss del RD 500/1990, de 20 d’abril. No aplicable en 
aquesta fase. 
 
Segon.- En els casos en què es tracti de contraure compromís de despeses de 
caràcter plurianual, que es compleixi allò preceptuat a l'article 174 del Text Refós de 
la Reguladora de les Hisendes Locals. No aplicable en aquest expedient. 
 
Tercer.- Que les despeses o obligacions es proposen a l'òrgan competent per a 
l'aprovació, compromís de la despesa o reconeixement de l'obligació.  
 
Segons estableix l'article 185 del TRLHL:  
 
«1.-Dins de l'import dels crèdits autoritzats en els pressupostos correspondrà 
l'autorització i disposició de les despeses al president o al Ple de l'entitat d'acord amb 
l'atribució de competències que estableixi la normativa vigent. 2. 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.» 
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Les Bases d'execució del pressupost per l'exercici vigent regulen la liquidació i 
pagament de les subvencions en la seva base 32: 
 
«Les subvencions concedides seran pagades una vegada hagi estat justificat la 
despesa realitzada, objecte de la subvenció, amb els documents necessaris. 
 
[...]» 
 
Per la seva banda, l'Ordenança municipal de subvencions estableix que la Junta de 
Govern Local és òrgan competent per aprovar la convocatòria de les subvencions en 
règim de concurrència (article 12.1), així com per ordenar i resoldre el procediment 
d'atorgament (article 17.1), i si bé no atribueix a aquest òrgan expressament la 
competència per aprovar la liquidació de les subvencions atorgades, cal entendre que 
aquestes es deriven del caràcter d'òrgan concedent. 
 
Així mateix, quant al reintegrament de subvencions, l'article 41.1 de la Llei 38/2013, 
de 17 de novembre, general de subvencions, estableix que la incoació del 
procediment correspon a l'òrgan concedent de les subvencions, que en aquest cas és 
la Junta de Govern. 
 
Quart.- En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses amb 
finançament afectat, es comprovarà que els recursos que els financen són executius, 
acreditant-se amb l’efectiva materialització de l’ingrés o l’existència de documents 
fefaents que acreditin la seva efectivitat, d’acord amb allò previst en l’article 173.6 
TRLHL. No aplicable en aquest expedient. 
 
Cinquè.- Que els expedients de compromís de despesa responen a despeses 
aprovades i, en el seu cas, fiscalitzades favorablement, i que l'import de les despeses 
que es proposada disposar no supera l'import de la despesa autoritzada. No aplicable 
en aquesta fase. 
 
Sisè.- Que els expedients de reconeixement d'obligacions responen a despeses 
aprovades i compromeses, i en el seu cas, fiscalitzades favorablement.  
 
Segons consta en l'expedient, la Junta de Govern de 30 de desembre de 2015 va 
aprovar el conveni de col·laboració amb l’Associació Agents Cívics de Canet de Mar 
per l’exercici 2015. 
 
No consta informe de fiscalització de l’interventor, ni diligència d’intervengut i 
conforme. 
 
Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que 
aquesta s’hagi produït i que sigui favorable.  
 
La proposta d'acord de liquidació de les subvencions i incoació de procediment de 
reintegrament NO és coincident amb el resultat de la revisió efectuada pels serveis 
econòmics. 
 
En particular, els serveis d’intervenció han formulat les següents observacions: 
 

Nom 
Entitat NIF 

Documentació 
Observacions 

1 2 3 4 5 6 

Agents 
Cívics.  v √ v x X X 

- Pel que es refereix a les despeses no porten 
factures al nom de l’entitat, però sí el CIF, i 
no compleixen amb art.8,b de les bases 



S/Amn 

 
19 

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 

(1) Certificat del president de l’entitat acreditatiu de l’aplicació de la subvenció a la 
finalitat adequada.(2) Memòria detallada de l’activitat; (3) Relació classificada de les 
despeses; (4) Factures originals de les despeses derivades de l’activitat.; (5) Relació 
d’altres ingressos o subvencions que hagin cofinançat l’activitat amb indicació de 
l’import i procedència; (6) Exemplar original de la publicitat de l’acte amb esment de 
la col·laboració de l’ajuntament de Canet 
 
4.2.-Aspectes específics 
 
Segons Acord del Consell de Ministres de 31 de maig de 2008, els extrems 
addicionals de comprovació en la fase de reconeixement de l'obligació per expedients 
de subvencions i ajudes públiques als que resulti d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, són els següents: 
 
Primer.- Per aquelles subvencions en les que la seva normativa reguladora prevegi 
que els beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència d'aquestes 
garanties. No aplicable en aquesta fase, entenem que aquest és un extrem de 
comprovació en el moment d'acordar el pagament de bestretes. 
 
Segon.- En cas de realitzar-se pagaments a compte, que estiguin previstos en la 
normativa reguladora de la subvenció. No aplicable en aquesta fase, entenem que 
aquest és un extrem de comprovació en el moment d'acordar el pagament de 
bestretes. 
 
Tercer.- Acreditació en la forma establerta en la normativa reguladora de la 
subvenció, que el beneficiari es troba al corrent d'obligacions tributàries i davant la 
Seguretat Social i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament. 
 
L'article 88, apartat 4t del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, estableix: 
 
«4. A los efectos previstos en el artículo 34.5 de la Ley General de Subvenciones 
[procediment de despesa i pagament de les subvencions], la valoración del 
cumplimiento por el beneficiario de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social y de que no es deudor por resolución de procedencia de reintegro, 
así como su forma de acreditación, se efectuará en los mismos términos previstos en 
la Sección 3.ª del Capítulo III del Título Preliminar de este Reglamento sobre 
requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora. // No 
será necesario aportar nueva certificación si la aportada en la solicitud de concesión 
no ha rebasado el plazo de seis meses de validez. 
 
Quant al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, el 
Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, 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 

reguladores de concessions de subvencions. 
- pel que fa als ingressos, no s’ha disposat de 
la informació per a l'anàlisi dels mateixos, i 
per tant no es possible verificar el 
compliment de l'art.19,3 de la Llei de general 
de subvencions. 
- No presenten cap original de la publicitat de 
l'acte amb esment de la col·laboració de 
l'ajuntament de Canet. 
-la justificació es presenta fora de termini. 
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refereixen aquestes obligacions. Sense perjudici de l'anterior, l'article 24 RLGS regula 
els supòsits en què la presentació de declaració responsable substituirà a les 
certificacions. 
 
Atès que han transcorregut més de sis mesos des de l'aportació de documentació, 
s'ha comprovat novament, en base a l'autorització conferida, que les entitats a les 
quals es proposa pagar la liquidació de la subvenció 2015 estan al corrent de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social en data 30 de novembre de 
2016. 
 
Quant a l'acreditació del compliment d'obligacions per reintegrament de subvencions, 
l'article 25 del RLGS estableix que «es realitzarà mitjançant declaració responsable 
del beneficiari o de l'entitat col·laboradora, sense perjudici dels procediments que es 
desenvolupin, en virtut d'allò previst en l'article 20.4.a) de la Llei, per la cessió de les 
dades de la base de dades nacional de subvencions.» 
 
Quart.- Que s'acompanya certificació a que es refereix l'article 88.3 del Reglament 
de la Llei General de Subvencions, expedida por l'òrgan encarregat del seguiment de 
la subvenció. 
 
D'acord amb aquest precepte, «[...], s'haurà d'incorporar a l'expedient que es tramiti 
per al pagament total o parcial de la subvenció, certificació expedida per l'òrgan 
encarregat del seguiment d'aquella, en la que quede de manifest: 
 
a) la justificació parcial o total de la mateixa, segons es contempli o no la possibilitat 
de efectuar pagos fraccionats, quan se tracti de subvencions de pagament posterior; 
b) que no ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del reintegrament 
de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa per alguna de les 
causes previstes en l'article 37 de la Llei General de Subvencions; 
c) que no ha estat acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a mesura 
cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats pendents 
d'abonar al beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la mateixa subvenció.» 
En l'expedient consta informe de la tècnica d’educació: 

 
“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 entre l’Ajuntament de Canet 
de Mar i l’entitat Agents Cívics de Canet de mar, aprovat per la Junta de Govern Local en data 
30 de desembre de 2015 i signat en data 29 de gener de 2016 d’acord amb l’establert al 
pacte cinquè del conveni esmentat en relació a la seva justificació, emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- Vist que al pacte sisè del conveni s’estableix que per al justificació del conveni 
caldrà aportar la documentació 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 fetes 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 ingressos 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.  

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

 
Segon.- Vista la documentació presentada per l’ entitat a mode de justificació: 
 

Entitat Registre Documentació 

Agents Cívics 2016/594 
- Memòria de la realització del projecte. 
- Relació de despeses. 
- Factures i tiquets justificatius. 

 
Vist que a documentació ha estat presentada dins del termini establert. 
 
Conclusió 
 
Primer.- Considerem acreditat que s’ha realitzat el fi públic pel qual es va atorgar el conveni 
amb Agents Cívics. 
 
Segon.- Proposem que l’àrea d’Intervenció procedeixi al pagament íntegre de l’import del 
conveni. 
 
Aquest és el nostre informe que dono i signo a Canet de Mar a 15 de juny de 2016.» 

 
L'informe no conté tots els extrems assenyalats en l'article 88.3 del RLGS. 
 
Cinquè.- Si s'escau, acreditació, en la forma prevista en l'article 58.Dos de la Llei 
39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals del Estat per l'any 2011, de 
que els beneficiaris de préstecs i bestretes es troben al corrent del pagament de les 
obligacions de reemborsament de qualsevol altres préstecs o bestretes concedits 
anteriorment amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat. No aplicable. 
 
V.- OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES 
 
1.- Aquest òrgan interventor no té constància que la corporació hagi aprovat un Pla 
estratègic de subvencions, en els termes previstos en l'article 8.1 de la LGS, articles 
10 a 15 del RLGS i article 10 de l'Ordenança municipal, instrument de planificació 
que es configura com a requisit previ de l'atorgament de subvencions. 
 
VI.- CONCLUSIONS 
 
S’informa DESFAVORABLEMENT la tramitació de l’expedient amb OBJECCIÓ FISCAL 
suspensiva, pels compliments assenyalats en els apartat IV, d’acord amb allò previst 
en l’article 216.2.c del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat per RDLeg. 
2/2004, de 5 de març. 
 
Correspon a l’Alcalde/ssa-President/a la resolució de discrepància, d’acord amb 
l’article 217.1 del TRLHL. 
 
Tot això, sense perjudici de les facultats en matèria de control financer que té 
atribuïdes la Intervenció d'acord amb l'article 220 del TRLHL i els articles 44 a 51 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 
Vist allò que disposen els articles 29 a 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, quant a la justificació de les subvencions¡, i el Títol II del 
Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol, 
 
Vist allò que disposen els articles 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, quant al reintegrament de subvencions, els articles 91 i 
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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. 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta per la Tinència de l’Alcaldia 
d’Urbanisme i Educació, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Donar per correctament justificat els següent import corresponent a la 
subvenció nominativa del programa d’ensenyament, atorgada per acord de Junta 
de Govern de 30 de desembre de 2015: 
 
 
 
 
 
SEGON.- Indicar als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst en l’art. 
20 de les bases reguladores de la concessió de subvencions, procedeixin al 
pagament de la quantitat pendent de satisfer, segons el següent detall: 
 

 
TERCER.- Notificar el present acord a Agents Cívics, així com als departaments 
d’ensenyament, Intervenció i Tresoreria. 
 
8.- APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ PRESENTADA PER LES ENTITATS DE 
L’ÀREA D’ENSENYAMENT 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
La Junta de Govern Local, de data 30 d'abril de 2015 va aprovar la convocatòria 
1/2015, en règim de concurrència competitiva, de subvencions en els àmbits 
cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu, 
o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, per l’exercici 2015, 
establint els crèdits pressupostaris i la quantitat màxima de les subvencions a 
atorgar, en funció de les finalitats. 
 
Així mateix, en data 23 de novembre de 2015, la intervenció municipal va emetre 
un informe en relació amb la proposta amb les següents conclusions: 
 

''PRIMER.- Atès que es proposa l’atorgament de subvencions a entitats que podrien 
haver presentat la seva sol·licitud FORA DE TERMINI, informo DESFAVORABLEMENT 
a l'atorgament de les subvencions que hi figuren en l'apartat anterior. 
 
SEGON.- No hem pogut disposar dels certificats d’Hisenda i Seguretat Social, en 
relació a si les entitats es troben al corrent de les seves obligacions tributaries, i en 
conseqüència no hem pogut verificar el compliment de l’article 3 de les bases 
reguladores d’atorgament de les subvencions, suposant això per tant, una limitació a 
l’abast del treball realitzat, s'informa en conseqüència, DESFAVORABLEMENT a la 
tramitació de l’expedient. Posar de manifest en aquest punt, que amb la informació 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  Import atorgat 
Agents Cívics  Despeses 2014 i 2015 834,90 € 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  Import pendent de pagament 
Agents Cívics  Despeses 2014 i 2015 834,90 € 
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estreta durant el mes de juny, les entitats que no estaven al corrent de les seves 
obligacions tributaries eren les següents: 
 
 Col·legi Yglesias.  
 Amics del Ball.  
 AECC – Catalunya contra el Càncer.  

 
És el que s’ha d’informar a la Corporació no posant de manifest les circumstàncies 
d’oportunitat que motiva aquest informe.'' 

 
Tot i l’anterior, en data 25 de novembre de 2015, la Junta de Govern acordà 
l'atorgament de les subvencions incloses en aquella convocatòria, i el pagament 
en concepte de bestreta del 50% de l'import atorgat que per al programa 
d'ensenyament presentaven el següent detall: 
 

Nom entitat CIF Projecte sol·licitud 
subvenció  

Import 
atorgat 

import 
bestreta 
(50%) 

CEIP Misericòrdia Activitats piscina/material 2.812,00 € 1.406,00 
€ 

Col.leg.St.Rosa Lima Festa final de curs/Pare Coll 370,50 € 185,25 € 
Institut IES Domenech Xerrades/sant 

Jordi/ambientació centre 666,00 € 333,00 € 
Col.Yglesias Foment de la cultura i la 

participació 296,00 € 148,00 € 

CEIP Turó del Drac 
Projecte TIC per fomentar la 
comp.en tic i en 
mitj.audiovisuals dels alumnes 

1.628,00 € 
814,00 € 

Secció Institut Canet de 
Mar 

Apostem per l'APC al centre 
projecte esportiu 888,00 € 444,00 € 

AMPA Turó del Drac Projecte patis 740,00 € 370,00 € 
AMPA CEIP Misericordia Activitats extraescolars 592,00 € 296,00 € 
AMPA col.leg.Lima Calendari festiu escola 296,00 € 148,00 € 
AMPA Institut IES 
Domenech Obrim la biblioteca 592,00 € 296,00 € 
Junta rectora 
col.yglesias 

La Marató/festa 
cooperativa/xerrades 222,00 € 111,00 € 

AMPA EBM Palauet Activitats anuals 296,00 € 148,00 € 
Agents Civics de Canet Activitats 2015 296,00 € 148,00 € 
AMPA Secció D'Institut 
de Canet  

Fons bibliogràfic 2a fase 
/Activitats escolars 740,00 € 370,00 € 

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

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

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

a la finalitat adequada. 
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g) Relació d’altres ingressos o subvencions que hagin cofinançat l’activitat 
amb indicació de l’import i procedència. 

 
En les dates que es transcriuen a continuació les entitats van presentar per 
registre d’entrada d’aquest ajuntament la documentació acreditativa de la 
subvenció atorgada: 
 

Nom entitat CIF Projecte sol·licitud 
subvenció  Import 

Registre 
d'entrada 
Data  

CEIP Misericordia 
 

Activitats piscina/material 2.812,00 € 2016/618  
01-02-2016 

Col.leg.St.Rosa Lima  Festa final de curs/Pare Coll 370,50 € 2016/419  
26-01-2016 

Institut IES 
Domenech  

Xerrades/sant 
Jordi/ambientació centre 666,00 € 

2016/1260 
1261  
1262 
01-03-2016 

Col.Yglesias  
Foment de la cultura i la 
participació 296,00 € 2016/484 

28-01-2016 

CEIP Turó del Drac  
Projecte TIC per fomentar la 
comp.en tic i en 
mitj.audiovisuals dels alumnes 

1.628,00 € 2016/374 
25-01-2016 

Secció Institut Canet 
de Mar  

Apostem per l'APC al centre 
projecte esportiu 888,00 € 2016/572 

29-01-2016 
AMPA Turó del Drac 

 
Projecte patis 740,00 € 2016/567 

29-01-2016 
AMPA CEIP 
Misericordia  Activitats extraescolars 592,00 € 2016/271 

19-01-2016 
AMPA col.leg.Lima  Calendari festiu escola 296,00 € 2016/481  

28-01-2016 
AMPA Institut IES 
Domenech  

Obrim la biblioteca 592,00 € 2016/546 
29-01-2016 

Junta rectora 
col.yglesias  

La Marató/festa 
cooperativa/xerrades 222,00 € 

2016/485 
487 
488 
29-01-2016 

AMPA EBM Palauet  Activitats anuals 296,00 € 2016/545 
29-01-2016 

Agents Civics de 
Canet  Activitats 2015 296,00 € 595/2016 

01-02-2016 
AMPA Secció 
D'Institut de Canet   

Fons bibliogràfic 2a fase 
/Activitats escolars 740,00 € 552/2016 

29-01-2016 
 
Vist l'informe emès per la tècnica d'ensenyament, Maria Artiga Gurri, de data 14 
de juny de 2016, que es transcriu a continuació: 
 

«Maria Artigas Gurri, tècnica d’Educació de l’Ajuntament de Canet de Mar, comarca 
del Maresme, en relació a la justificació de subvencions en l’àmbit de l’Educació, 
d’acord amb l’establert a la convocatòria 1/2015, emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- Vist allò que es determina a l’article 14 de l’ordenança reguladora de la 
concessió de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, 
de promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de 
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Canet de Mar, en relació a l’atorgament de subvencions per part d’aquest 
ajuntament. 
 
Segon.- Atès que la Junta de Govern Local de data 30 d’abril de 2015 va aprovar la 
convocatòria 1/2015, en règim de concurrència competitiva, de subvencions en els 
àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, 
festiu o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, per a l’exercici 
2015, establint els crèdits pressupostaris i la quantia màxima de les subvencions a 
atorgar, en funció de les finalitats. 
 
Tercer.- Atès que en el corresponent a les competències d’aquest Àrea es concreta 
en les quantitats que s’esmenten a les entitats que es relacionen:  
 
Nom entitat 

 
Projecte Subvenció Partida 

pressupostària 
Escola Misericòrdia Activitat piscina i material TIC 2.812,00€ 51 32000 48900 
Col·legi FEDAC Canet  Festa final de curs i festa Pare Coll 370,50 € 51 32000 48900 
Institut Lluís 
Domènech i Montaner  

Xerrades i conferències, Diada St. 
Jordi, ambientació centre 666,00 € 51 32000 48900 

Col·legi Yglesias  Foment de la cultura i de la 
participació 296,00 € 51 32000 48900 

Escola Turó del drac  
Projecte TIC per fomentar la 
competència en tic i en mitjans 
audiovisuals dels alumnes 

1.628,00 € 51 32000 48900 

Sec. Institut de Canet Apostem per l’APC al centre 
Projecte Esportiu 888,00 € 51 32000 48900 

AMPA Turó del drac Projecte patis 740,00 € 51 32000 48900 
AMPA Misericòrdia  Activitats extraescolars 592,00 € 51 32000 48900 
AMPA FEDAC Canet Calendari festiu escola 296,00 € 51 32000 48900 
AMPA Inst. Lluís 
Domènech i Montaner  Obrim la biblioteca 592,00 € 51 32000 48900 

Junta Rectora Col·legi 
Yglesias 

La Marató 
Festa de la cooperativa 
Xerrades per a pares 

222,00 € 51 32000 48900 

AMPA El Palauet  Activitats anuals 296,00 € 51 32000 48900 
Agents Cívics de 
Canet Activitats 2015 296,00 € 51 32000 48900 

AMPA Sec. d’Institut 
de Canet 

Fons bibliogràfic 2a fase 
Activitats extraescolars. 740,00 € 51 32000 48900 

 
Quart.- Vista la documentació presentada per les següents entitats a mode de 
justificació: 
 

Nom entitat Registre Documentació 

Escola Misericòrdia 
 
618/2016 

Memòria justificativa de les activitats realitzades, 
relació de despeses subvencionables i factures 
relatives a les despeses incloses a la relació 

Col·legi FEDAC Canet  

 
419/2016 

Memòria justificativa de les activitats realitzades, 
relació de despeses subvencionables i factures 
relatives a les despeses incloses a la relació. 
Exemplar de difusió on consta el suport de 
l’ajuntament. 

Col·legi Yglesias  

 
484/2016 

Memòria justificativa de les activitats realitzades, 
relació de despeses subvencionables, factures i 
tiquets relatius a les despeses relacionades, 
certificat de la direcció del centre relatiu als 
ingressos i exemplar difusió on consta la 
col·laboració de l’Ajuntament. 
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Escola Turó del drac  
 
374/2016 

Memòria justificativa de les activitats realitzades, 
relació de despeses subvencionables, factura. 

Sec. Institut de Canet 

 
572/2016 
 

Projecte Esportiu: memòria justificativa de les 
activitats, mostra de la difusió on consta la 
col·laboració de l’Ajuntament, relació de despeses 
subvencionables i factures relatives a les despeses.  

AMPA Turó del drac 

 
567/2016 

Memòria justificativa de les activitats realitzades, 
declaració de la tresorera en relació al finançament 
del projecte, relació justificativa de les despeses 
subvencionables, factura. 

AMPA Misericòrdia  

271/2016 
 
 

Memòria justificativa de les activitats realitzades, 
relació de despeses subvencionables, justificació 
d’ingressos, nòmines i liquidació de cotitzacions. 
 

AMPA FEDAC Canet 

481/2016 Memòria activitat. Memòria justificativa de les 
despeses subvencionables acompanyat de factures i 
tiquets de compra.  
 

AMPA Inst. Lluís 
Domènech i Montaner  

546/2016 Memòria justificativa de les activitats realitzades, 
relació justificativa de les despeses subvencionables 
i justificants de pagaments de les despeses 
relacionades. 

Junta Rectora Col·legi 
Yglesias 

485/2016 
487/2016 
488/2016 

Memòria justificativa de les activitats realitzades, 
exemplars de la publicitat, relació justificativa de les 
despeses subvencionables i factures relatives a les 
despeses. 

AMPA El Palauet  
 
545/206 

Memòria justificativa de les activitats, relació 
justificativa de les activitats subvencionables i 
factures relatives a les despeses  

Agents Cívics de 
Canet 

 
595/2016 

Fitxa descriptiva del projecte, relació justificativa de 
les despeses subvencionables per import de 
132,45€ 

AMPA Sec. d’Institut 
de Canet 

 
552/2016 

Memòria justificativa de les activitats realitzades, 
relació justificativa de les despeses subvencionables 
i còpia de la factura justificativa i mostra de la 
difusió de la col·laboració municipal. 

 
Cinquè.- Vist que van estar presentades dins del termini establert. 
 
Sisè.- Vist i contrastat el contingut dels documents presentats. 
 
Setè.- Atès que segons l’article 9 de la convocatòria, les documentacions seran 
estudiades i valorades per la regidoria corresponent. 
 
Conclusió 
 
Primer.- Considerem acreditat que s’ha realitzat el fi públic pel qual es van atorgar les 
següents subvencions: 
 

Nom entitat Projecte 
Escola Misericòrdia Activitat piscina i material TIC 
Col·legi FEDAC Canet  Festa final de curs 
Col·legi Yglesias  Foment de la cultura i la participació ciutadana 
Escola Turó del drac  Foment de la competència TIC  
Sec. Institut de Canet Projecte esportiu de centre  
AMPA Turó del drac Projecte patis 
AMPA Misericòrdia  Activitat extraescolar Fem deures 
AMPA FEDAC Canet Calendari festiu escola: Castanyada 
AMPA Inst. Lluís Domènech i Montaner  Obrim la biblioteca 
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Junta Rectora Col·legi Yglesias Xerrades per a pares, La Marató, Festa del col·legi 
AMPA El Palauet  Activitat anual de l’escola 
AMPA Sec. d’Institut de Canet Fons bibliogràfic 2a fase  

 
Segon.- Proposem que l’Àrea d’Intervenció procedeixi al pagament íntegre de les 
subvencions següents:  
 

Nom entitat Projecte 
Escola Misericòrdia Activitat piscina i material TIC 
Col·legi FEDAC Canet  Festa final de curs 
Col·legi Yglesias  Foment de la cultura i la participació ciutadana 
Escola Turó del drac  Foment de la competència TIC  
Sec. Institut de Canet Projecte esportiu de centre  
AMPA Turó del drac Projecte patis 
AMPA Misericòrdia  Activitat extraescolar Fem deures 
AMPA FEDAC Canet Calendari festiu escola: Castanyada 
AMPA Inst. Lluís Domènech i 
Montaner  

Obrim la biblioteca 

Junta Rectora Col·legi Yglesias Xerrades per a pares, La Marató, Festa del 
col·legi 

AMPA El Palauet  Activitat anual de l’escola 
AMPA Sec. d’Institut de Canet Fons bibliogràfic 2a fase  

 
Tercer.- En relació a l’entitat Agents Cívics es considera que no ha acreditat 
suficientment la realització de l’activitat i per tant es proposa la revocació de la 
subvenció. 
 
Aquest és l’ informe que dono i signo a Canet de Mar a 14 de juny de 2016.” 

 
Vista la revisió efectuada pels Serveis econòmics de la documentació justificativa. 
 
Vist l'informe de l'interventor, de data 22 de desembre de 2016, que es transcriu 
a continuació,  
 

«Lluís Viñas Peitabí, Interventor de l'Ajuntament de Canet de Mar, d'acord amb allò 
previst en l'article 214 del Text refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat pel RDLeg. 
2/2004, de 5 de març, té a bé emetre el següent: 
 
INFORME NÚM. 148/2016 
 
ASSUMPTE: Liquidació de les subvencions d'educació, convocatòria 1/2015. 
 
I.-RELACIÓ DE FETS 
 
S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia la següent proposta d'acord per la Junta 
de Govern Local, amb la següent part resolutiva: 
 
«PRIMER.- Donar per correctament justificades les següents subvencions ordinàries 
de la convocatòria 1/2015 del programa d’Educació, atorgades per acord de Junta de 
Govern de 25 de novembre de 2016: 
 

Nom entitat CIF Projecte sol·licitud 
subvenció  

Import 
atorgat Bestreta 

CEIP Misericòrdia Activitats piscina/material 2.812,00 € 1.406,00 € 
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Col.leg.St.Rosa 
Lima Festa final de curs/Pare Coll 370,50 € 185,25 € 

Institut IES 
Domenech 

Xerrades/sant 
Jordi/ambientació centre 666,00 € 333,00 € 

Col.Yglesias Foment de la cultura i la 
participació 296,00 € 148,00 € 

CEIP Turó del 
Drac 

Projecte TIC per fomentar la 
comp.en tic i en 
mitj.audiovisuals dels alumnes 

1.628,00 € 814,00 € 

Secció Institut 
Canet de Mar 

Apostem per l'APC al centre 
projecte esportiu 888,00 € 444,00 € 

AMPA Turó del 
Drac Projecte patis 740,00 € 370,00 € 

AMPA CEIP 
Misericordia Activitats extraescolars 592,00 € 296,00 € 

AMPA 
col.leg.Lima Calendari festiu escola 296,00 € 148,00 € 

AMPA Institut IES 
Domenech Obrim la biblioteca 592,00 € 296,00 € 

Junta rectora 
col.yglesias 

La Marató/festa 
cooperativa/xerrades 222,00 € 111,00 € 

AMPA EBM 
Palauet Activitats anuals 296,00 € 148,00 € 

Agents Civics de 
Canet Activitats 2015 296,00 € 148,00 € 

AMPA Secció 
D'Institut de 
Canet  

Fons bibliogràfic 2a fase 
/Activitats escolars 740,00 € 370,00 € 

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

 

Nom entitat CIF Projecte sol·licitud  
subvenció  

Import a 
revocar 

Import a 
reintegrar 

Agents Civics de 
Canet Activitats 2015 296,00€ 148,00€ 

 
TERCER.- Concedir a les entitats beneficiàries incloses en el procediment de 
revocació i reintegrament un termini de 15 dies per efectuar al·legacions o aportar 
els documents que estimi oportuns. 
 
QUART.- Indicar als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst en la base 
12 de la convocatòria 1/2015, procedeixin al pagament de les quantitats pendent de 
satisfer de programa d'ensenyament, segons el següent detall: 

 

Nom entitat CIF Projecte sol·licitud 
subvenció  

Import 
atorgat 

Pendent 
de 
pagament 

CEIP 
Misericòrdia Activitats piscina/material 2.812,00 € 1.406,00 € 
Col.leg.St.Rosa 
Lima Festa final de curs/Pare Coll 370,50 € 185,25 € 
Institut IES 
Domenech 

Xerrades/sant 
Jordi/ambientació centre 666,00 € 333,00 € 

Col.Yglesias Foment de la cultura i la 
participació 296,00 € 148,00 € 
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CEIP Turó del 
Drac 

Projecte TIC per fomentar la 
comp.en tic i en 
mitj.audiovisuals dels alumnes 

1.628,00 € 814,00 € 

Secció Institut 
Canet de Mar 

Apostem per l'APC al centre 
projecte esportiu 888,00 € 444,00 € 

AMPA Turó del 
Drac Projecte patis 740,00 € 370,00 € 
AMPA CEIP 
Misericordia Activitats extraescolars 592,00 € 296,00 € 
AMPA 
col.leg.Lima Calendari festiu escola 296,00 € 148,00 € 
AMPA Institut 
IES Domenech Obrim la biblioteca 592,00 € 296,00 € 
Junta rectora 
col.yglesias 

La Marató/festa 
cooperativa/xerrades 222,00 € 111,00 € 

AMPA EBM 
Palauet Activitats anuals 296,00 € 148,00 € 
AMPA Secció 
D'Institut de 
Canet  

Fons bibliogràfic 2a fase 
/Activitats escolars 740,00 € 370,00 € 

 
CINQUÈ.- Notificar el present decret a les entitats beneficiàries de les subvencions 
atorgades dins la convocatòria 1/2015, programa d’educació, així com als 
departaments d’educació, Intervenció i Tresoreria.» 
 
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
A) Amb caràcter general: 
 
 Text refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 

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

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

 Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 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.- La Base d’execució del Pressupost Municipal núm. 56, estableix que  
 
“En els termes recollits en l’apartat segon de l’article 219 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, la fiscalització prèvia es limitarà a comprovar els següents extrems: 
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 L’existència de crèdit pressupostari i que el crèdit proposat és l’adequat a la 
naturalesa de la despesa i a l’obligació que es proposi contraure. En els casos en 
que es tracti de contraure compromisos de despeses de caràcter plurianual es 
comprovarà, a més, que es compleixi el preceptuat en la normativa vigent. 

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

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

 
SEGON.- Addicionalment a l’anterior, es comproven aquells aspectes que es recullen 
en l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, Fiscalització de Requisits 
Bàsics, en tot allò que sigui anàleg a la dimensió de l’Ajuntament. 
 
IV. ASPECTES FISCALITZATS 
 
4.1. Aspectes generals 
 
Primer.- Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat i suficient a 
la naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contraure. S'entendrà que el 
crèdit és adequat quan financi obligacions a contraure o nascudes i no prescrites a 
càrrec de l'Ajuntament o de l'Organisme Autònom, complint els requisits i regles 
pressupostàries de temporalitat, especialitat i especificació regulades en els articles 
163, 167 i 172 TRLHL i 24 i ss del RD 500/1990, de 20 d’abril. No aplicable en 
aquesta fase. 
 
Segon.- En els casos en què es tracti de contraure compromís de despeses de 
caràcter plurianual, que es compleixi allò preceptuat a l'article 174 del Text Refós de 
la Reguladora de les Hisendes Locals. No aplicable en aquest expedient. 
 
Tercer.- Que les despeses o obligacions es proposen a l'òrgan competent per a 
l'aprovació, compromís de la despesa o reconeixement de l'obligació.  
 
Segons estableix l'article 185 del TRLHL:  
 
«1.-Dins de l'import dels crèdits autoritzats en els pressupostos correspondrà 
l'autorització i disposició de les despeses al president o al Ple de l'entitat d'acord amb 
l'atribució de competències que estableixi la normativa vigent. 2. 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.» 
 
Bases d'execució del pressupost per l'exercici vigent regulen la liquidació i pagament 
de les subvencions en la seva base 32: 
 
«Les subvencions concedides seran pagades una vegada hagi estat justificat la 
despesa realitzada, objecte de la subvenció, amb els documents necessaris. 
 
[...]» 
 
Per la seva banda, l'Ordenança municipal de subvencions estableix que la Junta de 
Govern Local és òrgan competent per aprovar la convocatòria de les subvencions en 
règim de concurrència (article 12.1), així com per ordenar i resoldre el procediment 
d'atorgament (article 17.1), i si bé no atribueix a aquest òrgan expressament la 



S/Amn 

 
31 

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 

competència per aprovar la liquidació de les subvencions atorgades, cal entendre que 
aquestes es deriven del caràcter d'òrgan concedent. 
 
Així mateix, quant al reintegrament de subvencions, l'article 41.1 de la Llei 38/2013, 
de 17 de novembre, general de subvencions, estableix que la incoació del 
procediment correspon a l'òrgan concedent de les subvencions, que en aquest cas és 
la Junta de Govern. 
 
Quart.- En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses amb 
finançament afectat, es comprovarà que els recursos que els financen són executius, 
acreditant-se amb l’efectiva materialització de l’ingrés o l’existència de documents 
fefaents que acreditin la seva efectivitat, d’acord amb allò previst en l’article 173.6 
TRLHL. No aplicable en aquest expedient. 
 
Cinquè.- Que els expedients de compromís de despesa responen a despeses 
aprovades i, en el seu cas, fiscalitzades favorablement, i que l'import de les despeses 
que es proposada disposar no supera l'import de la despesa autoritzada. No aplicable 
en aquesta fase. 
 
Sisè.- Que els expedients de reconeixement d'obligacions responen a despeses 
aprovades i compromeses, i en el seu cas, fiscalitzades favorablement.  
 
Segons consta en l'expedient, l'acord de Junta de Govern de 24 de novembre de 
2015, d'atorgament de les subvencions derivades de la la convocatòria 1/2005, fou 
adoptat amb informe de fiscalització desfavorable, amb les següents conclusions: 
 
«PRIMER.- Atès que es proposa l’atorgament de subvencions a entitats que podrien 
haver presentat la seva sol·licitud FORA DE TERMINI, informo DESFAVORABLEMENT 
a l’atorgament de les subvencions que hi figuren en l’apartat anterior. 
 
SEGON.- No hem pogut disposar dels certificats d’Hisenda i Seguretat Social, en 
relació a si les entitats es troben al corrent de les seves obligacions tributaries, i en 
conseqüència no hem pogut verificar el compliment de l’article 3 de les bases 
reguladores d’atorgament de les subvencions, suposant això per tant, una limitació a 
l’abast del treball realitzat, informant en conseqüència, DESFAVORABLEMENT a la 
tramitació de l’expedient. Posar de manifest en aquest punt, que amb la informació 
estreta durant el mes de juny, les entitats que no estaven al corrent de les seves 
obligacions tributaries eren les següents: 
 
• Col·legi Yglesias. 
• Amics del Ball. 
• AECC – Catalunya contra el Càncer. 
 
És el que s’ha d’informar a la Corporació no posant de manifest les circumstàncies 
d’oportunitat que motiva aquest informe.» 
 
Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que 
aquesta s’hagi produït i que sigui favorable.  
 
La proposta d'acord de liquidació de les subvencions i incoació de procediment de 
reintegrament NO és coincident amb el resultat de la revisió efectuada pels serveis 
econòmics. 
 
En particular, els serveis d’intervenció han formulat les següents observacions: 
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Nom entitat NIF Projecte sol·licitud 
subvenció  

Import 
atorgat 

Import a 
justificar 
(cofinançament 
50%) 

Import 
justificat 
correctament 

CEIP 
Misericordia Activitats piscina/material 2.812,00 € 5.624,00 € 22.126,34 € 

Col.leg.St.Rosa 
Lima 

Festa final de curs/Pare 
Coll 370,50 € 741,00 € 810,00 € 

Institut IES 
Domenech 

Xerrades/sant 
Jordi/ambientació centre 666,00 € 1.332,00 € 4.575,89 € 

Col.Yglesias Foment de la cultura i la 
participació 296,00 € 592,00 € 3.330,26 € 

CEIP Turó del 
Drac 

Projecte TIC per 
fomentar la comp.en tic i 
en mitj.audiovisuals dels 
alumnes 

1.628,00 € 3.256,00 € 4.416,50 € 

Secció Institut 
Canet de Mar 

Apostem per l'APC al 
centre projecte esportiu 888,00 € 1.776,00 € 2.474,60 € 

AMPA Turó del 
Drac Projecte patis 740,00 € 1.480,00 € 1.768,97 € 

AMPA CEIP 
Misericordia Activitats extraescolars 592,00 € 1.184,00 € 629,53 € 

AMPA 
col.leg.Lima Calendari festiu escola 296,00 € 592,00 € 372,65 € 

AMPA Institut 
IES Domenech Obrim la biblioteca 592,00 € 1.184,00 € 675,00 € 

Junta rectora 
col.yglesias 

La Marató/festa 
cooperativa/xerrades 222,00 € 444,00 € 76,40 € 

AMPA EBM 
Palauet Activitats anuals 296,00 € 592,00 € 300,02 € 

Agents Civics 
de Canet Activitats 2015 296,00 € 592,00 € 132,45 € 

AMPA Secció 
D'Institut de 
Canet  

Fons bibliogràfic 2a fase 
/Activitats escolars 740,00 € 1.480,00 € 2.040,23 € 

 

Documentació 

Nom Entita NIF 1 2 3 4 5 6 
Observacions 
 

CEIP 
Misericordia 

√ √ √ √ X X 

- S'han pogut verificar 22.126,34€ de despeses 
presentades. 
- Pel que fan els ingressos no porten cap 
comprovant. 
- No presenten publicitat de l'acte subvencionat. 
- justificada fora de termini 

Col.leg.St.Rosa 
Lima 

√ √ √ √ X √ 
- S'han pogut verificar 810€ de despeses 
presentades. 
- No fan constar ingressos. 

Institut IES 
Domenech 

√ √ √ √ X X 

- S'han pogut verificar 4.575,89 € de despeses 
presentades. 
- No fan constància dels ingressos. 
- No presenten publicitat de l'acte subvencionat. 
- La justificació s'ha presentat fora de termini. 

Col.Yglesias √ √ √ √ X X 

- S'han pogut verificar 330,26 € de despeses 
presentades. 
- Presenten certificat del director del centre, per 
justificar els ingressos. 
-No presenten publicitat de l'acte subvencionat. 
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CEIP Turó del 
Drac 

S0800447E 

√ √ √ √ X X 

- S'han pogut verificar 4.416,50€ de despeses 
presentades. 
- Pel que fan els ingressos no porten cap 
comprovant. 
-No presenten publicitat de l'acte subvencionat. 

Secció Institut 
Canet de Mar 

Q0802000J 

√ √ √ √ X √ 

- S'han pogut verificar 2.474,60€ de despeses 
presentades. 
- Pel que fan els ingressos no porten cap 
comprovant i justifiquen el 50% de la justificació. 

AMPA Turó del 
Drac 

G64580731 

√ √ √ √ X X 

- S'han pogut verificar 1.010,35€ de despeses 
presentades. 
- Pel que fan els ingressos justifiquen amb 
certificat de la tresorera de l'entitat. 
-No presenten publicitat de l'acte subvencionat. 

AMPA CEIP 
Misericordia 

G62823323 

√ √ √ X X X 

- S'han pogut verificar 629,53€ de despeses 
presentades. 
- No presenten ingressos. 
- No presenten publicitat de l'acte subvencionat. 

AMPA 
col.leg.Lima 

G58987017 

√ √ √ X X X 

- S'han pogut verificar 372,65€ de despeses 
presentades. 
- No presenten ingressos. 
- No presenten publicitat de l'acte subvencionat. 

AMPA Institut 
IES Domenech 

G62243043 

√ √ √ X X X 

- S'han pogut verificar 675€ de despeses 
presentades. 
- No presenten ingressos. 
- No presenten publicitat de l'acte subvencionat. 

Junta rectora 
col.yglesias AMPA 

YGLESIAS 

√ √ √ X X √ 

- S'han pogut verificar 68,35 € de despeses 
presentades. 
- Pel que fan als ingressos, no porten cap 
comprovant 

AMPA EBM 
Palauet 

G63993034 

√ √ √ X X X 

- S'han pogut verificar 300,02€ de despeses 
presentades. 
- Només presenten el ingrés de l'Ajuntament. 
- No presenten publicitat de l'acte subvencionat. 

Agents Civics 
de Canet 

G66003104 

√ √ √ X X X 

- S'han pogut verificar 132,45 € de despeses 
presentades. 
- No fan constància dels ingressos. 
- No presenten publicitat de l'acte subvencionat. 
- La justificació s'ha presentat fora de termini. 

AMPA Secció 
D'Institut de 
Canet  G66086752 

√ √ √ √ X √ 
- S'han pogut verificar 2.040,23€ de despeses 
presentades. 
- No presenten documentació del ingressos.  

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

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. 
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Segon.- En cas de realitzar-se pagaments a compte, que estiguin previstos en la 
normativa reguladora de la subvenció. No aplicable en aquesta fase, entenem que 
aquest és un extrem de comprovació en el moment d'acordar el pagament de 
bestretes. 
 
Tercer.- Acreditació en la forma establerta en la normativa reguladora de la 
subvenció, que el beneficiari es troba al corrent d'obligacions tributàries i davant la 
Seguretat Social i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament. 
 
L'article 88, apartat 4t del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, estableix: 
 
«4. A los efectos previstos en el artículo 34.5 de la Ley General de Subvenciones 
[procediment de despesa i pagament de les subvencions], la valoración del 
cumplimiento por el beneficiario de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social y de que no es deudor por resolución de procedencia de reintegro, 
así como su forma de acreditación, se efectuará en los mismos términos previstos en 
la Sección 3.ª del Capítulo III del Título Preliminar de este Reglamento sobre 
requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora. // No 
será necesario aportar nueva certificación si la aportada en la solicitud de concesión 
no ha rebasado el plazo de seis meses de validez. 
 
Quant al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, el 
Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, regula en els seus articles 22.1 que l'acreditació del compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat, amb caràcter general, es realitzarà 
mitjançant l'expedició de certificació, llevat que el beneficiari o l'entitat col·laboradora 
no estiguin obligats a presentar les declaracions o els documents als que es 
refereixen aquestes obligacions. Sense perjudici de l'anterior, l'article 24 RLGS regula 
els supòsits en què la presentació de declaració responsable substituirà a les 
certificacions. 
 
Atès que han transcorregut més de sis mesos des de l'aportació de documentació, 
s'ha comprovat novament, en base a l'autorització conferida, que les entitats a les 
quals es proposa pagar la liquidació de la subvenció 2015 estan al corrent de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social en data 30 de novembre de 
2016. 
 
Quant a l'acreditació del compliment d'obligacions per reintegrament de subvencions, 
l'article 25 del RLGS estableix que «es realitzarà mitjançant declaració responsable 
del beneficiari o de l'entitat col·laboradora, sense perjudici dels procediments que es 
desenvolupin, en virtut d'allò previst en l'article 20.4.a) de la Llei, per la cessió de les 
dades de la base de dades nacional de subvencions.» 
 
Consta en l'expedient la declaració responsable aportada en el moment de presentar 
la sol·licitud, però transcorregut sis mesos no s'ha pogut verificar el manteniment 
d'aquella condició. 
 
Quart.- Que s'acompanya certificació a que es refereix l'article 88.3 del Reglament 
de la Llei General de Subvencions, expedida por l'òrgan encarregat del seguiment de 
la subvenció. 
 
D'acord amb aquest precepte, «[...], s'haurà d'incorporar a l'expedient que es tramiti 
per al pagament total o parcial de la subvenció, certificació expedida per l'òrgan 
encarregat del seguiment d'aquella, en la que quede de manifest: 
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a) la justificació parcial o total de la mateixa, segons es contempli o no la 
possibilitat de efectuar pagos fraccionats, quan se tracti de subvencions de 
pagament posterior; 

b) que no ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del 
reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la 
mateixa per alguna de les causes previstes en l'article 37 de la Llei General 
de Subvencions; 

c) que no ha estat acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a 
mesura cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats 
pendents d'abonar al beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la mateixa 
subvenció.» 

 
En l'expedient consta informe de la tècnica d'educació, amb les següents conclusions: 
 
«Primer.- Considerem acreditat que s’ha realitzat el fi públic pel qual es van atorgar 
les següents subvencions: 
 

Nom entitat Projecte 
Escola Misericòrdia Activitat piscina i material TIC 
Col·legi FEDAC Canet  Festa final de curs 
Col·legi Yglesias  Foment de la cultura i la participació ciutadana 
Escola Turó del drac  Foment de la competència TIC  
Sec. Institut de Canet Projecte esportiu de centre  
AMPA Turó del drac Projecte patis 
AMPA Misericòrdia  Activitat extraescolar Fem deures 
AMPA FEDAC Canet Calendari festiu escola: Castanyada 
AMPA Inst. Lluís Domènech i 
Montaner  

Obrim la biblioteca 

Junta Rectora Col·legi Yglesias Xerrades per a pares, La Marató, Festa del col·legi 
AMPA El Palauet  Activitat anual de l’escola 
AMPA Sec. d’Institut de Canet Fons bibliogràfic 2a fase  

 
Segon.- Proposem que l’Àrea d’Intervenció procedeixi al pagament íntegre de les 
subvencions següents:  

 
Nom entitat Projecte 
Escola Misericòrdia Activitat piscina i material TIC 
Col·legi FEDAC Canet  Festa final de curs 
Col·legi Yglesias  Foment de la cultura i la participació ciutadana 
Escola Turó del drac  Foment de la competència TIC  
Sec. Institut de Canet  Projecte esportiu de centre 
AMPA Turó del drac Projecte patis 
AMPA Misericòrdia  Activitat extraescolar Fem deures 
AMPA FEDAC Canet Calendari festiu escola: Castanyada 
AMPA Inst. Lluís Domènech i 
Montaner  

Obrim la biblioteca 

Junta Rectora Col·legi Yglesias Xerrades per a pares, La Marató, Festa del 
col·legi 

AMPA El Palauet  Activitat anual de l’escola 
AMPA Sec. d’Institut de Canet Fons bibliogràfic 2a fase  

 



S/Amn 

 
36 

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 

Tercer.- En relació a l’entitat Agents Cívics es considera que no ha acreditat 
suficientment la realització de l’activitat i per tant es proposa la revocació de la 
subvenció.» 
 
L'informe de la tècnica d'educació no conté tots els extrems assenyalats en l'article 
88.3 del RLGS. 
 
Cinquè.- Si s'escau, acreditació, en la forma prevista en l'article 58.Dos de la Llei 
39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals del Estat per l'any 2011, de 
que els beneficiaris de préstecs i bestretes es troben al corrent del pagament de les 
obligacions de reemborsament de qualsevol altres préstecs o bestretes concedits 
anteriorment amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat. No aplicable. 
 
V.- OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES 
 
1.- Aquest òrgan interventor no té constància que la corporació hagi aprovat un Pla 
estratègic de subvencions, en els termes previstos en l'article 8.1 de la LGS, articles 
10 a 15 del RLGS i article 10 de l'Ordenança municipal, instrument de planificació 
que es configura com a requisit previ de l'atorgament de subvencions. 
 
VI.- CONCLUSIONS 
 
S’informa DESFAVORABLEMENT la tramitació de l’expedient amb OBJECCIÓ FISCAL 
suspensiva, pels compliments assenyalats en els apartats 4.1, sisè, i 4.2., quart, 
d’acord amb allò previst en l’article 216.2.c del Text refós de la Llei d’Hisendes 
Locals, aprovat per RDLeg. 2/2004, de 5 de març. 
 
Correspon a l’Alcalde/ssa-President/a la resolució de discrepància, d’acord amb 
l’article 217.1 del TRLHL. 
 
Tot això, sense perjudici de les facultats en matèria de control financer que té 
atribuïdes la Intervenció d'acord amb l'article 220 del TRLHL i els articles 44 a 51 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.» 

 
Vist allò que disposen els articles 29 a 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, quant a la justificació de les subvencions¡, i el Títol II del 
Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol, 
 
Vist allò que disposen els articles 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, quant al reintegrament de subvencions, els articles 91 i 
ss. del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, l'article 82 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Urbanisme i 
Educació, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Donar per correctament justificades les següents subvencions 
ordinàries de la convocatòria 1/2015 del programa d’Educació, atorgades per 
acord de Junta de Govern de 25 de novembre de 2016: 
 

Nom entitat CIF Projecte sol·licitud 
subvenció  

Import 
atorgat Bestreta 
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CEIP Misericòrdia Activitats piscina/material 2.812,00 € 1.406,00 € 
Col.leg.St.Rosa 
Lima Festa final de curs/Pare Coll 370,50 € 185,25 € 
Institut IES 
Domenech Xerrades/sant Jordi/ambientació centre 666,00 € 333,00 € 
Col.Yglesias Foment de la cultura i la participació 296,00 € 148,00 € 
CEIP Turó del 
Drac 

Projecte TIC per fomentar la comp.en tic i 
en mitj.audiovisuals dels alumnes 1.628,00 € 814,00 € 

Secció Institut 
Canet de Mar 

Apostem per l'APC al centre projecte 
esportiu 888,00 € 444,00 € 

AMPA Turó del 
Drac Projecte patis 740,00 € 370,00 € 
AMPA CEIP 
Misericordia Activitats extraescolars 592,00 € 296,00 € 
AMPA 
col.leg.Lima Calendari festiu escola 296,00 € 148,00 € 
AMPA Institut IES 
Domenech Obrim la biblioteca 592,00 € 296,00 € 
Junta rectora 
col.yglesias La Marató/festa cooperativa/xerrades 222,00 € 111,00 € 
AMPA EBM 
Palauet Activitats anuals 296,00 € 148,00 € 
Agents Civics de 
Canet Activitats 2015 296,00 € 148,00 € 
AMPA Secció 
D'Institut de 
Canet  

Fons bibliogràfic 2a fase /Activitats 
escolars 740,00 € 370,00 € 

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

Nom entitat CIF Projecte sol·licitud 
subvenció  

Import a 
revocar 

Import a 
reintegrar 

Agents Civics de 
Canet Activitats 2015 296,00€ 148,00€ 
 
TERCER.- Concedir a les entitats beneficiàries incloses en el procediment de 
revocació i reintegrament un termini de 15 dies per efectuar al·legacions o 
aportar els documents que estimi oportuns. 
 
QUART.- Indicar als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst en la 
base 12 de la convocatòria 1/2015, procedeixin al pagament de les quantitats 
pendent de satisfer de programa d'ensenyament, segons el següent detall: 
 

Nom entitat CIF Projecte sol·licitud 
subvenció  

Import 
atorgat 

Pendent 
de 
pagament 

CEIP 
Misericòrdia Activitats piscina/material 2.812,00 € 1.406,00 € 
Col.leg.St.Rosa 
Lima Festa final de curs/Pare Coll 370,50 € 185,25 € 
Institut IES 
Domenech Xerrades/sant Jordi/ambientació centre 666,00 € 333,00 € 
Col.Yglesias Foment de la cultura i la participació 296,00 € 148,00 € 
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CEIP Turó del 
Drac S0800447E 

Projecte TIC per fomentar la comp.en 
tic i en mitj.audiovisuals dels alumnes 1.628,00 € 814,00 € 

Secció Institut 
Canet de Mar Q0802000J 

Apostem per l'APC al centre projecte 
esportiu 888,00 € 444,00 € 

AMPA Turó del 
Drac G64580731 Projecte patis 740,00 € 370,00 € 
AMPA CEIP 
Misericordia G62823323 Activitats extraescolars 592,00 € 296,00 € 
AMPA 
col.leg.Lima G58987017 Calendari festiu escola 296,00 € 148,00 € 
AMPA Institut 
IES Domenech G62243043 Obrim la biblioteca 592,00 € 296,00 € 
Junta rectora 
col.yglesias 

AMPA 
YGLESIAS La Marató/festa cooperativa/xerrades 222,00 € 111,00 € 

AMPA EBM 
Palauet G63993034 Activitats anuals 296,00 € 148,00 € 
AMPA Secció 
D'Institut de 
Canet  G66086752 

Fons bibliogràfic 2a fase /Activitats 
escolars 740,00 € 370,00 € 

 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a les entitats beneficiàries de les 
subvencions atorgades dins la convocatòria 1/2015, programa d’educació, així 
com als departaments d’educació, Intervenció i Tresoreria. 
 
9.- APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ PRESENTADA PER L’ENTITAT ADF 
VALLALTA 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Primer.- El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 27 de desembre de 
2014, va aprovar definitivament el pressupost municipal per l’exercici 2015, 
incloent entre d’altres la següent subvencions, l’entitat Associació de Defensa 
Forestal (ADF) de la Vallalta. 
 
Segon.- En data 22 de juliol de 2015, la Junta de Govern aprova acordà el 
conveni de col·laboració amb l’associació de defensa forestal (ADF) de la Vallalta 
amb el següent detall: 
 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  Import atorgat 
ADF Vallalta   Tasques prevenció i extinció incendis forestals. 1.000,00 € 

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

a) Memòria explicativa del desenvolupament de les activitats. 
b) Justificació econòmica que es composarà dels següents documents: 

 
 Relació de les despeses amb identificació del proveïdor, descripció 

del servei o activitat, import i data de la factura. 
 Factures originals o còpies compulsades de les despeses realitzades 

que hauran de contenir els requisits establerts en el Reial Decret 
1496/2003 sobre obligacions de facturació. 



S/Amn 

 
39 

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 

 Estat de comptes corresponents amb indicació d’altres ajuts, 
ingressos o aportació amb especificació de la quantia i procedència. 

 
Tercer.- En les dates que es transcriuen a continuació la 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 
Registre 
Entrada 

ADF Vallalta  Tasques prevenció i extinció 
incendis forestals. 1.000,00€ 2016/3166 

26-05-2016 

 
Quart.- Vist l'informe emès per el tècnic de Medi Ambient, de data 27 de maig de 
2016, que es transcriu a continuació: 
 

“Na Eduard Moreno Roca, tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Canet de Mar, 
comarca del Maresme, en relació a la justificació de l'ADF Vallalta de l'any 2015, 
emet el següent  
 
INFORME 
 
Primer.- Vist allò que es determina al Conveni de col·laboració entre ADF Vallalta i 
l'Ajuntament e Canet de Mar per a tasques de prevenció i extinció d'incendis 
forestals.  
 
Segon.- Atès que l’Ajuntament va aprovar una subvenció nominativa a l’ADF Vallalta 
de 1.000,00 € per l’exerici 2015. 
 
Tercer.- L’ADF Vallalta lliura documentació justificativa tal i com es demana a la 
clàusula quarta del vigent conveni entre l’Ajuntament de Canet de Mar i l’ADF 
Vallalta. 
 
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 segueix les prescripcions establertes i en dono el vist-i-plau per tal que es 
procedeixi ha donar per justificada la subvenció amb els efectes oportuns que 
escaigui. 
 
Aquest és el nostre informe que dono i signo a Canet de Mar a 27 de maig de 2016.'' 

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

 
INFORME NÚM. 150/2016 

 
ASSUMPTE: Justificació subvenció nominativa 2015 – ADF Vallalta 
 
I.-RELACIÓ DE FETS 
 
S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia la següent proposta d'acord per la Junta 
de Govern Local, amb la següent part resolutiva: 
 
«PRIMER.- Donar per correctament justificat els següent import corresponent a la 
subvenció nominativa exercici 2015 del programa de Medi Ambient, atorgada per 
acord de Junta de Govern de 22 de juliol de 2015: 

 
Nom 
entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  Import 

atorgat 
Bestreta 
(100%) 

ADF Vallalta  
Tasques de prevenció i extinció incendis 
forestal 1.000,00 € 1.000,00 € 

 
SEGON.- Notificar el present acord a l’entitat beneficiària de la subvenció atorgada, 
així com al departament de Medi Ambient, Intervenció i Tresoreria.» 
 
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
A) Amb caràcter general: 
 
 Text refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 

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

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

 Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 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.- La Base d’execució del Pressupost Municipal núm. 56, estableix que  
 
“En els termes recollits en l’apartat segon de l’article 219 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, la fiscalització prèvia es limitarà a comprovar els següents extrems: 
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 L’existència de crèdit pressupostari i que el crèdit proposat és l’adequat a la 

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

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

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

 
SEGON.- Addicionalment a l’anterior, es comproven aquells aspectes que es recullen 
en l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, Fiscalització de Requisits 
Bàsics, en tot allò que sigui anàleg a la dimensió de l’Ajuntament. 
 
IV. ASPECTES FISCALITZATS 
 
4.1. Aspectes generals 
 
Primer.- Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat i suficient a 
la naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contraure. S'entendrà que el 
crèdit és adequat quan financi obligacions a contraure o nascudes i no prescrites a 
càrrec de l'Ajuntament o de l'Organisme Autònom, complint els requisits i regles 
pressupostàries de temporalitat, especialitat i especificació regulades en els articles 
163, 167 i 172 TRLHL i 24 i ss del RD 500/1990, de 20 d’abril. No aplicable en 
aquesta fase. 
 
Segon.- En els casos en què es tracti de contraure compromís de despeses de 
caràcter plurianual, que es compleixi allò preceptuat a l'article 174 del Text Refós de 
la Reguladora de les Hisendes Locals. No aplicable en aquest expedient. 
 
Tercer.- Que les despeses o obligacions es proposen a l'òrgan competent per a 
l'aprovació, compromís de la despesa o reconeixement de l'obligació.  
Segons estableix l'article 185 del TRLHL:  
 
«1.-Dins de l'import dels crèdits autoritzats en els pressupostos correspondrà 
l'autorització i disposició de les despeses al president o al Ple de l'entitat d'acord amb 
l'atribució de competències que estableixi la normativa vigent. 2. Correspondrà al 
president de la corporació el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades 
de compromisos de despeses legalment adquirits. 3. Les facultats a que es refereixen 
els apartats anteriors es podran desconcentrar o delegar en els termes previstos per 
l'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, que s'hauran de recollir per cada exercici, 
en les bases d'execució del pressupost.» 
 
Les Bases d'execució del pressupost per l'exercici vigent regulen la liquidació i 
pagament de les subvencions en la seva base 32: 
 
«Les subvencions concedides seran pagades una vegada hagi estat justificat la 
despesa realitzada, objecte de la subvenció, amb els documents necessaris. 
 
[...]» 
 
Per la seva banda, l'Ordenança municipal de subvencions estableix que la Junta de 
Govern Local és òrgan competent per aprovar la convocatòria de les subvencions en 
règim de concurrència (article 12.1), així com per ordenar i resoldre el procediment 
d'atorgament (article 17.1), i si bé no atribueix a aquest òrgan expressament la 
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competència per aprovar la liquidació de les subvencions atorgades, cal entendre que 
aquestes es deriven del caràcter d'òrgan concedent. 
 
Així mateix, quant al reintegrament de subvencions, l'article 41.1 de la Llei 38/2013, 
de 17 de novembre, general de subvencions, estableix que la incoació del 
procediment correspon a l'òrgan concedent de les subvencions, que en aquest cas és 
la Junta de Govern. 
 
Quart.- En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses amb 
finançament afectat, es comprovarà que els recursos que els financen són executius, 
acreditant-se amb l’efectiva materialització de l’ingrés o l’existència de documents 
fefaents que acreditin la seva efectivitat, d’acord amb allò previst en l’article 173.6 
TRLHL. No aplicable en aquest expedient. 
 
Cinquè.- Que els expedients de compromís de despesa responen a despeses 
aprovades i, en el seu cas, fiscalitzades favorablement, i que l'import de les despeses 
que es proposada disposar no supera l'import de la despesa autoritzada. No aplicable 
en aquesta fase. 
 
Sisè.- Que els expedients de reconeixement d'obligacions responen a despeses 
aprovades i compromeses, i en el seu cas, fiscalitzades favorablement.  
 
Segons consta en l'expedient, la Junta de Govern de 22 de juliol de 2015 va aprovar 
el conveni de col·laboració amb ADF Vallalta per l’exercici 2015. 
 
No consta informe de fiscalització de l’interventor, ni diligència d’intervengut i 
conforme. 
 
Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que 
aquesta s’hagi produït i que sigui favorable.  
 
La proposta d'acord de liquidació de les subvencions i incoació de procediment de 
reintegrament NO és coincident amb el resultat de la revisió efectuada pels serveis 
econòmics. 
 
En particular, els serveis d’intervenció han formulat les següents observacions: 
 
Nom 
Entitat NIF 

Documentació 
Observacions 

1 2 3 4 5 6 

ADF 
Vallalta  √ √ √ X X X 

- Pel que fa a les despeses, no compleix amb l'art.8b 
de les Bases reguladores de concessió de 
subvencions. 

- Pel que fa als ingressos, no s’ha disposat de la 
informació per a l'anàlisi dels mateixos, i per tant no 
es possible verificar el compliment de l'art.19,3 de la 
Llei de general de subvencions. 

- No presenten cap original de la publicitat de l'acte 
amb esment de la col·laboració de l'ajuntament de 
Canet. 

-La justificació es presenta fora de termini. 
(1) Certificat del president de l’entitat acreditatiu de l’aplicació de la subvenció a la finalitat adequada. 
(2) Memòria detallada de l’activitat; (3) Relació classificada de les despeses; (4) Factures originals de 
les despeses derivades de l’activitat.; (5) Relació d’altres ingressos o subvencions que hagin 
cofinançat l’activitat amb indicació de l’import i procedència; (6) Exemplar original de la publicitat de 
l’acte amb esment de la col·laboració de l’ajuntament de Canet. 
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4.2.-Aspectes específics 
 
Segons Acord del Consell de Ministres de 31 de maig de 2008, els extrems 
addicionals de comprovació en la fase de reconeixement de l'obligació per expedients 
de subvencions i ajudes públiques als que resulti d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, són els següents: 
 
Primer.- Per aquelles subvencions en les que la seva normativa reguladora prevegi 
que els beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència d'aquestes 
garanties. No aplicable en aquesta fase, entenem que aquest és un extrem de 
comprovació en el moment d'acordar el pagament de bestretes. 
 
Segon.- En cas de realitzar-se pagaments a compte, que estiguin previstos en la 
normativa reguladora de la subvenció. No aplicable en aquesta fase, entenem que 
aquest és un extrem de comprovació en el moment d'acordar el pagament de 
bestretes. 
 
Tercer.- Acreditació en la forma establerta en la normativa reguladora de la 
subvenció, que el beneficiari es troba al corrent d'obligacions tributàries i davant la 
Seguretat Social i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament. 
 
L'article 88, apartat 4t del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, estableix: 
 
«4. A los efectos previstos en el artículo 34.5 de la Ley General de Subvenciones 
[procediment de despesa i pagament de les subvencions], la valoración del 
cumplimiento por el beneficiario de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social y de que no es deudor por resolución de procedencia de reintegro, 
así como su forma de acreditación, se efectuará en los mismos términos previstos en 
la Sección 3.ª del Capítulo III del Título Preliminar de este Reglamento sobre 
requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora. // No 
será necesario aportar nueva certificación si la aportada en la solicitud de concesión 
no ha rebasado el plazo de seis meses de validez. 
 
Quant al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, el 
Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, regula en els seus articles 22.1 que l'acreditació del compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat, amb caràcter general, es realitzarà 
mitjançant l'expedició de certificació, llevat que el beneficiari o l'entitat col·laboradora 
no estiguin obligats a presentar les declaracions o els documents als que es 
refereixen aquestes obligacions. Sense perjudici de l'anterior, l'article 24 RLGS regula 
els supòsits en què la presentació de declaració responsable substituirà a les 
certificacions. 
 
Atès que han transcorregut més de sis mesos des de l'aportació de documentació, 
s'ha comprovat novament, en base a l'autorització conferida, que les entitats a les 
quals es proposa pagar la liquidació de la subvenció 2015 estan al corrent de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social en data 30 de novembre de 
2016. 
 
Quant a l'acreditació del compliment d'obligacions per reintegrament de subvencions, 
l'article 25 del RLGS estableix que «es realitzarà mitjançant declaració responsable 
del beneficiari o de l'entitat col·laboradora, sense perjudici dels procediments que es 
desenvolupin, en virtut d'allò previst en l'article 20.4.a) de la Llei, per la cessió de les 
dades de la base de dades nacional de subvencions.» 
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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 queda de manifest: 
 

a) la justificació parcial o total de la mateixa, segons es contempli o no la 
possibilitat de efectuar pagos fraccionats, quan se tracti de subvencions de 
pagament posterior; 

b) que no ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del 
reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la 
mateixa per alguna de les causes previstes en l'article 37 de la Llei General 
de Subvencions; 

c) que no ha estat acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a 
mesura cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats 
pendents d'abonar al beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la mateixa 
subvenció.» 

 
En l'expedient consta informe del tècnic de medi ambient, de 27 de maig de 2016. 

 
“Na Eduard Moreno Roca, tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Canet de Mar, comarca 
del Maresme, en relació a la justificació de l'ADF Vallalta de l'any 2015, emet el següent  
 
INFORME 
 
Primer.- Vist allò que es determina al Conveni de col·laboració entre ADF Vallalta i 
l'Ajuntament e Canet de Mar per a tasques de prevenció i extinció d'incendis forestals.  
 
Segon.- Atès que l’Ajuntament va aprovar una subvenció nominativa a l’ADF Vallalta de 
1.000,00 € per l’exerici 2015. 
 
Tercer.- L’ADF Vallalta lliura documentació justificativa tal i com es demana a la clàusula 
quarta del vigent conveni entre l’Ajuntament de Canet de Mar i l’ADF Vallalta. 
 
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 segueix 
les prescripcions establertes i en dono el vist-i-plau per tal que es procedeixi ha donar per 
justificada la subvenció amb els efectes oportuns que escaigui. 
 
Aquest és el nostre informe que dono i signo a Canet de Mar a 27 de maig de 2016.'' 
 

L'informe no conté tots els extrems assenyalats en l'article 88.3 del RLGS. 
 
Cinquè.- Si s'escau, acreditació, en la forma prevista en l'article 58.Dos de la Llei 
39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals del Estat per l'any 2011, de 
que els beneficiaris de préstecs i bestretes es troben al corrent del pagament de les 
obligacions de reemborsament de qualsevol altres préstecs o bestretes concedits 
anteriorment amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat. No aplicable. 
 
V.- OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES 
 
1.- Aquest òrgan interventor no té constància que la corporació hagi aprovat un Pla 
estratègic de subvencions, en els termes previstos en l'article 8.1 de la LGS, articles 
10 a 15 del RLGS i article 10 de l'Ordenança municipal, instrument de planificació 
que es configura com a requisit previ de l'atorgament de subvencions. 
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VI.- CONCLUSIONS 
 
S’informa DESFAVORABLEMENT la tramitació de l’expedient amb OBJECCIÓ FISCAL 
suspensiva, pels compliments assenyalats en els apartats 4.1, setè, d’acord amb allò 
previst en l’article 216.2.c del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat per 
RDLeg. 2/2004, de 5 de març. 
 
Correspon a l’Alcalde/ssa-President/a la resolució de discrepància, d’acord amb 
l’article 217.1 del TRLHL. 
 
Tot això, sense perjudici de les facultats en matèria de control financer que té 
atribuïdes la Intervenció d'acord amb l'article 220 del TRLHL i els articles 44 a 51 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.” 

 
Vist allò que disposen els articles 29 a 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, quant a la justificació de les subvencions¡, i el Títol II del 
Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol, 
 
Vist allò que disposen els articles 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, quant al reintegrament de subvencions, els articles 91 i 
ss. del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, l'article 82 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, de conformitat 
amb la Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient i Sanitat, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Donar per correctament justificat els següent import corresponent a la 
subvenció nominativa exercici 2015 del programa de Medi Ambient, atorgada per 
acord de Junta de Govern de 22 de juliol de 2015: 
 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  Import 
atorgat 

Bestreta 
(100%) 

ADF Vallalta  Tasques de prevenció i extinció incendis 
forestal 

1.000,00 
€ 1.000,00 € 

 
SEGON.- Notificar el present acord a l’entitat beneficiària de la subvenció 
atorgada, així com al departament de Medi Ambient, Intervenció i Tresoreria. 
Tanmateix, la Junta de Govern decidirà. 
 
10.- APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ PRESENTADA PER COMEDIANTS S.A.  
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Primer.- El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 27 de desembre de 
2014, va aprovar definitivament el pressupost municipal per l’exercici 2015, 
incloent entre d’altres la següent subvenció, l’entitat Comediants S.A. 
 
Segon.- En data 23 de desembre de 2015, la Junta de Govern aprova acordà el 
conveni de col·laboració amb Comediants S.A. amb el següent detall: 
 
  
 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  Import atorgat 
Comediants S.A.  Desperfectes de la Cúpula  1.108,74 € 
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La concessió de les esmentades subvencions establia com a data límit per a la 
justificació el 31 de gener de 2016, el qual ha de contenir com a mínim el següent 
contingut: 
 

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

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

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

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

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud 
subvenció  Import atorgat Data 

Registre Entrada 

Comediants  Desperfectes Cúpula 1.108,74€ 2016/493 
28-01-2016 

 
Quart.- Vist l'informe emès per la tècnica de Ensenyament, Maria Artigas Gurri, 
de data 15 de juny de 2016, 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 entre 
l’Ajuntament de Canet de Mar i Comediants, SA, aprovat per la Junta de Govern 
Local en data 23 de desembre de 2015 i signat en data 25 de gener de 2016 d’acord 
amb l’establert al pacte cinquè del conveni esmentat en relació a la seva justificació, 
emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- Vist que al pacte sisè del conveni s’estableix que per al justificació del 
conveni caldrà aportar la documentació 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 fetes 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 ingressos 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.  

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. 

 
Segon.- Vista la documentació presentada per l’ entitat a mode de justificació: 
 
 
 
 
 
 
 
Vist que a documentació ha estat presentada dins del termini establert. 
 
Conclusió 
 
Primer.- Considerem acreditat que s’ha realitzat el fi públic pel qual es va atorgar el 
conveni amb Comediants, SA. 
 
Segon.- Proposem que l’àrea d’Intervenció procedeixi al pagament íntegre de 
l’import del conveni. 
 
Aquest és el nostre informe que dono i signo a Canet de Mar a 15 de juny de 2016.” 

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

“Lluís Viñas Peitabí, Interventor de l'Ajuntament de Canet de Mar, d'acord amb allò 
previst en l'article 214 del Text refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat pel RDLeg. 
2/2004, de 5 de març, té a bé emetre el següent: 

 
INFORME NÚM. 152/2016 

 
ASSUMPTE: Justificació subvenció nominativa 2015 – Comediants S.A. 
 
