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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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

DATA 6 DE JUNY DE 2018 
 

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

 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 17.30 hores 
Hora que acaba: 19.58 hores 
Lloc: Sala de Juntes 
 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 

 
HI ASSISTEIXEN 

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

 
ACTUA COM A SECRETARI 

 
Cristina Cabruja i Sagré. També hi assisteix el senyor Joan Mendez Martínez, 
interventor. 

 
ORDRE DEL DIA 

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

Govern Local de data  30.05.18  
2) Donar compte Resolucions Judicials  
3) Aprovació ajuts socials puntuals 
4) Acceptació del recurs material Diputació - Grups de Suport Emocional i 

Ajuda Mútua, dins el Catàleg de Serveis 2018 
5) Acceptació ajuts econòmics Diputació: Programa instrumental escola 

d’adults i Projecte de suport a l’escolaritat Mira’t, dins el Catàleg de 
Serveis 2018 

6) Acceptació ajuts Diputació - Àrea d’Atenció a les Persones: Projecte 
d’emancipació i apoderament 2018 i Tallers prevenció de consum alcohol – 
centres secundària, dins el Catàleg de Serveis 2018 

7) Acceptació ajut de la Diputació de Barcelona per a la realització de 
l’actuació “Centres Locals de serveis a les empreses (CLSE) de Calella, 
Canet de Mar, Pineda de Mar i Tordera 2018, dins el Catàleg de Serveis 
2018 

8) Aprovació inicial del projecte de millora de l’accés des de la Carretera N-II 
al solar dels antics vagons de RENFE 

9) Donar compte de la relació de decrets del  21 al 27 de maig de 2018 
(números del 657 al 695) 
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10) Precs i preguntes 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 30.05.18 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 30 de maig de 2018 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 
110 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 
109 del ROF, per unanimitat se n’acorda l’aprovació. 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
- Sentència núm. 138/2018, de 30 de maig de 2018, rebuda del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 11 de Barcelona, en relació al Procediment Abreujat núm. 
73/2017-DF, interposat per VALERI CONSULTORS ASSOCIATS S.R.L., acordant 
estimar el recurs presentat per la part actora contra la desestimació per silenci de 
reclamació realitzada per l’actora a l’Ajuntament de Canet de Mar, acordant el 
pagament de la quantitat de l’aval, més interessos legals des de la reclamació per 
via administrativa.  
 
Se’n dóna compte. 
 
3.- APROVACIÓ AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/23/2018 de data 6 de juny de 2018 
per import de 1.045,44€ corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social 
puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local, es contempla, en l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de 
necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió 
social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses 
amb càrrec a la partida 40 23100 48400 del vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2018. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de 
juliol de prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions 
d’urgència social 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 



S/Amn 

 
3 

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 

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/23/2018, atorgant els ajuts 
socials puntuals que s’esmenten als beneficiaris i fer efectives les quantitats 
relacionades als endossataris segons quadre següent: 
 

 
 
RELACIÓ 
NÚM.: BSGG/23/2018 

 

data: 06-06-18 
 

NÚM Benificiari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 

093 E.R.V    Llar d’infants 148,50€ Fundació Pere Tarrés                  XXXXXX 
094 C.B.C    Habitatge/Lloguer 495,00€ M.P.L                                        XXXXXXXX 
095 L.G.D    Hab/Subm. Gas/Llum 211,54€ La mateixa                               XXXXXXXX 
096 F.I.I   Tractament Odontològic      30,40€ Fundació Odont. Solidaria           XXXXXXX 
097 R.I.I   Tractament Odontològic    160,00€ Fundació Odont. Solidaria           XXXXXXXX 

Total   1.045,44€  
 
 

      
SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en 
el termini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 40 23100 
48400 del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2018. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits 
en l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte 
d’una altra fiscalització plena a posteriori. 
 
4.- ACCEPTACIÓ DEL RECURS MATERIAL GRUPS DE SUPORT EMOCIONAL 
I AJUDA MÚTUA ATORGAT EN EL MARC DEL PLA “XARXA DE GOVERNS 
LOCALS 2016-2019” DINS DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2018 
 
Diputació de Barcelona, Gerència de Serveis de Benestar Social – Àrea d’Atenció a 
les persones. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 
va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (BOPB de 11/12/2015), 
que és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i 
cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, 
que té com a finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació de 
les actuacions i recursos que es comprenguin al Pla de referència. 
 
Atès que l’esmentat Protocol general preveu que els recursos tècnics, econòmics i 
materials del Pla s’han de posar a disposició dels seus destinataris a través de 
tres instruments principals: meses de concertació, catàlegs de serveis i 
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programes complementaris, els últims dels quals són instruments específics 
elaborats especialment per pal·liar els efectes econòmics derivats de situacions 
conjunturals i d’urgència. A l’efecte de configurar el règim regulador dels 
instruments de cooperació local i de la distribució dels recursos, el Protocol 
general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” estableix els principis 
generals que guien i orienten l’exercici de les competències en matèria de 
cooperació i assistència local de la Diputació de Barcelona, a més de tots els 
aspectes relatius a la gestió dels instruments de cooperació. Es tracta dels 
principis de transparència, bon govern, sostenibilitat, eficàcia, eficiència, 
orientats, aquests dos darrers, assolir la simplificació administrativa dels requisits 
i procediments a seguir per a l’atorgament dels ajuts. 
 
Atès que en data 5 de febrer, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. DE0147/2018 es 
va aprovar la sol.licitud de l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran de l’Ajuntament 
de Canet de Mar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019” i dins el Catàleg de serveis 2018 el següent recurs: 
 

Actuació Recurs Tipus de recurs 
Grups de Suport 
emocional i Ajuda Mútua 

Grups de Suport 
emocional i Ajuda Mútua Material 

 
Atès que en data 4 de maig de 2018 la vicepresidenta 4a i presidenta delegada de 
l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona ha dictat un decret 
(ref. Registre 2109), pel qual s’aprova la proposta de la coordinadora de l’Àrea 
d’Atenció a les persones, el text de la qual, en la part que ens interessa, és el 
següent: 
 

1. “La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 18 de 
desembre de 2017 va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, el Catàleg de serveis de l’any 2018, 
el seu règim i la convocatòria per a la consessió de recursos. 

2. Els ens locals relacionats a l’apartat primer de la part resolutiva han 
sol.licitat a la Diputació la seva cooperació i assistència per a l’actuació 
“Grups de Suport Emocional i Ajuda Mútua”. 

3. Vist que l’actuació sol.licitada es pot emmarcar en el recurs inclòs en el 
Catàleg: 

 
Recurs Tipus de recurs Classe de recurs 

Grups de Suport 
Emocional i Ajuda Mútua Recurs material Realització de serveis i 

activitats 
 
 

4. D’acord amb el capítol 10 del règim del Catàleg, aquest recurs es 
concedeix mitjançant el procediment de concessió directa amb 
concurrència. 

5. Revisada la sol.licitud i un cop aplicats íntegrament i exclusivament els 
criteris de valoració que consten en el Catàleg de serveis, resulta la 
següent valoració de la sol.licitud, en virtut de la qual es considera que 
la sol.licitud s’ha d’estimar, en haver assolit la puntuació mínima de 100 
punts establerta, tal i com es recull en l’informe d’instrucció elaborat a 
l’efecte. 
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[...] 
 

Ajuntament de Canet de Mar  
Grup de Suport Emocional i Ajuda 
Mútua 

Puntuació 

Existència d’antecedents:es tindran 
en compte les demandes d’anys 
anteriors 

25 

Recursos de l’ens: es valorarà una 
dedicació necessària per part de la 
persona referent de l’ens d’unes 20 
hores 

50 

TOTAL 75 
 
[...] 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, de 
conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Benestar social i gent 
gran i Règim intern, s’acorda per unanimitat: 

 
Primer.- Concedir el recurs material consistent en la redacció de plans, 
projectes i informes per a la realització de la següent actuació, en el marc 
del catàleg de serveis de l’any 2018 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019: 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre 
inicial PMT 

Codi XGL 

Aportac
ió de la 
Diputac

ió 
(EUR) 

[...] [...] [...] [...] [...] [...] 

Ajuntame
nt de 

Canet de 
Mar 

P0803
900J 

Grup de 
suport 

emocion
al i 

ajuda 
mútua 

18400094
50 

18/Y/249
524 3.360€ 

 
Segon.- Establir que, atès que en la sol.licitud s’han definit l’abast i les 
condicions de transferència del recurs per part de la Diputació, i la consessió 
es correspon íntegrament amb la sol.licitud, aquest es considera acceptat 
implícitament per l’ens destinatari, amb la qual cosa la Diputació pot 
procedir a l’adopció dels actes corresponents per dur a terme l’execució de 
l’actuació. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la 
concessió i les condicions de la seva execució. 
Tercer.- [...] 
Quart.- Establir les següents condicions d’execució dels treballs per part de 
l’adjudicatària del contracte: 
 

a) Descripció dels treballs a realitzar: 
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-Realitzar 8 grups de suport emocional i ajuda mútua. 
-Realitzar els GSAM en l’horari que millor convingui als familiars 
cuidadors. 
-Fer l’acta de la reunió entre la Diputació de Barcelona, els 
ajuntaments en cada una de les sessions, de la mitjana total del 
participants i dels possibles incidents que puguin aparèixer 
durant el transcurs del GSAM. 
-Coordinar l’activitat amb els agents implicats i tenir-los 
informats del funcionament del grup de suport i ajuda mútua. 
-Valorar el nivell de participació dels assistents al grup i si la 
participació baixa, informar a la Diputació de Barcelona per 
prendre les accions necessàries en cada ajuntament. 
-Enviar a la Diputació ed Barcelona, un cop finalitzats els grups 
de suport, les enquestes de satisfacció dels assistents i l’Excell 
amb les dades de l’activitat. 
-Realitzar i enviar les memòries dels GSAM segons model que 
faciliti la Diputació de Barcelona en format Word, a la persona 
referent de la Diputació de Barcelona. 

b) Durada i termini del contracte: 
El termini per a la realització del contracte serà fins el 31 de 
desembre de 2018. 