I.-RELACIÓ DE FETS 
 
S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia la següent proposta d'acord per la Junta 
de Govern Local, amb la següent part resolutiva: 
 
PRIMER.- Donar per correctament justificats els següents imports corresponent a la 
subvenció nominativa del programa d’ensenyament, atorgada per acord de Junta de 
Govern de 23 de desembre de 2015: 
 
Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  Import 

atorgat 
Bestreta 
pagada 

Comediants 
S.A.  Desperfectes cúpula 1.108,78 € 0,00 € 

 
SEGON.- Indicar als serveis de Tresoreria que procedeixin al pagament de la 
quantitat pendent de satisfer, segons el següent detall: 
 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  Import 
atorgat 

Import 
pendent de 
pagament 

Comediants S.A   Desperfectes cúpula 1.108,78 € 1.108,78 € 

Entitat Registre Documentació 

Comediants, SA 2016/493 

- Memòria de la realització de la reparació. 
- Certificat relatiu a l’aplicació dels fons i a la 
percepció d’altres ingressos pel mateix concepte. 
- Factura justificativa. 
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TERCER.- Notificar el present acord a Comediants S.A, així com als departaments 
d’ensenyament, Intervenció i Tresoreria. 
 
Tanmateix, la Junta de Govern decidirà.» 

 
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
A) Amb caràcter general: 
 
 Text refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 

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

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

 Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 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.- La Base d’execució del Pressupost Municipal núm. 56, estableix que  
 
“En els termes recollits en l’apartat segon de l’article 219 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, la fiscalització prèvia es limitarà a comprovar els següents extrems: 
 
 L’existència de crèdit pressupostari i que el crèdit proposat és l’adequat a la 

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

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

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

 
SEGON.- Addicionalment a l’anterior, es comproven aquells aspectes que es recullen 
en l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, Fiscalització de Requisits 
Bàsics, en tot allò que sigui anàleg a la dimensió de l’Ajuntament. 
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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 la seva base 32: 
 
«Les subvencions concedides seran pagades una vegada hagi estat justificat la 
despesa realitzada, objecte de la subvenció, amb els documents necessaris. 
[...]» 
 
Per la seva banda, l'Ordenança municipal de subvencions estableix que la Junta de 
Govern Local és òrgan competent per aprovar la convocatòria de les subvencions en 
règim de concurrència (article 12.1), així com per ordenar i resoldre el procediment 
d'atorgament (article 17.1), i si bé no atribueix a aquest òrgan expressament la 
competència per aprovar la liquidació de les subvencions atorgades, cal entendre que 
aquestes es deriven del caràcter d'òrgan concedent. 
 
Així mateix, quant al reintegrament de subvencions, l'article 41.1 de la Llei 38/2013, 
de 17 de novembre, general de subvencions, estableix que la incoació del 
procediment correspon a l'òrgan concedent de les subvencions, que en aquest cas és 
la Junta de Govern. 
 
Quart.- En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses amb 
finançament afectat, es comprovarà que els recursos que els financen són executius, 
acreditant-se amb l’efectiva materialització de l’ingrés o l’existència de documents 
fefaents que acreditin la seva efectivitat, d’acord amb allò previst en l’article 173.6 
TRLHL. No aplicable en aquest expedient. 
 
Cinquè.- Que els expedients de compromís de despesa responen a despeses 
aprovades i, en el seu cas, fiscalitzades favorablement, i que l'import de les despeses 
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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.  
 
Segons consta en l'expedient, la Junta de Govern de 23 de desembre de 2015 va 
aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat Comediants, SA de Canet de Mar per 
l’exercici 2015. 
 
No consta informe de fiscalització de l’interventor, ni diligència d’intervingut i 
conforme. 
 
Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que 
aquesta s’hagi produït i que sigui favorable.  
 
La proposta d'acord de liquidació de les subvencions i incoació de procediment de 
reintegrament NO és coincident amb el resultat de la revisió efectuada pels serveis 
econòmics. 
 
En particular, els serveis d’intervenció han formulat les següents observacions: 

 

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

4.2.-Aspectes específics 
 
Segons Acord del Consell de Ministres de 31 de maig de 2008, els extrems 
addicionals de comprovació en la fase de reconeixement de l'obligació per expedients 
de subvencions i ajudes públiques als que resulti d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, són els següents: 
 
Primer.- Per aquelles subvencions en les que la seva normativa reguladora prevegi 
que els beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència d'aquestes 
garanties. No aplicable en aquesta fase, entenem que aquest és un extrem de 
comprovació en el moment d'acordar el pagament de bestretes. 
 
Segon.- En cas de realitzar-se pagaments a compte, que estiguin previstos en la 
normativa reguladora de la subvenció. No aplicable en aquesta fase, entenem que 
aquest és un extrem de comprovació en el moment d'acordar el pagament de 
bestretes. 
 

Nom Entitat NIF Documentació 
Observacions 

1 2 3 4 5 6 

Comediants SA. 
 

v √ v v X X 

- Pel que fa als ingressos, no s¡ ha 
disposat de la informació per a l'anàlisi 
dels mateixos, i per tant no es possible 
verificar el compliment de l'art.19,3 de la 
Llei de general de subvencions. 
- No presenten cap original de la publicitat 
de l'acte amb esment de la col·laboració 
de l'ajuntament de Canet. 
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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. 
 
Atès que han transcorregut més de sis mesos des de l'aportació de documentació, 
s'ha comprovat novament, en base a l'autorització conferida, que les entitats a les 
quals es proposa pagar la liquidació de la subvenció 2015 estan al corrent de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social en data 30 de novembre de 
2016. 
 
Quant a l'acreditació del compliment d'obligacions per reintegrament de subvencions, 
l'article 25 del RLGS estableix que «es realitzarà mitjançant declaració responsable 
del beneficiari o de l'entitat col·laboradora, sense perjudici dels procediments que es 
desenvolupin, en virtut d'allò previst en l'article 20.4.a) de la Llei, per la cessió de les 
dades de la base de dades nacional de subvencions.» 
 
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 queda de manifest: 
 

a) la justificació parcial o total de la mateixa, segons es contempli o no la 
possibilitat de efectuar pagos fraccionats, quan se tracti de subvencions de 
pagament posterior; 

b) que no ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del 
reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la 
mateixa per alguna de les causes previstes en l'article 37 de la Llei General 
de Subvencions; 

c) que no ha estat acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a 
mesura cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats 
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pendents d'abonar al beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la mateixa 
subvenció.» 

 
En l'expedient consta informe de la tècnica d’educació: 

 
“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 entre l’Ajuntament de Canet 
de Mar i Comediants, SA, aprovat per la Junta de Govern Local en data 23 de desembre de 
2015 i signat en data 25 de gener de 2016 d’acord amb l’establert al pacte cinquè del conveni 
esmentat en relació a la seva justificació, emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- Vist que al pacte sisè del conveni s’estableix que per al justificació del conveni 
caldrà aportar la documentació 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 fetes 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 ingressos 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.  

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. 
 
Segon.- 
 
- Vista la documentació presentada per l’ entitat a mode de justificació: 
  
  
  
 
 
 
Vist que a documentació ha estat presentada dins del termini establert. 
 
Conclusió 
 
Primer.- Considerem acreditat que s’ha realitzat el fi públic pel qual es va atorgar el conveni 
amb Comediants, SA. 
 
Segon.- Proposem que l’àrea d’Intervenció procedeixi al pagament íntegre de l’import del 
conveni. 
 
Aquest és el nostre informe que dono i signo a Canet de Mar a 15 de juny de 2016.” 

 
L'informe no conté tots els extrems assenyalats en l'article 88.3 del RLGS. 
 
Cinquè.- Si s'escau, acreditació, en la forma prevista en l'article 58.Dos de la Llei 
39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals del Estat per l'any 2011, de 

Entitat Registre Documentació 

Comediants, SA 2016/493 
- Memòria de la realització de la reparació. 
- Certificat relatiu a l’aplicació dels fons i a la percepció 
d’altres ingressos pel mateix concepte. 
- Factura justificativa. 
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que els beneficiaris de préstecs i bestretes es troben al corrent del pagament de les 
obligacions de reemborsament de qualsevol altres préstecs o bestretes concedits 
anteriorment amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat. No aplicable. 
 
V.- OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES 
 
1.- Aquest òrgan interventor no té constància que la corporació hagi aprovat un Pla 
estratègic de subvencions, en els termes previstos en l'article 8.1 de la LGS, articles 
10 a 15 del RLGS i article 10 de l'Ordenança municipal, instrument de planificació 
que es configura com a requisit previ de l'atorgament de subvencions. 
 
VI.- CONCLUSIONS 
 
S’informa DESFAVORABLEMENT la tramitació de l’expedient amb OBJECCIÓ FISCAL 
suspensiva, pels compliments assenyalats en els apartat IV, d’acord amb allò previst 
en l’article 216.2.c del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat per RDLeg. 
2/2004, de 5 de març. 
 
Correspon a l’Alcalde/ssa-President/a la resolució de discrepància, d’acord amb 
l’article 217.1 del TRLHL. 
 
Tot això, sense perjudici de les facultats en matèria de control financer que té 
atribuïdes la Intervenció d'acord amb l'article 220 del TRLHL i els articles 44 a 51 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.” 

 
Vist allò que disposen els articles 29 a 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, quant a la justificació de les subvencions¡, i el Títol II del 
Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol, 
 
Vist allò que disposen els articles 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, quant al reintegrament de subvencions, els articles 91 i 
ss. del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, l'article 82 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Urbanisme i 
Educació, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Donar per correctament justificats els següents imports corresponent 
a la subvenció nominativa del programa d’ensenyament, atorgada per acord de 
Junta de Govern de 23 de desembre de 2015: 
 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  Import 
atorgat 

Bestreta 
pagada 

Comediants S.A.  Desperfectes cúpula 1.108,78 € 0,00 € 

 
SEGON.- Indicar als serveis de Tresoreria que procedeixin al pagament de la 
quantitat pendent de satisfer, segons el següent detall: 
 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  Import 
atorgat 

Import 
pendent de 

pagament 
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Comediants S.A   Desperfectes cúpula 1.108,78 € 1.108,78€ 

 
TERCER.- Notificar el present acord a Comediants S.A, així com als departaments 
d’ensenyament, Intervenció i Tresoreria. 
 
11.- APROVACIÓ CONTRACTE DE PATROCINI PUBLICITARI ESPORTIU DE 
L’EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE CANET DE MAR AMB JOAN 
PEDRERO PER LA PARIS-DAKAR 
 
Vist que l’Ajuntament de Canet de Mar a través de la Regidoria d’esports té com 
un dels seus objectius promocionar i col·laborar amb esportistes locals. 
 
Atès que l’esport en general i els esportistes d’elit en particular poden establir 
unes relacions bidireccionals per afavorir el desenvolupament turístic del poble 
mitjançant la difusió i promoció de la imatge de la ciutat. 
 
Atès que en aquesta línia es va acordar amb el Sr. Joan Pedrero, l’associació de la 
seva imatge pública a la del poble, incorporant el logotipus del poble al seu 
equipament esportiu i la seva participació en actes i campanyes. 
 
Vist l’informe emès en data 12 de desembre de 2016, pel Tècnic d’Esports, Jordi 
Tomàs i Guarch, el qual es transcriu a continuació: 
 

En Jordi Tomàs i Guarch, tècnic d’esports municipal, en compliment a la col·laboració 
que es ve donant els darrers anys al Sr. Joan Pedrero Garcia amb DNI xxxxxxx 
domiciliat al carrer Cuba, XX, per ajudar a cobrir els costos de la seva participació al 
Paris-Dakar 2016 emet el següent, 
 
INFORME 
 
Que la Sr. Joan Pedrero Garcia amb DNI xxxxxxxx, esportista d’elit (motorista), per a 
la seva participació en el Paris-Dakar 2016, sol·licita a aquest ajuntament una 
col·laboració econòmica com a contraprestació per portar el logotip “És Esport És 
Canet” i fer així difusió i promoció del nostre poble en tots els actes publicitaris i 
promocionals que es derivin de la seva participació en el Ral·li Paris-Dakar del 2016.  
I donat que l’àrea d’esports de l’ajuntament té com un dels seus objectius 
promocionar i col·laborar amb esportistes locals, es proposa donar aquesta aportació 
de 2.000€.  

 
Vist l’informe emès per la secretària i l’interventor de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, el qual es transcriu a continuació: 
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Informe núm. 29/2016 de la Secretaria i la Intervenció de la Corporació 
sobre el contracte de patrocini entre l’ajuntament i l’esportista local Joan 
Pedrero. 
 
Núria Mompel i Tusell, secretària general de l’Ajuntament de Canet de Mar, i Lluís 
Viñas Peitabí, interventor municipal, emeten el següent 
 
     INFORME 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar, a través de la regidora d’esports té com 
un dels objectius promocionar i col·laborar amb esportistes locals. Així s’acordà amb 
el motorista local Joan Pedrero, esportista d’elit, l’associació de la seva imatge 
pública a la del poble per tal d’afavorir el desenvolupament turístic del poble 
mitjançant la difusió i promoció de la imatge de Canet de Mar.  
 
Segon.- Que l’Ajuntament pretén aprofitar la imatge de l’esportista per incorporar el 
logotip de Canet de Mar al seu equipament esportiu aprofitant la seva participació en 
els actes i campanyes relacionades amb el Rally París Dakar, edició 2016. 
 
Tercer.- Que la proposta de contracte de patrocini que l’Ajuntament vol aprovar és 
la que es transcriu a continuació: 
 

“CONTRACTE DE PATROCINI DE L’EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR AMB JOAN PEDRERO PER LA PARIS-DAKAR 
 
Canet de Mar, ................. 
 
REUNITS 
 
D’una banda, l’excel·lentíssima alcaldessa de Canet de Mar, Blanca Arbell i Brugarola 
assistida per la secretària de l’ajuntament Núria Mompel i Tussell. 
I d’altre banda, el Sr. Joan Pedrero i Garcia, amb NIF xxxxxxx domiciliat al Carrer Cuba, 
XX de la localitat de Canet de Mar amb el codi postal 08360. 
 
Ambdues parts formalitzen el present contacte de PATROCINI PUBLICITARI ESPORTIU. 
 
EXPOSEN 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar a través de la Regidoria d’esports té com un dels seus 
objectius promocionar i col·laborar amb esportistes locals. 
 
Entenem que l’esport en generals i els esportistes d’elit en particular poden establir unes 
relacions bidireccionals per afavorir el desenvolupament turístic del poble mitjançant la 
difusió i promoció de la imatge de la ciutat. 
 
En aquesta línia es va acordar amb el Sr. Joan Pedrero, l’associació de la seva imatge 
pública a la del poble, incorporant el logotipus del poble al seu equipament esportiu i la 
seva participació en actes i campanyes. 
 
Que ambdues parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a subscriure el present 
contracte de patrocini que es regularà amb les següents clàusules: 
 
PACTES 
 
PRIMERA. – l’AJUNTAMENT DE Canet de Mar, es compromet a, 
 

1. Efectuar una aportació econòmica per un import de 2.000€ (dos mil euros) IVA 
inclòs, corresponent al pressupost del 2.016 de l’àrea d’Esports de l’Ajuntament de 
Canet de Mar amb número de partida 52 34000 22606, Activitats esportives 
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2. El pagament s’efectuarà a la recepció de la corresponent factura al Registre de 
l’Ajuntament, C/ Ample, 11, 08360 Canet de Mar. 
 

3. Donar suport i fer difusió a partir de l’àrea de comunicació de l’ajuntament dels 
objectius i els resultats assolits. 
 

4. Fer difusió de l’acord entre l’esportista i l’ajuntament. 
 
SEGONA.- EL PATROCINAT, es compromet a, 
 

1. Ser ambaixador de Canet de Mar en les campanyes i esdeveniments organitzats en 
els actes vinculats al Paris Dakar. 
 

2. Cedir la seva imatge en les campanyes de comunicació i presència en els 
esdeveniments públics organitzats per l’ajuntament de Canet de Mar. 
 

3. Incloure el “és esport és Canet” en, 
 

- Màniga de l’equipament esportiu 
- Com a peu de pàgina en les notes de premsa vinculades l París Dakar generades 

per l’esportista  
- Panells posterior i/o qualsevol altre element de publicitat estàtica en els rodes 

de premsa vinculades l París Dakar 
 

4. Es compromet a fer entrega d’una memòria de l’activitat on quedaran reflectides 
totes les accions en les quals ha participat en 30 dies com a màxim després d’haver 
rebut l’import corresponent. 

 
TERCERA.- El present contracte de Patrocini es materialitza amb la vigència de l’any natural 
de 2016. 
 
QUARTA.- Conjuntament amb les causes generals de resolució de contractes previstes en el 
text refós de la Llei de contractes del sector públic, l’Ajuntament de Canet de Mar es reserva 
la potestat resolutiva quan per causes objectives es consideri que les activitats dutes a 
terme pel patrocinat, estant contravenint l’objectiu i l’esperit d’aquest contracte, i en 
conseqüència pot manllevar la imatge de Canet de Mar. En aquest cas el patrocinador es 
reserva la potestat d’exigir la restitució de les quanties econòmiques entregades així com la 
determinació dels danys i perjudicis que consideri oportuns. 
 
I en prova de conformitat, se signa el present document per duplicat i a un sol efecte, en el 
lloc i data al començament assenyalats.” 

 
OBJECTE DE L’INFORME 
 
L’objecte del present informe és analitzar, des d’un punt de vista jurídic i econòmic, la 
proposta de contracte de patrocini que l’Ajuntament de Canet de Mar vol signar amb 
l’esportista local Joan Pedrero, en el marc de la seva participació en el Rally París-Dakar 
2016, el text del qual figura transcrit en l’antecedent de fet tercer. 
 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
Primera.- Contracte de patrocini: definició i règim jurídic. 
 
El contracte de patrocini ve regulat a la Llei 34/1988, d’11 de novembre, General de 
Publicitat, concretament a l’article 22, que estableix el següent: 
 
“El contrato de patrocinio publicitario es aquel por el que el patrocinado, a cambio de 
una ayuda económica para la realización de su actividad deportiva, benéfica, cultural, 
científica o de otra índole, se compromete a colaborar en la publicidad del patrocinador. 
El contrato de patrocinio publicitario se regirá por las normas del contrato de difusión 
publicitaria en cuanto le sean aplicables.” 
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I a la seva vegada, els articles 17 i següents de la mateixa Llei, que regulen el 
contracte de difusió publicitària estableixen el següent: 
 
“Artículo 17. Concepto de contrato de difusión publicitaria 
Contrato de difusión publicitaria es aquel por el que, a cambio de una contraprestación 
fijada en tarifas preestablecidas, un medio se obliga en favor de un anunciante o 
agencia a permitir la utilización publicitaria de unidades de espacio o de tiempo 
disponibles y a desarrollar la actividad técnica necesaria para lograr el resultado 
publicitario. 
 
Artículo 18. Efectos del cumplimiento defectuoso por el medio del contrato de difusión 
publicitaria 
Si el medio, por causas imputables al mismo, cumpliere una orden con alteración, 
defecto o menoscabo de algunos de sus elementos esenciales, vendrá obligado a 
ejecutar de nuevo la publicidad en los términos pactados. Si la repetición no fuere 
posible, el anunciante o la agencia podrán exigir la reducción del precio y la 
indemnización de los perjuicios causados. 
 
Artículo 19. Efectos del incumplimiento del contrato de difusión publicitaria 
Salvo caso de fuerza mayor, cuando el medio no difunda la publicidad, el anunciante o 
la agencia podrán optar entre exigir una difusión posterior en las mismas condiciones 
pactadas o denunciar el contrato con devolución de lo pagado por la publicidad no 
difundida. En ambos casos, el medio deberá indemnizar los daños y perjuicios 
ocasionados. 
 
Si la falta de difusión fuera imputable al anunciante o a la agencia, el responsable 
vendrá obligado a indemnizar al medio y a satisfacerle íntegramente el precio, salvo 
que el medio haya ocupado total o parcialmente con otra publicidad las unidades de 
tiempo o espacio contratadas.” 
 
Els contractes de patrocini han vingut excloent-se de l'àmbit d'aplicació de la Llei 
General de Subvencions i del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, per 
una sèrie de motius: 
 
• Seria requisit imprescindible per subjectar-se a l'àmbit de la Llei General de 
Subvencions que l’entrega dinerària es fes sense una contraprestació directa del 
beneficiari. 
 
• No es troba entre un dels contractes de serveis de l'art. 10 del Reial decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, ja que l'àmbit d'aquests contractes de patrocini, excedeixen de les 
prestacions característiques d'aquests contractes, no encaixant en cap dels supòsits 
establerts en ell, ni referint-se als serveis de publicitat continguts en la categoria 13 de 
l'Annex II de la citada Llei. 
 
• El beneficiari d'aquests contractes, normalment, no reuneix el requisit de capacitat 
que estableix els articles 54 i següents del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, ja 
que la seva finalitat o activitat no té relació directa amb la prestació de serveis de 
publicitat. 
 
En aquesta línia es va justificar per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 
d'Aragó en els seus Informes 28/2008, de 10 de desembre, 1/2009, d'11 de març, 
17/2010 d'1 de desembre i 8/2011, de 2 de març, que el contracte de patrocini ve 
definit en l'article 24 de la Llei 34/1988, d'11 de novembre, General de Publicitat, i la 
seva naturalesa –quan estiguem en presència d'una relació bilateral i onerosa no 
qualificable com a activitat subvencional-, és privada.  
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Tal i com s’ha dit, el contracte de patrocini publicitari és un contracte privat que no 
encaixa en cap dels contractes típics recollits en l'article 5 i següents del TRLCSP, en 
particular el seu objecte no encaixa en cap dels supòsits contemplats en l'Annex II –
serveis- del TRLCSP, ni tampoc es presenta com un contracte administratiu especial, ja 
que no està vinculat al gir o tràfic específic de l'Administració, ni satisfà de forma 
directa o immediata una finalitat pública de l'específica competència d'aquesta. La nota 
característica que diferencia aquest contracte de patrocini del de serveis de publicitat és 
l'absència de professionalitat de l'altra part contractant: mitjançant el contracte de 
patrocini l'Administració rep determinada publicitat, però no perquè la contracta 
directament amb un professional d'aquest sector, sinó que presta una ajuda econòmica 
a una activitat amb una especifica repercussió mediàtica, obtenint d'aquesta forma 
publicitat. 
 
Així, aquest contracte privat, en aplicació de l'article 20.1 in fine i 20.2 TRLCSP, es 
regirà, quant a la seva preparació i adjudicació, a falta de normes específiques, pel 
TRLCSP i les seves disposicions de desenvolupament, aplicant-se supletòriament les 
restants normes de dret administratiu o, si escau, les normes de dret privat, segons 
correspongui per raó del subjecte o entitat contractant. Quant als seus efectes i 
extinció, aquests contractes es regiran pel dret privat. 
 
Totes aquestes modalitats de negocis jurídics exclosos es regularan per les seves 
normes especials, aplicant-se els principis comunitaris per resoldre els dubtes i llacunes 
que pogués presentar-se. 
 
Segona.- Anàlisi del contracte de patrocini entre l’Ajuntament de Canet de Mar 
i l’esportista local Joan Pedrero. 
 
Per a la vàlida tramitació del corresponent expedient de celebració d’un contracte de 
patrocini publicitari hauria d'establir-se, de forma clara, a quins conceptes anirà 
destinat l'import que l’Ajuntament decideix destinar a la publicitat, en concret, 2.000 
euros. Doncs bé, en aquest cas, els compromisos venen definits a la clàusula segona de 
l’esmentat contracte. 
 
De la lectura de la citada clàusula, cal posar de manifest que el contracte concreta una 
sèrie d’accions, la majoria d’elles vinculades a l’edició 2016 del Rally París Dakar, quan 
aquesta competició, a la data de signatura del present informe ja fa mesos que ha 
finalitzat. 
 
Així mateix, cal dir que ni de la lectura de la proposta de contracte, ni de l’informe 
que consta en l’expedient, emès pel tècnic d’esports de l’Ajuntament, queda 
suficientment justificat un possible càlcul dels costos ni del valor de mercat d’aquesta 
publicitat que justifiqui la despesa amb càrrec al Pressupost municipal que es pretén 
lliurar.  
 
I és que l’èxit d’aquesta figura jurídica passa precisament per trobar el punt 
d'equilibri existent entre el benefici mutu que es produeix per l’ús d'una imatge i 
l'objectivació d'aquest import, no donant-se aquesta circumstància en el present cas. 
 
CONCLUSIONS 
 
Per tot el què s’ha exposat anteriorment, els funcionaris sota signants emeten 
informe DESFAVORABLE.  
 
Així mateix, dit informe s’emet als efectes de l’article 215 TRLHL. 
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Vist i trobat conforme el redactat del contracte de patrocini entre l’Ajuntament de 
Canet de Mar i el Sr. Joan Pedrero, el qual es transcriu a continuació: 
 

CONTRACTE DE PATROCINI DE L’EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE CANET 
DE MAR AMB JOAN PEDRERO PER LA PARIS-DAKAR 
 
Canet de Mar, 12 de desembre de 2016 
 
REUNITS 
 
D’una banda, l’excel·lentíssima alcaldessa de Canet de Mar, Blanca Arbell i Brugarola 
assistida per la secretària de l’ajuntament Núria Mompel i Tussell. 
I d’altre banda, el Sr. Joan Pedrero i Garcia, amb NIF xxxxxx domiciliat al Carrer 
Cuba, xx de la localitat de Canet de Mar amb el codi postal 08360. 
 
Ambdues parts formalitzen el present contacte de PATROCINI PUBLICITARI 
ESPORTIU. 
 
EXPOSEN 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar a través de la Regidoria d’esports té com un dels seus 
objectius promocionar i col·laborar amb esportistes locals. 
 
Entenem que l’esport en generals i els esportistes d’elit en particular poden establir 
unes relacions bidireccionals per afavorir el desenvolupament turístic del poble 
mitjançant la difusió i promoció de la imatge de la ciutat. 
 
En aquesta línia es va acordar amb el Sr. Joan Pedrero, l’associació de la seva imatge 
pública a la del poble, incorporant el logotipus del poble al seu equipament esportiu i 
la seva participació en actes i campanyes. 
 
Que ambdues parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a subscriure el 
present contracte de patrocini que es regularà amb les següents clàusules: 
 
PACTES 
 
PRIMERA. – l’AJUNTAMENT DE Canet de Mar, es compromet a, 
 
1. Efectuar una aportació econòmica per un import de 2.000€ (dos mil euros) IVA 

inclòs, corresponent al pressupost del 2.016 de l’àrea d’Esports de l’Ajuntament 
de Canet de Mar amb número de partida 52 34000 22606, Activitats esportives 
 

2. El pagament s’efectuarà a la recepció de la corresponent factura al Registre de 
l’Ajuntament, C/ Ample, 11, 08360 Canet de Mar. 
 

3. Donar suport i fer difusió a partir de l’àrea de comunicació de l’ajuntament dels 
objectius i els resultats assolits. 
 

4. Fer difusió de l’acord entre l’esportista i l’ajuntament. 
 
SEGONA.- EL PATROCINAT, es compromet a, 
 
1. Ser ambaixador de Canet de Mar en les campanyes i esdeveniments organitzats 

en els actes vinculats al Paris Dakar. 
 
2. Cedir la seva imatge en les campanyes de comunicació i presència en els 

esdeveniments públics organitzats per l’ajuntament de Canet de Mar. 
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3. Incloure el “és esport és Canet” en, 

 
- Màniga de l’equipament esportiu 
- Com a peu de pàgina en les notes de premsa vinculades l París Dakar generades 

per l’esportista  
- Panells posterior i/o qualsevol altre element de publicitat estàtica en els rodes de 

premsa vinculades l París Dakar 
 
4. Es compromet a fer entrega d’una memòria de l’activitat on quedaran reflectides 

totes les accions en les quals ha participat en 30 dies com a màxim després 
d’haver rebut l’import corresponent. 

 
TERCERA.- El present contracte de Patrocini es materialitza amb la vigència de l’any 
natural de 2016. 
 
QUARTA.- Conjuntament amb les causes generals de resolució de contractes 
previstes en el text refós de la Llei de contractes del sector públic, l’Ajuntament de 
Canet de Mar es reserva la potestat resolutiva quan per causes objectives es 
consideri que les activitats dutes a terme pel patrocinat, estant contravenint 
l’objectiu i l’esperit d’aquest contracte, i en conseqüència pot manllevar la imatge de 
Canet de Mar. En aquest cas el patrocinador es reserva la potestat d’exigir la 
restitució de les quanties econòmiques entregades així com la determinació dels 
danys i perjudicis que consideri oportuns. 
 
I en prova de conformitat, se signa el present document per duplicat i a un sol 
efecte, en el lloc i data al començament assenyalats. 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té interès en promocionar i col·laborar 
amb esportistes locals, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Esports, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el contracte de patrocini publicitari esportiu d’aquest any 
2016, de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Canet de Mar amb el Sr. Joan Pedrero 
per la París-Dakar.  
 
SEGON.- Aprovar i ordenar el pagament de 2.000 €, en concepte del patrocini 
publicitari esportiu d’aquest any 2016, amb càrrec a la partida pressupostària 52 
34000 22606 del vigent pressupost ordinari de l’any 2016, d’acord amb l’operació 
de retenció de crèdit núm. 12543. 
 
TERCER.- Facultar a la Sra. Blanca Arbell i Brugarola, per subscriure els 
documents que siguin necessaris per a l’efectivitat del present acord. 
 
12.- APROVACIÓ CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR I L’IES DOMENECH I MONTANER 
 
A partir del curs escolar 2001/2002, funciona el nou Institut Domènech i 
Montaner, el qual compta amb un gimnàs i unes pistes poliesportives, que utilitza 
en horari escolar. 
 
Atès que el Decret 218/2001, de 24 de juliol, (DOGC núm. 3446, de 6 d’agost de 
2001) pel qual es regula l’ús social dels edificis dels centres docents públics, en el 
capítol 2, article 8 estableix que el director, com a president del consell escolar 
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del centre, en els termes que determini el Departament d’Ensenyament, d’acord 
amb el que estableix aquest Decret, pot subscriure convenis amb persones 
físiques o jurídiques sense ànim de lucre per afavorir l’ús social dels serveis, 
edificis i instal·lacions dels centres la titularitat demanial dels quals és de la 
Generalitat de Catalunya o per concedir l’autorització d’ús per períodes inferiors a 
quinze dies. 
 
Atès que segons l’esmentat Decret, l’Ajuntament té prioritat per a l’ús social fora 
de l’horari escolar i en el període de vacances escolars, dels edificis, instal·lacions 
i serveis dels centres docents del Departament d’Ensenyament, la titularitat 
demanial dels quals els correspon i que han estat afectats per impartir 
ensenyament d’educació secundària obligatòria.  
 
Vist l’informe emès per l’enginyera municipal, en data 05 d’abril de 2016, en 
relació amb la despesa extra que representa la utilització que en fa l’Ajuntament, 
que es transcriu a continuació: 
 

Na Sílvia Amatller Micola, enginyera municipal, havent estat requerida per aquest 
Ajuntament per a fer una valoració de despeses que representa l’ús social de les 
instal·lacions del gimnàs i pistes exteriors poliesportives del centre docent Institut 
Lluís Domènech i Montaner, emet el següent: 
 

I N F O R M E 
 
Atès que no hi ha modificacions de les dades d’ús de les instal·lacions respecte l’any 
2012, es considera que s’han mantingut els consums calculats per l’any 2013. Així, 
segons aquestes dades, i tenint en compte les instal·lacions existents i usos 
previstos, s’estimen els següents consums de gas natural, aigua i electricitat: 
 
a) Gas natural  ............................................................... 779,23 kWh/mes 
b) Aigua.............................................................................. 6,72 m3/mes 
c) Electricitat  ................................................................ 580,24 kWh/mes 

 
Per tal d’establir el cost per unitat de cadascun d’aquests recursos s’han pres els 
imports de les factures dels diferents subministraments del mateix institut de 2016. 
S’han considerat només els costos variables associats al consum, i no els costos fixos 
associats a cada subministrament.  
 
Així doncs, el cost que representaria l’ús de les instal·lacions descrites d’acord als 
consums calculats, és el següent: 
 
a) Gas 779,23 kWh/mes  x 0,0509567 €/kWh =  39,71 €/mes 
b) Aigua  6,72 m3/mes x 3,09132 €/m3 = 20,77 €/mes 
c) Electricitat 580,24 kWh/mes  x 0,103823 €/kWh = 60,24 €/mes 

 
 TOTAL VALORACIÓ PER MES = 120,72 €/mes 
 
Tot el qual s’informa a aquest Ajuntament per a què procedeixi segons superior 
criteri. 

 
Vist i trobat conforme el redactat del conveni a subscriure entre l’Ajuntament de 
Canet de Mar i l’Institut Domènech i Montaner, que es transcriu a continuació: 
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CONVENI QUE REGULA L’ÚS SOCIAL DEL CENTRE DOCENT INSTITUT 
D’ENSENYAMENT SECUNDARI LLUIS DOMÈNECH I MONTANER DE CANET DE 
MAR 

 
Canet de Mar, a 28 de novembre de 2016 

 
REUNITS 

 
D’una part, Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
assistit per la secretària Sra. Núria Mompel Tusell, que dóna fe de l’acte; i de l’altra 
el Sr. Miquel Galceran Artigas, amb domicili a Canet de Mar ,director IES Lluís 
Domènech i Montaner  

 
INTERVENEN 

 
L’alcaldessa, en nom i representació de l’Ajuntament, na Núria Mompel Tusell en 
qualitat de secretària de l’Ajuntament que dóna fe i el Sr. Miquel Galceran Artigas, en 
nom i representació del Consell Escolar de l’Institut d’Ensenyament Secundari Lluís 
Domènech i Montaner. 

 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
conveni. 
 
EXPOSEN 

 
I.- Durant el curs escolar 2002/2003, es va posar en funcionament l’Institut 
d’Ensenyament Secundari Lluís Domènech i Montaner, de Canet de Mar, situat al 
carrer Francesc Cambó, núm. xx. 

 
II.-L’Ajuntament de Canet de Mar, fora d’horari escolar, està interessat en l’ús de les 
instal·lacions escolars de l’Institut d’Ensenyament Secundari Lluís Domènech i 
Montaner, que inclouen el gimnàs i pistes poliesportives, que més enllà del seu ús 
escolar, poden ser objecte d’un ús social sense interferir en l’activitat docent. 

 
III.- Que el Decret 102/2010, del 13 d’agost, (DOGC núm. 5686, de 5 d’agost de 
2010) que regula el règim d’autonomia dels centres educatius de Catalunya, en el 
capítol III, article 54-3 estableix que el director, pot subscriure convenis amb 
persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre per afavorir l’ús social dels centres 
la titularitat demanial dels quals és de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb els 
criteris que hagi aprovat el consell escolar del centre. 

 
IV.- Que segons el Decret 102/2010, del 13 d’agost, (DOGC núm. 5686, de 5 d’agost 
de 2010) que regula el règim d’autonomia dels centres educatius de Catalunya i que 
disposa que en tot cas l’ajuntament del municipi on es troba el centre és l’usuari 
preferent. 
 
V.- Que els convenis han de preveure, almenys, els ingressos necessaris per fer front 
a les despeses de tot tipus que ocasioni l’activitat objecte del conveni i les condicions 
d’ús del centre no poden tenir un període de vigència superior a un any natural. 
 
VI.- L’IES Lluís Domènech i Montaner es compromet a presentar abans del 31/01/97 
les factures corresponents als consums (aigua, electricitat i gas natural) així com en 
els manteniments realitzats en les instal·lacions. 

 
Per la qual cosa, ambdues parts convenen el present conveni de cessió d’ús gratuït 
de conformitat amb les següents 
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CLÀÚSULES 
 
PRIMERA.- El Consell Escolar fa cessió d’ús de les instal·lacions esportives i 
complementàries de l’Institut Lluís Domènech i Montaner a l’Ajuntament de Canet de 
Mar, en horari extraescolar, per tal que en puguin gaudir les entitats de Canet de 
Mar. 
 
SEGONA: L’Ajuntament en períodes de vacances i que alguna entitat de Canet 
requereixin d’espais per la realització de Casals, i sempre amb la presència de 
conserge municipal, podrà cedir els espais convenients per a l’activitat amb previ 
consentiment de l’Institut. 
 
TERCERA.- L’Ajuntament de Canet de Mar, col·laborarà en el finançament de les 
despeses de neteja, consum d’aigua, electricitat, derivades dels usos d’aquestes 
instal·lacions. Per aquest concepte es farà un abonament anual a l’Institut Lluís 
Domènech i Montaner per import de 4.200€ abans del 31 de desembre del 2.016. 
Que inclourà aquells desperfectes que es produeixin per l’ús normal de les 
instal·lacions. 
 
QUARTA.- L’Ajuntament assumeix el compromís que les instal·lacions objecte de la 
cessió d’ús del present conveni, no alteri la seva utilització per a les activitats 
docents organitzades per aquest centre educatiu. 
 
CINQUENA.- L’Ajuntament assumirà el compromís de fer millores acordades entre 
ambdues parts a les instal·lacions corresponents. 
 
SISENA.- L’Ajuntament des de l’àrea de medi ambient es compromet:  
  
. Fer treballs de jardineria general dels parterres 3 cops a l’any, essent el primer just 
abans que comenci el curs. 
 
. Fer poda dels arbres tot respectant el creixement vegetatiu i seguint les tècniques i 
criteris actualment acceptats en el camp de l’arboristeria. Això vol dir una poda anual 
de les moreres i podes periòdiques de la resta d’arbres quan únicament suposin un 
problema el seu creixement natural, evitant en tot cas fer podes dràstiques (tipus 
brocada) i per tant evitar fer podes anuals. 
 
. Respecte els treballs de neteja viària, l’Ajuntament realitzarà una neteja amb 
escombradora de les pistes (després de l’ús extern) màxim un cop per setmana, 
evitant haver d’entrar en època de pluja i quan no hi hagi brutícia. No es preveu en 
aquesta neteja la corresponent al dia a dia dels patis ni dels parterres. Únicament es 
contempla una passada amb la màquina escombradora per les pistes allà on arribi la 
màquina. 
 
SETENA.- L’Ajuntament subscriurà una pòlissa d’assegurança per garantir les 
responsabilitats que es puguin derivar en concepte de responsabilitat civil per l’ús 
d’aquestes instal·lacions en el marc del present conveni. Així mateix, s’assumirà la 
responsabilitat dels possibles desperfectes que s’ocasionin a les instal·lacions degut a 
l’ús. 
 
VUITENA.- L’Ajuntament assumirà les despeses derivades del servei de consergeria i 
neteja fora d’horari escolar, que s’encarregarà del control d’accessos i la vigilància de 
les instal·lacions utilitzades. 
 
NOVENA.- La vigència del present conveni serà des del mes de gener al mes de 
desembre de l’any 2016.  
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Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té interès en fer ús de les instal·lacions 
escolars fora de l’horari escolar i sense interferir en l’activitat docent, per 
destinar-les a activitats socials, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l’Alcaldia d’Esports, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la minuta del conveni cessió d’ús gratuït de les instal·lacions 
esportives i complementàries de l’Institut Domènech i Montaner a l’Ajuntament de 
Canet de Mar, en horari extraescolar, per tal que en puguin gaudir les entitats 
canetenques, des del mes de gener fins al mes de desembre de 2016. 
 
SEGON.- Aprovar i ordenar el pagament de 4.200€ anual, en concepte de 
despeses d’utilització de la instal·lació, amb càrrec a la partida pressupostària 52 
34200 20200 del vigent pressupost ordinari de l’any 2016, d’acord amb l’operació 
de retenció de crèdit núm. 22016003841. 
 
TERCER.- Facultar a la Sra. Blanca Arbell i Brugarola, per subscriure els 
documents que siguin necessaris per a l’efectivitat del present acord. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a l’IES, així com a la Intervenció i la Tresoreria 
municipals. 
 
13.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR I L’EMPRESA CSI BCN 2010, PER A LA COORDINACIÓ 
D’ACTIVITATS EMPRESARIALS 
 
Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals, quan 
en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dues o més 
empreses, aquestes han de cooperar en l’aplicació de la normativa sobre la 
prevenció de riscos laborals, mitjançant la coordinació d’activitats empresarials. 
 
En aquest cas l’empresari titular del centre adoptarà les mesures necessàries per 
a que els altres empresaris que desenvolupen activitats en el seu centre, rebin la 
informació i les instruccions adequades, en relació amb els riscos existents en el 
centre de treball i amb les mesures de protecció i prevenció corresponents. 
 
El Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de 
la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials, estableix que l’empresari titular (persona que té la 
capacitat de posar a disposició i gestionar el centre de treball) té l’obligació de 
lliurar als altres empresaris les instruccions per a la prevenció de riscos existents 
en el centre de treball i les mesures que han d’aplicar-se en cas d’emergència. 
 
L’objecte de la coordinació d’activitats empresarials són: 
 

a) L’aplicació coherent i responsable dels principis de l’acció preventiva 
establerts a l’article 15 de la LPRL 

b) L’aplicació correcta dels mètodes de treball per les empreses concurrents 
en el centre de treball.  

c) és el control de les interaccions de les diferents activitats desenvolupades 
en el centre de treball. 



S/Amn 

 
65 

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 

d) L’adequació entre els riscos existents en el centre de treball que puguin 
afectar als treballadors de les empreses concurrents i les mesures 
aplicades per a la seva prevenció. 

 
Atès que la coordinació d’activitats empresarials, a l’Ajuntament de Canet de Mar, 
amb l’ampli nombre d’empreses que presten serveis amb contractes externs, 
genera un gran volum de documentació que s’ha de controlar. 
 
Atès que fins ara aquesta tasca es feia de forma manual i ara CSI BCN 2010, 
ofereix una eina informàtica que facilita l’intercanvi i el control de documentació. 
 
Vista la memòria elaborada per la tècnica de Recursos Humans, en data 28 de 
novembre de 2106, que es transcriu a continuació: 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ RELATIU A LA 
COORDINACIÓ D’ACTIVITAT EMPRESARIALS  
 
I. DADES DEL SERVEI PROMOTOR 
 
Servei promotor: Àrea de Recursos Humans  

Dades de contacte del servei promotor: M. Àngels Isart Falceto, regidora de 
Règim Intern. 

 
II. PROPOSTA DE CONVENI 
 
Entitat/s amb la/les qual/s se celebra el conveni: Empresa CSI BCN 2010, 
representada pel Sr. Santiago Romo Ros, en qualitat d’administració  
 

 
Objecte del conveni: La concessió gratuïta d’accés a la plataforma CAE171, per 
part de CSI BCN 2010 a l’Ajuntament de Canet de Mar 
 

 
III. INTERÈS DE L’ACTIVITAT 
 
Necessitat i oportunitat de la subscripció del conveni: per informatitzar i 
automatitzar la coordinació de les activitats empresarials  
 
Punts de coincidència de l’activitat a convenir amb els objectius del servei 
promotor: L’Ajuntament de Canet de Mar, com a titular del centre de treball en el 
que coincideixen treballadors de diferents empreses, està obligat a adoptar les 
mesures previstes a l’article 6 del Reial decret 171, de 30 de gener, pel que es 
desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de 
riscos laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.  
 
Objectius d’interès comú a complir: Informatitzar la coordinació de les activitats 
empresarials.  
 

 
IV. ACTUACIONS A DESENVOLUPAR PER AL COMPLIMENT DEL CONVENI 
 
Actuacions a escometre per l’Ajuntament de Canet de Mar: Comunicar a CSI 
BCN 2010, les empreses amb les que té subscrits contractes de serveis i mantenir 
la relació actualitzada.  
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Actuacions a escometre per la/ les entitat/s concertant/s: Fer les accions 
necessàries per mantenir actualitzada i al dia la documentació relativa a la 
coordinació d’activitats empresarials.  
 

 
V. COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI: 
 
Representant/s de l’Ajuntament de Canet de Mar: M. Àngels Isart Falceto, 
regidoria de Règim Intern. 
 
Representant/s de la/es entitat/s concertant/s: Santiago Romo Ros, 
administrador de CSI BCN 2010 
 

 
VI. RECURSOS I APORTACIONS DEL CONVENI / IMPACTE ECONÒMIC: 
 
Recursos necessaris per al desenvolupament del conveni: 
 

 Aportació de mitjans materials, en el seu cas: 
 

Ajuntament de Canet de Mar:  
 

Entitat/s concertant/s: Accés plataforma CAE171 
 

 Aportació de mitjans personals, en el seu cas: 
 

Ajuntament de Canet de Mar: 
 

Entitat/s concertant/s: Personal propi per mantenir actualitzades les dades 
relatives a la coordinació d’activitats empresarials  
 

 
c) Pressupost total de l’activitat: No té cost econòmic 
 
d) Aportació de recursos financers: 
 
Ajuntament de Canet de Mar: No té cost econòmic 
 
 
Entitat/s concertant/s: Els propis de CSI BNC 2010 
 
e) e) Impacte econòmic  
 
 

 
VII. ALTRES REQUERIMENTS: 
 
Les prestacions que constitueixen l’objecte del conveni no tenen caràcter 
contractual. 
 
El conveni compleix els requeriments de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic i resta de la normativa aplicable. 
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Vist el text del conveni que es vol subscriure: 
 

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I CSI BCN 2010, S.L. 
 
A Canet de Mar, XX de XXXXXXX de 2016 
 
REUNITS 
 
D'un part: 
 
Blanca Arbell Brugarola, major d'edat, domiciliat a aquests efectes a Canet de Mar, al 
carrer Ample, 11, amb DNI xxxxxxxxx. 
 
I d'una altra: 
 
SRR, major d'edat, domiciliat a aquests efectes a Barcelona, al carrer Muntanya, 
núm. xx, amb DNI XXXXXXX. 
 
INTERVENEN 
 
Blanca Arbel Brugarola intervé en qualitat d’alcaldessa de l’AJUNTAMENT DE CANET 
DE MAR amb CIF XXXXXXX amb nom i representació d’aquest, assistida per la 
secretària municipal, Sra. Núria Mompel Tusell.  
 
Santiago Romo i Ros, intervé en qualitat d’Administrador de CSI BCN 2010, S.L. amb 
NIF XXXXXXXX, en nom i representació de la citada. 
 
Les parts reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a l'atorgament del 
present conveni, i en virtut d'això: 
 
EXPOSEN 
 
1. Que l’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR realitza actualment de manera manual, 

amb les empreses que te contractades, la Coordinació d’Activitats Empresarials, 
en compliment de l’exposat en el Reial Decret 171/2004. 

2. Que l’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR desitja implantar un sistema informàtic 
per portar a terme la Coordinació d’Activitats Empresarials 

3. Que CSI BCN 2010, S.L. és una empresa d’Assessorament i Gestió de tot el 
relacionat amb la Salut Laboral. 

4. Que CSI BCN 2010, S.L. disposa d’una Plataforma Informàtica anomenada 
CAE171, que serveix per a la Gestió Administrativa de la Documentació exigida 
en la Coordinació d’Activitats Empresarials. 

5. Que CSI BCN 2010, S.L. disposa d’un servei que consisteix en la Verificació i 
Validació de la Documentació pujada a la Plataforma CAE171. 

6. Que CSI BCN 2010, S.L. està interessada en oferir a l’AJUNTAMENT DE CANET 
DE MAR una Llicència per un any de la Plataforma CAE171 i del Servei de 
Verificació i Validació. 

7. Que atès que les Entitats signatàries tenen objectius comuns, han convingut la 
celebració del present CONVENI DE COL·LABORACIÓ conformement a les 
següents: 

 
ESTIPULACIONS 
 
Primera.- OBJECTE DEL CONVENI: CSI BCN 2010, S.L. s'obliga a concedir de 
manera gratuïta a l’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, 1 Llicència d’accés a la 
Plataforma CAE171. 
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Segona.- CONTRAPRESTACIÓ: aquesta cessió d’ús de la Plataforma CAE171, no 
comporta cap contraprestació per part de l’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, ni 
econòmic ni de cap altre tipus. 
 
Tercera.- DURADA. El temps estipulat de la cessió de la Llicència objecte d’aquest 
conveni és d’un any, que comprendrà des de 01/01/2017 al 31/12/2017. 
 
Quarta.- Per tal de que CSI BCN 2010, S.L. pugui portar a terme la Gestió 
Administrativa de la Documentació exigida en la Coordinació d’Activitats 
Empresarials, l’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, facilitarà un relació de totes les 
Empreses amb les que te una relació que estigui sotmesa a aquesta Coordinació, on 
hi figuraran les següents dades: 
 
- NOM DE L’EMPRESA 
- C.I.F. 
- PERSONA DE CONTACTE 
- TELÈFON i CORREU ELECTRÒNIC DE LA PERSONA DE CONTACTE 
 
Cinquena.- CSI BCN 2010, S.L., un cop rebudes aquestes dades, es posarà en 
contacte amb les Empreses, per tal de facilitar-los un Usuari i una Clau d’Accés, que 
els permetrà accedir a la Plataforma per poder incorporar la Documentació. 
 
Sisena.- Serà responsabilitat de CSI BCN 2010, S.L.: 
 
 La Verificació dels Documents pujats a la Plataforma. 
 Comprovar que siguin correctes en Forma, Contingut i Venciment a l’exigit, i 
procedir a la Validació. 
 Emetre un Informe Mensual de l’estat del compliment de les Empreses.  
 
Setena.- PROTECCIÓ DE DADES. Que a l'efecte de donar compliment a les 
disposicions contingudes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), es redactarà i signarà un contracte 
específic per a tal fi, en el mateix moment que es formalitzi aquest Conveni. 
 
I en prova de conformitat es signa el present acord, per duplicat, en el lloc i dada a 
dalt indicats. 

 
De conformitat amb la Regidoria delegada de Benestar Social, Gent Gran i Règim 
Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la subscripció de convenis de col·laboració per a la realització 
de la coordinació d’activitats empresarials entre l’Ajuntament de Canet de Mar i 
l’empresa CSI BCN 2010, per tal que l’Ajuntament de Canet de Mar, pugui accedir 
a la plataforma CAE171, durant l’any 2017, sense contraprestació econòmica, per 
part de l’Ajuntament.  
 
SEGON.- Facultar la senyora alcaldessa Blanca Arbell Brugarola, per subscriure 
tots els documents que es derivin del present acord. 
 
14.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE OBRES D’ARRANJAMENT DELS JARDINS 
DE VIL.LA FLORA COM A PARC PÚBLIC OBERT, AL MUNICIPI DE CANET DE 
MAR. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 13 d’octubre de 2016, va 
acordar incoar expedient per a la contractació de les obres d’arranjament dels 
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jardins de Vil.la Flora com a parc públic obert, així com aprovar el plec de 
clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars que havien de 
regir l’esmentada contractació. 
 
Atès que l’anunci de licitació es va publicar al DOGC núm. 7229 de data 
19/10/2016 i en el perfil de contractant de l'Ajuntament de Canet de Mar en la 
mateixa data.  
 
Atès que dins del termini de presentació de proposicions van presentar oferta 3 
empreses, tal i com consta en el certificat emès per la secretària de la corporació 
en data 15/11/2016. 
 
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de valoració dels sobres B i obertura dels 
sobres C, el contingut literal de la qual és el següent: 
 

“ACTA DE VALORACIÓ DELS SOBRES B I OBERTURA DELS SOBRES C 
PRESENTATS EN EL PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES 
OBRES D’ARRANJAMENT DELS JARDINS DE VIL·LA FLORA COM A PARC 
PÚBLIC OBERT 
Lloc: Despatx annex a l’Alcaldia  
Data: 18/11/2016 
Horari: 12.20 h. 
Hi assisteixen:  Blanca Arbell Brugarola, presidenta de la Mesa  

  Sílvia Amatller Micola, enginyera municipal 
 Lluís Viñas Peitaví, interventor 
 Núria Mompel i Tusell, secretària 

Cristina Cabruja i Sagré, que actua com a secretària de la Mesa de 
Contractació 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. L’objecte de la sessió és la valoració de la documentació tècnica presentada en el 
sobre B pels licitadors, així com l'obertura i valoració del sobre C aportat en el 
procediment obert per a la contractació de les obres d’arranjament dels jardins de 
Vil·la Flora com a parc públic obert, convocat per acord de la Junta de Govern Local 
en sessió de data 13 d’octubre de 2016, publicat en el DOGC núm. 7229 de data 
19/10/2016 i en el perfil de contractant de l'Ajuntament de Canet de Mar en la 
mateixa data. 
 
2. De l’acta de qualificació de la documentació que es va dur a terme el 15/11/2016, 
es va deduir que tots els licitadors presentats havien aportat tota la documentació 
exigida pel PCAP. 
 
3. La Mesa de Contractació acorda per unanimitat assumir l’informe emès en data 16 
de novembre de 2016 per l’arquitecta municipal, el contingut literal del qual és el 
següent: 

 
“INFORME 
DE: 

SERVEIS TÈCNICS  

ASSUMPTE: VALORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA “SOBRE B” PRESENTADA 
PER PART DE DIVERSES EMPRESES PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES 
OBRES D’ARRANJAMENT DELS JARDINS DE VIL·LA FLORA COM A PARC 
PÚBLIC MUNICIPAL.  

Sol·licitant: Àrea de contractació  
Referència: Contractació, mitjançant procediment obert, d’acord memòria valorada 

elaborada pels Serveis Tècnics municipals. 
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 Referent a la contractació de les obres d’arranjament dels jardins de Vil·la Flora com a 
parc públic municipal, les empreses que han presentat documentació tècnica sobre “B” són 
les següents: 
 

1. Arico Forest SL 
2. Artea obra civil i hidraulica 
3. Sorigué (Ambitec, Servicios Ambientales, SAU) 

 
Per a l’anàlisi i valoració de l’esmentada documentació s’han seguit els criteris que 

figuren en la clàusula XIII del Plec de Clàusules Administratives i de Prescripcions Tècniques 
particulars que regeix el procediment obert. A tal efecte s’han analitzat les documentacions 
que figuren en els sobres “B” presentats per les diferents empreses. 
 

A la memòria descriptiva de la seva oferta Arico Forest SL descriu el mobiliari proposat i 
ni els bancs ni les taules de pic-nic acompleixen amb les dimensions establertes per la 
memòria valorada aprovada mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 974/2016, de 31 d’agost. 
Donat que la clàusula XXIII del Plec de Clàusules Administratives i de Prescripcions 
Tècniques particulars que regeix el procediment obert estableix que els elements que s’han 
de subministrar han de tenir les característiques i especificacions tècniques indicades a la 
memòria valorada de referència, no es poden acceptar elements amb dimensions inferiors i 
es proposa excloure la proposta d’Arico Forest SL per no acomplir amb els mínims 
establerts. 
 

Vistes les documentacions presentades per les altres empreses, la tècnica que subscriu 
en considera el següent, partint dels criteris establerts a la memòria valorada que descriu 
els treballs objecte de contractació: 

 
CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES EMPRESES 
Critèris que depenen d’un judici de valor 
(20%) 

2. 
ARTEA 

3. 
SORIGUÉ 

Compliment de les característiques funcionals. 
(màx. 10 punts) 

10 9 

Qualitat dels equips oferts. 
(màx. 10 punts) 

5+0 5+4 

TOTAL PUNTS CRITERIS SUBJECTIUS 15 18 
 
Tot el que s’informa per a que es procedeixi segons superior criteri.” 

 
4. Seguidament la presidenta procedeix a llegir la puntuació assolida per cada 
licitador en els criteris establerts a les clàusules XIII.1.d) i e) del PCAP, essent la 
següent: 
 
Millor compliment de les característiques funcionals: Fins a 10 punts 
 

 Licitador Punts 
2 Artea Mediambient, SL 10 
3 Ambitec, Servicios Ambientales, SAU 9 

 
Qualitat dels equips de joc i mobiliari oferts: Fins a 10 punts 
 

 Licitador Punts 
2 Artea Mediambient, SL 5 
3 Ambitec, Servicios Ambientales, SAU 9 

 
Total punts criteris subjectius: 
 

 Licitador Punts 
2 Artea Mediambient, SL 15 
3 Ambitec, Servicios Ambientales, SAU 18 
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5. Tot seguit la presidenta procedeix a l’obertura dels sobres C començant pel primer 
licitador presentat, d’acord amb la data de presentació que consta al llibre de pliques, 
i continua pels successius en nombre de 3, i en l’ordre següent: 
 
Oferta econòmica 
 

 Licitador Oferta (IVA exclòs) Baixa 
2 Artea Mediambient, SL 61.967,35 € 28,6% 
3 Ambitec, Servicios Ambientales, SAU 82.438,02 € 5 % 

 
Ampliació termini de garantia 
 

 Licitador Fusta Elements 
estructurals 

Resta de 
materials 

2 Artea Mediambient, SL 10 anys 5 anys 25 mesos 
3 Ambitec, Servicios 

Ambientales, SAU 
10 anys 5 anys 25 mesos 

 
Ampliació termini de manteniment 
 

 Licitador Ampliació manteniment 
2 Artea Mediambient, SL 24 mesos 
3 Ambitec, Servicios Ambientales, SAU 24 mesos 

 
6. A continuació i donat que s’observa que l’oferta presentada per Artea 
Mediambient, SL, està incursa en presumpció de temeritat, la Mesa de Contractació 
acorda, per unanimitat, atorgar un termini de 5 dies hàbils al licitador esmentat per 
tal que pugui dissipar la presumpció de temeritat. 
 
Essent les 12.40 hores es dóna per finalitzat el present acte, signant l’acta la 
presidenta, la secretària de la Mesa i els vocals de la Mesa.” 

 
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de valoració dels sobres C, el contingut 
literal de la qual és el següent: 
 

“ACTA DE VALORACIÓ DELS SOBRES C PRESENTATS EN EL PROCEDIMENT 
OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’ARRANJAMENT DELS 
JARDINS DE VIL·LA FLORA COM A PARC PÚBLIC OBERT 
 
Lloc: Despatx annex a l’Alcaldia  
Data: 30/11/2016 
Horari: 11.00 h. 
Hi assisteixen:  Blanca Arbell Brugarola, presidenta de la Mesa  

  Sílvia Amatller Micola, enginyera municipal 
 Lluís Viñas Peitabí, interventor 
 Núria Mompel i Tusell, secretària 

Cristina Cabruja i Sagré, que actua com a secretària de la Mesa de 
Contractació 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. L’objecte de la sessió és la valoració dels criteris avaluables de forma automàtica 
conforme a la clàusula XII.1.a), b) i c) del PCAP que regeix la present contractació, 
en els termes següents: 
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- Oferta econòmica: fins a 45 punts. Es valorarà la baixa que oferti el licitador 
respecte els preus unitaris màxims de licitació indicats en el present plec d’acord amb 
el següent criteri: 
 

- Puntuació màxima: 45 punts 
- 0 punts si no es presenta baixa 
- Les ofertes es puntuaran d’acord amb la següent fórmula:  

  

Puntuació = 
45 . 

[Lic] – [Oferta] 
[Lic] – 
(Import_més_baix:[Baixa]o[BS])  

  
[Lic] : Preu unitari de licitació 
[Baixa] : Oferta més baixa 
[BS]: Baixa significativa (95% del preu de licitació) 
[Oferta] : Oferta a valorar 
 
b) Termini de garantia: Fins a 15 punts, distribuint-se els punts de la manera 
següent: 
 
 1 punt per cada 2 anys d’ampliació del termini de la fusta fixat al punt 4.2 (5 

punts) 
 1 punt per cada any d’ampliació dels elements estructurals fixat al punt 4.2 (5 

punts) 
 1 punt per cada 5 mesos d’ampliació del termini de la resta dels materials fixat 

al punt 4.2 (5 punts) 
 
c) Termini de manteniment: Fins a 20 punts, atorgant-se 5 punts per cada 6 mesos 
de manteniment mínim de la jardineria, entenent una dedicació de 8 hores mensuals 
per realitzar treballs de desbrossada, retall d’arbustives, pinçats, etc.  
 
2. La Mesa de Contractació, acorda per unanimitat assumir l’informe emès en data 
20 d’octubre d’enguany, per l’arquitecta municipal, Sra. Alba Farré Nàcher, en relació 
a l’apreciació de la possible temeritat en l’oferta presentada per Artea Mediambient, 
SL, el contingut literal del qual és el següent: 

 
“INFORME DE: SERVEIS TÈCNICS  
ASSUMPTE: VALORACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ APORTADA PER ARTEA OBRA 

CIVIL I HIDRAULICA DE LA BAIXA DESPROPORCIONADA PER A 
LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’ARRANJAMENT DELS 
JARDINS DE VIL·LA FLORA COM A PARC PÚBLIC MUNICIPAL. 

Sol·licitant: Àrea de contractació  
 

Referent a la contractació de les obres d’arranjament dels jardins de Vil·la Flora com a 
parc públic municipal, l’empresa Artea obra civil i hidraulica aporta un informe justificatiu de 
la baixa desproporcionada presentada. Analitzada la documentació es constata que en ell 
s’analitzen els següents punts: 

 
1. Prestació i gestió de l’empresa 
2. Mitjans humans i mecànics destinats a l’obra 
3. Materials i empreses subcontractistes 
4. Pressupostos i compromís dels proveïdors i subcontractistes 
5. Experiència en obres similars 
6. Anàlisi econòmic de l’oferta 
7. Resum i conclusions 

 
A criteri de la tècnica que subscriu la documentació aportada justifica la capacitat de 

l’empresa per realitzar els treballs objecte de contractació amb l’oferta presentada. 
 
Tot el que s’informa per a que es procedeixi segons superior criteri.” 
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3. Seguidament la Mesa de Contractació procedeix a efectuar la valoració dels sobres 
C presentats, de conformitat amb el que es disposa a la clàusula XII.1 del PCAP, 
essent el resultat final el següent: 
 
a) Oferta econòmica: fins a 45 punts. 
 
Preu licitació: 86.776,86 € 
Baixa:  61.967,35 € 
BS:  82.438,02 € 
 
 Licitador Oferta (IVA exclòs) Baixa Punts 
2 Artea Mediambient, SL 61.967,35 € 28,6% 45 
3 Ambitec, Servicios Ambientales, SAU 82.438,02 € 5% 7.87 

 
b) Termini de garantia: Fins a 15 punts. 
 

 Licitador Fusta Elements 
estructurals Altres Total 

2 Artea Mediambient, SL 10 anys 5 anys 25 mesos 15 
3 Ambitec, Servicios Ambientales, SAU 10 anys 5 anys 25 mesos 15 

 
c) Termini de manteniment: Fins a 20 punts. 
 

 Licitador Termini 
manteniment Punts 

2 Artea Mediambient, SL 24 mesos 20 
3 Ambitec, Servicios Ambientales, SAU 24 mesos 20 

 
Total puntuació 
 
 Licitador Punts 
2 Artea Mediambient, SL 80
3 Ambitec, Servicios Ambientales, SAU 42,87

 
Puntuació Global  
 
 Licitador Sobre B Sobre C Total 
2 Artea Mediambient, SL 15 80 95 
3 Ambitec, Servicios Ambientales, SAU 18 42,87 60,87 

 
7. A la vista de l’anterior valoració, la mesa de contractació acorda per unanimitat 
elevar a l’òrgan de contractació la proposta de rebuig de l’oferta presentada pel 
licitador Arico Forest, SL, per les raons exposades a l’informe emès per l’arquitecta 
municipal en data 17 de novembre d’enguany, i la proposta d’adjudicació del 
contracte per a l’execució de les obres d’arranjament dels jardins de Vil·la Flora com 
a parc públic obert, a Artea Mediambient, SL, atès que ha estat el licitador que ha 
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
 
Essent les 11,30 hores es dóna per finalitzat el present acte, signant l’acta la 
presidenta, la secretària de la Mesa i els vocals de la Mesa.” 

 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 1242/2016, de data 5 de 
desembre, es va requerir a l’empresa Artea Mediambient, SL, per tal que en el 
termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció del 
requeriment, aportés a les oficines municipals la documentació administrativa 
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relacionada a la clàusula IX.5 del plec de clàusules administratives i de 
prescripcions tècniques particulars que regeixen aquest contracte, com també la 
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com l’acreditació de la 
constitució, a disposició de la Tresoreria municipal, d’una garantia definitiva, 
xifrada en 3.098,37 €. 
 
Atès que en data 19 de desembre de 2016, dins del termini conferit a l’efecte 
l’empresa Artea Mediambient, SL, ha aportat la documentació administrativa 
requerida, i ha dipositat la garantia definitiva mitjançant aval del Banco Popular 
amb número 0171/00099. 
 
Vist l’informe de fiscalització núm.146/2016, de data 22 de desembre de 2016, 
emès per l’interventor municipal, el contingut literal del qual és el següent: 
 

“El funcionari sotasignat, Lluís Viñas Peitabí, interventor de l'Ajuntament de Canet de 
Mar, d'acord amb allò previst en l'article 214 del Text refòs de la Llei d'Hisendes 
Locals, aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març, emet el següent: 
 
INFORME DE FISCALITZACIÓ NÚM. 146/2016 
 
ASSUMPTE: Adjudicació del contracte d'obres d’arranjament dels jardins de 
Vil·la Flora, de l'Ajuntament de Canet de Mar. 
 
I.- RELACIÓ DE FETS 
 
S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia la següent proposta d'acord per aprovació 
de la Junta de Govern: 
 
«PRIMER.- Rebutjar, de conformitat amb la proposta efectuada per la Mesa de 
Contractació, l’oferta presentada per l’empresa Arico Forest, SL, donat que ni els 
bancs ni les taules de pic-nic acompleixen amb les dimensions establertes per la 
memòria valorada, tal i com es posa de manifest a l’informe de valoració emès per 
l’arquitecta municipal, en data 16 de novembre d’enguany, el qual va ser assumit per 
la Mesa de Contractació en sessió de data 18 de novembre de 2016. 
 
SEGON.- Adjudicar a l’empresa Artea Mediambient, SL amb CIF XXXXXXX, el 
contracte d’obres d’arranjament dels jardins de Vil.la Flora com a parc públic 
municipal, pel preu cert de 61.967,35 €, IVA del 21% exclòs, el qual puja la quantitat 
de 13.013.15 €, amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques 
particulars (PCAP), així com a les millores proposades en l’oferta presentada pel propi 
licitador, i a la memòria valorada redactada per l’arquitecta municipal, Sra. Alba 
Farré i Nàcher, la qual ha estat aprovada en data 31 d’agost de 2016. 
 
Donada la naturalesa d’aquest contracte, el preu del contracte no serà objecte de 
revisió. 
 
TERCER.- El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació de factura legalment 
emesa i conformada pel tècnic competent, per mensualitats vençudes. En el supòsit 
que no sigui conformada pel tècnic competent, s’indicaran els defectes existents i, 
fins que no siguin esmenats, no es procedirà al pagament. La factura s’haurà de 
correspondre amb les certificacions mensuals que expedeixi la direcció facultativa de 
conformitat amb allò que estableix l’article 232 del TRLCSP. El pagament es farà per 
transferència bancària. 
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De conformitat amb allò establert a l’art. 216.4 TRLCSP, l’Ajuntament de Canet de 
Mar abonarà l’import de la factura dins dels 30 dies, des de la data de conformitat 
dels serveis prestats, conformitat que s’haurà d’aprovar en el termini de 30 dies des 
de la prestació efectiva del servei. No obstant, en cas que la factura es presenti amb 
posterioritat a la data de l’esmentada conformitat, el termini de 30 dies començarà a 
comptar des de l’entrada de la factura al registre de l’Ajuntament (art. 222.4 
TRLCSP). En cas de demora en el pagament s’aplicarà l’establert a l’article 216 
TRLCSP. 
 
De conformitat amb la Disposició Addicional Trenta-tresena del Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, el contractista tindrà obligació de presentar la 
factura que hagi expedit pels serveis prestats davant el registre administratiu 
corresponent als efectes de la seva remissió a l’òrgan administratiu o unitat a qui 
correspongui la tramitació d’aquesta, en el termini de 30 dies a comptar des de 
l’entrega efectiva del subministrament. 
 
En la factura s’inclouran, a més de les dades i requisits establerts en l’article 72 del 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, els següents extrems 
previstos en l’apartat segon de la Disposició Addicional Trenta-tresena esmentada. 
 
a) Que l’òrgan de contractació és l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de Mar.  
b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública 
és la Intervenció municipal. 
c) Que el destinatari és la Intervenció municipal. 
d) Cal indicar el número de referència comptable (RC). 
e) La descripció de la factura ha de contenir informació clara i precisa que permeti 
identificar l’objecte del contracte 
 
En cas que es faci ús de la factura electrònica, a més a més, la disposició addicional 
3ª de l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la que es regulen els requisits 
funcionals i tècnics del registre comptable de factures, estableix que les factures que 
s’expedeixin ajustaran la codificació dels òrgans administratius que participin en la 
tramitació de les mateixes a l’establerta el directori DIR3 d’unitats administratives 
comunes gestionat per la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques. 
 
En aquest sentit, els Codis DIR3 a Efectes de Remissió de Factures són els següents: 
 
Oficina comptable Òrgan gestor Unitat tramitadora  
L01080403 Ajuntament de Canet de Mar L01080403 Ajuntament de Canet de Mar 
L01080403 Ajuntament de Canet de Mar 
 
Pel que fa als punts d’entrada de les factures electròniques, aquests són: 
 
• Punt d’entrada FACE (http://face.gob.es/ca) 
• Punt d’entrada e.FACT (https://efact.eacat.cat/bustia) 
 
QUART.- El termini d’execució del present contracte serà de 2 mesos a comptar des 
de la formalització de l’acta de comprovació del replanteig. En tot cas, les obres 
hauran d’estar totalment executades en data 30 de desembre de 2016. 
 
CINQUÈ.- L’adjudicatari elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball de l’obra, 
ajustat a l’estudi de seguretat i salut del projecte, en el que s’analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en aquests, el qual haurà de 
ser aprovat per l’Ajuntament de Canet de Mar abans de l’inici de les obres. 
 
SISÈ.- Dins dels 15 dies següents a l’aprovació definitiva del projecte es procedirà a 
efectuar la comprovació del replanteig, d’acord amb l’establert a l’article 229 del 
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TRLCSP, en presència de la direcció facultativa i el contractista. Les obres han de 
començar l'endemà de l’acta de comprovació del replanteig. 
 
SETÈ.- Les obres a executar s’hauran d’ajustar a la memòria valorada de les obres 
d’arranjament dels jardins de Vil.la Flora, redactada per l’arquitecta municipal, Sra. 
Alba Farré i Nàcher i aprovada en data 31 d’agost de 2016. 
 
VUITÈ.- L’adjudicatària està subjecte a totes les obligacions indicades a la clàusula 
XXV del PCAP. 
 
NOVÈ.- D’acord amb el que es disposa a l’art. 52 TRLCSP, es nomena com a 
responsable del contracte a l’Arquitecta tècnica municipal, Anna Martín Massó. Les 
seves funcions seran, com, a mínim, les següents: 
 
a) Seguiment i supervisió de l’execució de les obres. 
b) Determinar si les obres executades s’ajusten a les prescripcions establertes i 
condicions contractuals. 
c) Donar les instruccions necessàries per a la correcta realització de les obres. 
d) Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte. 
e) Proposar i informar les eventuals modificacions del contracte. 
f) Concórrer a la recepció de les obres 
 
DESÈ.- El termini de garantia del present contracte és de 2 anys a comptar des de la 
data de recepció de les obres, transcorregut el qual sense objeccions per part de 
l’Administració, quedarà extingida la responsabilitat del contractista. L’acta de 
recepció es formalitzarà dins del mes següent a la total realització de l’objecte del 
contracte. 
 