[...] 
Vuité.- Notificar aquesta resolució en la part que afecta als interessats.” 

 
En virtut de tot això, 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. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la 
proposta de la Regidoria delegada de Benestar Social i Gent Gran, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar el recurs material atorgat per la Diputació de Barcelona en el 
marc del Programa complementari per a la garantia del benestar social del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, així com el seu règim regulador, segons el 
detall següent: 
 

Ens destinatari NIF Ens Actuació Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Ajuntament de 
Canet de Mar P0803900J

Grups de 
Suport 

Emocional i 
Ajuda Mútua

18/Y/249524 3.360€ 

 
5.- ACCEPTACIÓ DELS AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL 
MARC DEL REGIM REGULADOR DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2018 DEL PLA 
“XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019” 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 
va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (BOPB de 11/12/2015), 
que és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i 
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cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, 
que té com a finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació de 
les actuacions i recursos que es comprenguin al Pla de referència. 
 
Atès que el Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" es presenta com 
l'instrument preferent per a l'exercici de les funcions de cooperació i assistència 
local de la Diputació de Barcelona, que té com objectiu principal reforçar els 
instruments i les accions generades des dels governs interadministrativa i el ple 
respecte pel principi d'autonomia local, plantejant un sistema de cooperació 
centrat en els municipis, en la millora de la cohesió social i en la diversificació 
econòmica del territori. 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 18 de 
desembre de 2017, va aprovar el Catàleg de Serveis de l’any 2018 i el seu règim 
regulador així com la convocatòria per la concessió dels recursos que s'hi 
inclouen. 
 
Atès que mitjançant Decret 168/2018 de l’Alcaldia, de 7 de febrer de 2018, 
l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar la sol·licitud de subvencions i ajuts en 
l’àmbit de de polítiques locals d’Educació. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona ha publicat al BOPB, en data 26 d’abril de 
2018, el dictamen de la Junta de Govern amb la relació d’ajuts econòmics 
atorgats, en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2018 del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019. 
 
Atès que la publicació del dictamen en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, de conformitat 
amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia delegada de Territori i Educació, s’acorda 
per unanimitat: 
 

PRIMER.- Acceptar els següents ajuts econòmics de la Diputació de Barcelona, 
en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”: 
 

CODI 
XBMQ 

CENTRE 
GESTOR ACTUACIÓ AJUT 

ATORGAT

18/Y/255955 
Gerència de 

Serveis 
d’Educació 

Funcionament d’escoles municipals. 
Programa instrumental de l’escola 
d’adults 

4.644,00 
€ 

 
CODI 
XBMQ CENTRE GESTOR ACTUACIÓ AJUT 

ATORGAT 

18/Y/255956 Gerència de Serveis 
Educatius 

Projecte de suport a 
l’escolaritat Mira’t 4.091,00 € 
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SEGON.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò 
establert en el Règim de concertació i en la convocatòria 2018. 
 
TERCER.-. Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectius els presents acords. 
 
QUART.- Notificar els presents acords als interessats així com a l’Àrea 
d’Intervenció municipal. 
 
6.- ACCEPTACIÓ DELS AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA 
REALITZACIO D’ACCIONS EN EL MARC DEL REGIM REGULADOR DEL 
CATÀLEG DE SERVEIS 2018 DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-
2019” 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 
va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (BOPB de 11/12/2015), 
que és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i 
cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, 
que té com a finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació de 
les actuacions i recursos que es comprenguin al Pla de referència. 
 
Atès que el Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" es presenta com 
l'instrument preferent per a l'exercici de les funcions de cooperació i assistència 
local de la Diputació de Barcelona, que té com objectiu principal reforçar els 
instruments i les accions generades des dels governs interadministrativa i el ple 
respecte pel principi d'autonomia local, plantejant un sistema de cooperació 
centrat en els municipis, en la millora de la cohesió social i en la diversificació 
econòmica del territori. 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 18 de 
desembre de 2017, va aprovar el Catàleg de Serveis de l’any 2018 i el seu règim 
regulador així com la convocatòria per la concessió dels recursos que s'hi 
inclouen. 
 
Atès que mitjançant Decret 171/2018 de l’Alcaldia, de 7 de febrer de 2018, 
l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar les sol·licituds de suport i ajuts a la 
Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 
 
Atès que la Diputació de Barcelona ha publicat al BOPB, en data 26 d’abril de 
2018, el dictamen de la Junta de Govern amb la relació d’ajuts econòmics 
atorgats, en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2018 del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019. 
 
Atès que la publicació del dictamen en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, de conformitat 
amb la Regidoria delegada de Festes i Joventut, s’acorda per unanimitat: 
 

PRIMER.- Acceptar els següents ajuts econòmics de la Diputació de Barcelona, 
en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”: 
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Recursos econòmics 

Àrea: Àrea d’Atenció a les Persones 

Programa: Joventut 

Recurs: Finançament en l'àmbit de joventut Codi recurs: 18121 

Codi XGL: 18/Y/253532 Ajut atorgat 

Projectes d'emancipació i apoderament 2018 6.941,78 € 

Àrea: Àrea d’Atenció a les Persones 

Programa: Salut Pública 

Recurs: Promoció de la salut Codi recurs: 18223 

Codi XGL: 18/Y/254477 Ajut atorgat 

Tallers prevenció de consum d'alcohol - centres de 
secundària  

1.900,00 € 

 
SEGON.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò 
establert en el Règim de concertació i en la convocatòria 2018. 
 
TERCER.-. Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectius els presents acords. 
 
QUART.- Notificar els presents acords als interessats així com a l’Àrea 
d’Intervenció municipal. 
 
7.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE L’AJUT DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER A LA REALITZACIÓ DE L’ACTUACIÓ “CENTRES LOCALS 
DE SERVEIS A LES EMPRESES (CLSE) DE CALELLA, CANET DE MAR, 
PINEDA DE MAR I TORDERA 2018. ATENCIÓ I SUPORT INTEGRAL A 
L’EMPRESA I L’EMPRENEDORIA”, DINS DEL MARC PLA "XARXA DE 
GOVERNS LOCALS 2016-2019" 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona  celebrat el 26 de novembre de 2015 
va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (BOPB de 11/12/2015), 
que és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i 
cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, 
que té com a finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació de 
les actuacions i recursos que es comprenguin al Pla de referència. 
 
Atès que el Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" es presenta com 
l'instrument preferent per a l'exercici de les funcions de cooperació i assistència 
local de la Diputació de Barcelona, que té com objectiu principal reforçar els 
instruments i les accions generades des dels governs locals amb mires a afavorir 
l'exercici de les seves competències des de la col·laboració interadministrativa i el 
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ple respecte pel principi d'autonomia local, plantejant un sistema de cooperació 
centrat en els municipis, en la millora de la cohesió social i en la diversificació 
econòmica del territori. 
 
Atès que la Junta de Govern d’aquesta Diputació, en sessió de 18 de desembre de 
2017, va aprovar el Catàleg de Serveis de l’any 2018 i el seu règim regulador així 
com la convocatòria per la concessió dels recursos que s'hi inclouen. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té com a un dels seus objectius principals 
treballar en l’àmbit de la promoció econòmica del municipi i que, entre les seves 
prioritats, destaca la creació d’empreses i l’atenció a l’emprenedoria, per mitjà de 
l’atenció directa i personalitzada. 
 
Vist que al Catàleg de Serveis 2018, dins del programa de Polítiques de Teixit 
Productiu, hi consta un recurs anomenat Centres Locals de Serveis a les 
Empreses (CLSE), que preveu ajusts a les estructures de personal tècnic, als 
serveis  i a les actuacions destinades a desvetllar vocacions empresarials, generar 
noves activitats econòmiques, consolidar i fer créixer les existents, entre d’altres. 
 
Atès que mitjançant Decret 102/2018 de l’Alcaldia, de 24 de gener de 2018, 
l’Ajuntament de Canet de Mar, va aprovar la sol•licitud del recurs Centres Locals 
de Serveis a les Empreses (CLSE) amb l’actuació “Centres Locals de Serveis a les 
Empreses (CLSE) de Calella, Canet de Mar, Pineda de Mar i Tordera, 2018. 
Atenció i suport integral a l’empresa i l’emprenedoria” conjuntament amb els 
ajuntaments de Calella, Pineda de Mar i Tordera, actuant l’Ajuntament de Tordera 
com a ens beneficiari i l’Ajuntament de Canet de Mar com a ens executor. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona ha publicat al BOPB, en data 26 d’abril de 
2018, el dictamen de la Junta de Govern amb la relació d’ajuts econòmics 
atorgats, en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2018 del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019, on s’inclou l’atorgament de subvenció per al 
desenvolupament de l’esmentada actuació conjunta per un import de 108.000,00 
Euros, dels quals l’import atorgat a l’Ajuntament de Canet de Mar és de 
27.000,00 Euros, de conformitat amb la Regidoria delegada de Promoció 
Econòmica, comerç, Consum i Turisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar la part corresponent de la subvenció atorgada per la 
Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla 
Xarxa de Governs Locals 2016-2019, i publicada al BOPB de 26 d’abril de 2018, 
per un import de 27.000,00 Euros. 
 
SEGON.- Fer els tràmits pertinents per a l’aprovació i signatura del conveni de 
col·laboració entre els diferents ajuntaments participants a l’actuació objecte de 
subvenció. 
 
TERCER.- Assumir el compromís de procedir a executar el programa finançat 
amb la subvenció atorgada en la forma establerta a la normativa d’aplicació. 
 
QUART.- Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament, Sra. Blanca Arbell Brugarola, per 
signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectius els presents 
acords.  
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CINQUÈ.- Notificar el present acord als interessats així com a l’Àrea d’Intervenció 
municipal. 
 
8.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE MILLORA DE L’ACCÉS DES DE 
LA CARRETERA N-II AL SOLAR DELS ANTICS VAGONS DE RENFE. 
 
Atès que en virtut del conveni signat en data 1 de gener de 2007, ADIF cedí a 
l’Ajuntament de Canet de Mar el solar on s’ubica l’antiga nau de RENFE i una 
andana fora de servei, situat al carrer del Mar, 57, i l’Ajuntament s’obligava a 
l’enderroc de la nau.  
 
Atès que, un cop enderrocats la nau i el moll de càrrega, eliminada la fosa sèptica 
que ocupava part del solar i realitzada la connexió a la xarxa de clavegueram dels 
dos habitatges unifamiliar dels antics treballadors de RENFE, en data 16 de juliol 
de 2015 es va presentar la sol·licitud d’informe sectorial al Servei Territorial de 
Carreteres, amb la memòria de l’actuació per facilitar l’accés de vehicles al solar i 
garantir la seguretat dels vianants. 

Atès que el Servei Territorial, en data  20 de gener de 2016, emet informe 
favorable , si bé requereix la presentació d’una proposta d’accessos compatible 
amb el Reglament general de carreteres. 

Atès que per tal de donar compliment a aquest requeriment, mitjançant Decret 
núm. 1351/2017, de 20 de novembre, de l’Alcaldia, es va resoldre encarregar a 
l’empresa Cusachs Omella Projectes, SL la redacció del projecte d’obra ordinària 
per a l’execució de les obres d’accés des de la carretera nacional cap al solar dels 
antics vagons de RENFE, així com la direcció facultativa d’aquestes obres. 
 
Atès que en data 4 de maig de 2018 RE2851, l’anterior mercantil ha fet entrega 
del projecte. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal, de data 9 de maig de 2018, el 
contingut del qual es transcriu a continuació: 
 

“La zona destinada antigament a dipòsit i manteniment de vagons de tren per part 
de RENFE, és una finca propera a l’estació de ferrocarril que queda entre la via i la 
carretera. L’accés es produeix des de la mateixa N-II al PK 659+500, marge dret. El 
sòl està classificat de sòl urbà consolidat pel planejament urbanístic vigent. 

L’actuació està emmarcada amb un conveni signat entre ADIF i l’Ajuntament de 
Canet de Mar en data 1 de gener de 2007, en virtut del qual ADIF cedeix el solar on 
s’ubica l’antiga nau de RENFE i una andana fora de servei, ubicats al carrer del Mar 
57, i pel qual l’Ajuntament de Canet de Mar s’obliga a enderrocar la nau existent en 
aquell moment. 

L’any 2008 es va executar, per part de la Demarcació de Costes de Catalunya del 
Ministeri de Medi Ambient, un pas soterrat adaptat per creuar les vies i accedir al 
passeig marítim. L’any 2017, l’Ajuntament va enderrocar la nau i el moll de càrrega i 
va realitzar la connexió a la xarxa de clavegueram per tal d’eliminar la fosa sèptica 
que ocupava part del solar i donava servei als dos habitatges unifamiliars dels antics 
treballadors de RENFE (encara ocupats). Actualment, l’Ajuntament està treballant 
amb la construcció d’un tancament per limitar l’accés a la via del tren des d’aquest 
solar. 

Dins d’aquesta intervenció de condicionament d’aquest espai, per garantir la 
seguretat dels vianants i facilitar l’accés de vehicles, es va presentar una memòria 
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de l’actuació al servei territorial de Carreteres amb la finalitat d’obtenir-ne el 
corresponent informe. Amb registre d’entrada núm. 1009 de 17 de febrer de 2016, 
consta informe d’aquest servei el qual conclou: 

Segons les dades que consten en aquest Servei, i sense perjudici d’altres 
competències concurrents, s’informa favorablement la present proposta d’Adequació 
d’un solar com a aparcament públic – sector vagons, terme municipal de Canet de 
Mar, condicionant el sentit favorable del mateix al compliment de les següents 
consideracions: 

a) Pel que fa a l’accessibilitat, s’haurà de presentar una proposta d’accessos 
compatible amb el Reglament general de carreteres (RGC) i amb la normativa 
3.1-IC de traçat. El disseny de l’accés haurà de projectar-se com a mínim cunyes 
de canvi de velocitat segons l’esquema 7.3 de la normativa 3.1-IC de traçat. 
S’haurà de presentar un projecte d’accessos per tal de poder valorar tècnicament 
els detalls de la proposta. A tal efecte, indicar que segons l’article 126.1 del RGC, 
els projectes d’accessos i calçades laterals han de ser subscrits per enginyers o 
enginyeres de camins, canals i ports o per enginyers o enginyeres tècniques 
d’obres públiques, d’acord amb les seves respectives competències i visats pel 
corresponent col·legi professional. 

b) Les places d’aparcament s’hauran de reubicar pel darrera de la zona de servitud 
de la carretera N-II. 

c) Caldrà incorporar un plànol que defineixi de forma molt clara (línies i valors 
numèrics) la delimitació del domini públic viari i les zones de protecció derivades 
de la Carretera N-II segons TIÏTOL QUART (Regim d’ús i protecció) definits al 
Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de 
carreteres. 

d) S’ha d’incloure i donar compliment a les prescripcions especificades anteriorment, 
modificant i incorporant aquells aspectes al document que no s’adaptin a la 
legislació sectorial de carreteres (veure punt 4.4 – valoració de la proposta i punt 
5 – prescripcions, del present informe). 

Cal recordar que prèviament a l’execució de qualsevol obra o actuació, en franges de 
protecció de la carretera N-II (franja de terreny a cada costat de la via de 30 metres 
d’amplada, mesurats des de l’aresta exterior de l’esplanació del tronc i dels ramals), 
s’haurà de sol·licitar i ésser concedida la preceptiva autorització i/o informe d’aquest 
Servei Territorial de Carreteres, d’acord amb allò que disposen els articles 38, 39 i 
47 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de carreteres. 

Per tal de donar compliment a l’apartat “a” de l’informe del Servei Territorial de 
Carreteres, l’Ajuntament de Canet de Mar va contractar els treballs de redacció del 
projecte de millora de l’accés des de la carretera N-II a l’enginyer tècnic d’obres 
públiques Jordi Cusachs Omella, col·legiat núm. 11786. 

Amb data 4 de maig de 2018 i registre d’entrada 2851, en Jordi Cusachs Omella, ha 
fet entrega del projecte per a la millora de l’accés des de la carretera N-II al solar 
dels antics vagons de RENFE al terme municipal de Canet de Mar. L’objectiu d’aquest 
projecte és possibilitar l’accés públic de vehicles al solar amb un disseny que 
garanteixi el pas de forma segura dels vianants que transcorren per les voreres de la 
carretera N-II. Les principals dificultats que es resolen són: la diferència de rasant 
entre la carretera i el solar, on s’ha de construir un mur de contenció de terres; i la 
reduïda dimensió de l’espai d’accés on el vehicle haurà de realitzar un gir de 180º, 
garantint que no s’interromp el pas de vehicles que discorren per la carretera. 

L’obra té consideració d’obra ordinària d’acord amb el Decret 179/1985, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals. El 
projecte inclou els següents documents mínims establerts a l’art. 24: 
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1. Una memòria, la qual ha de considerar les necessitats a satisfer, els factors de tot 
ordre a tenir en compte, inclòs el compliment de la normativa d’accessibilitat, i la 
justificació de la solució adoptada. 

2. Un pressupost, integrat o no per altres de parcials, amb l’expressió dels preus 
unitaris i els descompostos, els estats d’amidaments i les dades necessàries per a 
la valoració de les obres. 

3. El plec de prescripcions tècniques particulars, on es faci la descripció de les obres 
i se’n reguli l’execució. 

4. Els plànols de conjunt i de detall de l’obra, suficientment descriptius, per tal que 
resti perfectament definida. 

I els següents documents addicionals establerts a l’art. 25: 

1. Una proposta de classificació de contractistes. 

2. Un estudi de seguretat i salut. (annex V del projecte) 

Concretament, en quant a la classificació del contractista estableix que el RDL 
9/2008, de 28 de novembre, de creació del Fons Estatal d’Inversió Local, en la seva 
disposició addicional sisena no exigeix classificació en contractes d’obres de valor 
inferior als 350.000 €. En aquest sentit ens hem de remetre a la LCSP 9/2017 a l’art. 
77.1a en que només estableix com a requisit indispensable que l’empresari estigui 
classificat degudament com a contractista d’obres en contractes d’obres amb un 
valor estimat i gual o superior a 500.000 €. Tant mateix, en els contractes d’obres 
amb un valor estimat inferior a 500.000 €, el mateix article, estableix que 
l’empresari pot acreditar la seva solvència a través de la classificació com a 
contractista d’obres en el grup o subgrup de classificació corresponent. Es per 
aquest motiu que es considera oportú, encara que no sigui exigible la classificació, 
que el projecte d’obres realitzi una proposta de classificació en funció de l’objecte del 
contracte, determinant grup o subgrup adequat a les obres a realitzar.  

El panot de la vorera es preveu de color gris, tant mateix es considera més apropiat 
continuar el panot amb el color grana de la part de vorera existent. Aquest aspecte 
no modifica el preu d’execució, però s’haurà de tenir en compte per a la licitació 
corresponent. 

El projecte contempla una columna i una lluminària d’un model que no es correspon 
als existents al municipi, tant mateix, és una previsió de futur perquè el present 
projecte no inclou la seva col·locació en el pressupost aportat. S’informa que es 
considera més apropiat col·locar algun dels models existents a Canet per tal de 
facilitar el manteniment posterior i reposició en cas necessari. 