Pel que fa al termini de garantia ofert per als equips de joc infantil serà el següent: 
 
-Per a la fusta: 20 anys. 
-Per als elements estructurals: 10 anys 
-Per a la resta de materials: 50 mesos 
 
Pel que fa al termini de manteniment de la jardineria, aquest serà de 24 mesos. 
 
ONZÈ.- L’adjudicatària haurà d’instal·lar a la seva costa, els senyals que calgui per 
indicar l'accés a l'obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de 
possible perill degut al desenvolupament d’aquests, tant en aquesta zona com als 
seus límits i immediacions. Aquests rètols i cartells hauran d’estar escrits, com a 
mínim, en català. 
 
DOTZÈ.- Quan per imperatius de les obres sigui necessari realitzar talls o desviacions 
del trànsit, es notificarà a la policia local amb 5 dies d’antelació, indicant les dates de 
l’actuació, la durada prevista i els trams afectats. Així mateix, s’habilitaran itineraris 
alternatius de forma que la incidència en el trànsit sigui la mínima possible. De la 
mateixa manera s’actuarà en cas de possibles talls de subministraments. 
 
TRETZÈ.- L’adjudicatària destinarà, per a l’execució de l’obra, els recursos tant 
materials com humans ofertats en la seva plica. 
 
CATORZÈ.- L’adjudicatària resta obligada al compliment de la normativa i les 
disposicions vigents en matèria fiscal i tributària, laboral, de seguretat social i de 
seguretat i salut en el treball, d’integració social de les persones amb discapacitat, 
d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en 
matèria mediambiental. 
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QUINZÈ.- L’adjudicatària ha de complir amb les prescripcions que es prevegin a la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en 
especial, les contingudes a l'article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reglament de 
desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21 
de desembre. 
 
En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i 
suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de 
l'òrgan competent de l’Ajuntament de Canet de Mar. En el cas que el personal 
vinculat a l'empresa adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a dades o 
informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment del deure de 
secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el 
desenvolupament de l'activitat o servei prestat. 
 
SETZÈ.- L’adjudicatària haurà de satisfer l’import de 315,00 € corresponent a les 
despeses de l’anunci de licitació. 
 
DISSETÈ.- Disposar la despesa de 74.980,50 € amb càrrec a la partida núm. 20 
17100 60900 del vigent pressupost ordinari per a l’any 2016 (RC núm. 8484).  
 
DIVUIÈ.- Que la present adjudicació es notifiqui a tots els licitadors presentats, a la 
Intervenció municipal i que es publiqui en el perfil de contractant de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
DINOVÈ.- Comunicar a l’adjudicatari que dins del termini dels 15 dies hàbils següents 
a la recepció de la notificació de la present resolució, se’l citarà per tal de formalitzar 
el contracte. 
 
VINTÈ.- Facultar tan àmpliament com sigui menester la senyora alcaldessa tant per 
requerir a l’adjudicatari per tal que concorri a la formalització del contracte com per 
signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present acord.» 
 
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
 Text refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 

de març. 
 Bases d'execució del pressupost de l'exercici 
 Resolución de 2 de junio de 2008, de la Intervención General de la 

Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 30 de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la previsión de 
los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de 
la función interventora en régimen de requisitos básicos. 

 Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aprovat pel 
RDLeg. 3/2011, de 14 de novembre. 

 Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i el Reial 
Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic; en tot allò que no 
s’oposi al TRLCSP 

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

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

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

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

 
SEGON.- Addicionalment a l’anterior, es comproven aquells aspectes que es recullen 
en l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, Fiscalització de Requisits 
Bàsics, en tot allò que sigui anàleg a la dimensió de l’Ajuntament. 
 
IV. ASPECTES FISCALITZATS 
 
4.1. Aspectes generals 
 
Primer.- Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat i suficient a 
la naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contraure. S'entendrà que el 
crèdit és adequat quan financi obligacions a contraure o nascudes i no prescrites a 
càrrec de l'Ajuntament o de l'Organisme Autònom, complint els requisits i regles 
pressupostàries de temporalitat, especialitat i especificació regulades en els articles 
163, 167 i 172 TRLHL i 24 i ss del RD 500/1990, de 20 d’abril.  
 
No aplicable en aquesta fase. 
 
Segon.- En els casos en què es tracti de contraure compromís de despeses de 
caràcter plurianual, que es compleixi allò preceptuat a l'article 174 del Text Refós de 
la Reguladora de les Hisendes Locals.  
 
No aplicable en aquest expedient. 
 
Tercer.- Que les despeses o obligacions es proposen a l'òrgan competent per a 
l'aprovació, compromís de la despesa o reconeixement de l'obligació.  
 
Segons estableix l'article 185.1 del TRLHL, dins de l'import dels crèdits autoritzats en 
els pressupostos correspondrà l'autorització i disposició de les despeses al president 
o al Ple de l'entitat d'acord amb l'atribució de competències que estableixi la 
normativa vigent. 
 
D’acord amb la Disposició Addicional Segona, apartat 1r, del TRLCSP, correspon als 
Alcaldes i els Presidents de les Entitats locals les competències com òrgan de 
contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de 
gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes 
privats quan el seu import no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del 
pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de 
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que 
l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, 
referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia 
assenyalada.  
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En virtut del Decret 743/2015, de 19 de juny, l'Alcaldessa té delegada en la Junta de 
Govern les seves competències en matèria de contractació, llevat dels procediments 
negociats i la contractació menor. 
 
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  
 
L'acord d'aprovació expedient de contractació i autorització de la despesa es va 
adoptar per Junta de Govern en data 13 d’octubre de 2016, amb informe de 
fiscalització DESFAVORABLE de l'Interventor, pels següents incompliments 
assenyalats en l'apartat IV, punts dotzè de l’esmentat informe: 
 
«Dotzè.- Que existeix, si s'escau, projecte informat per l'Oficina de Supervisió de 
Projectes, si s'escau. Quan no existeixi informe de l'Oficina de Supervisió de 
Projectes, i no resulti procedent per raó de la quantia, que a l'expedient s'incorpora 
pronunciament exprés de que les obres del projecte no afectin a l'estabilitat, 
seguretat o estanquitat de l'obra. 
 
Consta memòria valorada redactada per l'arquitecta municipal i aprovada per Decret 
874/2016.  
 
A criteri d'aquest òrgan interventor, no està suficientment motivat en l'expedient la 
l'encaix de les obres objecte de contracte en les categories d'obres per a les quals els 
articles 34 i 35 del ROAS admeten la substitució de projecte per la incorporació de 
pressupost i memòria valorada. 
 
En tot cas, la qualificació de les obres com de obres de conservació i manteniment o 
de reparació simple no seria congruent amb els crèdits pressupostaris als quals 
s'imputa la despesa, que són del capítol 6 d'inversions reals, i no de capítol 2.» 
Sense perjudici de l’anterior, es constata que: 
 
 Consta expedit document comptable «A» per import de 105.000,00 €. 
 L'import de les despeses que es proposa disposar (74.980,50 €) no supera 

l'import de la despesa autoritzada, corresponent al preu base més l'IVA. 
 
Sisè.- Que els expedients de reconeixement d'obligacions responen a despeses 
aprovades i compromeses, i en el seu cas, fiscalitzades favorablement.  
 
No aplicable en aquesta fase. 
 
Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que 
aquesta s’hagi produït i que sigui favorable. No aplicable. 
 
4.2.-Aspectes específics 
 
Primer.- Que la proposta d'adjudicació s'adequa a la proposta formulada per la 
Mesa, o, en cas contrari, existeix decisió motivada de l'òrgan de contractació. Es 
compleix. 
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Segon.- Quan es declari l'existència d'ofertes amb valors anormals o 
desproporcionats, que existeix constància de la sol·licitud de la informació als 
licitadors suposadament compresos en aquelles i de l'informe del Servei Tècnic 
corresponent.  
 
En l’acta de valoració dels sobres B i obertura dels sobres C, de 18 de novembre, 
consta:  
 
« [...] 6. A continuació i donat que s’observa que l’oferta presentada per Artea 
Mediambient, SL, està incursa en presumpció de temeritat, la Mesa de Contractació 
acorda, per unanimitat, atorgar un termini de 5 dies hàbils al licitador esmentat per 
tal que pugui dissipar la presumpció de temeritat.» 
 
En l’acta de valoració dels sobres C presentats , de 30 de novembre de 2016, consta: 
 
«[...] 2. La Mesa de Contractació, acorda per unanimitat assumir l’informe emès en 
data 20 d’octubre d’enguany, per l’arquitecta municipal, Sra. Alba Farré Nàcher, en 
relació a l’apreciació de la possible temeritat en l’oferta presentada per Artea 
Mediambient, SL, el contingut literal del qual és el següent: 
 

“INFORME DE: SERVEIS TÈCNICS  
 
ASSUMPTE: VALORACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ APORTADA PER ARTEA OBRA CIVIL I 
HIDRAULICA DE LA BAIXA DESPROPORCIONADA PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES 
D’ARRANJAMENT DELS JARDINS DE VIL·LA FLORA COM A PARC PÚBLIC MUNICIPAL. 
 
Sol·licitant: Àrea de contractació  
 
Referent a la contractació de les obres d’arranjament dels jardins de Vil·la Flora com a 
parc públic municipal, l’empresa Artea obra civil i hidraulica aporta un informe justificatiu 
de la baixa desproporcionada presentada. Analitzada la documentació es constata que en 
ell s’analitzen els següents punts: 
 
1. Prestació i gestió de l’empresa 
2. Mitjans humans i mecànics destinats a l’obra 
3. Materials i empreses subcontractistes 
4. Pressupostos i compromís dels proveïdors i subcontractistes 
5. Experiència en obres similars 
6. Anàlisi econòmic de l’oferta 
7. Resum i conclusions 
 
A criteri de la tècnica que subscriu la documentació aportada justifica la capacitat de 
l’empresa per realitzar els treballs objecte de contractació amb l’oferta presentada. 
Tot el que s’informa per a que es procedeixi segons superior criteri.” 

 
Tercer.- Quan s'utilitzi el procediment negociat, que existeix constància en 
l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per la 
seva acceptació o rebuig aplicades per l'òrgan de contractació, de conformitat amb 
allò disposat en el TRLCSP. No aplicable en aquest expedient. 
 
En els procediments negociats amb publicitat, que s'hagi publicat l'anunci de licitació 
corresponent en els supòsits de l'article 177 TRLCSP. No aplicable en aquest 
expedient. 
Quart.- Quan es proposi la celebració d'un contracte amb preus provisionals de 
conformitat amb l'article 87.5 del TRLCSP, que es detallen en la proposta 
d'adjudicació els extrems continguts en les lletres a), b) i c) del precepte. No 
aplicable en aquest expedient. 
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Cinquè.- Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, si s'escau. Consta 
constituïda la garantia en data 19 de desembre de 2016, dins el termini de 10 dies 
hàbils des de l'endemà de la notificació del requeriment.  
 
Sisè.- Que s'acredita que el licitador que es proposa com adjudicatari està al corrent 
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
 
Es compleix. 
 
Setè.- Quan, d'acord amb la normativa, no s'hagi constituït Mesa de contractació, 
que existeix conformitat de la classificació concedida al contractista que es proposa 
com adjudicatari provisional amb l'exigida en el plec de clàusules administratives 
particulars quan s'escaigui. No aplicable. 
 
V.- OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES 
No es formulen. 
 
VI.- CONCLUSIONS 
 
S’informa DESFAVORABLEMENT la tramitació de l'expedient, pels incompliments 
assenyalats en l'apartat IV, punt cinquè. 
 
L'objecció fiscal formulada suspendrà la tramitació de l'expedient, d'acord amb 
l'article 216.2.c del TRLHL. De conformitat amb l'article 217.1 TRLHL correspon a 
l'Alcaldessa resoldre la discrepància.” 

 
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.- Rebutjar, de conformitat amb la proposta efectuada per la Mesa de 
Contractació, l’oferta presentada per l’empresa Arico Forest, SL, donat que ni els 
bancs ni les taules de pic-nic acompleixen amb les dimensions establertes per la 
memòria valorada, tal i com es posa de manifest a l’informe de valoració emès 
per l’arquitecta municipal, en data 16 de novembre d’enguany, el qual va ser 
assumit per la Mesa de Contractació en sessió de data 18 de novembre de 2016. 
 
SEGON.- Adjudicar a l’empresa Artea Mediambient, SL amb CIF XXXXXXX, el 
contracte d’obres d’arranjament dels jardins de Vil.la Flora com a parc públic 
municipal, pel preu cert de 61.967,35 €, IVA del 21% exclòs, el qual puja la 
quantitat de 13.013.15 €, amb subjecció al plec de clàusules administratives i 
tècniques particulars (PCAP), així com a les millores proposades en l’oferta 
presentada pel propi licitador, i a la memòria valorada redactada per l’arquitecta 
municipal, Sra. Alba Farré i Nàcher, la qual ha estat aprovada en data 31 d’agost 
de 2016. 
 
Donada la naturalesa d’aquest contracte, el preu del contracte no serà objecte de 
revisió. 
 
TERCER.- El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació de factura 
legalment emesa i conformada pel tècnic competent, per mensualitats vençudes. 
En el supòsit que no sigui conformada pel tècnic competent, s’indicaran els 
defectes existents i, fins que no siguin esmenats, no es procedirà al pagament. La 
factura s’haurà de correspondre amb les certificacions mensuals que expedeixi la 
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direcció facultativa de conformitat amb allò que estableix l’article 232 del TRLCSP. 
El pagament es farà per transferència bancària. 
 
De conformitat amb allò establert a l’art. 216.4 TRLCSP, l’Ajuntament de Canet 
de Mar abonarà l’import de la factura dins dels 30 dies, des de la data de 
conformitat dels serveis prestats, conformitat que s’haurà d’aprovar en el termini 
de 30 dies des de la prestació efectiva del servei. No obstant, en cas que la 
factura es presenti amb posterioritat a la data de l’esmentada conformitat, el 
termini de 30 dies començarà a comptar des de l’entrada de la factura al registre 
de l’Ajuntament (art. 222.4 TRLCSP). En cas de demora en el pagament s’aplicarà 
l’establert a l’article 216 TRLCSP. 
 
De conformitat amb la Disposició Addicional Trenta-tresena del Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, el contractista tindrà obligació de presentar 
la factura que hagi expedit pels serveis prestats davant el registre administratiu 
corresponent als efectes de la seva remissió a l’òrgan administratiu o unitat a qui 
correspongui la tramitació d’aquesta, en el termini de 30 dies a comptar des de 
l’entrega efectiva del subministrament. 

 
En la factura s’inclouran, a més de les dades i requisits establerts en l’article 72 
del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, els següents 
extrems previstos en l’apartat segon de la Disposició Addicional Trenta-tresena 
esmentada. 

 
a) Que l’òrgan de contractació és l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de 

Mar.  
b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de 

comptabilitat pública és la Intervenció municipal. 
c) Que el destinatari és la Intervenció municipal. 
d) Cal indicar el número de referència comptable (RC). 
e) La descripció de la factura ha de contenir informació clara i precisa que 

permeti identificar l’objecte del contracte 
 
En cas que es faci ús de la factura electrònica, a més a més, la disposició 
addicional 3ª de l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la que es regulen els 
requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures, estableix que les 
factures que s’expedeixin ajustaran la codificació dels òrgans administratius que 
participin en la tramitació de les mateixes a l’establerta el directori DIR3 d’unitats 
administratives comunes gestionat per la Secretaria d’Estat d’Administracions 
Públiques. 
 
En aquest sentit, els Codis DIR3 a Efectes de Remissió de Factures són els 
següents: 
 
Oficina comptable  Òrgan gestor  Unitat tramitadora  
L01080403 
Ajuntament de Canet 
de Mar 

L01080403 Ajuntament de 
Canet de Mar 

L01080403 Ajuntament de 
Canet de Mar 

 
Pel que fa als punts d’entrada de les factures electròniques, aquests són: 
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 Punt d’entrada FACE (http://face.gob.es/ca) 
 Punt d’entrada e.FACT (https://efact.eacat.cat/bustia) 

 
QUART.- El termini d’execució del present contracte serà de 2 mesos a comptar 
des de la formalització de l’acta de comprovació del replanteig. En tot cas, les 
obres hauran d’estar totalment executades en data 30 de desembre de 2016. 
 
CINQUÈ.- L’adjudicatari elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball de 
l’obra, ajustat a l’estudi de seguretat i salut del projecte, en el que s’analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en aquests, el 
qual haurà de ser aprovat per l’Ajuntament de Canet de Mar abans de l’inici de les 
obres. 
 
SISÈ.- Dins dels 15 dies següents a l’aprovació definitiva del projecte es 
procedirà a efectuar la comprovació del replanteig, d’acord amb l’establert a 
l’article 229 del TRLCSP, en presència de la direcció facultativa i el contractista. 
Les obres han de començar l'endemà de l’acta de comprovació del replanteig. 
 
SETÈ.- Les obres a executar s’hauran d’ajustar a la memòria valorada de les 
obres d’arranjament dels jardins de Vil.la Flora, redactada per l’arquitecta 
municipal, Sra. Alba Farré i Nàcher i aprovada en data 31 d’agost de 2016. 
 
VUITÈ.- L’adjudicatària està subjecte a totes les obligacions indicades a la 
clàusula XXV del PCAP. 
 
NOVÈ.- D’acord amb el que es disposa a l’art. 52 TRLCSP, es nomena com a 
responsable del contracte a l’Arquitecta tècnica municipal, Anna Martín Massó. 
Les seves funcions seran, com, a mínim, les següents: 
 
a) Seguiment i supervisió de l’execució de les obres. 
b) Determinar si les obres executades s’ajusten a les prescripcions establertes i 

condicions contractuals. 
c) Donar les instruccions necessàries per a la correcta realització de les obres. 
d) Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte. 
e) Proposar i informar les eventuals modificacions del contracte. 
f) Concórrer a la recepció de les obres 
 
DESÈ.- El termini de garantia del present contracte és de 2 anys a comptar des 
de la data de recepció de les obres, transcorregut el qual sense objeccions per part 
de l’Administració, quedarà extingida la responsabilitat del contractista. L’acta de 
recepció es formalitzarà dins del mes següent a la total realització de l’objecte del 
contracte. 
 
Pel que fa al termini de garantia ofert per als equips de joc infantil serà el següent: 
 

-Per a la fusta: 20 anys. 
-Per als elements estructurals: 10 anys 
-Per a la resta de materials: 50 mesos 

 
Pel que fa al termini de manteniment de la jardineria, aquest serà de 24 mesos. 
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ONZÈ.- L’adjudicatària haurà d’instal·lar a la seva costa, els senyals que calgui 
per indicar l'accés a l'obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els 
punts de possible perill degut al desenvolupament d’aquests, tant en aquesta 
zona com als seus límits i immediacions. Aquests rètols i cartells hauran d’estar 
escrits, com a mínim, en català. 
 
DOTZÈ.- Quan per imperatius de les obres sigui necessari realitzar talls o 
desviacions del trànsit, es notificarà a la policia local amb 5 dies d’antelació, 
indicant les dates de l’actuació, la durada prevista i els trams afectats. Així 
mateix, s’habilitaran itineraris alternatius de forma que la incidència en el trànsit 
sigui la mínima possible. De la mateixa manera s’actuarà en cas de possibles talls 
de subministraments. 
 
TRETZÈ.- L’adjudicatària destinarà, per a l’execució de l’obra, els recursos tant 
materials com humans ofertats en la seva plica. 
 
CATORZÈ.- L’adjudicatària resta obligada al compliment de la normativa i les 
disposicions vigents en matèria fiscal i tributària, laboral, de seguretat social i de 
seguretat i salut en el treball, d’integració social de les persones amb 
discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades 
personals, i en matèria mediambiental. 
 
QUINZÈ.- L’adjudicatària ha de complir amb les prescripcions que es prevegin a 
la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en 
especial, les contingudes a l'article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al 
Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat per RD 
1720/2007, de 21 de desembre. 
 
En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes 
i suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa 
de l'òrgan competent de l’Ajuntament de Canet de Mar. En el cas que el personal 
vinculat a l'empresa adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a dades o 
informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment del deure 
de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés 
en el desenvolupament de l'activitat o servei prestat. 
 
SETZÈ.- L’adjudicatària haurà de satisfer l’import de 315,00 € corresponent a les 
despeses de l’anunci de licitació. 
 
DISSETÈ.- Disposar la despesa de 74.980,50 € amb càrrec a la partida núm. 20 
17100 60900 del vigent pressupost ordinari per a l’any 2016 (RC núm. 8484).  
 
DIVUIÈ.- Que la present adjudicació es notifiqui a tots els licitadors presentats, a 
la Intervenció municipal i que es publiqui en el perfil de contractant de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
DINOVÈ.- Comunicar a l’adjudicatari que dins del termini dels 15 dies hàbils 
següents a la recepció de la notificació de la present resolució, se’l citarà per tal 
de formalitzar el contracte. 
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VINTÈ.- Facultar tan àmpliament com sigui menester la senyora alcaldessa tant 
per requerir a l’adjudicatari per tal que concorri a la formalització del contracte 
com per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present 
acord. 
 
15.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 12 al 17 
DE DESEMBRE DE 2016 (del núm. 1249 al núm. 1269) 
 

Num. Decret Data Títol 
 

DE1249/2016 12/12/2016 LLICENCIA INSCRIPCIO UNIO ESTABLE 

DE1250/2016 14/12/2016 Aprovació justificació registre domini.cat, 
decret 1158/2016 

DE1251/2016 14/12/2016 Nomenament com a funcionaris de carrera, a 
dos caporals 

DE1252/2016 14/12/2016 WTP - INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIF.EXP. 
TRÀNSIT - 30/11/2016 

DE1253/2016 14/12/2016 MODIFICACIÓ TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS 
69/2016 HOES EXTRES POLICIA LOCAL 

DE1254/2016 14/12/2016 DEVOLUCIONS DE FIANCES D'OBRES 

DE1255/2016 14/12/2016 Inscripció parella estable LVM i EV  

DE1256/2016 14/12/2016 WTP - PROPOSTA SANCIÓ EXP. TRÀNSIT - 
30/11/2016 

DE1257/2016 14/12/2016 Renovació tarja aparcament per a persones 
amb disminució per a JM  

DE1258/2016 14/12/2016 DEVOLUCIONS DE FIANCES PER OBRES 

DE1259/2016 14/12/2016 Inscripció parella estable NF i XN  

DE1260/2016 14/12/2016 Aprovació IRPF mes novembre 2016 

DE1261/2016 14/12/2016 Renovació tarja aparcament per a persones 
amb disminució per a LM 

DE1262/2016 15/12/2016 Pagament paga extra Ajuntament 

DE1263/2016 15/12/2016 Pagament complement disponibilitat 

DE1264/2016 16/12/2016 Pagament paga extra ràdio 

DE1265/2016 16/12/2016 LIQUIDACIÓ TELEFON ESCOLA DE MUSICA 

DE1266/2016 16/12/2016 Botifarrada col·legi Yglesias a les pistes 
d'atlestisme 

DE1267/2016 16/12/2016 Contractació subministrament porta entrada 
de la biblioteca 

DE1268/2016 16/12/2016 Festes Country a l'Envelat - Conchi Pedra 
Minchón 
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DE1269/2016 16/12/2016 Acte Festiu "Per Nadal un Bon Sidral" a la 
Masoveria - Alejandro Muñoz  

[FIN_INCLUSION_PLANTILLA] 
16.- ASSUMPTES PER VIA D’URGÈNCIA 
 
L’alcaldessa presidenta, segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós 
de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del 
Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència de sis punts no inclosos a 
l’ordre del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquests punts, és apreciada i 
declarada per unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació 
en els termes següents. 
 
16.1.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB CÀRITAS 
PARROQUIAL DE CANET DE MAR, EN EL MARC DE LA SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA PER A L’ANY 2016 
 
Atès que la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local i Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, regulen, entre les tècniques de participació ciutadana, 
que el deure de les corporacions locals és afavorir el desenvolupament de les 
associacions per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns. 
 
Atès que la normativa esmentada assenyala que les corporacions locals hauran de 
facilitar la utilització de mitjans públics i l’accés a ajudes econòmiques per poder 
dur a terme les activitats d’aquestes entitats. 
 
Que entre els fins estatutaris de Càritas Parroquial de Canet de Mar figura la 
promoció i la col·laboració d’accions de benestar social de serveis assistencials i 
socials, amb especial atenció a col·lectius o a persones amb dificultats per a la 
seva integració social. 
 
Atès que Càritas Parroquial de Canet de Mar és una entitat idònia per contribuir al 
desenvolupament de la política social de les corporacions locals. 
 
Atès que entre l’Ajuntament de Canet de Mar i Càritas Parroquial de Canet de Mar 
hi ha un interès mutu de coordinar-se per dur a terme activitats de caràcter 
social. 
 
Atès que Càritas Parroquial de Canet de Mar també està disposada a col·laborar 
amb l’Ajuntament de Canet de Mar a fer activitats complementàries a les 
competències pròpies locals. 
 
Vist l’informe emès per l’interventor municipal, en data 28 de desembre de 2016, 
que consta a l’expedient. 
 
Vist el conveni de col·laboració a signar entre Càritas Parroquial de Canet de Mar i 
l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’any 2016. 
 



S/Amn 

 
87 

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 

Vist allò que es desprèn dels articles 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions i el 65 del Reglament de la Llei general de subvencions, 
aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol 
 
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, Gent Gran i Règim Intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar amb Càritas Parroquial de 
Canet de Mar, amb NIF XXXXXXX, en el marc de la subvenció nominativa per a 
l’any 2016, el qual es transcriu a continuació: 
 

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i Càritas 
Parroquial de Canet de Mar, per a l’any 2016 
 
REUNITS 
 
D’una part la Il·lustríssima Sra. Blanca Arbell i Brugarola, en qualitat d’alcaldessa de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, assistida per la secretària de la corporació Sra. Núria 
Mompel Tusell, com a assessora legal preceptiva segons allò que disposa l’article 
92.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril. 
 
I d’altra part el Mossèn Felip Hereu Pla, en qualitat de president de Càritas Parroquial 
de Canet de Mar (a partir d’ara Càritas), amb domicili a Canet de Mar. 
 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
conveni. 
 
EXPOSEN 
 
Que Càritas és una entitat local constituïda l’any 2008, reconeguda per Càritas 
Diocesana de Girona i que desenvolupa tasques d’ajut a persones necessitades 
mitjançant donatius i/o voluntariat. 
 
Que Càritas desenvolupa de forma continuada al llarg de l’any tot un seguit 
d’activitats en coordinació amb els serveis socials municipals. 
 
Que l’Ajuntament de Canet de Mar atorga subvencions encaminades al foment 
d’activitats d’utilitat o interès social o a la promoció d’un fi públic en l’àmbit cultural, 
educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol 
altre anàleg, d’acord amb l’establert per l’Ordenança municipal de subvencions, de 
data 12 de maig de 2004 i la corresponent Llei 38/2003 general de subvencions. 
 
Que les esmentades línies de treball de Càritas poden ser considerades de “fi públic” 
i, per tant, subvencionades per l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Que el pressupost vigent de la corporació per a l’exercici 2016 té consignada la 
quantitat de 3.000,00 € en concepte de subvenció per a l’entitat Càritas Parroquial 
de Canet de Mar, amb càrrec a la partida 40 23100 48027. Vist això, d’acord amb 
l’article 7a de l’ordenança municipal que regula les bases per a la concessió de 
subvencions, aquesta subvenció pot concedir-se directament i es canalitzarà a través 
d’un conveni de col·laboració. 
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Per la qual cosa, ambdues parts acorden el present conveni de col·laboració de 
conformitat amb les següents 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- L’Ajuntament de Canet de Mar i Càritas comparteixen, entre d’altres, 
l’objectiu de desenvolupar activitats socials conjuntes, com poden ser: 
 
El projecte “CANET ALIMENTS”  conjuntament amb Creu Roja i l’Ajuntament de 
Canet; Càritas col·laborarà en la compra dels aliments complementaris de primera 
necessitat que facin falta i sota la valoració tècnica de les necessitats per part dels 
Serveis Socials de l’Ajuntament de Canet de Mar i participarà de forma activa amb 
els seus voluntaris en tota l’organització i execució del projecte. 
 
Atendrà  les demandes puntuals d’emergència social, prèviament pactades amb els 
serveis socials, amb els recursos humans i materials de què disposa l’entitat. 
 
Es responsabilitza de la organització i funcionament del rober 

 
Donarà suport a qualsevol altra activitat, programa, servei, projecte o iniciativa de 
caire social que es pugui desenvolupar de mutu acord amb l’ajuntament, com 
proporcionar ajuts tècnics , beques de menjador etc. de forma puntual. 
 
SEGONA.- Per a la concreció i desenvolupament d’aquestes activitats, Càritas 
s’haurà de coordinar amb els serveis socials municipals. 
 
TERCERA.- Tot i que l’Ajuntament de Canet de Mar i Càritas han acordat treballar en 
un seguit d’activitats socials conjuntament, el projecte que l’Ajuntament 
subvencionarà serà el de Canet Aliments, concretament la compra d’aliments i de 
productes frescos de primera necessitat mensualment i les beques de menjador si es 
donen i que siguin assumibles per l’entitat. 
 
QUARTA.- Càritas declara complir els següents requisits necessaris per a l’obtenció 
de subvencions i autoritza a l’Ajuntament de Canet de Mar a comprovar-ho i obtenir 
els certificats corresponents: 
 

a) Haver presentant les autoliquidacions corresponents per l’impost sobre la 
renda de les persones físiques o l’impost sobre societats. 

b) Haver presentat les autoliquidacions i la declaració resum anual 
corresponents a les obligacions tributàries de dur a terme pagaments a 
compte. 

c) Haver presentat les autoliquidacions, la declaració resum anual i, si s’escau, 
les declaracions recapitulatives d’operacions intracomunitàries de l’impost 
sobre el valor afegit. 

d) Haver presentat les declaracions exigides amb caràcter general en 
compliment de l’obligació de subministrament d’informació regulada en els 
articles 93 i 94 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, 
durant el període en què resultin exigibles d’acord amb l’article 70 de la Llei 
abans esmentada. 

e) No mantenir amb l’Estat deutes o sancions tributàries en període executiu, 
llevat que es tracti de deutes o sancions tributàries que es trobin ajornades, 
fraccionades o l’execució de les quals estigui suspesa. 

f) No tenir pendents d’ingrés responsabilitats civils derivades de delicte contra 
la Hisenda Pública declarades per sentència ferma. 
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CINQUENA.- L’Ajuntament de Canet de Mar col·laborarà durant l’any 2016 al 
finançament d’aquestes activitats de “fi públic” amb una subvenció per un import de 
3.000,00 €, que s’imputaran a l’aplicació pressupostària 40 23100 48027. 
 
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions que pugui rebre l’entitat, 
per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o 
privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, sempre i quan 
la suma de les subvencions rebudes no superi el cost total del projecte objecte 
d’aquest conveni. 
 
La forma de pagament serà en dos terminis: una bestreta del 50% durant l’any 2016 
a la signatura del conveni i l’altre 50% una vegada justificada la despesa. 
 
Com a justificant, Càritas aportarà les factures corresponents a la despesa per la 
compra d’aliments i de productes frescos de primera necessitat del projecte Canet 
Aliments i les despeses de les beques de menjador realitzades. La subvenció en cap 
cas excedirà del 100% del cost del fi públic. 
 
SISENA.- És obligació de Càritas: 
 
- Aplicar estrictament la subvenció al fi objecte del conveni 
- Fer constar la col·laboració o patrocini de l’Ajuntament en la publicitat dels actes. 
- Facilitar la fiscalització de l’Ajuntament sobre el compliment dels fins. 
- Comunicar l’obtenció d’ajuts de tercers per a la mateixa finalitat. 
- Justificar documentalment la realització del fi públic. 
- Presentar la documentació requerida dins el termini establert. 
- Complir les obligacions que es deriven de l’Ordenança Municipal de Subvencions. 
 
SETENA.- El termini de justificació de la subvenció serà el 31 de gener de 2017 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 fetes 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 

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) 
 Identificació NIF del contractista 
 Número de factura 
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 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’establert en l’apartat anterior, serà suficient la presentació de tiquets o 
vals en els casos següents: 

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

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

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

 
a) La liquidació econòmica de l'activitat. 
 
b) Un certificat del president de l'entitat subvencionada que acrediti la 
justificació de l'aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida.  
 
c) Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la procedència. 

 
VUITENA.- La vigència del present conveni serà tot l’any 2016. 
 
NOVENA.- L’Ajuntament de Canet de Mar i Càritas vetllaran pel bon funcionament i 
el seguiment d’aquest conveni. Per a tal fi constituiran una comissió paritària de 
seguiment, integrada per la regidora delegada de Benestar social i gent gran i Règim 
intern, o persona en qui delegui, i la Cap d’Àrea de Serveis Socials, per part de 
l’ajuntament i el president de Càritas o persona en qui delegui. 
 
DESENA.- D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la 
subvenció a la que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i reduïble en tot 
moment. No genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no 
es pot al·legar com a precedent. 
 

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa, per l’import de 3.000,00 € amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 40 23100 48027 corresponent a l’exercici 2016, 
d’acord amb la retenció de crèdit número 1429. 
 
TERCER.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a l’entitat Càritas Parroquial de Canet de Mar 
 
CINQUÈ.- Notificar aquets acords a la Intervenció i la Tresoreria municipals, per 
tal que, una vegada s’hagi signat el conveni, procedeixin a efectuar una bestreta 
per import de 1.500,00 €, corresponent al 50% de la subvenció atorgada. 
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16.2.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB SÀLVIA 
ASSOCIACIÓ DE DONES, EN EL MARC DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA 
PER A L’ANY 2016 
 
Atès que la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local i Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, regulen, entre les tècniques de participació ciutadana, 
que el deure de les corporacions locals és afavorir el desenvolupament de les 
associacions per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns. 
 
Atès que la normativa esmentada assenyala que les corporacions locals hauran de 
facilitar la utilització de mitjans públics i l’accés a ajudes econòmiques per poder 
dur a terme les activitats d’aquestes entitats. 
 
Que entre els fins estatutaris de Sàlvia Associació de Dones figura la promoció 
d’activitats per a la dona i que dita entitat desenvolupa de forma continuada 
durant l’any, tot un seguit d’activitats en coordinació amb els serveis socials 
municipals. 
 
Atès que Sàlvia Associació de Dones és una entitat idònia per contribuir al 
desenvolupament de la política social de les corporacions locals. 
 
Atès que entre l’Ajuntament de Canet de Mar i Sàlvia Associació de Dones hi ha 
un interès mutu de coordinar-se per dur a terme activitats de caràcter social. 
 
Atès que Sàlvia Associació de Dones també està disposada a col·laborar amb 
l’Ajuntament de Canet de Mar a fer activitats complementàries a les competències 
pròpies locals. 
 
Vist l’informe emès per l’interventor municipal, en data 28 de desembre de 2016, 
que consta a l’expedient. 
 