D’acord amb el Decret 179/1985, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres activitats i serveis dels ens locals, el projecte defineix el pressupost 
d’execució material, les despeses generals, el benefici industrial i l’IVA de la següent 
manera: 

Pressupost d’execució material 47.441,14 

Despeses generals 13% 6.167,35 

Benefici industrial 6% 2.846,47 

Subtotal 56.454,96 

Imprevistos 1% 564,55 

Seguretat i salut 5% 2.822,75 

Pressupost d’execució per contracte 59.842,26 

IVA 21% 12.566,87 
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Pressupost global de licitació 72.409,13 

 

Tant els imprevistos com la seguretat i salut de l’obra han de formar part del 
pressupost d’execució material. Per tant, es considera oportú esmenar el projecte i 
establir els següents imports: 

 

Pressupost d’execució material 50.287,61 

Despeses generals 13% 6.537,39 

Benefici industrial 6% 3.017,26 

Pressupost d’execució per contracte 59.842,26 

IVA 21% 12.566,87 

Pressupost global de licitació 72.409,13 

 

El termini establert de TRES SETMANES es considera escàs per les obres a realitzar. 
La tècnica que informa considera que s’hauria d’establir un termini de VUIT 
SETMANES com a mínim, tal com per altra banda estableix el diagrama de 
programació del mateix projecte. S’estableix un termini de garantia d’un any a partir 
de la recepció de les obres. 

L’annex VI inclou el pla de l’obra amb un diagrama de programació dels diferents 
treballs: 
 

 
 

Conseqüentment, un cop revisat el projecte s’informa favorablement per a la seva 
aprovació sempre que es tingui en compte les esmenes proposades. Es necessari 
remetre aquest document al Servei Territorial de Carreteres per tal d’obtenir el vist-
i-plau abans de l’adjudicació de les obres.  

Es disposa d’autorització per les obres per part d’ADIF de data 15 de desembre de 
2015, tant mateix, s’haurà d’avisar 15 dies abans de l’inici de l’obra i formalitzar 
l’acta de replanteig de l’obra per part d’ADIF en cas que es consideri oportú.” 

En data 28/05/2018 RE3459 el tècnic redactor del projecte presenta la 
documentació que, d’acord amb l’informe jurídic de la TAG d’Urbanisme, de data 
1 de juny de 2018, justifica el compliment dels requeriments esmentats a 
l’informe tècnic. 
 
Vist l’informe jurídic de la TAG d’Urbanisme, de data 1 de juny de 2018, el 
contingut del qual es transcriu a continuació: 
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“ASSUMPTE: Aprovació inicial del projecte de millora de l’accés des de la carretera 
N-II al solar dels antics vagons de RENFE. 
 
Antecedents: 
 
En virtut del conveni signat en data 1 de gener de 2007, ADIF cedí a l’Ajuntament de 
Canet de Mar el solar on s’ubicava l’antiga nau de RENFE i una andana fora de 
servei, situat al carrer del Mar, 57, i l’Ajuntament s’obligà a l’enderroc de la nau.  
 
L’any 2008 la Demarcació de Costes de Catalunya del Ministeri de Medi Ambient va 
executar les obres de construcció d’un pas soterrat adaptat per creuar les vies i 
accedir al passeig marítim.  

En compliment de les estipulacions dels conveni signat en data 1 de gener de 2007, 
l’any 2017 l’Ajuntament de Canet de Mar va enderrocar la nau i el moll de càrrega i 
va realitzar la connexió a la xarxa de clavegueram per tal d’eliminar la fosa sèptica 
que ocupava part del solar i donava servei als dos habitatges unifamiliars dels antics 
treballadors de RENFE.  

En data 16 de juliol de 2015 es va presentar la sol·licitud d’informe sectorial al 
Servei Territorial de Carreteres, amb la memòria de l’actuació per tal garantir la 
seguretat dels vianants  i facilitar l’accés de vehicles al solar que s’habilitarà com a 
aparcament públic. 

En data 20 de gener de 2016 el Servei Territorial emet informe favorable, si bé 
requereix la presentació d’una proposta d’accessos compatible amb el Reglament 
general de carreteres. 

Amb l’objectiu de donar compliment a aquest requeriment, mitjançant Decret núm. 
1351/2017, de 20 de novembre, de l’Alcaldia, es resol encarregar a l’empresa 
Cusachs Omella Projectes, SL la redacció del projecte d’obra ordinària per a 
l’execució de les obres d’accés des de la carretera nacional cap al solar dels antics 
vagons de RENFE, així com la direcció facultativa d’aquestes obres. 
 
En data 4 de maig de 2018 RE2851 ha tingut entrada el projecte al Registre general. 
 
En data 9 de maig de 2018 l’arquitecta municipal ha emès informe favorable al 
referit projecte, esmentant els següents aspectes del projecte a esmenar: 
 
1. Es considera oportú, encara que no sigui exigible la classificació, que el projecte 

d’obres realitzi una proposta de classificació en funció de l’objecte del contracte, 
determinant grup o subgrup adequat a les obres a realitzar. 

 
2. El panot de vorera es preveu de color gris, tanmateix, es considera més apropiat 

continuar el panot amb el color grana de la part de vorera existent. Aquest 
aspecte no modifica el preu d’execució, però s’haurà de tenir en compte per a la 
licitació corresponent. 

 
3. Pel que fa el pressupost d’execució material, tant els imprevistos com la 

seguretat i salut de l’obra n’han de formar part. 
 
4. Caldria establir un termini d’execució de les obres de vuit setmanes, com mínim, 

tal i com estableix el diagrama de programació del mateix projecte. 
 
En data 28/05/2018 RE3459 el tècnic redactor del projecte presenta la 
documentació que justifica el compliment dels requeriments anteriors, de la manera 
següent: 
 
1. Es proposa que el contractista que liciti acrediti: 
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G-6, obres viàries sense qualificació específica, categoria 1 (< 150.000 €) 
 
2. L’empresa que liciti ha de preveure la possibilitat de subministrar i col·locar 

panot color grana, igual que la vorera ja existent, si la Direcció facultativa o bé 
els Serveis tècnics de l’Ajuntament així ho determina. 

 
3. D’acord amb el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el resum del pressupost i per tant el 
Preu d’execució per contracte i global de la licitació serà el següent i en aquest 
ordre: 
  

Pressupost d’execució material 

(s’inclou imprevistos i seguretat i 
salut) 

50.287,61

Despeses generals 13% 6.537,39

Benefici industrial 6% 3.017,26

Pressupost d’execució per 
contracte 

59.842,26

IVA 21% 12.566,87

Pressupost global de licitació 72.409,13

 
4. Tal i com indica el punt 8 de la memòria i l’annex VI, el pla d’execució de les 

obres contemplades en el diagrama de programació és de 8 setmanes. 
 
Fonaments de dret 
 
Primer.- D’acord amb el que estableix l’article 8 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals 
(ROAS), tenen la consideració d’obres locals les que executen els ens locals per a la 
prestació dels serveis de la seva competència, ja es tracti d’obres de nova planta, de 
reforma, de reparació, de conservació o de manteniment. Aquestes obres, segons 
especifica l’article 9.1 del mateix reglament, poden ser d’urbanització o ordinàries. 
 
L’arquitecta municipal, en el seu informe de data 1 de juny de 2018, determina que 
el projecte que ara se sotmet a aprovació inicial s’inscriu dins el concepte d’obra 
ordinària. 
 
L’article 37 ROAS, preveu el procediment a seguir per a l’aprovació dels projectes 
d’obres ordinàries que consisteix, en síntesi, en una aprovació inicial, un període 
d’informació pública de 30 dies, mitjançant publicació en el tauler d’edictes de  
l’Ajuntament de Canet de Mar, així com al seu web, notificació individual, si s’escau, 
i aprovació definitiva. 
 
L’acord d’aprovació definitiva del projecte s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes de la 
corporació.  
 
Segon.- Pel que fa l’òrgan competent, l’article 38 del mateix text legal estableix que 
l’aprovació dels projectes d’obres ordinàries correspon als diferents òrgans dels ens 
locals, segons la distribució de competències prevista a la legislació de règim local.  
 
Per la seva banda, l’article 21.1.o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local estableix la competència de l’alcalde per a l’aprovació dels 
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projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o 
concessió i estiguin previstos en el pressupost. 
 
La Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014 (TRLCSP), regula les competències en matèria de contractació en les 
entitats locals. 
 
Concretament, corresponen als alcaldes les competències com a òrgan de 
contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, els 
contractes de concessió d’obres, els contractes de concessió de serveis i els 
contractes administratius especials, quan el seu valor estimat no superi el 10 per 
cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, la quantia de sis milions 
d’euros. 
 
No obstant, per Decret núm. 743/2015, de 19 de juny, l’alcaldessa va delegar en la 
Junta de Govern Local aquesta competència. 
 
Tercer.- L’article 37.2 ROAS estableix que, simultàniament al tràmit d’informació 
pública del projecte, s’ha de sotmetre a informe o autorització d’altres 
administracions només quan així ho exigeixi la legislació sectorial, segons el tipus 
d’obra de què es tracti. 
 
En el cas present, la normativa sectorial d’aplicació és l’establerta pel Decret 
Legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
carreteres (TRLC) i pel Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament general de carreteres (RGC).  
 
A l’informe emès en data 20 de gener de 2016 pel Servei Territorial de Carreteres es 
manifesta que, prèviament a l’execució de qualsevol obra o actuació, en franges de 
protecció de la carretera N-II s’haurà de sol·licitar i ésser concedida la preceptiva 
autorització i/o informe d’aquest Servei Territorial, d’acord amb allò que disposen els 
articles 38, 39 i 47 TRLC. 
 
En aquest sentit, l’arquitecta municipal manifesta en el seu informe que cal remetre 
el document al Servei Territorial de Carreteres per tal d’obtenir el vistiplau abans de 
l’adjudicació de les obres. 
 
Conclusions 
 
A la vista de tot l’exposat, i d’acord amb l’informe emès per l’arquitecta municipal, 
considero que el projecte de millora de l’accés des de la carretera N-II al solar dels 
antics vagons de RENFE s’ha de sotmetre a l’aprovació inicial per part de la Junta de 
Govern Local. 
 
Així mateix, un cop aprovat inicialment, i en tot cas, prèviament a l’execució de 
qualsevol obra o actuació, caldrà remetre’l al Servei Territorial de Carreteres, per tal 
d’obtenir el seu informe favorable.” 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i, de conformitat amb el que disposa 
l’article 37 del ROAS, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de 
Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte de millora de l’accés des de la carretera 
N-II al solar dels antics vagons de RENFE, redactat per Jordi Cusachs Omella, 
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enginyer tècnic d’obres públiques, amb un pressupost d’execució per contracte de 
72.409,13 €, IVA inclòs. 
 
SEGON.- Sotmetre aquest projecte a informació pública pel termini de 30 dies, 
en els termes de l’article 37 del ROAS, mitjançant publicació en el tauler d’edictes 
de  l’Ajuntament de Canet de Mar, així com al seu web. En cas que transcorregut 
aquest termini no s’hagin presentat al·legacions, s’entendrà aprovat 
definitivament. 
 
TERCER.- Remetre el projecte al Servei Territorial de Carreteres, per tal d’obtenir 
el seu informe favorable, prèviament a l’execució de qualsevol obra o actuació. 
 
QUART.- Una vegada aprovat definitivament el projecte, de conformitat amb el 
que disposa l’article 38.2 del ROAS, s’haurà de publicar al BOP, al DOGC i al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament.  
 
9.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DEL 21 AL 27 DE MAIG 
DE MAIG DE 2018 (NÚMEROS DEL 657 AL 695) 
[[F 

Num. Decret Data Títol 

DE0657/2018 21/05/2018 Incoació Restauració de la legalitat urbanística carrer 
Joan Maragall, XX 

DE0658/2018 21/05/2018 Incoació Ordre Execució pol.ligon 4, parcel.la 49 de la 
rústica (JJ) 

DE0659/2018 21/05/2018 Casals Estiu 2018 - Canet Futbol Club 

DE0660/2018 21/05/2018 REQUERIMENT DEFICIÈNCIES ACTIVITAT VENDA DE 
MENJARS PREPARATS AMB CUINA 

DE0661/2018 21/05/2018 Incoació expedient ordre execució Antoni Gaudí, XX 

DE0662/2018 21/05/2018 IV Pedalejada - Escola FEDAC Canet 

DE0663/2018 21/05/2018 TRE 2018 009 RELACIÓ DE PAGAMENTS 17-05-2018 

DE0664/2018 21/05/2018 REQUERIMENT DEFICIÈNCIES ACTIVITAT CLINICA 
VETERINARIA AL CASTANYER XX 

DE0665/2018 21/05/2018 APROVACIÓ AD RELACIÓ Q/2018/7 

DE0666/2018 22/05/2018 Nomenament secretària accidental 

DE0667/2018 23/05/2018 WTP - INCOACIÓ MANCA IDENTIF. - 23/05/2018 
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DE0668/2018 23/05/2018 WTP - ACORD INCOACIÓ - 23/05/2018 

DE0669/2018 23/05/2018 WTP - PROPOSTA SANCIÓ - 23/05/2018 

DE0670/2018 24/05/2018 Decret rectificació error aplicació pressupostaria 
actuació Pirat's sound sistema. 

DE0671/2018 24/05/2018 Decret adhesió acord marc del servei de mediació 
d'assegurances 

DE0672/2018 25/05/2018 RESOLUCIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME - CGE 

DE0673/2018 25/05/2018 Autorització adscripció en comissió de serveis Sra. NCL 

DE0674/2018 25/05/2018 APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ DECRET 532/2018 

DE0675/2018 25/05/2018 AL.LEGACIONS - EXP.SANCIONADOR TRÀNSIT - 
105695 

DE0676/2018 25/05/2018 Contractació servei redacció del Reglament de 
Participació Ciutadana 

DE0677/2018 25/05/2018 Rectifiació import triennis Sr. RPC 

DE0678/2018 25/05/2018 Contractació servei de lloguer sistema control horari 

DE0679/2018 25/05/2018 INCOACIÓ DECRET SANCIONADOR PUB OLAS 

DE0680/2018 25/05/2018 MODIFICACIÓ PRESSUPOST 16/2018 PER 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT  

DE0681/2018 25/05/2018 AL.LEGACIONS - EXP.SANCIONADOR TRÀNSIT - 
103346 

DE0682/2018 25/05/2018 APROVACIO FACTURES F/2018/27 FASE O 

DE0683/2018 25/05/2018 Contractació servei Prevenció riscos laborals 

DE0684/2018 25/05/2018 Aprovació TC's abril 2018 

DE0685/2018 25/05/2018 DEVOLUCIÓ PER INGRESSOS INDEGUTS 

DE0686/2018 25/05/2018 REQUERIMENT DEFICIÈNCIES PUB OLAS 
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DE0687/2018 25/05/2018 Prorroga contractes personal Plans Ocupacionals 
Serveis Socials  

DE0688/2018 25/05/2018 Sol. Llicencia per la tinença i conduccio d'animals 
potencialment perillosos sra. SPM 

DE0689/2018 25/05/2018 TRE 2018 010 RELACIÓ ADOP 1T 2018 

DE0690/2018 25/05/2018 Contractació servei renovació subscripció llicències 
Deep Freeze 

DE0691/2018 25/05/2018 MANAMENT A JUSTIFICAR - TEATRE DE JUNY 

DE0692/2018 25/05/2018 APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ TEATRE ABRIL 2018 

DE0693/2018 25/05/2018 Aprovació triennis meritats mes de maig 2018 

DE0694/2018 25/05/2018 Contractació servei d'abalisament a les platges de 
Canet de Mar. 

DE0695/2018 25/05/2018 TRE 2018 011 RECTIFICACIÓ DE SALDOS 

[FININCLUSION_PLANTILLA] 
] 
10.- ASSUMPTES PER VIA D’URGÈNCIA 
 
L’alcaldessa presidenta, segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós 
de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del 
Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre 
del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per 
unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes 
següents. 
 
10.1.- SOL.LICITUD ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT 
D’APARELLS DESFIBRIL.LADORS (DEA), I ELS SERVEIS ASSOCIATS DE 
MANTENIMENT I FORMACIÓ AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS 
DE CATALUNYA 
 
Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament  de Canet de Mar, en data 21 
de març d’enguany, va aprovar l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada 
destinada als ens locals que realitza l’ACM juntament amb el Consorci Català pel 
desenvolupament Local. 
 
Atès que el Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent 
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procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la 
Comissió Executiva de data 21 de desembre de 2016 i publicats al perfil de 
contractant de l’entitat, va aprovar, en la sessió de la seva Comissió Executiva de 
data 10 de juliol de 2017, adjudicar l’Acord marc de subministrament d’aparells 
desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i formació amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.03) a les empreses 
seleccionades d’acord amb el detall per lots que seguidament es relaciona:  
 
1.- CARDIOSOS GLOBAL PROTECTION SL, LOTS: 1, 2, 3, 4, 5 i 6  
2.- CARYOSA SL, LOTS: 1, 2, 3, 4, 5 i 6 
3.- CREU ROJA ESPANYOLA A CATALUNYA, LOTS: 1, 2 i 6 
4.- NEOSALUS SOLUTIONS SL, LOTS: 2, 3, 5 i 6 
5.- SCHILLER ESPAÑA SAU, LOTS: 1 i 3 
6.- TECHNOLOGY 2050 SL, LOTS: 1, 2, 3, 4, 5 i 6 
7.- TELEFONICA SOL. INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, SAU, 
LOTS: 4 i 5 
 
Atès que en data 20 d’octubre de 2017, es va formalitzar, entre el CCDL i les 
diferents entitats mercantils adjudicatàries, el corresponent contracte de 
subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de 
manteniment i formació, licitat de conformitat amb el procediment referenciat a 
l’apartat anterior.  
 
Atès que en data 26 de març de 2015, mitjançant Decret núm. 337/2015 
l’Ajuntament va adquirir 14 desfibril·ladors marca Telefunken Model HR1, i en 
data 13 d’abril del mateix any es va rebre una donació mitjançant conveni de 
col·laboració amb l’Asociación Española contra la muerte súbita, d’un altre aparell 
desfibril·lador marca Cardiac Science MODELI Powerheart AED G3. 
 
Atès que l’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu 
mixt de subministrament i serveis, segons el que estableixen els articles 2 de la 
Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública (en 
endavant DN) i 12, en relació als articles 9 i 12, tots ells 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 (en endavant TRLCSP).  
 
Atès que l’acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 
33.4 de la DN i el 198.4 del TRLCSP, i té com a objecte la regulació de les 
condicions en que tindran lloc els subministrament dels DEA i els serveis de 
manteniment, formació, senyalització i difusió adquirits per les entitats 
destinatàries, adherides al sistema de contractació centralitzada del CCDL i l’ACM, 
a l’empara d’allò disposat a l’article 205.2 del TRLCSP. 
 
Atès que la DA 3a, apartat 10è de la nova LCSP, en relació al seus articles 218 i 
ss. preveuen de forma expressa la possibilitat que les associacions de municipis 
puguin crear centrals de contractació a les que s’hi podran adherir els ens locals 
associats, en aquest cas, en relació a un Acord marc. 
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De conformitat amb el que disposa la DT 1a de la nova LCSP, “Els expedients de 
contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran per la 
normativa anterior.” 

D’acord amb el que preveuen els articles 52 i ss. del 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, i resta de disposicions vigents concordants en matèria de règim local 
que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats locals, de 
conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Disposar l’adhesió del municipi de Canet de Mar a l’Acord marc de 
subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de 
manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2016.03), durant tota la seva vigència. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL 
(Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 
 
10.2.- APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A 
L’ASSOCIACIÓ ASSOCIACIÓ AJUT HUMANITARI GEA XXI DE L’EXERCICI 
2016 

RELACIÓ DE FETS 

El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 29 de desembre de 2015, es va 
aprovar definitivament el pressupost municipal per l’exercici 2016, incloent entre 
d’altres la següent subvenció a l’entitat Associació d’ajut Humanitari GEA XXI. 