Vist el conveni de col·laboració a signar entre Sàlvia Associació de Dones i 
l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’any 2016 
 
Vist allò que es desprèn dels articles 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions i el 65 del Reglament de la Llei general de subvencions, 
aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol 
 
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, Gent Gran i Règim Intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar amb Sàlvia Associació de 
Dones de Canet de Mar, amb NIF XXXXXXXX, en el marc de la subvenció 
nominativa per a l’any 2016, el qual es transcriu a continuació: 
 

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i Sàlvia 
Associació de Dones, any 2016 
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REUNITS 
 
D’una part la Il·lustríssima Sra. Blanca Arbell i Brugarola, en qualitat d’alcaldessa de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, assistida per la secretària de la corporació Sra. Núria 
Mompel Tusell, com a assessora legal preceptiva segons allò que disposa l’article 
92.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril. 
 
I d’altra part la Sra. Roser Carbonell Tapis, presidenta de Sàlvia, Associació de Dones 
de Canet de Mar (a partir d’ara Sàlvia), amb domicili a Canet de Mar. 
 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
conveni. 
 
EXPOSEN 
 
Que Sàlvia és una entitat local constituïda l’any 2001, reconeguda per la Generalitat i 
que desenvolupa tasques de promoció de la dona. 
 
Que entre l’Ajuntament de Canet de Mar i Sàlvia existeix l’interès mutu de coordinar-
se per dur a terme activitats de promoció a la dona, com a complementàries de les 
competències pròpies locals, per tal de fer més eficaç l’atenció a aquest sector de la 
població. 
 
Que l’Ajuntament de Canet de Mar atorga subvencions encaminades al foment 
d’activitats d’utilitat o interès social o a la promoció d’un fi públic en l’àmbit cultural, 
educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol 
altre anàleg, d’acord amb l’establert per l’Ordenança municipal de subvencions, de 
data 12 de maig de 2004 i la corresponent Llei 38/2003 general de subvencions. 
 
Que les esmentades línies de treball de Sàlvia poden ser considerades de “fi públic” i, 
per tant, subvencionades per l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Que el pressupost vigent de la corporació per a l’exercici 2016 té consignada la 
quantitat de 2.000,00 € en concepte de subvenció per a l’entitat Sàlvia Associació de 
Dones, amb càrrec a la partida 40 23100 48029. Vist això, d’acord amb l’article 7a 
de l’ordenança municipal que regula les bases per a la concessió de subvencions, 
aquesta subvenció pot concedir-se directament i es canalitzarà a través d’un conveni 
de col·laboració. 

 
Per la qual cosa, ambdues parts acorden el present conveni de col·laboració de 
conformitat amb les següents 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- L’Ajuntament de Canet de Mar i Sàlvia comparteixen, entre d’altres, 
l’objectiu de desenvolupar activitats especialment destinades al col·lectiu de dones de 
Canet. 
 
Entre aquestes activitats Sàlvia ofereix un recolzament per l’assessorament jurídic i/o 
suport psicològic puntual a dones que ho requereixen, posant-les en contacte amb el 
professional específic en cada cas i donant un suport econòmic inicial si cal. 
 
Organitza xerrades i/o conferències d’interès general i sortides d’esbarjo i activitats 
culturals. 
 
Amb l’Ajuntament col·labora també en la inclusió de dones amb problemàtiques 
determinades en les diferents activitats organitzades per l’entitat, ja siguin lúdiques, 
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d’assessorament, de suport psicològic... a petició i coordinació amb els professionals 
de Serveis Socials sempre que sigui necessari, reservant al menys tres quotes de 
soci a cost zero i una activitat per cada una d’elles per les persones que siguin 
derivades des de Serveis Socials.  
 
SEGONA.- Tot i que l’Ajuntament de Canet de Mar i Sàlvia han acordat compartir 
l’objectiu de desenvolupar activitats diverses, els projectes que l’Ajuntament 
subvencionarà seran: sortides culturals i d’esbarjo, certamen popular premis Sàlvia 
de poesia, material de suport que requereixi l’associació per organitzar i publicitar les 
activitats i les quotes a cost zero . 
 
TERCERA.- Sàlvia declara complir els següents requisits necessaris per a l’obtenció 
de subvencions i autoritza a l’Ajuntament de Canet de Mar a comprovar-ho i obtenir 
els certificats corresponents: 
 

a) Haver presentant les autoliquidacions corresponents per l’impost sobre la 
renda de les persones físiques o l’impost sobre societats. 

b) Haver presentat les autoliquidacions i la declaració resum anual 
corresponents a les obligacions tributàries de dur a terme pagaments a 
compte. 

c) Haver presentat les autoliquidacions, la declaració resum anual i, si s’escau, 
les declaracions recapitulatives d’operacions intracomunitàries de l’impost 
sobre el valor afegit. 

d) Haver presentat les declaracions exigides amb caràcter general en 
compliment de l’obligació de subministrament d’informació regulada en els 
articles 93 i 94 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, 
durant el període en què resultin exigibles d’acord amb l’article 70 de la Llei 
abans esmentada. 

e) No mantenir amb l’Estat deutes o sancions tributàries en període executiu, 
llevat que es tracti de deutes o sancions tributàries que es trobin ajornades, 
fraccionades o l’execució de les quals estigui suspesa. 

f) No tenir pendents d’ingrés responsabilitats civils derivades de delicte contra 
la Hisenda Pública declarades per sentència ferma. 

 
QUARTA.- L’Ajuntament de Canet de Mar col·laborarà durant l’any 2016 al 
finançament d’aquestes activitats de “fi públic” amb una subvenció per un import de 
2.000,00 €, que s’imputaran a l’aplicació pressupostària 40 23100 48029 
 
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions que pugui rebre l’entitat, 
per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o 
privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, sempre i quan 
la suma de les subvencions rebudes no superi el cost total del projecte objecte 
d’aquest conveni. 
 
La forma de pagament serà en dos terminis: una bestreta del 50% durant l’any 2016 
a la signatura del conveni i l’altre 50% una vegada justificada la despesa. 
 
Com a justificant, Sàlvia aportarà les factures corresponents a la despesa per 
sortides culturals i d’esbarjo, certamen popular premis Sàlvia de poesia, material de 
suport que requereixi l’associació per organitzar i publicitar les activitats i el cost de 
les quotes pels usuaris de Serveis Socials. La subvenció en cap cas excedirà del 
100% del cost del fi públic. 
 
CINQUENA.- És obligació de Sàlvia: 
 

- Aplicar estrictament la subvenció al fi objecte del conveni 
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- Fer constar la col·laboració o patrocini de l’Ajuntament en la publicitat dels 
actes. 

- Facilitar la fiscalització de l’Ajuntament sobre el compliment dels fins. 
- Comunicar l’obtenció d’ajuts de tercers per a la mateixa finalitat. 
- Justificar documentalment la realització del fi públic. 
- Presentar la documentació requerida dins el termini establert. 
- Complir les obligacions que es deriven de l’Ordenança Municipal de Subvencions. 

 
SISENA.- El termini de justificació de la subvenció serà el 31 de gener de 2017 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 fetes 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 

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) 
 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’establert en l’apartat anterior, serà suficient la presentació de tiquets o 
vals en els casos següents: 

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

 
Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són 
 
 Número 
 NIF de l’emissor 
 Tipus de gravamen o expressió “IVA inclòs” 
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 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. 

 
SETENA.- La vigència del present conveni serà tot l’any 2016. 
 
VUITENA – L’Ajuntament de Canet de Mar i Sàlvia vetllaran pel bon funcionament i 
el seguiment d’aquest conveni. Per a tal fi constituiran una comissió paritària de 
seguiment, integrada per la regidora delegada de Benestar social i gent gran i Règim 
intern, o persona en qui delegui, i la Cap d’Àrea de Serveis Socials, per part de 
l’ajuntament i la presidenta de Sàlvia o persona en qui delegui. 
 
NOVENA.- D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la 
subvenció a la que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i reduïble en tot 
moment. No genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no 
es pot al·legar com a precedent. 

 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa, per l’import de 2.000,00 € amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 40 23100 48029 corresponent a l’exercici 2016, 
d’acord amb la retenció de crèdit número 1432. 
 
TERCER.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a l’entitat Sàlvia Associació de Dones de Canet 
de Mar 
 
CINQUÈ.- Notificar aquets acords a la Intervenció i la Tresoreria municipals, per 
tal que, una vegada s’hagi signat el conveni, procedeixin a efectuar una bestreta 
per import de 1.000,00 €, corresponent al 50% de la subvenció atorgada 
 
16.3.- APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ASSEMBLEA 
COMARCAL DE CREU ROJA A MARESME CENTRE EN EL MARC DE LA 
SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER A L’ANY 2016 
 
Atès que la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local i Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, regulen, entre les tècniques de participació ciutadana, 
que el deure de les corporacions locals és afavorir el desenvolupament de les 
associacions per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns. 
 
Atès que la normativa esmentada assenyala que les corporacions locals hauran de 
facilitar la utilització de mitjans públics i l’accés a ajudes econòmiques per poder 
dur a terme les activitats d’aquestes entitats. 
 
Atès que entre els fins estatutaris de la Creu Roja figura la promoció i la 
col·laboració d’accions de benestar social de serveis assistencials i socials, amb 
especial atenció a col·lectius o a persones amb dificultat per a la seva integració 
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social, la prevenció i la reparació de danys originats per sinistres i en general, 
l’exercici de tota funció social i humanitària, compatible amb l’esperit de la 
institució. Tot això sota els principis d’Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat, 
Independència, Voluntariat, Unitat i Universalitat. 
 
Atès que a l’empara del Reial decret 415/1996, d’1 de març i la seva modificació 
al Reial decret 2219/1996 d’11 d’octubre, sobre actualització de les normes 
d’ordenació de la Creu Roja i l’Ordre del 4 de setembre de 1997 on es disposa la 
publicació dels seus estatuts, la Creu Roja és una entitat idònia per contribuir al 
desenvolupament de la política social de les corporacions locals. 
 
Atès que entre l’Ajuntament de Canet de Mar i la Creu Roja hi ha un interès mutu 
de coordinar-se per dur a terme activitats de caràcter social, medi ambientals, 
preventives i de seguretat ciutadana. 
 
Atès que la Creu Roja també està disposada a col·laborar amb l’Ajuntament de 
Canet de Mar a fer activitats complementàries a les competències pròpies locals, 
mitjançant el voluntariat de l’associació. 
 
Vist l’informe emès per l’interventor municipal, en data 28 de desembre de 2016, 
que consta a l’expedient. 
 
Vist el conveni de col·laboració a signar entre Creu Roja i l’Ajuntament de Canet 
de Mar amb relació a la promoció del voluntariat i activitats socials al municipi de 
Canet de Mar per a l’any 2016. 
 
Vist allò que es desprèn dels articles 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions i el 65 del Reglament de la Llei general de subvencions, 
aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol 
 
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, Gent Gran i Règim Intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar amb Creu Roja Maresme 
Centre, amb NIF XXXXXXX, en el marc de la subvenció nominativa per a l’any 
2016, el qual es transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR i 
L'ASSEMBLEA COMARCAL DE CREU ROJA A MARESME CENTRE PER A LA 
PROMOCIÓ DEL VOLUNTARIAT I REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER 
SOCIAL PER A l'ANY 2016 AL MUNICIPI DE CANET DE MAR.  
 
REUNITS 
 
D'una part l'Ilma. Sra Blanca Arbell Brugarola, en la seva qualitat d'Alcaldessa de 
l'Ajuntament de Canet de Mar, assistit per la Sra.. Núria Mompel i Tusell, Secretaria 
General de la Corporació, com a assessora legal preceptiu segons el que disposa 
l'article 92.3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril. 
 



S/Amn 

 
97 

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 

I per altra part la Sra. Fanny Gallego Pardo en nom i representació de Creu Roja 
Espanyola, en qualitat de Presidenta del Comitè Comarcal de Maresme Centre (d'ara 
endavant Creu Roja Maresme Centre), amb CIF: XXXXXXXX i domicili social de 
aquesta seu, carrer Narcís Monturiol, XX de Canet de Mar, reconeixent tots dos 
compareixents capacitat i competència per contractar i obligar-se 
 
MANIFIESTEN 
 
Primer: Que la Creu Roja, institució humanitària de caràcter voluntari i d'interès 
públic, està configurada legalment com a auxiliar i col·laboradora de les 
administracions públiques en les activitats humanitàries i socials impulsades per les 
mateixes. 
 
Segon: Que entre els fins estatutaris de la Creu Roja figura la promoció i la 
col·laboració d'accions de benestar social de serveis assistencials i socials, amb 
especial atenció a col·lectius o persones amb dificultat per a la seva integració social, 
la prevenció i reparació de danys originats per sinistres, calamitats públiques, 
conflictes, malalties i epidèmies, la cooperació en programes de prevenció sanitària i 
en accions de tipus assistencial i reparador en el camp de salut, i en general, 
l'exercici de tota funció social i humanitària, compatible amb l'esperit de la institució. 
Tot això sota els principis d'Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat, Independència, 
Voluntariat, Unitat i Universalitat. 
 
Tercer: Que a l'empara del Reial Decret 415/1996 d'1 de març i la seva modificació 
en el Reial Decret 2219/1996 de 11 d'octubre, sobre actualització de les normes 
d'ordenació de la Creu Roja i l'Ordre de 4 setembre 1997 on es disposa la publicació 
dels Estatuts de la mateixa, la Creu Roja és una entitat idònia per a contribuir al 
desenvolupament de la política social de l'Ajuntament de Canet de Mar 
 
Quart: Que l'Ajuntament de Canet de Mar atorga subvencions encaminades al 
foment d'activitats d'utilitat o interès social o la promoció d'una fi pública en l'àmbit 
cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o 
qualsevol un altre anàleg, d'acord amb el que estableix l'Ordenança municipal de 
subvencions, de data 12 de maig de 2004 i la corresponent Llei 38/2003 general de 
subvencions. 
 
Cinquè: Que entre l'Ajuntament de Canet de Mar i la Creu Roja existeix l'interès 
mutu de coordinar-se per dur a terme activitats de caràcter social, en els seus 
respectius camps d'actuació per fer més eficaç l'atenció a diferents sectors de la 
població. 
 
Sisè: Que la Creu Roja prioritzarà les seves actuacions d'acord amb els eixos 
estratègics establerts en la VIII Assemblea General de la Creu Roja Espanyola per al 
període 2015-2019. 
 
1. Una Creu Roja compromesa amb Principis i Valors. 
 
2. Una Creu Roja compromesa amb les situacions de vulnerabilitat. 
 
3. Una Creu Roja compromesa amb la Societat 
 
4. Una Creu Roja compromesa, en constant evolució. 
 
Setè: Que el pressupost vigent de la Corporació per a l'exercici 2016 té consignada 
la quantitat 3.000 € en concepte de subvenció per a l'entitat Creu Roja Maresme 
Centre, amb càrrec a la partida 40 23100 48028. Vist això, d'acord amb l'article 7a 
de l'ordenança municipal que regula les bases per a la concessió de subvencions, 
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aquesta subvenció es pot concedir directament i es canalitzarà a través d'un conveni 
de col·laboració. 
 
ACORDEN 
 
Primer: És objecte del present conveni el foment i promoció d'activitats a realitzar 
per la Creu Roja com complementàries de les competències pròpies locals sempre 
per demanda explícita de l'ajuntament. 
 
Segon: L'Ajuntament de Canet de Mar col·laborarà durant l'any 2016 al sosteniment 
de les despeses derivades del funcionament de l'activitat acordada amb una 
subvenció per un import 3.000,00 €, que es pagarà en dos terminis: un avançament 
del 50% durant l'any 2016 després de la signatura del present conveni i l'altre 50% 
un cop justificada la despesa. Com a justificant la Creu Roja aportarà documentació 
en concepte de partida d'estructura del personal tècnic.  
 
Tercer: La Creu Roja es compromet a: 
 
1. - Capacitar el voluntariat en els diferents àmbits perquè pugui desenvolupar 
correctament les tasques i projectes acordats, principalment en equipaments i 
formació. 
 
2. - Organitzar, realitzar i coordinar els següents projectes i activitats: 

 
A. PROJECTE "CANET ALIMENTS". 
 
B. Donar suport al programa ALFABETITZACIÓ de l'Escola d'adults, el qual és 

gestionat directament pel propi Ajuntament de Canet de Mar. 
Els / les voluntaris / es donen suport al mestre de les classes d'alfabetització de 
l'escola d'adults. 

 
C. Atenció a les demandes puntuals d'emergència social amb els recursos 

humans i materials que disposa l'entitat previ mutu acord. 
 
En el desenvolupament de les activitats i projectes que es duguin a terme en virtut 
d'aquest conveni, cadascuna de les parts signants serà responsable del compliment 
de la normativa reguladora de les dades de caràcter personal. 
 
Quart: És obligació de Creu Roja: 
 
 Aplicar estrictament la subvenció al fi objecte del conveni. 
 Fer constar la col·laboració o patrocini de l'Ajuntament en la publicitat dels actes 
 Facilitar la fiscalització de l'Ajuntament sobre el compliment dels fins. 
 Comunicar l'obtenció d'ajudes de tercers per a la mateixa finalitat. 
 Justificar documentalment la realització del fi públic. 
 Presentar La documentació requerida en el termini establert. 
 Complir les obligacions que es deriven de l'Ordenança Municipal de Subvencions. 
 
Cinquè: El termini de justificació de la subvenció serà el 31 de gener de 2017 en la 
forma següent: 
a) Una memòria detallada de l'activitat duta a terme, que en cada cas d'esmentar els 
elements que permetin comptabilitzar un major o menor grau de realització, d'acord 
amb els termes de la sol·licitud, sempre fetes dins del període a què 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. 
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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, si escau, de la data de 
pagament. En el cas que la subvenció s'atorgui d'acord amb un pressupost, 
s'indicaran les desviacions que hi ha hagut. 
 
d) Les factures corresponents a les despeses derivades de l'activitat, ajustades al 
pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades dintre del període 
corresponent al seu exercici. Les factures que justifiquin l'import subvencionat 
hauran de reunir els requisits següents: 
 
- Seran originals. 
- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció. 
- Faran referència a despeses generades per l'activitat objecte de subvenció. 
- Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els següents. 
- Identificació clara del beneficiari (nom i NIF). 
- Identificació NIF del proveïdor. 
- 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 en el preu, que 
consti "IVA inclòs". 
- Retenció en concepte d'IRPF en el cas de serveis professionals 
 
No obstant el que estableix l'apartat anterior, serà suficient la presentació de tiquets 
o vals en els següents casos: 
 
- Vendes al detall. 
- Transport de persones. 
- Serveis d'hostaleria i restauració. 
- Subministrament de begudes i comestibles. 
- Revelat de fotografies. 
 
Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són :. 
 
Nombre 
NIF de l'emissor. 
Tipus de gravamen o expressió "IVA inclòs". 
Contraprestació total. 
 
e) La liquidació econòmica de l'activitat. 
 
f) Una certificació del Secretari de l'entitat subvencionada que acrediti la justificació 
de l'aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual va ser concedida. 
 
g) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat 
subvencionada amb indicació de l'import i la procedència 
 
Sisè: L'Ajuntament de Canet de Mar i la Creu Roja vetllaran pel bon funcionament 
dels projectes i el seguiment d'aquest conveni. Per a tal fi constituiran una comissió 
paritària de seguiment integrada  
 
• Per part de l'Ajuntament: 

- L'Alcalde o persona en qui delegui. 
- Regidor de  Benestar Social o persona en qui delegui. 
- Tècnic 

• Per part de la Creu Roja: 
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-President / Delegat de l'Assemblea Comarcal de Creu Roja a Maresme 
- Centre o persona en qui delegui. 
- Referent Tècnic / Coordinador Comarcal 

 
Ambdues parts reconeixen aquesta Comissió com a vàlida per a realitzar les funcions 
de seguiment, coordinació i control, així com per resoldre qualsevol controvèrsia que 
pogués sorgir tant en la interpretació com l'aplicació del present conveni. 
 
Setè: La vigència del present conveni serà fins al 31 desembre 2016. Per resoldre 
qualsevol qüestió, incidència o controvèrsia que es derivi de la interpretació i 
execució del present conveni, i que no pugui resoldre la Comissió paritària, ambdues 
parts se sotmeten de manera explícita a la jurisdicció i tribunals de Barcelona, amb 
renúncia explicitada en el seu propi fur, si és que disposen d'un. 
 
Vuitè: D'acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la subvenció 
a què es refereix aquest acord, és lliurament revocable i reduïble en tot moment. No 
genera cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es pot 
al·legar com a precedent. 
En el cas que una de les parts no vulgui donar continuïtat a aquesta col·laboració ha 
de fer constar per escrit a l'altra part abans de la finalització del conveni vigent. 

 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa, per l’import de 3.000,00 € amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 40 23100 48028 corresponent a l’exercici 2016, 
d’acord amb la retenció de crèdit número 1431. 
 
TERCER.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a l’entitat Creu Roja Maresme Centre. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquets acords a la Intervenció i la Tresoreria municipals, per 
tal que, una vegada s’hagi signat el conveni, procedeixin a efectuar una bestreta 
per import de 1.500,00 €, corresponent al 50% de l’import de la subvenció 
atorgada. 
 
16.4.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB GEA XXI, EN 
EL MARC DE LA SUBVENCIÓ DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL PER A 
L’ANY 2016. 
 
Atès que la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local i Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, regulen, entre les tècniques de participació ciutadana, 
que el deure de les corporacions locals és afavorir el desenvolupament de les 
associacions per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns. 
 
Atès que la normativa esmentada assenyala que les corporacions locals hauran de 
facilitar la utilització de mitjans públics i l’accés a ajudes econòmiques per poder 
dur a terme les activitats d’aquestes entitats. 
 
Que entre els fins estatutaris de l’Associació d’ajut humanitari GEA XXI figura la 
promoció i la col·laboració d’accions de benestar social de serveis assistencials i 
socials, amb especial atenció a col·lectius o a persones amb dificultats per a la 
seva integració social. 
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Atès que GEA XXI és una entitat idònia per contribuir al desenvolupament de la 
política social de les corporacions locals. 
 
Atès que entre l’Ajuntament de Canet de Mar i GEA XXI hi ha un interès mutu de 
coordinar-se per dur a terme activitats de caràcter social. 
 
Atès que GEA XXI també està disposada a col·laborar amb l’Ajuntament de Canet 
de Mar a fer activitats complementàries a les competències pròpies locals. 
 
Vist l’informe emès per l’interventor municipal, en data 28 de desembre de 2016, 
que consta a l’expedient. 
 
Vist el conveni de col·laboració a signar entre GEA XXI i l’Ajuntament de Canet de 
Mar per a l’any 2016 
 
Vist allò que es desprèn dels articles 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions i el 65 del Reglament de la Llei general de subvencions, 
aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol 
 
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, Gent Gran i Règim Intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar amb GEA XXI, amb NIF 
XXXXXXX, en el marc de la subvenció nominativa per a l’any 2016, el qual es 
transcriu a continuació: 
 

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i GEA XXI, per 
a l’any 2016 
 
REUNITS 
 
D’una part la Il·lustríssima Sra. Blanca Arbell i Brugarola, en qualitat d’alcaldessa de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, assistida per la secretària de la corporació Sra. Núria 
Mompel Tusell, com a assessora legal preceptiva segons allò que disposa l’article 
92.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril. 
 
I d’altra part el Sr. Tomàs Jover Noguera, en qualitat de president de l’Associació 
d’ajut humanitari GEA XXI (a partir d’ara GEA XXI), amb domicili a Canet de Mar. 
 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
conveni. 
 
EXPOSEN 
 
Que GEA XXI és una entitat local constituïda l’any 2002, i que desenvolupa tasques 
d’ajut a entitats de caire humanitari mitjançant aportacions econòmiques. 
 
Que en el Ple del Consell de Cooperació del dia 27 d’Octubre del 2016 es va decidir 
que la quantitat que l’Ajuntament té per cooperació fos gestionada aquest 2016 per 
GEA XXI. 
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Que el mateix plenari decidirà cada any el projecte on aniran destinats aquests fons. 
 
Que l’Ajuntament de Canet de Mar atorga subvencions encaminades al foment 
d’activitats d’utilitat o interès social o a la promoció d’un fi públic en l’àmbit de 
cooperació internacional, d’acord amb l’establert per l’Ordenança municipal de 
subvencions, de data 12 de maig de 2004 i la corresponent Llei 38/2003 general de 
subvencions. 
 
Que les esmentades línies de treball de GEA XXI poden ser considerades de “fi 
públic” i, per tant, subvencionades per l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Que el pressupost vigent de la corporació per a l’exercici 2016 té consignada la 
quantitat de 4.500,00 € en concepte de subvenció per a la cooperació internacional, 
amb càrrec a la partida 40 23100 49000. 
 
Vist això, d’acord amb l’article 7a de l’ordenança municipal que regula les bases per a 
la concessió de subvencions, aquesta subvenció pot concedir-se directament i es 
canalitzarà a través d’un conveni de col·laboració. 
 
Per la qual cosa, ambdues parts acorden el present conveni de col·laboració de 
conformitat amb les següents 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- L’Ajuntament de Canet de Mar i GEA XXI comparteixen, entre d’altres, 
l’objectiu de desenvolupar activitats de cooperació de manera conjunta, com poden 
ser: 
 
- L’Ajuntament de Canet va voler crear el Consell de Cooperació Municipal per tal que 
aquest estudiés i valorés els projectes de cooperació internacional i escollir cada any 
el que seria més idoni depenent de les necessitats existents. 
- Que el Consell de Cooperació ha triat l’entitat GEA XXI per tal que tramiti i gestioni 
la subvenció d’aquest any 2016, a través d’activitats i campanyes de sensibilització 
del projecte donat que és una entitat que tradicionalment ja ha treballat sempre amb 
temes de cooperació. 
- Que el projecte escollit ha estat “Desnutrició Infantil i Malària al Níger ” de Metges 
sense Fronteres. 
- Que la subvenció que l’Ajuntament destinarà a aquest projecte serà de 4.500€ 
 
SEGONA.- Per a la concreció i desenvolupament d’aquestes activitats, GEA XXI 
s’haurà de coordinar amb el Consell de Cooperació municipal. 
 
TERCERA.- Tot i que l’Ajuntament de Canet de Mar i GEA XXI han acordat treballar 
en aquesta activitat social conjuntament, el projecte que l’Ajuntament subvencionarà 
serà el que s’hagi decidit al plenari del Consell de Cooperació. 
 
QUARTA.- GEA XXI declara complir els següents requisits necessaris per a l’obtenció 
de subvencions i autoritza a l’Ajuntament de Canet de Mar a comprovar-ho i obtenir 
els certificats corresponents: 
 
a) Haver presentant les autoliquidacions corresponents per l’impost sobre la renda de 
les persones físiques o l’impost sobre societats. 
 
b) Haver presentat les autoliquidacions i la declaració resum anual corresponents a 
les obligacions tributàries de dur a terme pagaments a compte. 
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c) Haver presentat les autoliquidacions, la declaració resum anual i, si s’escau, les 
declaracions recapitulatives d’operacions intracomunitàries de l’impost sobre el valor 
afegit. 
 
d) Haver presentat les declaracions exigides amb caràcter general en compliment de 
l’obligació de subministrament d’informació regulada en els articles 93 i 94 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, durant el període en què resultin 
exigibles d’acord amb l’article 70 de la Llei abans esmentada. 
 
e) No mantenir amb l’Estat deutes o sancions tributàries en període executiu, llevat 
que es tracti de deutes o sancions tributàries que es trobin ajornades, fraccionades o 
l’execució de les quals estigui suspesa. 
 
f) No tenir pendents d’ingrés responsabilitats civils derivades de delicte contra la 
Hisenda Pública declarades per sentència ferma. 
 
CINQUENA.- L’Ajuntament de Canet de Mar col·laborarà durant l’any 2016 al 
finançament d’aquestes activitats de “fi públic” amb una subvenció per un import de 
4.500,00 €, que s’imputaran a l’aplicació pressupostària 40 23100 49000 
 
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions que pugui rebre l’entitat, 
per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o 
privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, sempre i quan 
la suma de les subvencions rebudes no superi el cost total del projecte objecte 
d’aquest conveni. 
 
La forma de pagament serà, donat el caràcter de la subvenció que s’ha de transferir 
a l’entitat receptora en aquest cas “Metges Sense Fronteres” es farà un únic 
pagament a la signatura del conveni. 
 
Com a justificant, GEA XXI aportarà les factures corresponents a les activitats de 
l’entitat GEA XXI, i l’ingrés a l’entitat pel projecte decidit l’any 2016. La subvenció en 
cap cas excedirà del 100% del cost del fi públic 
 
SISENA.- És obligació de GEA XXI: 
 
- Aplicar estrictament la subvenció al fi objecte del conveni 
- Fer constar la col·laboració o patrocini de l’Ajuntament en la publicitat dels actes. 
- Facilitar la fiscalització de l’Ajuntament sobre el compliment dels fins. 
- Comunicar l’obtenció d’ajuts de tercers per a la mateixa finalitat. 
- Justificar documentalment la realització del fi públic. 
- Presentar la documentació requerida dins el termini establert. 
- Complir les obligacions que es deriven de l’Ordenança Municipal de Subvencions. 
 
SETENA.- El termini de justificació de la subvenció serà el 31 de gener de 2017 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 fetes 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 les activitats i 
campanyes de sensibilització realitzada amb l’objectiu de recollir diners per el 
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projecte, amb identificació del creditor i del document, el seu import, data d’emissió 
i, en el seu cas, de la data de pagament. 
 
El comprovant de l’ingrés econòmic final realitzat a Metges Sense Fronteres. 
 
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’establert en l’apartat anterior, serà suficient la presentació de tiquets o 
vals en els casos següents: 
 

- Vendes al menor 
- Transport de persones 
- Serveis d’hosteleria i restauració 
- Subministrament de begudes i comestibles 
- Revelat de fotografies 
 
Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són 
 
- Número 
- NIF de l’emissor 
- Tipus de gravamen o expressió “IVA inclòs” 
- Contraprestació total. 

 
e) 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. 
 
VUITENA.- La vigència del present conveni serà tot l’any 2016. 
 
NOVENA.- L’Ajuntament de Canet de Mar i GEA XXI vetllaran pel bon funcionament i 
el seguiment d’aquest conveni. Per a tal fi constituiran una comissió paritària de 
seguiment, integrada per la regidora delegada de Benestar social i gent gran i Règim 
intern, o persona en qui delegui, i la Cap d’Àrea de Serveis Socials, per part de 
l’ajuntament i el president de GEA XXI o persona en qui delegui. 
 
DESENA – D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la 
subvenció a la que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i reduïble en tot 
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moment. No genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no 
es pot al·legar com a precedent. 

 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa, per l’import de 4.500,00 € amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 40 23100 49000 corresponent a l’exercici 2016, 
d’acord amb la retenció de crèdit número 1433. 
 
TERCER.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a l’entitat GEA XXI 
 
CINQUÈ.- Notificar aquets acords a la Intervenció i la Tresoreria municipals, per 
tal que, una vegada s’hagi signat el conveni, procedeixin a efectuar un únic 
pagament de 4.500,00 €, corresponent al 100% de l’import de la subvenció 
atorgada. 
 
16.5.- APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA PER LA ENTITAT 
CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ, REPRESENTAT PER GEA XXI.  
  
RELACIÓ DE FETS 
 
Primer.- El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 27 de desembre de 
2014, va aprovar definitivament el pressupost municipal per l’exercici 2015, 
incloent entre d’altres la següent subvencions, l’entitat Consell Municipal de 
Cooperació, representat per GEAXXI. 
 
Segon.- En data 23 de desembre de 2015, la Junta de Govern aprova acordà el 
conveni de col·laboració amb GEAXXI el següent detall: 

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

a) Memòria explicativa del desenvolupament de les activitats. 
b) Justificació econòmica que es composarà dels següents documents: 

 
 Relació de les despeses amb identificació del proveïdor, descripció 

del servei o activitat, import i data de la factura. 
 Factures originals 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 corresponents amb indicació d’altres ajuts, 
ingressos o aportació amb especificació de la quantia i procedència. 

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

 
Tercer.- En les dates que es transcriuen a continuació la entitat va presentar per 
registre d’entrada d’aquest ajuntament la documentació acreditativa de la 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  Import atorgat 
GEAXXI   Ajut humanitari 4.500,00 € 
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subvenció atorgada: 
 
Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  Import 

atorgat 
Data 

Registre Entrada 

GEAXXI  Ajut humanitari 4.500,00 
€ 

2016/3333 
02-06-2016 

 
Quart.- Vist l'informe emès per la coordinadora de Benestar Social, de data 27 de 
juny de 2016, que es transcriu a continuació: 
 

“ÀREA DE BENESTAR SOCIAL 
JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS NOMINATIVES A ENTITATS 
 
Núria Gibert Llobet, coordinadora 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 2015 corresponent a l’Àrea de Benestar Social,  

 
INFORMO 

 
Que l’Ajuntament de Canet de Mar, en virtut del Decret de l’Alcaldia núm. 621/2012, 
de 22 de maig, va resoldre subscriure un conveni i aprovar les despeses amb càrrec 
a les partides del pressupost ordinari per a l’any 2012, en concepte de subvencions 
nominatives, amb cadascuna de les entitats següents: 
 

PARTIDA ENTITAT OBJECTE DE LA 
SUBVENCIÓ 

SUBVENCIÓ R.C. 

40-23100-49001 Consell de Cooperació Gea XXI 
Activitats pels 
refugiats en ruta 

4.500,00 € 12649 
 

 
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 23 de desembre de 2015, 
va aprovar els convenis de col·laboració amb la esmentada entitat. 
 
Que GEA XXI és una entitat constituïda l’any 2002 i que desenvolupa tasques d’ajut a 
entitats de caire humanitari mitjançant aportacions econòmiques. 
 
Que el Ple del Consell de Cooperació del dia 9 d’octubre del 2015 es va decidir que la 
quantitat que l’Ajuntament té per cooperació fos gestionada aquest 2015 per GEA 
XXI. 
 
Que el mateix plenari decidirà cada any el projecte on aniran destinats aquests fons. 
 
Que pel que fa a la justificació, la entitat ha presentat la documentació  segons 
models facilitats per l’Ajuntament: 
 
Entitat Registre Documentació 
GEA XXI 

2016/3333 
02/06/2016 

 

 
Memòria general justificativa de l’activitat 
Relació de transferències fetes a MSF com a justificació de les despeses 
subvencionables 
 

 
Conclusió 
 
Considero acreditat a nivell tècnic el fi públic pel qual es van atorgar la esmentada 
subvenció: 
 
Donat que es va subscriure un conveni de col·laboració amb GEA XXI com a entitat 
representant del Consell de Cooperació, que abasta molts serveis i/o activitats, he 
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considerat adient sol·licitar que justifiquin només l’actuació que es va acordar en el 
darrer plenari del Consell de Cooperació de data 9 d’octubre de 2015. 
 
Aquest és el meu informe que dono i signo a Canet de Mar a 27 de juny de 2016.” 

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

“Lluís Viñas Peitabí, Interventor de l'Ajuntament de Canet de Mar, d'acord amb allò 
previst en l'article 214 del Text refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat pel RDLeg. 
2/2004, de 5 de març, té a bé emetre el següent: 
 
INFORME NÚM. 160/2016 
 
ASSUMPTE: Justificació subvenció nominativa 2015 – GEAXXI 
 
I.-RELACIÓ DE FETS 
 
S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia la següent proposta d'acord per la Junta 
de Govern Local, amb la següent part resolutiva: 
 
«PRIMER.- Donar per correctament justificat els següent import corresponent a la 
subvenció nominativa exercici 2015 del  programa de Benestar Social, atorgada per 
acord de Junta de Govern de 23 de desembre de 2015: 
 
Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  Import atorgat 
GAEXXI  Ajut humanitari 4.500,00 € 
 
SEGON.- Notificar el present acord a l’entitat beneficiària de la subvenció atorgada, 
així com al departament de Benestar Social, Intervenció i Tresoreria. 
 
Tanmateix, la Junta de Govern decidirà.» 
 
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
A) Amb caràcter general: 
 
 Text refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 

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

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

 Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
B) Amb caràcter específic: 
 
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local. 
 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 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 
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o qualsevol altre anàleg de l'Ajuntament de Canet de Mar, aprovada pel Ple en 
data 25 de març de 2004. 

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

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

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

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

 
SEGON.- Addicionalment a l’anterior, es comproven aquells aspectes que es recullen 
en l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, Fiscalització de Requisits 
Bàsics, en tot allò que sigui anàleg a la dimensió de l’Ajuntament. 
 
IV. ASPECTES FISCALITZATS 
 
4.1. Aspectes generals 
 
Primer.- Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat i suficient a 
la naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contraure. S'entendrà que el 
crèdit és adequat quan financi obligacions a contraure o nascudes i no prescrites a 
càrrec de l'Ajuntament o de l'Organisme Autònom, complint els requisits i regles 
pressupostàries de temporalitat, especialitat i especificació regulades en els articles 
163, 167 i 172 TRLHL i 24 i ss del RD 500/1990, de 20 d’abril. No aplicable en 
aquesta fase. 
 
Segon.- En els casos en què es tracti de contraure compromís de despeses de 
caràcter plurianual, que es compleixi allò preceptuat a l'article 174 del Text Refós de 
la Reguladora de les Hisendes Locals. No aplicable en aquest expedient. 
 
Tercer.- Que les despeses o obligacions es proposen a l'òrgan competent per a 
l'aprovació, compromís de la despesa o reconeixement de l'obligació.  
Segons estableix l'article 185 del TRLHL:  
 
«1.-Dins de l'import dels crèdits autoritzats en els pressupostos correspondrà 
l'autorització i disposició de les despeses al president o al Ple de l'entitat d'acord amb 
l'atribució de competències que estableixi la normativa vigent. 2. Correspondrà al 
president de la corporació el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades 
de compromisos de despeses legalment adquirits. 3. Les facultats a que es refereixen 
els apartats anteriors es podran desconcentrar o delegar en els termes previstos per 
l'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, que s'hauran de recollir per cada exercici, 
en les bases d'execució del pressupost.» 
 
Les Bases d'execució del pressupost per l'exercici vigent regulen la liquidació i 
pagament de les subvencions en la seva base 32: 
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«Les subvencions concedides seran pagades una vegada hagi estat justificat la 
despesa realitzada, objecte de la subvenció, amb els documents necessaris. 
[...]» 
 
Per la seva banda, l'Ordenança municipal de subvencions estableix que la Junta de 
Govern Local és òrgan competent per aprovar la convocatòria de les subvencions en 
règim de concurrència (article 12.1), així com per ordenar i resoldre el procediment 
d'atorgament (article 17.1), i si bé no atribueix a aquest òrgan expressament la 
competència per aprovar la liquidació de les subvencions atorgades, cal entendre que 
aquestes es deriven del caràcter d'òrgan concedent. 
 
Així mateix, quant al reintegrament de subvencions, l'article 41.1 de la Llei 38/2013, 
de 17 de novembre, general de subvencions, estableix que la incoació del 
procediment correspon a l'òrgan concedent de les subvencions, que en aquest cas és 
la Junta de Govern. 
 
Quart.- En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses amb 
finançament afectat, es comprovarà que els recursos que els financen són executius, 
acreditant-se amb l’efectiva materialització de l’ingrés o l’existència de documents 
fefaents que acreditin la seva efectivitat, d’acord amb allò previst en l’article 173.6 
TRLHL. No aplicable en aquest expedient. 
 
Cinquè.- Que els expedients de compromís de despesa responen a despeses 
aprovades i, en el seu cas, fiscalitzades favorablement, i que l'import de les despeses 
que es proposada disposar no supera l'import de la despesa autoritzada. No aplicable 
en aquesta fase. 
 
Sisè.- Que els expedients de reconeixement d'obligacions responen a despeses 
aprovades i compromeses, i en el seu cas, fiscalitzades favorablement.  
 
Segons consta en l'expedient, la Junta de Govern de 23 de desembre de 2015 va 
aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat GEA XXI. 
 
No consta informe de fiscalització de l’interventor, ni diligència d’intervengut i 
conforme. 
 
Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que 
aquesta s’hagi produït i que sigui favorable.  
 
La proposta d'acord de liquidació de les subvencions i incoació de procediment de 
reintegrament NO és coincident amb el resultat de la revisió efectuada pels serveis 
econòmics. 
 
En particular, els serveis d’intervenció han formulat les següents observacions: 

 
Nom 
Entitat NIF 

Documentació 
Observacions 

1 2 3 4 5 6 

GEAXXI  X √ X X X X 

- No presenten relació de despeses 
- Pel que fa als ingressos, no s¡ ha disposat de la 
informació per a l'anàlisi dels mateixos, i per tant 
no es possible verificar el compliment de l'art.19.3 
de la Llei de general de subvencions. 
- No presenten cap original de la publicitat de l'acte 
amb esment de la col·laboració de l'ajuntament de 
Canet. 
-Presenten la justificació fora de termini.  
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(1) Certificat del president de l’entitat acreditatiu de l’aplicació de la subvenció a la finalitat 
adequada. 
(2) Memòria detallada de l’activitat; (3) Relació classificada de les despeses; (4) Factures 
originals de les despeses derivades de l’activitat.; (5) Relació d’altres ingressos o subvencions 
que hagin cofinançat l’activitat amb indicació de l’import i procedència; (6) Exemplar original de 
la publicitat de l’acte amb esment de la col·laboració de l’ajuntament de Canet. 

 
4.2.-Aspectes específics 
 
Segons Acord del Consell de Ministres de 31 de maig de 2008, els extrems 
addicionals de comprovació en la fase de reconeixement de l'obligació per expedients 
de subvencions i ajudes públiques als que resulti d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, són els següents: 
 
Primer.- Per aquelles subvencions en les que la seva normativa reguladora prevegi 
que els beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència d'aquestes 
garanties. No aplicable en aquesta fase, entenem que aquest és un extrem de 
comprovació en el moment d'acordar el pagament de bestretes. 
 
Segon.- En cas de realitzar-se pagaments a compte, que estiguin previstos en la 
normativa reguladora de la subvenció. No aplicable en aquesta fase, entenem que 
aquest és un extrem de comprovació en el moment d'acordar el pagament de 
bestretes. 
 
Tercer.- Acreditació en la forma establerta en la normativa reguladora de la 
subvenció, que el beneficiari es troba al corrent d'obligacions tributàries i davant la 
Seguretat Social i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament. 
 
L'article 88, apartat 4t del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, estableix: 
 
«4. A los efectos previstos en el artículo 34.5 de la Ley General de Subvenciones 
[procediment de despesa i pagament de les subvencions], la valoración del 
cumplimiento por el beneficiario de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social y de que no es deudor por resolución de procedencia de reintegro, 
así como su forma de acreditación, se efectuará en los mismos términos previstos en 
la Sección 3.ª del Capítulo III del Título Preliminar de este Reglamento sobre 
requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora. // No 
será necesario aportar nueva certificación si la aportada en la solicitud de concesión 
no ha rebasado el plazo de seis meses de validez. 
 
Quant al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, el 
Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, regula en els seus articles 22.1 que l'acreditació del compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat, amb caràcter general, es realitzarà 
mitjançant l'expedició de certificació, llevat que el beneficiari o l'entitat col·laboradora 
no estiguin obligats a presentar les declaracions o els documents als que es 
refereixen aquestes obligacions. Sense perjudici de l'anterior, l'article 24 RLGS regula 
els supòsits en què la presentació de declaració responsable substituirà a les 
certificacions. 
 
Atès que han transcorregut més de sis mesos des de l'aportació de documentació, 
s'ha comprovat novament, en base a l'autorització conferida, que les entitats a les 
quals es proposa pagar la liquidació de la subvenció 2015 estan al corrent de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social en data 30 de novembre de 
2016. 
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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.» 
 
Quart.- Que s'acompanya certificació a que es refereix l'article 88.3 del Reglament 
de la Llei General de Subvencions, expedida por l'òrgan encarregat del seguiment de 
la subvenció. 
 
D'acord amb aquest precepte, «[...], s'haurà d'incorporar a l'expedient que es tramiti 
per al pagament total o parcial de la subvenció, certificació expedida per l'òrgan 
encarregat del seguiment d'aquella, en la que quede de manifest: 
 
a) la justificació parcial o total de la mateixa, segons es contempli o no la possibilitat 
de efectuar pagos fraccionats, quan se tracti de subvencions de pagament posterior; 
b) que no ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del reintegrament 
de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa per alguna de les 
causes previstes en l'article 37 de la Llei General de Subvencions; 
c) que no ha estat acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a mesura 
cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats pendents 
d'abonar al beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la mateixa subvenció.» 
 
En l'expedient consta informe de la coordinadora dels serveis socials: 

 
«Núria Gibert Llobet, coordinadora 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 2015 corresponent a l’Àrea de Benestar Social,  
  
INFORMO 
  
Que l’Ajuntament de Canet de Mar, en virtut del Decret de l’Alcaldia núm. 621/2012, de 22 
de maig, va resoldre subscriure un conveni i aprovar les despeses amb càrrec a les partides 
del pressupost ordinari per a l’any 2012, en concepte de subvencions nominatives, amb 
cadascuna de les entitats següents: 
  
PARTIDA ENTITAT OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ SUBVENCIÓ R.C. 
40-23100-49001 Consell de 

Cooperació 
Gea XXI 

Activitats pels refugiats en ruta 
4.500,00 12649 

  

  
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 23 de desembre de 2015, va 
aprovar els convenis de col·laboració amb la esmentada entitat. 
 
Que GEA XXI és una entitat constituïda l’any 2002 i que desenvolupa tasques d’ajut a 
entitats de caire humanitari mitjançant aportacions econòmiques. 
 
Que el Ple del Consell de Cooperació del dia 9 d’octubre del 2015 es va decidir que la 
quantitat que l’Ajuntament té per cooperació fos gestionada aquest 2015 per GEA XXI. 
 
Que el mateix plenari decidirà cada any el projecte on aniran destinats aquests fons. 
 
Que pel que fa a la justificació, la entitat ha presentat la documentació  segons models 
facilitats per l’Ajuntament: 
 

Entitat Registre Documentació 
GEA XXI 2016/3333 

02/06/2016 
  

Memòria general justificativa de l’activitat 
Relació de transferències fetes a MSF com a 
justificació de les despeses subvencionables 
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Conclusió 
  
Considero acreditat a nivell tècnic el fi públic pel qual es van atorgar la esmentada 
subvenció: 
  
Donat que es va subscriure un conveni de col·laboració amb GEA XXI com a entitat 
representant del Consell de Cooperació, que abasta molts serveis i/o activitats, he 
considerat adient sol·licitar que justifiquin només l’actuació que es va acordar en el darrer 
plenari del Consell de Cooperació de data 9 d’octubre de 2015.» 

 
L'informe no conté tots els extrems assenyalats en l'article 88.3 del RLGS. 
 
Cinquè.- Si s'escau, acreditació, en la forma prevista en l'article 58.Dos de la Llei 
39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals del Estat per l'any 2011, de 
que els beneficiaris de préstecs i bestretes es troben al corrent del pagament de les 
obligacions de reemborsament de qualsevol altres préstecs o bestretes concedits 
anteriorment amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat. No aplicable. 
 
V.- OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES 
 
1.- Aquest òrgan interventor no té constància que la corporació hagi aprovat un Pla 
estratègic de subvencions, en els termes previstos en l'article 8.1 de la LGS, articles 
10 a 15 del RLGS i article 10 de l'Ordenança municipal, instrument de planificació 
que es configura com a requisit previ de l'atorgament de subvencions. 
 
VI.- CONCLUSIONS 
 
S’informa DESFAVORABLEMENT la tramitació de l’expedient amb OBJECCIÓ FISCAL 
suspensiva, pels compliments assenyalats en els apartat IV, d’acord amb allò previst 
en l’article 216.2.c del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat per RDLeg. 
2/2004, de 5 de març. 
 
Correspon a l’Alcalde/ssa-President/a la resolució de discrepància, d’acord amb 
l’article 217.1 del TRLHL. 
 
Tot això, sense perjudici de les facultats en matèria de control financer que té 
atribuïdes la Intervenció d'acord amb l'article 220 del TRLHL i els articles 44 a 51 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.” 

 
Vist allò que disposen els articles 29 a 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, quant a la justificació de les subvencions¡, i el Títol II del 
Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol, 
 
Vist allò que disposen els articles 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, quant al reintegrament de subvencions, els articles 91 i 
ss. del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, l'article 82 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada 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 exercici 2015 del  programa de Benestar Social, atorgada 
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per acord de Junta de Govern de 23 de desembre de 2015: 
 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  Import atorgat 

GAEXXI  Ajut humanitari 4.500,00 € 

 
SEGON.- Notificar el present acord a l’entitat beneficiària de la subvenció 
atorgada, així com al departament de Benestar Social, Intervenció i Tresoreria. 
 
16.6.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
MANTENIMENT D’APARELLS ELEVADORS DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 9 de novembre de 
2016, va resoldre incoar expedient per a la contractació de la prestació del servei 
de manteniment d’aparells elevadors de l’Ajuntament de Canet de Mar, essent el 
tipus de licitació el següent, IVA exclòs: 
 

Lot 1. Aparells elevadors amb velocitat menor o igual a 0,15 m/s: 
 
Preu unitari: 60 €/quadrimestre 
 
Essent el volum màxim de facturació per a cada any serà de 720,00 euros, 
IVA exclòs. 
 
Lot 2. Aparells elevadors amb velocitat superior a 0,15 m/s: 
 
Preu unitaris: 
 

- 2 parades .................................................................. 65,00 €/mes 
- 3 parades .................................................................. 65,00 €/mes 

 
Essent el volum màxim de facturació per a cada any de 3.900,00 €, IVA 
exclòs. 

 
Atès que segons consta al certificat emès per la secretària de la corporació en 
data 29 de novembre de 2016, durant el termini de presentació d’ofertes, s’han 
presentat les proposicions següents: 
 

1. Cruxent-Edelma, SL 
2. Kone Elevadores, SA 
3. Teresa Puigvert Martí 
4. Orona, S.Coop 
5. ThyssenKrupp Elevadores, SLU 

 
Atès que en data 29 de novembre de 2016, la Mesa de contractació va efectuar 
l’obertura dels sobres B presentats en el procediment obert, en els termes 
següents: 
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“ACTA D’OBERTURA I VALORACIÓ DELS SOBRES B EN EL PROCEDIMENT 
OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT 
D’APARELLS ELEVADORS DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
Amb caràcter previ s’ha aixecat acta de qualificació prèvia de la documentació 
administrativa presentada per tots els licitadors en el procediment obert per a la 
contractació del servei de manteniment d’aparells elevadors de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
Lloc:                  Despatx annex a l’Alcaldia  
Data:                 29/11/2016 
Horari:               12.30 h. 
Hi assisteixen:  Raquel Serra Lerga, presidenta de la Mesa per delegació de 

l’alcaldessa 
  Sílvia Amatller Micola, enginyera municipal 

 Lluís Viñas Peitabí, interventor 
 Núria Mompel i Tusell, secretària 

Cristina Cabruja i Sagré, que actua com a secretària de la Mesa de 
Contractació 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Objecte de la sessió és l’obertura i valoració del sobre B: “Proposició econòmica i 
documentació tècnica relativa als criteris avaluables de forma automàtica per a la 
contractació del servei de conservació i manteniment dels aparells elevadors dels 
edificis de l’Ajuntament de Canet de Mar". 
 
2. Constituïda la Mesa la presidenta comunica als presents que de l’acta de 
qualificació de la documentació administrativa presentada per tots els licitadors, se’n 
desprèn que, tots ells han aportat la documentació exigida pel PCAP. 
 
3. La presidenta de la Mesa obre el sobre del primer licitador presentat, d’acord amb 
la data de presentació que consta al llibre de pliques, i continua pels successius en 
nombre de 5, i en l’ordre següent: 
 

 LICITADOR Lot 1 Lot 2 
1 Cruxent-Edelma, SL X X 
2 Kone Elevadores, SA X X 
3 Teresa Puigvert Martí X  
4 Orona, S.Coop X X 
5 ThyssenKrupp Elevadores, SLU X X 

 
4. Seguidament la presidenta de la Mesa procedeix a l’obertura dels sobres B, 
començant pel del primer licitador presentat, d’acord amb la data de presentació que 
consta al llibre de pliques, i continua pels successius en nombre de , i en l’ordre 
següent: 
 
Lot 1 
 
 LICITADOR Preu/u Bossa 

Econòmica 
Inspeccions 

Reglamentàries 
1 Cruxent-Edelma, SL 56 € 224 € SI 
2 Kone Elevadores, SA 10,5 € 600 € SI 
3 Teresa Puigvert Martí 55 € 0 € NO 
4 Orona, S.Coop 50 € 200 € SI 
5 ThyssenKrupp 

Elevadores, SLU 
58,6 € 0 € NO 
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Lot 2 
 
 LICITADOR Preu/u Bossa 

Econòmica 
Inspeccions 

Reglamentàries 
  2 parades 3 parades  
1 Cruxent-Edelma, SL 48 € 52 € 250 € SI 
2 Kone Elevadores, SA 41 € 41 € 1200 € SI 
3 Orona, S.Coop 50 € 50 € 1200 € SI 
4 ThyssenKrupp 

Elevadores, SLU 
48,49 € 48,49 € 500 € NO 

 
5. A continuació i donat que s’observa que l’oferta presentada en el lot 1 per 
l’empresa Kone Elevadores, SA, està incursa en presumpció de temeritat, la Mesa de 
Contractació acorda, per unanimitat, atorgar un termini de 5 dies hàbils al licitador 
esmentat per tal que pugui dissipar la presumpció de temeritat. 
 
6. Seguidament la Mesa procedeix a efectuar la corresponent valoració de cadascuna 
de les ofertes del lot 2 tenint en compte el criteri de valoració previst a la clàusula 
XII del PCAP, en els termes següents: 
 
Lot 2 
 
a) Oferta econòmica: fins a 60 punts. Es valorarà la baixa que oferti el licitador 
respecte els preus unitaris màxims de licitació indicats en el present plec d’acord amb 
el següent criteri: 
 
 Aparells 2 parades 
 

- Puntuació màxima: 36 punts 
- 0 punts si no es presenta baixa 
- Les ofertes es puntuaran d’acord amb la següent fórmula:  

                          

Puntuació = 
36 . 

[Lic] – [Oferta] 
[Lic] – 
(Import_més_baix:[Baixa]o[BS])  

 
[Lic] : Preu unitari de licitació 
[Baixa] : Oferta més baixa 
[BS]: Baixa significativa (95% del preu de licitació) 
[Oferta] : Oferta a valorar 
 
 Aparells 3 parades 
 

- Puntuació màxima: 24 punts 
- 0 punts si no es presenta baixa 
- Les ofertes es puntuaran d’acord amb la següent fórmula:  

                
          

Puntuació = 
24 . 

[Lic] – [Oferta] 
[Lic] – 
(Import_més_baix:[Baixa]o[BS])  

 
[Lic] : Preu unitari de licitació 
[Baixa] : Oferta més baixa 
[BS]: Baixa significativa (95% del preu de licitació) 
[Oferta] : Oferta a valorar 
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b) Bossa pel manteniment correctiu i altres treballs, fins a 20 punts. El licitador 
presentarà una proposta de bossa econòmica anual per a dur a terme treballs de 
reparació o modificació de les instal·lacions dels aparells elevadors existents, ja sigui 
per l’aparició de noves normatives i/o legislació que impliqui la modificació de les 
instal·lacions dels aparells elevadors existents, o bé per reparacions que s’hagin de 
fer als aparells degut al desgast pel seu ús o bé per vandalisme. 
 
Aquestes feines les realitzaria l’adjudicatari a petició de l’Ajuntament, i prèvia 
aprovació, per part dels Serveis Tècnics Municipals, del corresponent pressupost. Els 
pressupostos presentats s’hauran d’ajustar als preus de mercat. 
 
Es considera la Millor oferta com la que ofereix una bossa econòmica anual més 
elevada. Es valorarà la bossa econòmica anual oferta d’acord amb la següent 
fórmula: 
 

Puntuació = 
20· 

[Millor oferta] 
[Oferta a 
valorar] 

 
c) Inspeccions periòdiques: 20 punts. Es valorarà amb la puntuació màxima que 
les empreses es facin càrrec de la sol·licitud i les despeses de les inspeccions 
periòdiques reglamentàries que siguin obligatòries, dels diferents aparells elevadors a 
través d’una entitat d’inspecció i control, durant la vigència del contracte i les 
possibles pròrrogues. S’inclou la seva tramitació i la facturació del servei. Les dades 
de les últimes inspeccions realitzades es poden veure en el llistat de l’annex I del 
present plec. Es valorarà en 0 punts si no es fan càrrec d’aquestes inspeccions o ho 
fan parcialment. 
 
 LICITADOR Preu/u Bossa 

Econòmica 
Inspeccions 

Reglamentàries 
  2 parades 3 parades   
1 Cruxent-Edelma, SL 25,5 13 12,5 20 
2 Kone Elevadores, SA 36 24 20 20 
3 Orona, S.Coop 22,5 15 20 20 
4 ThyssenKrupp 

Elevadores, SLU 
24,77 16,51 8,33 0 

 
Puntuació total lot 2 
 
 LICITADOR Punts 
1 Cruxent-Edelma, SL 71 
2 Kone Elevadores, SA 100 
4 Orona, S.Coop 77,5 
5 ThyssenKrupp Elevadores, SLU 49,61 

 
7. A la vista de l’anterior valoració, la mesa de contractació acorda per unanimitat 
elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del contracte per a la 
prestació del servei de conservació i manteniment dels aparells elevadors dels edificis 
de l’Ajuntament de Canet de Mar, a l’empresa Kone Elevadores, SA, atès que ha 
estat el licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
 
Essent les 13.02 hores es dóna per finalitzat el present acte, signant l’acta la 
presidenta, la secretària de la Mesa i els vocals de la Mesa.” 
 

Atès que en data 1 de desembre de 2016, la Mesa de Contractació es va reunir 
per tal d’efectuar una rectificació en un dels criteris de valoració corresponent al 
lot 2, el contingut literal de la qual és el següent: 
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“ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ EN RELACIÓ AL PROCEDIMENT 
OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT 
D’APARELLS ELEVADORS DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
Lloc:                  Despatx annex a l’Alcaldia  
Data:                 1/12/2016 
Horari:               12.35 h. 
Hi assisteixen:  Blanca Arbell Brugarola, presidenta de la Mesa per delegació de 

l’alcaldessa 
  Sílvia Amatller Micola, enginyera municipal 

 Lluís Viñas Peitabí, interventor 
 Núria Mompel i Tusell, secretària 

Cristina Cabruja i Sagré, que actua com a secretària de la Mesa de 
Contractació 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Objecte de la sessió és la rectificació d’una errada aritmètica en la valoració 
efectuada per aquesta mesa en data 29 de novembre de 2016, en relació amb el 
següent criteri: 
 
- Bossa pel manteniment correctiu i altres treballs, fins a 20 punts. El licitador 
presentarà una proposta de bossa econòmica anual per a dur a terme treballs de 
reparació o modificació de les instal·lacions dels aparells elevadors existents, ja sigui 
per l’aparició de noves normatives i/o legislació que impliqui la modificació de les 
instal·lacions dels aparells elevadors existents, o bé per reparacions que s’hagin de 
fer als aparells degut al desgast pel seu ús o bé per vandalisme. 
 
Aquestes feines les realitzaria l’adjudicatari a petició de l’Ajuntament, i prèvia 
aprovació, per part dels Serveis Tècnics Municipals, del corresponent pressupost. Els 
pressupostos presentats s’hauran d’ajustar als preus de mercat. 
 
Es considera la Millor oferta com la que ofereix una bossa econòmica anual més 
elevada. Es valorarà la bossa econòmica anual oferta d’acord amb la següent 
fórmula: 
 

Puntuació = 
20· 

[Millor oferta] 
[Oferta a 
valorar] 

 
2. La presidenta de la Mesa informa que s’ha detectat una errada en l’operació 
aritmètica utilitzada per a la valoració del criteri “Bossa pel manteniment correctiu i 
altres treballs” corresponent al lot 2, i en conseqüència, també en la puntuació total. 
Per aquesta raó, la Mesa procedeix a efectuar una nova valoració de les ofertes 
presentades. Així, tenint en compte que les ofertes presentades han estat les 
següents:  
 
Lot 2 
 
 LICITADOR Preu/u Bossa 

Econòmica 
Inspeccions 

Reglamentàries 
  2 parades 3 parades   
1 Cruxent-Edelma, SL 48 € 52 € 250 € SI 
2 Kone Elevadores, 

SA 
41 € 41 € 1200 € SI 

3 Orona, S.Coop 50 € 50 € 1200 € SI 
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4 ThyssenKrupp 
Elevadores, SLU 

48,49 € 48,49 € 500 € NO 

 
La valoració de les ofertes, tenint en compte els criteris fixats al plec de clàusules 
administratives i de prescripcions tècniques particulars és la següent: 
 
 LICITADOR Preu/u Bossa 

Econòmica 
Inspeccions 

Reglamentàries 
  2 parades 3 parades   
1 Cruxent-Edelma, SL 25,5 13 20 20 
2 Kone Elevadores, SA 36 24 20 20 
3 Orona, S.Coop 22,5 15 20 20 
4 ThyssenKrupp 

Elevadores, SLU 
24,77 16,51 20 0 

 
Puntuació total lot 2 
 

 LICITADOR Punts 
1 Cruxent-Edelma, SL 78,50 
2 Kone Elevadores, SA 100 
4 Orona, S.Coop 77,5 
5 ThyssenKrupp Elevadores, SLU 61,28 

 
3. A la vista de l’anterior valoració, la mesa de contractació acorda per unanimitat 
elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del lot 2 del contracte per a 
la prestació del servei de conservació i manteniment dels aparells elevadors dels 
edificis de l’Ajuntament de Canet de Mar, a l’empresa Kone Elevadores, SA, atès que 
ha estat el licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
 
4. A continuació la presidenta de la Mesa informa que en data 29 de novembre de 
2016, a les 13.24 h, l’empresa Ascensors Eninter, SLU, va presentar, al registre de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, la seva oferta per a la contractació del servei de 
conservació i manteniment dels aparells elevadors dels edificis de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, quan el termini per a la presentació de les ofertes havia finalitzat el 28 
de novembre de 2016. A la vista de l’anterior, la Mesa de Contractació acorda, per 
unanimitat, excloure de la licitació l’empresa Ascensors Eninter, SLU, per haver 
presentat l’oferta fora de termini i, en conseqüència, aquesta no s’obrirà.” 

 
Atès que en data 15 de desembre de 2016, la Mesa de contractació, una vegada 
aportada per Kone Elevadors, SA, la justificació pel que fa a la presumpció de 
temeritat, va efectuar la valoració dels sobres B presentats en el procediment 
obert, corresponent al Lot 1 en els termes següents: 
 

“ACTA DE VALORACIÓ DELS SOBRES B EN EL PROCEDIMENT OBERT PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT D’APARELLS ELEVADORS DE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR LOT 1 

 
Lloc:                  Despatx annex a l’Alcaldia  
Data:                 15/12/2016 
Horari:               13.00 h. 
Hi assisteixen:  Blanca Arbell Brugarola, presidenta de la Mesa  

  Sílvia Amatller Micola, enginyera municipal 
 Lluís Viñas Peitabí, interventor 
 Núria Mompel i Tusell, secretària 

Cristina Cabruja i Sagré, que actua com a secretària de la Mesa de 
Contractació 
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Desenvolupament de la sessió 
 
1. Objecte de la sessió és la valoració dels sobres B presentats en la licitació del 
servei de manteniment d’aparells elevadors de l’Ajuntament de Canet de Mar, lot 1, 
conforme a la clàusula XII del PCAP que regeix la present contractació, en els termes 
següents: 
 
- Oferta econòmica: fins a 60 punts. Es valorarà la baixa que oferti el licitador 
respecte els preus unitaris màxims de licitació indicats en el present plec d’acord amb 
el següent criteri: 
 
- Puntuació màxima: 60 punts 
- 0 punts si no es presenta baixa 
- Les ofertes es puntuaran d’acord amb la següent fórmula:  

    

Puntuació = 
60 . 

[Lic] – [Oferta] 
[Lic] – 
(Import_més_baix:[Baixa]o[BS])  

      
[Lic] : Preu unitari de licitació 
[Baixa] : Oferta més baixa 
[BS]: Baixa significativa (95% del preu de licitació) 
[Oferta] : Oferta a valorar 
 
- Bossa pel manteniment correctiu i altres treballs, fins a 20 punts. El licitador 
presentarà una proposta de bossa econòmica anual per a dur a terme treballs de 
reparació o modificació de les instal·lacions dels aparells elevadors existents, ja sigui 
per l’aparició de noves normatives i/o legislació que impliqui la modificació de les 
instal·lacions dels aparells elevadors existents, o bé per reparacions que s’hagin de 
fer als aparells degut al desgast pel seu ús o bé per vandalisme. 
 
Aquestes feines les realitzaria l’adjudicatari a petició de l’Ajuntament, i prèvia 
aprovació, per part dels Serveis Tècnics Municipals, del corresponent pressupost. Els 
pressupostos presentats s’hauran d’ajustar als preus de mercat. 
 
Es considera la Millor oferta com la que ofereix una bossa econòmica anual més 
elevada. Es valorarà la bossa econòmica anual oferta d’acord amb la següent 
fórmula: 
 

Puntuació = 
20· 

[Millor oferta] 
[Oferta a 
valorar] 

 
- Inspeccions periòdiques: 20 punts. Es valorarà amb la puntuació màxima que les 
empreses es facin càrrec de la sol·licitud i les despeses de les inspeccions periòdiques 
reglamentàries que siguin obligatòries, dels diferents aparells elevadors a través 
d’una entitat d’inspecció i control, durant la vigència del contracte i les possibles 
pròrrogues. S’inclou la seva tramitació i la facturació del servei. Les dades de les 
últimes inspeccions realitzades es poden veure en el llistat de l’annex I del present 
plec. Es valorarà en 0 punts si no es fan càrrec d’aquestes inspeccions o ho fan 
parcialment. 
 
2. En data 29/11/2016 aquesta Mesa va procedir a l’obertura dels sobres B 
presentats en el procediment de contractació per a la prestació del servei de 
manteniment d’aparells elevadors de l’Ajuntament de Canet de Mar. De l’acta 
d’obertura es va deduir que l’oferta presentada en el lot 1 per l’empresa Kone 
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Elevadores, SA, està incursa en presumpció de temeritat, la Mesa de Contractació 
acorda, per unanimitat, atorgar un termini de 5 dies hàbils al licitador esmentat per 
tal que pugui dissipar la presumpció de temeritat. 
 
3. La presidenta informa que en data 13 de desembre de 2016, mitjançant correu 
electrònic, la mercantil Kone Elevadores, SA, ha presentat un escrit en el que posen 
de manifest l’existència d’un error “cal·ligràfic” en la seva oferta, doncs aquesta es 
refereix a un mes i no al quadrimestre com indicava el PCAP. 
 
Al respecte cal recordar que l’art. 84 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel 
que s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques (RLCAP), disposa que si existís reconeixement per part del licitador que la 
seva proposició conté un error o inconsistència que la fa inviable, serà rebutjada per 
la Mesa, en resolució motivada. 
 
Per altra banda l’art. 145.1 TRLCSP disposa que les proposicions dels interessats 
s’hauran d’ajustar al que preveuen els plecs de clàusules administratives particulars i 
la seva presentació suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari del contingut 
de la totalitat de les esmentades clàusules o condicions, sense excepció o reserva 
alguna. En aquest sentit, la proposta de tots els licitadors s’havien d’ajustar al model 
fixat al plec, en el qual s’indicava que l’import a ofertar havia de ser per 
quadrimestre. Una vegada presentada l’oferta no cap la possibilitat de la seva 
modificació, havent de suportar el licitador les conseqüències de l’incompliment del 
seu deure de diligència en la redacció de l’oferta.  
 
Per últim. En relació a les proposicions econòmiques que tenen algun error, la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa, en el seu informe 51/06, d’11 de 
desembre de 2006, assenyala que la proposició econòmica en la que l’interessat 
hagués incorregut en error, haurà de ser rebutjada de conformitat amb l’article 84 
del RLCAP, sense possibilitat de subsanació. En el mateix sentit s’ha pronunciat en 
diverses ocasions el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, podent-
se citar a tall d’exemple les resolucions següents: 136/2011, 164/2011, 244/2011, 
151/2012, 82/2013, 151/2013, etc. 
 
En conseqüència i en base a l’anterior argumentació, la Mesa de Contractació acorda 
per unanimitat rebutjar l’oferta presentada per l’empresa Kone Elevadores, SA. 
 
4. A continuació es procedeix a efectuar la valoració de les restants proposicions 
presentades en els termes següents: 
 

 LICITADOR Preu Bossa 
Econòmica 

Inspeccions 
Reglamentàries TOTAL 

1 Cruxent-Edelma, SL 24 20 20 64 
3 Teresa Puigvert Martí 30 0 0 30 
4 Orona, S.Coop 60 20 20 100 
5 ThyssenKrupp Elevadores, 

SLU 
8,40 0 0 8,40 

 
5. A la vista de l’anterior valoració, la mesa de contractació acorda per unanimitat 
elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del contracte per a la 
prestació del servei de conservació i manteniment dels aparells elevadors dels edificis 
de l’Ajuntament de Canet de Mar, lot 1, a l’empresa Orona, S. Coop, atès que ha 
estat el licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
 
Essent les 13.34 hores es dóna per finalitzat el present acte, signant l’acta la 
presidenta, la secretària de la Mesa i els vocals de la Mesa.” 
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Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 1243/2016, de 5 de desembre, es 
va requerir a l’empresa Kone Elevadores, SA, per tal que en el termini de 10 dies 
hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció del requeriment, aportés a les 
oficines municipals la documentació administrativa relacionada a la clàusula IX.5 
del plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars que 
regeixen aquest contracte, com també la documentació justificativa de trobar-se 
al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social, o bé el consentiment per tal que l’Ajuntament de Canet de Mar pugui 
obtenir-los directament de les administracions competents, així com l’acreditació 
de la constitució, a disposició de la Tresoreria municipal, d’una garantia definitiva, 
xifrada en 390,00 €. 
 
Atès que en data 22 de desembre d’enguany, Kone Elevadores, SA, ha completat 
tota la documentació reclamada. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 1292/2016, de 23 de desembre, es 
va requerir a l’empresa Orona, SCoop, per tal que en el termini de 10 dies hàbils 
a comptar des de l’endemà de la recepció del requeriment, aportés a les oficines 
municipals l’acreditació de la constitució, a disposició de la Tresoreria municipal, 
d’una garantia definitiva, xifrada en 60,00 €. 
 
Atès que en data 23 de desembre d’enguany, l’empresa Orona, SCoop, ha 
dipositat a la Tresoreria municipal la garantia definitiva reclamada. 
 
Vist l’informe de fiscalització núm. 156/2016, de data 27 de desembre de 2016, 
emès per l’interventor municipal, el contingut literal del qual és el següent: 
 

“El funcionari sotasignat, Lluís Viñas Peitabí, interventor de l'Ajuntament de Canet de 
Mar, d'acord amb allò previst en l'article 214 del Text refòs de la Llei d'Hisendes 
Locals, aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març, emet el següent: 
 
INFORME DE FISCALITZACIÓ 
NÚM. 156/2016 
 
ASSUMPTE: Adjudicació del contracte de serveis de manteniment d’aparells 
elevadors 
 
I.- RELACIÓ DE FETS 
 
S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia la següent proposta d'acord per aprovació 
de la Junta de Govern: 
 
«PRIMER.- Excloure de la licitació l’empresa Ascensors Eninter, SLU, per haver 
presentat la seva oferta fora de termini, de conformitat amb la proposta efectuada 
per la Mesa de Contarctació en la reunió de data 1 de desembre de 2016. 
 