En data 28 de desembre 2016 la Junta de Govern Local va aprovar el conveni de 
col·laboració amb l’Associació d’ajut Humanitari GEA XXI i l’Ajuntament, el qual es 
va signar el 29 de desembre del mateix any, amb vigència per tot l’any 2016, 
amb el següent detall: 

 

La concessió de l’esmentada subvenció establia com a data límit per a la 
justificació el 31 de gener de 2017, el qual ha de contenir com a mínim el següent 
contingut: 

El conveni de col·laboració regula en la clàusula setena, la forma i termini de 
justificació en els següents termes: 

“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 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  Import 
atorgat 

Import 
bestreta 

ASSOCIACIÓ 
D’AJUT 
HUMANITARI 
GEA XXI 

XXXXXXX Campanyes de sensibilització i projecte 
de lluita contra la desnutrició. 4.500 € 4.500 €
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elements que permetin comptabilitzar un major o menor grau de realització, 
d’acord amb els termes de la sol·licitud, sempre realitzades dins del període al 
que es circumscriu la subvenció 

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

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

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

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

subvenció. 
· Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els 

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

el preu, que consti “IVA INCLÒS”. 
· *Retenció en concepte d’IRPF en el cas de serveis professionals. 

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

· *Vendes al menor. 
· *Transport de persones. 
· *Serveis d’hostaleria i restauració. 
· *Subministraments de begudes i comestibles. 
· *Revelat de fotografies. 

Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són: 
· *Número. 
· *NIF de l’emissor. 
· *Tipus de gravamen o expressió “IVA INCLÒS”. 
· *Contraprestació total. 

 

e) La liquidació econòmica de l’activitat. 

f) Un certificat del president de l’entitat subvencionada que acrediti la justificació de 
l’aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida. 

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

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

Import 
justificat 

Data i Núm. 
de  
Registre 
Entrada 

ASSOCIACIÓ D’AJUT 
HUMANITARI GEA XXI 

XXXXXXX 
 

Campanyes de sensibilització i 
projecte de lluita contra la 
desnutrició. 

10.007,18 € 2017/0547 
30-01-2017 

 

Vist l’informe emès per la Cap d’àrea de Serveis Socials, de data 20 de febrer de 
2017,  

“ÀREA DE BENESTAR SOCIAL 
JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS NOMINATIVES A ENTITATS 
 
Milagros González González, Cap d’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, en relació a la justificació de subvencions nominatives a entitats, 
d’acord amb el pressupost municipal de l’any 2016 corresponent a l’Àrea de 
Benestar Social i Gent Gran,  
 

INFORMO 
 
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 28 de desembre de 
2016, va aprovar els convenis de col·laboració amb les entitats  Càritas 
Parroquial de Canet de Mar, Sàlvia Associació de Dones i Creu Roja Maresme 
Centre entre (promoció del voluntariat). 
 
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 28 de desembre de 
2016, va aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat GEAXXI. 
 
Que amb la signatura del conveni va quedar aprovada la despesa corresponent a 
la subvenció nominativa per a l’exercici 2016, d’acord amb les operacions de 
retenció de crèdit següent: 
 
PARTIDA ENTITAT OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ SUBVENCIÓ R.C. 

40 23100 
49000 

GEA XXI Projecte Lluita contra la desnutrició 
infantil al  Níger (a través Consell de 
Cooperació Municipal) 

4.500,00 € 1433

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

Registre 
Entitat 

Cert Men Rel Fre Ing Pub Obs 

Associació 
Ajut 
Humanitari 
GEAXXI  

XXXXXXXX Cooperació 
internacional. 
Desnutrició inf. 
malària Níger. 

2017/425 
25-01-2017 

Si Si Si Si No si  

 
Que una vegada estudiada i verificada la justificació econòmica per les diferents 
entitats. 
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Nom 
Entitat 

NIF Projecte Import 
atorgat 

Imp.justif.(c
ofinanç.50%) 

Import 
aport. 
per entitat 

Imp. 
just. 
correcta
ment 

Imp. 
def. 

Imp. def. Import 
bestreta 

Imp.revo
car 

Import 
reintegra
ment 

Import 2n 
pag. 

Associació 
Ajut 
Humanitari 
GEAXXI  

XXXXXXX 
 

Cooperac 
internac 
Desnutric 
inf. 
malària 
Níger. 

4.500,00 € 4.500,00 € 8.644.98 €  0,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 0,00 € 

 

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

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

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

INFORME DE FISCALITZACIÓ 

NÚM.64/2018 

 

ASSUMPTE: Liquidació de la subvenció del conveni que instrumenta la subvenció 
nominativa a l’Associació Ajut Humanitari Gea XXI corresponent a l’exercici 2016. 

 

I.-RELACIÓ DE FETS 

S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia la següent proposta d'acord per la Junta de 
Govern Local, amb la següent part resolutiva: 

«PRIMER.- Donar per correctament justificat els següent import corresponent a la 
subvenció nominativa atorgada a l’ASSOCIACIÓ D’AJUT HUMANITARI GEAXXI per l’exercici 
2016. 

 

SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat/da, així com als departaments 
d’Intervenció i Tresoreria. 

Tanmateix, la Junta de Govern decidirà.» 

II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 

 

A) Amb caràcter general: 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  Import atorgat Import 
justificat 

ASSOCIACIÓ D’AJUT 
HUMANITARI GEAXXI XXXXXXXX Campanyes de sensibilització i projecte de lluita 

contra la desnutrició. 4.500 € 10.007,18 € 
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 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 o 
qualsevol altre anàleg de l'Ajuntament de Canet de Mar, aprovada pel Ple en data 
25 de març de 2004.  

III.- ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

 

Primer.- Les Bases d’execució del Pressupost municipal 2017 regulen en el capítol II del 
Títol V, articles 47 a 53 l’exercici de la funció interventora. 

Segon.- Quant a la fiscalització de les despeses, l’article 48, apartat 2n, de les BEP 
estableix el següent: 

«2.- La fiscalització dels expedients de despesa de l’Ajuntament de Canet de Mar i 
l’Organisme Autònom Ràdio Canet es subjectarà al règim de fiscalització prèvia limitada 
regulat en l’article 219, apartats 2n i 3r, del TRLHL.  

 L’existència de crèdit pressupostari i que el crèdit proposat és l’adequat a la 
naturalesa de la despesa i a l’obligació que es proposi contraure.  

 En els casos en que es tracti de contraure compromisos de despeses de caràcter 
plurianual es comprovarà, a més, que es compleixi el preceptuat en la normativa 
vigent. 

 Que les obligacions o despeses es generin per l’òrgan competent. 

 Addicionalment a l’anterior, es comprovaran aquells aspectes que es recullen en la 
Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres, mitjançant el qual es 
dóna aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària 
respecte de l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics.  

L’òrgan interventor podrà formular les observacions complementàries que consideri 
convenients, sense que aquestes tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la tramitació 
dels expedients corresponents.  
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Les obligacions o despeses sotmeses a la fiscalització limitada seran objecte d’una altra 
plena amb posterioritat, exercida sobre una mostra representativa dels actes, documents o 
expedients que donaren origen a la referida fiscalització, mitjançant l’aplicació de tècniques 
de mostreig o auditoria, amb la finalitat de verificar que s’ajusten a les disposicions 
aplicables en cada cas i determinar el grau del compliment de la legalitat en la gestió dels 
crèdits.  

Els òrgans de control intern que realitzin les fiscalitzacions amb posterioritat hauran 
d’emetre un informe escrit en el que facin constar totes les observacions i conclusions que 
se’n dedueixin. Aquests informes es trametran al Ple amb les observacions que haguessin 
efectuat els òrgans gestors.» 

IV. ASPECTES FISCALITZATS 

4.1. Aspectes generals 

Primer.- Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat i suficient a la 
naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contraure. S'entendrà que el crèdit és 
adequat quan financi obligacions a contraure o nascudes i no prescrites a càrrec de 
l'Ajuntament o de l'Organisme Autònom, complint els requisits i regles pressupostàries de 
temporalitat, especialitat i especificació regulades en els articles 163, 167 i 172 TRLHL i 24 
i ss del RD 500/1990, de 20 d’abril. No aplicable en aquesta fase. 

Segon.- En els casos en què es tracti de contraure compromís de despeses de caràcter 
plurianual, que es compleixi allò preceptuat a l'article 174 del Text Refós de la Reguladora 
de les Hisendes Locals. No aplicable en aquest expedient. 

Tercer.- Que les despeses o obligacions es proposen a l'òrgan competent per a 
l'aprovació, compromís de la despesa o reconeixement de l'obligació.  

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 desfavorablement, d’acord amb de la Junta de 
Govern Loca de data 28 de 12 de 2016, informe interventor núm.161/2016 de data 28 de 
desembre.  

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

Consta informe de la cap d’àrea de Serveis Socials, de 20 de febrer de 2017, relatiu a la 
comprovació material efectuada. 

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

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. 
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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. 

Tercer.- Acreditació en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, 
que el beneficiari es troba al corrent d'obligacions tributàries i davant la Seguretat Social i 
no és deutor per resolució de procedència de reintegrament. 

L'article 88, apartat 4t del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, estableix: 

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

Quant al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, el Reglament 
de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
regula en els seus articles 22.1 que l'acreditació del compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat, amb caràcter general, es realitzarà mitjançant l'expedició de 
certificació, llevat que el beneficiari o l'entitat col·laboradora no estiguin obligats a 
presentar les declaracions o els documents als que es refereixen aquestes obligacions. 
Sense perjudici de l'anterior, l'article 24 RLGS regula els supòsits en què la presentació de 
declaració responsable substituirà a les certificacions. 

Quant a l'acreditació del compliment d'obligacions per reintegrament de subvencions, 
l'article 25 del RLGS estableix que «es realitzarà mitjançant declaració responsable del 
beneficiari o de l'entitat col·laboradora, sense perjudici dels procediments que es 
desenvolupin, en virtut d'allò previst en l'article 20.4.a) de la Llei, per la cessió de les 
dades de la base de dades nacional de subvencions.» 

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

Quart.- Que s'acompanya certificació a que es refereix l'article 88.3 del Reglament de la 
Llei General de Subvencions, expedida por l'òrgan encarregat del seguiment de la 
subvenció. 

D'acord amb aquest precepte, «[...] s'haurà d'incorporar a l'expedient que es tramiti per al 
pagament total o parcial de la subvenció, certificació expedida per l'òrgan encarregat del 
seguiment d'aquella, en la que quedi de manifest: 

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

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

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

Consta informe del tècnic de l’àrea que recull aquests extrems. 

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 
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de reemborsament de qualsevol altres préstecs o bestretes concedits anteriorment amb 
càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat. No aplicable. 

V.- OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES 

No es formulen. 

VI.- CONCLUSIONS 

S’informa DESFAVORABLEMENT la tramitació de l'expedient, amb reparament no 
susopensiu pels incompliments assenyalats en l'apartat IV, 4.1., sisè. 

El present expedient estarà subjecte a una fiscalització plena posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria, d'acord amb allò previst en l'article 219.3 del TRLHL i els 
articles 47 a 49 de les Bases d'execució del pressupost vigent. 

Tot això, sense perjudici de les facultats en matèria de control financer que té atribuïdes la 
Intervenció d'acord amb l'article 220 del TRLHL i els articles 44 a 51 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions.” 

Vist allò que disposen els articles 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, quant al reintegrament de subvencions, els articles 91 i ss. del Reglament 
de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
l'article 82 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Benestar Social i 
Gent Gran, s’acorda per unanimitat:  

PRIMER.- Donar per correctament justificat els següent import corresponent a la 
subvenció nominativa atorgada a l’ASSOCIACIÓ D’AJUT HUMANITARI GEAXXI per 
l’exercici 2016, mitjançant acord de junta de 28 de desembre de 2016. 

 

SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat/da, així com als departaments 
d’Intervenció i Tresoreria. 

 

10.3.- APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A 
L’ENTITAT CENTRE PARROQUIAL DE CANET DE MAR DE L’EXERCICI 2016 

RELACIÓ DE FETS 

El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 29 de desembre de 2015, es va 
aprovar definitivament el pressupost municipal per l’exercici 2016, incloent entre 
d’altres la següent subvenció a l’entitat Centre Parroquial de Canet de Mar. 

En data 28 d’abril de 2016, s’aprova per Decret d’Alcaldia, núm.0383/2016 
l’atorgament de la subvenció nominativa a l’entitat Centre Parroquial de Canet de 
Mar, amb el següent detall: 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  Import atorgat Import 
jusificat 

ASSOCIACIÓ D’AJUT 
HUMANITARI GEAXXI XXXXXXX Campanyes de sensibilització i projecte de lluita 

contra la desnutrició. 4.500 € 10.007,18 € 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  Import atorgat Import 
bestreta 

CENTRE PARROQUIAL 
DE CANET DE MAR 

 

XXXXXXXX 
CONCURS DE TEATRE  PEDRACASTELL 2.650 € 2.650 € 
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La concessió de les esmentades subvencions establia com a data límit per a la 
justificació el 31 de gener de 2017 el qual ha de contenir com a mínim el següent 
contingut: 

a) Memòria explicativa del desenvolupament del Concurs de Teatre 
PedraCastell i el Premi Joan Oms, incloent 1 exemplar del material 
publicitari editat. 

b) Justificació econòmica que es composarà dels següents documents: 

-Relació de 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 corresponent amb indicació d’altres ajuts, ingressos o 
aportació amb especificació de la quantia i procedència. 

-Els ingressos de justificar-se correctament. 

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 
justificat 

Data i Núm. de 
Registre 
Entrada 

CENTRE PARROQUIAL  CELEBRACIÓ CONCURS DE TEATRE 
PERACASTELL 2.650 € 2017/0544 

30-01-2017 

 

Vist l’informe emès per la tècnica de cultura de data 6 de març de 2017,  

“Mercè Valls Melendres, tècnica de Cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
comarca del Maresme, en relació a la justificació de subvencions en l’àmbit de 
cultura, d’acord amb l’establert a la convocatòria 1/2016 emet el següent: 
 
INFORME 
 
Primer.- Vist allò que es determina a l’article 19 de l’ordenança reguladora de la 
concessió de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, 
esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per 
l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació a la documentació per a la justificació 
de subvencions atorgades per part d’aquest ajuntament. 
 
Segon.- Vist allò que es determina a l’article 9 de la convocatòria 1/2016 en 
règim de concurrència competitiva de subvencions de l’Ajuntament de Canet de 
Mar segons el qual per justificar la subvenció cal presentar la següent 
documentació: 

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

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

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

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

econòmica que proporciona l’ajuntament) 
 
Tercer..- Atès que la Junta de Govern Local de data 9 de març de 2016 va 
aprovar la convocatòria 1/2016, en règim de concurrència competitiva, de 
subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de 
promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de 
Canet de Mar, per a l’exercici 2016, establint els crèdits pressupostaris i la 
quantia màxima de les subvencions a atorgar, en funció de les finalitats. 
 
Quart.- Atès que en el corresponent a les competències d’aquest Àrea es va 
concretar en les següents finalitats i quantitats en la Junta de Govern Local de 
data 30 de novembre de 2016 :  
 

Entitat Projectes Quantitat 

ACPO Temporada 2016 3.037€

Amics de la Sardana XXa Gran Nit de la Sardana 1.370€

Amics del Ball Festes populars, SGAE i gestoria 2.481€

Associació Soroll.som Formació, Instruments, Assegurança, alumnes 1.259€

Centre d'Estudis Canetencs Publicació llibre comunicacions 1.334€

Centre d'Estudis Lluís Domènech i Montaner (CELDIM) Domenechianna núm 7 i 8 2.222€

Colla de Diables Assegurança, formació, manteniment 2.000€

Edicions els 2 Pins Reedició Dietari Marià Serra 1.296€

Mares malabaristes Tallers d'art i cultura i Som Àfrica 1.185€

Orfeó Misericòrdia Actes anuals i concert 25 de setembre 1.185€

Perkutes de Canet de Mar Taller percussió  593€

Plataforma per la llengua Cinema Infantil, presentacions de llibres, scrabble i jocs 
de llengua. 2.037€

  

Cinquè.- Atès que el Decret d’alcaldia número 383/2016 de data 28 d’abril de 
2016 aprova el conveni de col·laboració amb el Centre Parroquial que regula la 
concessió de la subvenció directa per a l’organització del Concurs de Teatre 
Pedracastell per un import de 2.650€ i que amb data 30 de gener de 2017 van 
presentar la documentació justificativa de la subvenció. 

Vista la documentació presentada per totes les entitats a mode de justificació s’ha 
donat de termini a les entitats del 27 de febrer al 3 de març per esmenar aquella 
documentació que no era correcte i/o també aportar la documentació 
complementaria que en tots els casos com a mínim es tractava del certificat 
signat pel president o presidenta de que la subvenció s’havia destinat al projecte 
atorgat. 

Atès que passat aquest període d’esmena la documentació justificativa de les 
subvencions és la següent i se’n deriven les següents consideracions:   
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Nom entitat Memòria Publicitat 

Model 
justificació 

de despeses 
i ingressos 

Liquidació 
econòmica 
al model de 
la memòria 

Factures i 
tiquets 

Relació 
detallada 

d’ingressos 

Certificat 
destí 

subvenció 

ACPO Presentat i 
correcte 

Ens remet a 
l’arxiu de 

Vil·la Flora i es 
constata la 
inserció del 

suport 
municipal a la 

publicitat  

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte. 

La despesa 
acreditada 
duplica la 
subvenció 
rebuda.   

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

Amics de la Sardana Presentat i 
per millorar 

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte. 

La despesa 
acreditada 
duplica la 

subvenció rebuda

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

Amics del Ball Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

Hi ha errades 
materials però 

amb la 
documentació 
que presenta 
és suficient 

per acreditar 
les despeses 
realitzades 

Hi ha errades 
materials  

Presentat i 
correcte. 

La despesa 
acreditada 
duplica la 

subvenció rebuda

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

Soroll.som Presentat i 
correcte 

No fan 
publicitat 

Hi ha errades 
materials però 

amb la 
documentació 
que presenta 
és suficient 

per acreditar 
les despeses 
realitzades 

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte. 

La despesa 
acreditada 
duplica la 

subvenció rebuda

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

CEC Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte. 

La despesa 
acreditada 

s’ajusta a la 
subvenció rebuda

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

CEDIM Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

Hi ha errades 
materials però 

amb la 
documentació 
que presenta 
és suficient 

per acreditar 
les despeses 
realitzades 

Hi ha errades 
materials 

però amb la 
documentació 
que presenta 
és suficient 

per acreditar 
la liquidació 
econòmica 

Presentat i 
correcte. 

La despesa 
acreditada 
supera la 

subvenció rebuda 
però no la 

duplica 

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

Colla de Diables Presentat i 
correcte No fan 

Hi ha factures 
no vàlides 

però amb la 
documentació 
que presenta 
és suficient 

per acreditar 
les despeses 
realitzades 

N’hi ha una 
per cadascun 

dels 
projectes 

Presentat i 
correcte. 

La despesa 
acreditada 

s’ajusta a la 
subvenció rebuda

Presentat i 
correcte 

No 
presentat 

Ed 2 Pins No 
presentat No presentat No presentat 

No presentat No presentat No presentat No 
presentat 

Mares Malabaristes Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte. 