SEGON.- Rebutjar l’oferta presentada per l’empresa Kone Elevadores, SA, en el lot 1 
del contracte per a la prestació del servei de manteniment d’aparells elevadors de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, en compliment del que disposa l’art. 84 del Reial 
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques (RLCAP), de conformitat amb la 
proposta efectuada per la Mesa de Contractació en data 15 de desembre d’enguany, 
acta que s’ha transcrit en la part expositiva del present acord. 
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TERCER.- Adjudicar el contracte per a la prestació del servei de manteniment 
d’aparells elevadors de l’Ajuntament de Canet de Mar, lot 1, a l’empresa Orona, 
SCoop, amb CIF XXXXXXXX, pel preu cert de 1.200,00 €, IVA del 21% exclòs, el qual 
puja la quantitat de 252,00 €, amb subjecció al plec de clàusules administratives i 
tècniques particulars (PCAP), així com a les millores proposades en l’oferta 
presentada pel propi licitador, les quals s’accepten. 
 
Donada la naturalesa d’aquest contracte, el preu del contracte no serà objecte de 
revisió. 
 
QUART.- Orona, S Coop, posarà a disposició de l’Ajuntament una bossa econòmica 
de 200 € per a dur a terme treballs de reparació o modificació de les instal·lacions 
dels aparells elevadors existents, ja sigui per l’aparició de noves normatives i/o 
legislació que impliqui la modificació de les instal·lacions dels aparells elevadors 
existents, o bé per reparacions que s’hagin de fer als aparells degut al desgast pel 
seu ús o bé per vandalisme. 
 
Aquestes feines les realitzaria l’adjudicatari a petició de l’Ajuntament, i prèvia 
aprovació, per part dels Serveis Tècnics Municipals, del corresponent pressupost. Els 
pressupostos presentats s’hauran d’ajustar als preus de mercat. 
 
CINQUÈ.- Orona, S Coop, es farà càrrec de la sol·licitud i les despeses de les 
inspeccions periòdiques reglamentàries que siguin obligatòries, dels diferents aparells 
elevadors a través d’una entitat d’inspecció i control, durant la vigència del contracte 
i les possibles pròrrogues. S’inclou la seva tramitació i la facturació del servei.  
 
SISÈ.- Adjudicar el contracte per a la prestació del servei de manteniment d’aparells 
elevadors de l’Ajuntament de Canet de Mar, lot 2, a l’empresa Kone Eelvadores, SA, 
amb CIF XXXXXXX pel preu cert de 4.920,00 €, IVA del 21% exclòs, el qual puja la 
quantitat de 1.033,20 €, amb subjecció al plec de clàusules administratives i 
tècniques particulars (PCAP), així com a les millores proposades en l’oferta 
presentada pel propi licitador, les quals s’accepten. 
 
Donada la naturalesa d’aquest contracte, el preu del contracte no serà objecte de 
revisió. 
 
SETÈ.- Kone Elevadores, SA, posarà a disposició de l’Ajuntament una bossa 
econòmica de 1.200 € anuals per a dur a terme treballs de reparació o modificació de 
les instal·lacions dels aparells elevadors existents, ja sigui per l’aparició de noves 
normatives i/o legislació que impliqui la modificació de les instal·lacions dels aparells 
elevadors existents, o bé per reparacions que s’hagin de fer als aparells degut al 
desgast pel seu ús o bé per vandalisme. 
 
Aquestes feines les realitzaria l’adjudicatari a petició de l’Ajuntament, i prèvia 
aprovació, per part dels Serveis Tècnics Municipals, del corresponent pressupost. Els 
pressupostos presentats s’hauran d’ajustar als preus de mercat 
 
VUITÈ.- Kone Elevadores, SA, es farà càrrec de la sol·licitud i les despeses de les 
inspeccions periòdiques reglamentàries que siguin obligatòries, dels diferents aparells 
elevadors a través d’una entitat d’inspecció i control, durant la vigència del contracte 
i les possibles pròrrogues. S’inclou la seva tramitació i la facturació del servei.  
 
NOVÈ.- El pagament del preu del contracte per a la prestació del servei de 
manteniment d’aparells elevadors de l’Ajuntament de Canet de Mar, s’efectuarà 
prèvia presentació de factura legalment emesa i conformada pel tècnic competent, 
per quadrimestres pel que fa al lot 1 i per trimestres pel que fa al lot 2. En el supòsit 
que no sigui conformada pel tècnic competent, s’indicaran els defectes existents i, 
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fins que no siguin esmenats, no es procedirà al pagament. El pagament es farà per 
transferència bancària. 
 
De conformitat amb allò establert a l’art. 216.4 TRLCSP, l’Ajuntament de Canet de 
Mar abonarà l’import de la factura dins dels 30 dies, des de la data de conformitat 
dels serveis prestats, conformitat que s’haurà d’aprovar en el termini de 30 dies des 
de la prestació efectiva del servei. No obstant, en cas que la factura es presenti amb 
posterioritat a la data de l’esmentada conformitat, el termini de 30 dies començarà a 
comptar des de l’entrada de la factura al registre de l’Ajuntament (art. 222.4 
TRLCSP). En cas de demora en el pagament s’aplicarà l’establert a l’article 216 
TRLCSP. 
 
De conformitat amb la Disposició Addicional Trenta-tresena del Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, el contractista tindrà obligació de presentar la 
factura que hagi expedit pels serveis prestats davant el registre administratiu 
corresponent als efectes de la seva remissió a l’òrgan administratiu o unitat a qui 
correspongui la tramitació d’aquesta, en el termini de 30 dies a comptar des de 
l’entrega efectiva del subministrament. 
 
En la factura s’inclouran, a més de les dades i requisits establerts en l’article 72 del 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, els següents extrems 
previstos en l’apartat segon de la Disposició Addicional Trenta-tresena esmentada. 
 
a) Que l’òrgan de contractació és l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de Mar.  
b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública 
és la Intervenció municipal. 
c) Que el destinatari és la Intervenció municipal. 
d) Cal indicar el número de referència comptable (RC). 
e) La descripció de la factura ha de contenir informació clara i precisa que permeti 
identificar l’objecte del contracte 
 
En cas que es faci ús de la factura electrònica, a més a més, la disposició addicional 
3ª de l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la que es regulen els requisits 
funcionals i tècnics del registre comptable de factures, estableix que les factures que 
s’expedeixin ajustaran la codificació dels òrgans administratius que participin en la 
tramitació de les mateixes a l’establerta el directori DIR3 d’unitats administratives 
comunes gestionat per la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques. 
 
En aquest sentit, els Codis DIR3 a Efectes de Remissió de Factures són els següents: 
 
Oficina comptable Òrgan gestor Unitat tramitadora  
 
L01080403 Ajuntament de Canet de Mar L01080403 Ajuntament de Canet de Mar 
L01080403 Ajuntament de Canet de Mar 
 
Pel que fa als punts d’entrada de les factures electròniques, aquests són: 
 
• Punt d’entrada FACE (http://face.gob.es/ca) 
• Punt d’entrada e.FACT (https://efact.eacat.cat/bustia) 
 
DESÈ.- La durada del present contracte, tant pel que fa al lot 1 com al lot 2, serà de 
dos anys, des de l’1 de gener de 2017 fins el 31 de desembre de 2018, podent-se 
prorrogar dos anys més, si alguna de les parts ho sol·licita i l’altra ho accepta de 
forma expressa abans del seu venciment. 
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Finalitzada la vigència del contracte, l’adjudicatari vindrà obligat a assegurar la 
continuació del servei fins que hi hagi un nou prestatari d’aquest. 
 
ONZÈ.- El servei s’haurà de prestar de conformitat amb el que es disposa a la 
clàusula XVIII del PCAP. 
 
DOTZÈ.- Les adjudicatàries estaran subjectes a totes les obligacions indicades a la 
clàusula XIX del PCAP. 
 
TRETZÈ.- Les adjudicatàries hauran d’adscriure a la prestació del servei tots els 
recursos materials i personals oferts en la seva plica. 
 
CATORZÈ.- D’acord amb el que es disposa a l’art. 52 TRLCSP, es nomena com a 
responsable del contracte l’enginyera municipal. Les seves funcions seran, com, a 
mínim, les següents: 
 
a) Inspeccionar el servei objecte del present contracte. 
b) Formular requeriments sobre correcció de deficiències en la prestació dels servei. 
c) Elevar a l’òrgan de contractació la iniciativa per a l’actuació de potestats 
administratives o la presa d’altres mesures. 
d) Conformar les factures i albarans acreditatius del servei presentats per l’empresa 
adjudicatària. 
e) Exigir al contractista qualsevol antecedent documental que esdevingui 
transcendent per a verificar el compliment de les obligacions al seu càrrec. 
f) Desenvolupar i aplicar les instruccions que li adreci l’òrgan de contractació i el cap 
de la unitat administrativa responsable de l’execució del contracte. 
g) Informar i conformar la facturació presentada per l’empresa adjudicatària. 
h) Formalitzar l’acta de recepció del servei. 
 
QUINZÈ.- Les adjudicatàries resten obligades al compliment de la normativa i les 
disposicions vigents en matèria fiscal i tributària, laboral, de seguretat social i de 
seguretat i salut en el treball, d’integració social de les persones amb discapacitat, 
d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en 
matèria mediambiental. 
 
SETZÈ.- Les adjudicatàries hauran de complir amb les prescripcions que es prevegin 
a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en 
especial, les contingudes a l'article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reglament de 
desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21 
de desembre. 
 
En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i 
suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de 
l'òrgan competent de l’Ajuntament de Canet de Mar. En el cas que el personal 
vinculat a l'empresa adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a dades o 
informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment del deure de 
secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el 
desenvolupament de l'activitat o servei prestat. 
 
DISSETÈ.- El termini de garantia del present contracte és de tres mesos a comptar 
de la data de conformitat, transcorregut el qual sense objeccions per part de 
l’Administració, quedarà extingida la responsabilitat del contractista. L’acta de 
conformitat es subscriurà, en el seu cas, dins del mes següent a la total realització de 
l’objecte del contracte 
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DIVUITÈ.- Les adjudicatàries hauran de satisfer l’import de 157,50 €, cadascuna 
d’elles, corresponent a les despeses dels anuncis de licitació. 
 
DINOVÈ.- Condicionar l’eficàcia d’aquest contracte a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en els pressupostos de cada exercici. L’Ajuntament consignarà en el 
pressupost de l’exercici 2017 l’import de 726,00 € corresponents al lot 1 i de 
2.976,60 € corresponents al lot 2, i en el pressupost de l’exercici 2018, l’import de 
726,00 € corresponents al lot 1 i de 2.976,60 € corresponents al lot 2 (A núm. 77).  
 
VINTÈ.- Que la present adjudicació es notifiqui a tots els licitadors presentats, a la 
Intervenció municipal i que es publiqui en el perfil de contractant de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
VINT-I-UNÈ.- Comunicar a les adjudicatàries que dins del termini dels 15 dies hàbils 
següents a la recepció de la notificació de la present resolució, se’l citarà per tal de 
formalitzar el contracte. 
 
VINT-I-DOSÈ.- Facultar tan àmpliament com sigui menester la senyora alcaldessa 
tant per requerir a l’adjudicatari per tal que concorri a la formalització del contracte 
com per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present 
acord. 
 
Tanmateix la Junta de Govern Local acordarà allò que estimi més convenient.» 
 
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
 Text refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 
de març. 
 Bases d'execució del pressupost de l'exercici 
 Resolución de 2 de junio de 2008, de la Intervención General de la 
Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 30 de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 
152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función 
interventora en régimen de requisitos básicos. 
 Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aprovat pel 
RDLeg. 3/2011, de 14 de novembre. 
 Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i el Reial Decret 
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic; en tot allò que no s’oposi al TRLCSP 
 
III.- ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 
 
PRIMER.- La Base d’execució del Pressupost Municipal núm. 56, estableix que  
 
“En els termes recollits en l’apartat segon de l’article 219 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, la fiscalització prèvia es limitarà a comprovar els següents extrems: 
 
 L’existència de crèdit pressupostari i que el crèdit proposat és l’adequat a la 
naturalesa de la despesa i a l’obligació que es proposi contraure. En els casos en que 
es tracti de contraure compromisos de despeses de caràcter plurianual es 
comprovarà, a més, que es compleixi el preceptuat en la normativa vigent. 
 Que les obligacions o despeses es generin per l’òrgan competent. 
 Per a tot tipus d’expedients hauran d’efectuar-se, a més, les comprovacions 
addicionals que es determinin en les presents bases, podent l’òrgan interventor 
formular les observacions complementàries que consideri convenients, sense que 
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aquestes tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la tramitació dels expedients 
corresponents.” 
 
SEGON.- Addicionalment a l’anterior, es comproven aquells aspectes que es recullen 
en l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, Fiscalització de Requisits 
Bàsics, en tot allò que sigui anàleg a la dimensió de l’Ajuntament. 
 
IV. ASPECTES FISCALITZATS 
 
4.1. Aspectes generals 
 
Primer.- Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat i suficient a 
la naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contraure. S'entendrà que el 
crèdit és adequat quan financi obligacions a contraure o nascudes i no prescrites a 
càrrec de l'Ajuntament o de l'Organisme Autònom, complint els requisits i regles 
pressupostàries de temporalitat, especialitat i especificació regulades en els articles 
163, 167 i 172 TRLHL i 24 i ss del RD 500/1990, de 20 d’abril. No aplicable en 
aquesta fase. 
 
Segon.- En els casos en què es tracti de contraure compromís de despeses de 
caràcter plurianual, que es compleixi allò preceptuat a l'article 174 del Text Refós de 
la Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Pel que aquí interessa, l'article 174 TRLHL estableix el següent: 
 
«1. La autorización o realización de los gastos de carácter plurianual se subordinará 
al crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos. 
2. Podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a ejercicios 
posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie en el 
propio ejercicio y que, además, se encuentren en alguno de los casos siguientes: 
a) Inversiones y transferencias de capital. 
b) Los demás contratos y los de suministro, de consultoría, de asistencia técnica y 
científica, de prestación de servicios, de ejecución de obras de mantenimiento y de 
arrendamiento de equipos no habituales de las entidades locales, sometidos a las 
normas del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que no 
puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por un año. 
c) Arrendamientos de bienes inmuebles. 
d) Cargas financieras de las deudas de la entidad local y de sus organismos 
autónomos. 
e) Transferencias corrientes que se deriven de convenios suscritos por las 
corporaciones locales con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro. 
3. El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos referidos en los párrafos 
a), b) y e) del apartado anterior no será superior a cuatro. Asimismo, en los casos 
incluidos en los párrafos a) y e), el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios 
futuros autorizados no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito 
correspondiente del año en que la operación se comprometió los siguientes 
porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por ciento; en el segundo 
ejercicio, el 60 por ciento, y en el tercero y cuarto, el 50 por ciento. 
[...]» 
 
No obstant l'anterior, l'article 110, apartat 2n, del TRLCSP contempla la possibilitat de 
realitzar despeses anticipades en els següents termes: 
 
«2. Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y 
formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en 
una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos 
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podrán comprometerse créditos con las limitaciones que se determinen en las 
normas presupuestarias de las distintas Administraciones públicas sujetas a esta 
Ley.» 
 
La normativa reguladora del règim pressupostari de les entitats locals no estableix 
cap previsió en relació a la contractació anticipada per part d'aquestes quan el 
contracte hagi d'iniciar la seva execució en l'exercici següent al de la seva tramitació.  
 
En aquest sentit, fora convenient que les Bases d'execució de l'entitat local recullin 
expressament aquesta possibilitat. 
 
En tot cas, resulta d'interès la tramitació que s'estableix per la tramitació anticipada 
de despeses, en l'àmbit de l'Administració general de l'Estat, mitjançant Ordre HAP 
1357/2013, de 11 de juliol, que en la seva regla 42 assenyala: 
 
«Regla 42. Tramitación anticipada de expedientes de contratación. 
1. De acuerdo con lo que se establece en el artículo 110.2 del texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la 
adjudicación y formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, 
ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. 
A estos efectos se pueden comprometer créditos con las limitaciones determinadas 
en las normas presupuestarias de las distintas Administraciones públicas sujetas a 
dicha Ley. 
2. La documentación del expediente de contratación que se tramite anticipadamente 
incorporará las siguientes particularidades: 
a) En el pliego de cláusulas administrativas particulares o documento equivalente se 
hará constar que la adjudicación y formalización del contrato queda sometida a la 
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las 
obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente. 
b) Se deberá incluir certificado de cumplimiento de los límites o importes autorizados 
a los que se refiere el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria. 
Para ello, el Servicio gestor competente para la tramitación del gasto expedirá, y 
remitirá a la correspondiente oficina de contabilidad, un documento RC de 
“tramitación anticipada” detallando el importe que del gasto en cuestión corresponde 
a cada uno de los ejercicios posteriores afectados. Dicho documento RC podrá ser 
registrado por el propio Servicio gestor en el Sistema de Información Contable de 
acuerdo con la Resolución de 22 de octubre de 2004, de la Intervención General de 
la Administración del Estado, por la que se regula el procedimiento de acceso y 
captura en el Sistema de Información Contable de los documentos contables RC de 
retención de crédito por determinadas unidades administrativas. 
Una vez registrado el documento RC de “tramitación anticipada”, se obtendrá del 
Sistema de Información Contable el certificado de cumplimiento de límites o importes 
autorizados para su incorporación al respectivo expediente. 
3. Una vez autorizado el gasto, el Servicio gestor expedirá, y remitirá a la oficina de 
contabilidad, un documento A de ‘‘tramitación anticipada’’ en el que se detallará la 
distribución por anualidades del gasto que se aprueba con cargo a presupuestos 
futuros. Posteriormente, si se adjudica y formaliza el contrato dentro del mismo 
ejercicio, dicho Servicio gestor formulará un documento D de ‘‘tramitación 
anticipada’’. En el caso de que se acumulen las fases de aprobación y del 
compromiso del gasto, se expedirá un documento AD de ‘‘tramitación anticipada’’. 
4. Al comienzo de cada ejercicio, con el fin de efectuar las correspondientes 
imputaciones contables, el Sistema de Información Contable controlará que para los 
expedientes de contratación tramitados anticipadamente existen para la anualidad 
corriente los oportunos créditos en el Presupuesto de Gastos y que, para las 
sucesivas anualidades, se cumplen los límites o importes autorizados de 
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compromisos de gasto a que se refiere el artículo 47 de la Ley General 
Presupuestaria. 
Si no se verificase alguno de dichos requisitos, y a los efectos de la condición 
suspensiva indicada en la letra a) del punto 2 anterior, se comunicará dicha 
circunstancia a los Servicios gestores, que habrán de actuar atendiendo a lo 
dispuesto en el artículo 47 bis. y en la disposición adicional decimonovena de la Ley 
General Presupuestaria.» 
 
Pel que fa al present expedient, s'informa: 
 
 consta en el plec de clàusules administratives que l'adjudicació i formalització 
del contracte queda sotmesa a condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i 
suficient (clàusula 5.2) 
 consten expedits també els documents RC de futurs. 
 es constata que en el pressupost de la corporació existeix normalment 
consignació adequada i suficient per atendre aquestes despeses a l'aplicació 
pressupostària 11/92000/21300. 
 la despesa plurianual no excedeix el límit de quatre exercicis, i no li són 
d'aplicació els límits percentuals del 174.3 del TRLHL, per tractar-se d'un contracte 
de serveis, 
 
Tercer.- Que les despeses o obligacions es proposen a l'òrgan competent per a 
l'aprovació, compromís de la despesa o reconeixement de l'obligació.  
 
Segons estableix l'article 185.1 del TRLHL, dins de l'import dels crèdits autoritzats en 
els pressupostos correspondrà l'autorització i disposició de les despeses al president 
o al Ple de l'entitat d'acord amb l'atribució de competències que estableixi la 
normativa vigent. 
 
D’acord amb la Disposició Addicional Segona, apartat 1r, del TRLCSP, correspon als 
Alcaldes i els Presidents de les Entitats locals les competències com òrgan de 
contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de 
gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes 
privats quan el seu import no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del 
pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de 
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que 
l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, 
referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia 
assenyalada.  
 
En virtut del Decret 743/2015, de 19 de juny, l'Alcaldessa té delegada en la Junta de 
Govern les seves competències en matèria de contractació, llevat dels procediments 
negociats i la contractació menor. 
 
D'altra banda, d'acord amb l'article 36.5 BEP correspon a l'Alcalde- president 
l'autorització i disposició de les despeses plurianuals, correspon a l’Alcalde-President 
l’autorització i disposició de les despeses plurianuals, quan la quantia de la despesa 
no sigui superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni en qualsevol cas a 
sis milions d’euros, i la seva duració no sigui superior a quatre anys, sempre que 
l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi el percentatge indicat, 
referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia 
assenyalada. 
 
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 



S/Amn 

 
129 

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 

fefaents que acreditin la seva efectivitat, d’acord amb allò previst en l’article 173.6 
TRLHL. No aplicable. 
 
Cinquè.- Que els expedients de compromís de despesa responen a despeses 
aprovades i, en el seu cas, fiscalitzades favorablement  
 
Consta informe de fiscalització favorable de l’Interventor, de data 7 de novembre de 
2016 de l’expedient de contractació i l'autorització de despesa. 
 
L'import de les despeses que es proposada disposar no supera l'import de la despesa 
autoritzada. 
 
Sisè.- Que els expedients de reconeixement d'obligacions responen a despeses 
aprovades i compromeses, i en el seu cas, fiscalitzades favorablement. No aplicable. 
 
Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que 
aquesta s’hagi produït i que sigui favorable. No aplicable. 
 
4.2.-Aspectes específics 
 
Primer.- Que la proposta d'adjudicació s'adequa a la proposta formulada per la 
Mesa, o, en cas contrari, existeix decisió motivada de l'òrgan de contractació.  
 
Segon.- Quan es declari l'existència d'ofertes amb valors anormals o 
desproporcionats, que existeix constància de la sol·licitud de la informació als 
licitadors suposadament compresos en aquelles i de l'informe del Servei Tècnic 
corresponent. No aplicable. 
 
Tercer.- Quan s'utilitzi el procediment negociat, que existeix constància en 
l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per la 
seva acceptació o rebuig aplicades per l'òrgan de contractació, de conformitat amb 
allò disposat en el TRLCSP. No aplicable. 
 
En els procediments negociats amb publicitat, que s'hagi publicat l'anunci de licitació 
corresponent en els supòsits de l'article 177 TRLCSP. No aplicable. 
 
Quart.- Quan es proposi la celebració d'un contracte amb preus provisionals de 
conformitat amb l'article 87.5 del TRLCSP, que es detallen en la proposta 
d'adjudicació els extrems continguts en les lletres a), b) i c) del precepte. No 
aplicable. 
 
Cinquè.- Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, si s'escau.  
 
Sisè.- Que s'acredita que el licitador que es proposa com adjudicatari està al corrent 
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
 
Setè.- Quan, d'acord amb la normativa, no s'hagi constituït Mesa de contractació, 
que existeix conformitat de la classificació concedida al contractista que es proposa 
com adjudicatari provisional amb l'exigida en el plec de clàusules administratives 
particulars quan s'escaigui. No aplicable. 
 
V.- OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES 
 
No es formulen. 
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VI.- CONCLUSIONS 
 
S’informa FAVORABLEMENT la tramitació de l'expedient. 
 
El present expedient serà objecte de control posterior mitjançant tècniques de 
mostreig i auditoria, d'acord amb allò previst en l'article 219.3 del TRLHL i la base 56 
de les Bases d'execució del pressupost vigent.” 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Excloure de la licitació l’empresa Ascensors Eninter, SLU, per haver 
presentat la seva oferta fora de termini, de conformitat amb la proposta 
efectuada per la Mesa de Contarctació en la reunió de data 1 de desembre de 
2016. 
 
SEGON.- Rebutjar l’oferta presentada per l’empresa Kone Elevadores, SA, en el 
lot 1 del contracte per a la prestació del servei de manteniment d’aparells 
elevadors de l’Ajuntament de Canet de Mar, en compliment del que disposa l’art. 
84 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RLCAP), de 
conformitat amb la proposta efectuada per la Mesa de Contractació en data 15 de 
desembre d’enguany, acta que s’ha transcrit en la part expositiva del present 
acord. 
 
TERCER.- Adjudicar el contracte per a la prestació del servei de manteniment 
d’aparells elevadors de l’Ajuntament de Canet de Mar, lot 1, a l’empresa Orona, 
SCoop, amb CIF XXXXXXXXX, pel preu cert de 1.200,00 €, IVA del 21% exclòs, el 
qual puja la quantitat de 252,00 €, amb subjecció al plec de clàusules 
administratives i tècniques particulars (PCAP), així com a les millores proposades 
en l’oferta presentada pel propi licitador, les quals s’accepten. 
 
Donada la naturalesa d’aquest contracte, el preu del contracte no serà objecte de 
revisió. 
 
QUART.- Orona, S Coop, posarà a disposició de l’Ajuntament una bossa 
econòmica de 200 € per a dur a terme treballs de reparació o modificació de les 
instal·lacions dels aparells elevadors existents, ja sigui per l’aparició de noves 
normatives i/o legislació que impliqui la modificació de les instal·lacions dels 
aparells elevadors existents, o bé per reparacions que s’hagin de fer als aparells 
degut al desgast pel seu ús o bé per vandalisme. 
 
Aquestes feines les realitzaria l’adjudicatari a petició de l’Ajuntament, i prèvia 
aprovació, per part dels Serveis Tècnics Municipals, del corresponent pressupost. 
Els pressupostos presentats s’hauran d’ajustar als preus de mercat. 
 
CINQUÈ.- Orona, S Coop, es farà càrrec de la sol·licitud i les despeses de les 
inspeccions periòdiques reglamentàries que siguin obligatòries, dels diferents 
aparells elevadors a través d’una entitat d’inspecció i control, durant la vigència 
del contracte i les possibles pròrrogues. S’inclou la seva tramitació i la facturació 
del servei.  
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SISÈ.- Adjudicar el contracte per a la prestació del servei de manteniment 
d’aparells elevadors de l’Ajuntament de Canet de Mar, lot 2, a l’empresa Kone 
Eelvadores, SA, amb CIF XXXXXXXX pel preu cert de 4.920,00 €, IVA del 21% 
exclòs, el qual puja la quantitat de 1.033,20 €, amb subjecció al plec de clàusules 
administratives i tècniques particulars (PCAP), així com a les millores proposades 
en l’oferta presentada pel propi licitador, les quals s’accepten. 
 
Donada la naturalesa d’aquest contracte, el preu del contracte no serà objecte de 
revisió. 
 
SETÈ.- Kone Elevadores, SA, posarà a disposició de l’Ajuntament una bossa 
econòmica de 1.200 € anuals per a dur a terme treballs de reparació o 
modificació de les instal·lacions dels aparells elevadors existents, ja sigui per 
l’aparició de noves normatives i/o legislació que impliqui la modificació de les 
instal·lacions dels aparells elevadors existents, o bé per reparacions que s’hagin 
de fer als aparells degut al desgast pel seu ús o bé per vandalisme. 
 
Aquestes feines les realitzaria l’adjudicatari a petició de l’Ajuntament, i prèvia 
aprovació, per part dels Serveis Tècnics Municipals, del corresponent pressupost. 
Els pressupostos presentats s’hauran d’ajustar als preus de mercat 
 
VUITÈ.- Kone Elevadores, SA, es farà càrrec de la sol·licitud i les despeses de les 
inspeccions periòdiques reglamentàries que siguin obligatòries, dels diferents 
aparells elevadors a través d’una entitat d’inspecció i control, durant la vigència 
del contracte i les possibles pròrrogues. S’inclou la seva tramitació i la facturació 
del servei.  
 
NOVÈ.- El pagament del preu del contracte per a la prestació del servei de 
manteniment d’aparells elevadors de l’Ajuntament de Canet de Mar, s’efectuarà 
prèvia presentació de factura legalment emesa i conformada pel tècnic 
competent, per quadrimestres pel que fa al lot 1 i per trimestres pel que fa al lot 
2. En el supòsit que no sigui conformada pel tècnic competent, s’indicaran els 
defectes existents i, fins que no siguin esmenats, no es procedirà al pagament. El 
pagament es farà per transferència bancària. 
 
De conformitat amb allò establert a l’art. 216.4 TRLCSP, l’Ajuntament de Canet 
de Mar abonarà l’import de la factura dins dels 30 dies, des de la data de 
conformitat dels serveis prestats, conformitat que s’haurà d’aprovar en el termini 
de 30 dies des de la prestació efectiva del servei. No obstant, en cas que la 
factura es presenti amb posterioritat a la data de l’esmentada conformitat, el 
termini de 30 dies començarà a comptar des de l’entrada de la factura al registre 
de l’Ajuntament (art. 222.4 TRLCSP). En cas de demora en el pagament s’aplicarà 
l’establert a l’article 216 TRLCSP. 
 
De conformitat amb la Disposició Addicional Trenta-tresena del Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, el contractista tindrà obligació de presentar 
la factura que hagi expedit pels serveis prestats davant el registre administratiu 
corresponent als efectes de la seva remissió a l’òrgan administratiu o unitat a qui 
correspongui la tramitació d’aquesta, en el termini de 30 dies a comptar des de 
l’entrega efectiva del subministrament. 
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En la factura s’inclouran, a més de les dades i requisits establerts en l’article 72 
del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, els següents 
extrems previstos en l’apartat segon de la Disposició Addicional Trenta-tresena 
esmentada. 

 
f) Que l’òrgan de contractació és l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de 

Mar.  
g) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de 

comptabilitat pública és la Intervenció municipal. 
h) Que el destinatari és la Intervenció municipal. 
i) Cal indicar el número de referència comptable (RC). 
j) La descripció de la factura ha de contenir informació clara i precisa que 

permeti identificar l’objecte del contracte 
 
En cas que es faci ús de la factura electrònica, a més a més, la disposició 
addicional 3ª de l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la que es regulen els 
requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures, estableix que les 
factures que s’expedeixin ajustaran la codificació dels òrgans administratius que 
participin en la tramitació de les mateixes a l’establerta el directori DIR3 d’unitats 
administratives comunes gestionat per la Secretaria d’Estat d’Administracions 
Públiques. 
 
En aquest sentit, els Codis DIR3 a Efectes de Remissió de Factures són els 
següents: 
 
Oficina comptable  Òrgan gestor  Unitat tramitadora  
L01080403 Ajuntament 
de Canet de Mar 

L01080403 Ajuntament de 
Canet de Mar 

L01080403 Ajuntament de 
Canet de Mar 

 
Pel que fa als punts d’entrada de les factures electròniques, aquests són: 
 

 Punt d’entrada FACE (http://face.gob.es/ca) 
 Punt d’entrada e.FACT (https://efact.eacat.cat/bustia) 

 
DESÈ.- La durada del present contracte, tant pel que fa al lot 1 com al lot 2, serà 
de dos anys, des de l’1 de gener de 2017 fins el 31 de desembre de 2018, 
podent-se prorrogar dos anys més, si alguna de les parts ho sol·licita i l’altra ho 
accepta de forma expressa abans del seu venciment. 
 
Finalitzada la vigència del contracte, l’adjudicatari vindrà obligat a assegurar la 
continuació del servei fins que hi hagi un nou prestatari d’aquest. 
 
ONZÈ.- El servei s’haurà de prestar de conformitat amb el que es disposa a la 
clàusula XVIII del PCAP. 
 
DOTZÈ.- Les adjudicatàries estaran subjectes a totes les obligacions indicades a 
la clàusula XIX del PCAP. 
 
TRETZÈ.- Les adjudicatàries hauran d’adscriure a la prestació del servei tots els 
recursos materials i personals oferts en la seva plica. 
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CATORZÈ.- D’acord amb el que es disposa a l’art. 52 TRLCSP, es nomena com a 
responsable del contracte l’enginyera municipal. Les seves funcions seran, com, a 
mínim, les següents: 
 

a) Inspeccionar el servei objecte del present contracte. 
b) Formular requeriments sobre correcció de deficiències en la prestació dels 

servei. 
c) Elevar a l’òrgan de contractació la  iniciativa per a l’actuació de potestats 

administratives o la presa d’altres mesures. 
d) Conformar les factures i albarans acreditatius del servei  presentats per 

l’empresa adjudicatària. 
e) Exigir al contractista qualsevol antecedent documental que esdevingui  

transcendent per a verificar el compliment de les obligacions al seu càrrec. 
f) Desenvolupar i aplicar les instruccions que li adreci l’òrgan de contractació 

i el cap de la unitat administrativa responsable de l’execució del contracte. 
g) Informar i conformar la facturació presentada per l’empresa adjudicatària. 
h) Formalitzar l’acta de recepció del servei. 

 
QUINZÈ.- Les adjudicatàries resten obligades al compliment de la normativa i les 
disposicions vigents en matèria fiscal i tributària, laboral, de seguretat social i de 
seguretat i salut en el treball, d’integració social de les persones amb 
discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades 
personals, i en matèria mediambiental. 
 
SETZÈ.- Les adjudicatàries hauran de complir amb les prescripcions que es 
prevegin a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal i, en especial, les contingudes a l'article 12, números 2 a 4, de la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal i al Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, 
aprovat per RD 1720/2007, de 21 de desembre. 
 
En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes 
i suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa 
de l'òrgan competent de l’Ajuntament de Canet de Mar. En el cas que el personal 
vinculat a l'empresa adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a dades o 
informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment del deure 
de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés 
en el desenvolupament de l'activitat o servei prestat. 
 
DISSETÈ.- El termini de garantia del present contracte és de tres mesos a 
comptar de la data de conformitat, transcorregut el qual sense objeccions per part 
de l’Administració, quedarà extingida la responsabilitat del contractista. L’acta de 
conformitat es subscriurà, en el seu cas, dins del mes següent a la total realització 
de l’objecte del contracte 
 
DIVUITÈ.- Les adjudicatàries hauran de satisfer l’import de 157,50 €, cadascuna 
d’elles, corresponent a les despeses dels anuncis de licitació. 
 
DINOVÈ.- Condicionar l’eficàcia d’aquest contracte a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en els pressupostos de cada exercici. L’Ajuntament consignarà 
en el pressupost de l’exercici 2017 l’import de 726,00 € corresponents al lot 1 i 
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de 2.976,60 € corresponents al lot 2, i en el pressupost de l’exercici 2018, 
l’import de 726,00 € corresponents al lot 1 i de 2.976,60 € corresponents al lot 2 
(A núm. 77).  
 
VINTÈ.- Que la present adjudicació es notifiqui a tots els licitadors presentats, a 
la Intervenció municipal i que es publiqui en el perfil de contractant de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
VINT-I-UNÈ.- Comunicar a les adjudicatàries que dins del termini dels 15 dies 
hàbils següents a la recepció de la notificació de la present resolució, se’l citarà 
per tal de formalitzar el contracte. 
 
VINT-I-DOSÈ.- Facultar tan àmpliament com sigui menester la senyora 
alcaldessa tant per requerir a l’adjudicatari per tal que concorri a la formalització 
del contracte com per signar qualsevol document que sigui necessari per fer 
efectiu el present acord. 
 
17.- 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 12.26 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària accidental    L’alcaldessa 
 
 
 
 
Cristina Cabruja i Sagré    Blanca Arbell i Brugarola  
 
 
 