La despesa 
acreditada 
duplica la 

subvenció rebuda

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

Orfeó Misericòrdia Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

La despesa 
acreditada no 

arriba a la 
quantitat 

atorgada de la 
subvenció 

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

Perkutes de Canet Presentat i 
correcte No fan Presentat i 

correcte 

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte. 

La despesa 
acreditada 
duplica la 

subvenció rebuda

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

Plataforma llengua Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte. 

La despesa 

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 
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acreditada 
supera la 

subvenció rebuda 
però no la 

duplica 

Centre Parroquial Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte. 

La despesa 
acreditada 
supera la 

subvenció rebuda 
però no la 
duplica. 

La despesa 
s’acredita amb 

una 
documentació  

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

 
Sisè.- Atès que segons l’article 9 de la convocatòria, les documentacions seran 
estudiades i valorades per la regidoria corresponent, i vist el contingut dels 
documents presentats. 
 
Conclusió 
 
Primer.- Considero acreditat que s’ha realitzat el fi públic pel qual es van atorgar 
les següents subvencions malgrat que algunes de les justificacions tenen alguns 
defectes de forma en la documentació presentada. Així mateix en alguns casos no 
s’acrediten despeses de més del doble de la subvenció rebuda però per la 
documentació, la publicitat i la memòria presentada es pot considerar que la 
subvenció no excedeix del 50 per 100 del cost del fi públic com estableix l’article 
8 de l’ordenança reguladora de les subvencions.  
 
 

Entitat PROJECTES 2016 Subvenció 

ACPO Temporada 2016 3.037,00 € 

Amics de la Sardana XXa Gran Nit de la Sardana 1.370,00 € 

Amics del Ball Festes populars; SGAE i gestoria 2.481,00 € 

Associació Soroll.som Formació, instruments, assegurança, alumnes 1.259,00 € 

Centre d'Estudis Canetencs Edició llibre Trobada de recerca 1.334,00 € 

Centre d'Estudis Lluís Domènech i Montaner (CELDIM) Domenechianna núm 7 i 8 2.222,00 € 

Colla de Diables Assegurança, manteniment del folklore de la Cultura 
Popular, jornada de formació 2.000,00 € 

Mares malabaristes Som Àfrica Tallers d'art i cultura 1.185,00 € 

Orfeó Misericòrdia Actes anuals 1.185,00 € 
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Perkutes de Canet de Mar Taller percussió Terra i Cel Taller reclusos Centre 
Penitenciari de Joves 593,00 € 

Plataforma per la llengua Presentacions llibres 2015 Competicions d'Scrabble 
III Jocs de llengua 2.037,00 € 

Centre Parroquial Concurs de Teatre Pedracastell 2.650,00 € 

 
Segon.- Atès que l’Associació Edicions els 2 Pins no han justificat la subvenció i 
tampoc es té constància que hagin realitzat el projecte es proposa la revocació de 
la subvenció atorgada per a la realització del projecte de la Edició del Dietari del 
Marià Serra d’acord amb l’article 21 de l’Ordenança municipal de les subvencions. 
 
Aquest és el meu informe que dono i signo i derivo a criteri superior.” 
 
Vist l'informe de l'interventor, que es transcriu a continuació,  

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

INFORME DE FISCALITZACIÓ 

NÚM.65/2018 

ASSUMPTE: Liquidació de la subvenció del conveni que instrumenta la 
subvenció nominativa a l’entitat Centre Parroquial de Canet de Mar 
corresponent al concurs de teatre PedraCastell a l’exercici 2016. 

I.-RELACIÓ DE FETS 

S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia la següent proposta d'acord per la Junta de 
Govern Local, amb la següent part resolutiva: 

«PRIMER.- Donar per correctament justificat els següent import corresponent a la 
subvenció nominativa atorgada a l’entitat Centre Parroquial de Canet de Mar, 
corresponent  a l’exercici 2016, mitjançant Decret d’Alcaldia, núm.383/2016, de 28 
d’abril. 

 

SEGON.-  Notificar el present acord a l’interessat, així com als departaments 
d’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 

Nom entitat  NIF  Projecte sol∙licitud subvenció  Import atorgat

CENTRE PARROQUIAL   XXXXXXXXXX 
CELEBRACIÓ  CONCURS  DE  TEATRE 
PEDRACASTELL 

2.650,00 € 
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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 o 
qualsevol altre anàleg de l'Ajuntament de Canet de Mar, aprovada pel Ple en data 25 de 
març de 2004.  

III.- ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

Primer.- Les Bases d’execució del Pressupost municipal 2017 regulen en el capítol II 
del Títol V, articles 47 a 53 l’exercici de la funció interventora. 

Segon.- Quant a la fiscalització de les despeses, l’article 48, apartat 2n, de les BEP 
estableix el següent: 

«2.- La fiscalització dels expedients de despesa de l’Ajuntament de Canet de Mar i 
l’Organisme Autònom Ràdio Canet es subjectarà al règim de fiscalització prèvia limitada 
regulat en l’article 219, apartats 2n i 3r, del TRLHL.  

 L’existència de crèdit pressupostari i que el crèdit proposat és l’adequat a la 
naturalesa de la despesa i a l’obligació que es proposi contraure.  

 En els casos en que es tracti de contraure compromisos de despeses de caràcter 
plurianual es comprovarà, a més, que es compleixi el preceptuat en la normativa 
vigent. 

 Que les obligacions o despeses es generin per l’òrgan competent. 

 Addicionalment a l’anterior, es comprovaran aquells aspectes que es recullen en la 
Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, 
per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres, mitjançant el qual es dóna 
aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària respecte 
de l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics.  

L’òrgan interventor podrà formular les observacions complementàries que consideri 
convenients, sense que aquestes tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la 
tramitació dels expedients corresponents.  

Les obligacions o despeses sotmeses a la fiscalització limitada seran objecte d’una altra 
plena amb posterioritat, exercida sobre una mostra representativa dels actes, 
documents o expedients que donaren origen a la referida fiscalització, mitjançant 
l’aplicació de tècniques de mostreig o auditoria, amb la finalitat de verificar que 
s’ajusten a les disposicions aplicables en cada cas i determinar el grau del compliment 
de la legalitat en la gestió dels crèdits.  

Els òrgans de control intern que realitzin les fiscalitzacions amb posterioritat hauran 
d’emetre un informe escrit en el que facin constar totes les observacions i conclusions 
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que se’n dedueixin. Aquests informes es trametran al Ple amb les observacions que 
haguessin efectuat els òrgans gestors.» 

IV. ASPECTES FISCALITZATS 

4.1. Aspectes generals 

Primer.- Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat i suficient a la 
naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contraure. S'entendrà que el crèdit 
és adequat quan financi obligacions a contraure o nascudes i no prescrites a càrrec de 
l'Ajuntament o de l'Organisme Autònom, complint els requisits i regles pressupostàries 
de temporalitat, especialitat i especificació regulades en els articles 163, 167 i 172 
TRLHL i 24 i ss del RD 500/1990, de 20 d’abril. No aplicable en aquesta fase. 

Segon.- En els casos en què es tracti de contraure compromís de despeses de caràcter 
plurianual, que es compleixi allò preceptuat a l'article 174 del Text Refós de la 
Reguladora de les Hisendes Locals. No aplicable en aquest expedient. 

Tercer.- Que les despeses o obligacions es proposen a l'òrgan competent per a 
l'aprovació, compromís de la despesa o reconeixement de l'obligació.  

Segons estableix l'article 185 del TRLHL:  

«1.-Dins de l'import dels crèdits autoritzats en els pressupostos correspondrà 
l'autorització i disposició de les despeses al president o al Ple de l'entitat d'acord amb 
l'atribució de competències que estableixi la normativa vigent. 2. Correspondrà al 
president de la corporació el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de 
compromisos de despeses legalment adquirits. 3. Les facultats a que es refereixen els 
apartats anteriors es podran desconcentrar o delegar en els termes previstos per 
l'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, que s'hauran de recollir per cada exercici, en 
les bases d'execució del pressupost.» 
Les Bases d'execució del pressupost per l'exercici vigent regulen la liquidació i 
pagament de les subvencions en el seu article 34: 
«[...] 
3.- Tant en les subvencions en règim de concurrència com en les d’atorgament directe, 
es tramitarà el reconeixement de l’obligació i s’expedirà el document “O” amb 
l’aprovació de la justificació de la subvenció.  
No obstant això, quan sigui procedent el pagament de bestreta de la subvenció, es 
comptabilitzarà les fases “O” i “P” pel seu import d’aquesta, en el moment en què 
s’acrediti que es compleixin els requisits establerts per percebre el pagament anticipat. 
4.- Tot expedient de concessió de subvencions queda sotmès al règim de control 
financer en aplicació de l'article 214.2 del TRLRHL, en els termes establerts en la llei 
General de Subvencions i d'acord amb el Pla d'Auditories anual. 
5.- Els expedients de reintegrament de subvencions es regiran pel procediment 
establert en la Llei general de subvencions. Les quantitats a reintegrar tindran la 
consideració d'ingressos de dret públic resultant per a la seva aplicació el que estableix 
la Llei general tributària. 
6.- L’òrgan competent per autoritzar i disposar despesa en matèria de subvencions és 
la Junta de Govern, per delegació de l’Alcaldia. Igualment, la Junta de Govern serà 
competent per aprovar les justificacions i incoar els expedients de reintegrament.» 
Així mateix, quant al reintegrament de subvencions, l'article 41.1 de la Llei 38/2013, de 
17 de novembre, general de subvencions, estableix que la incoació del procediment 
correspon a l'òrgan concedent de les subvencions, que en aquest cas és la Junta de 
Govern. 
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 
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fefaents que acreditin la seva efectivitat, d’acord amb allò previst en l’article 173.6 
TRLHL. No aplicable en aquest expedient. 

Cinquè.- Que els expedients de compromís de despesa responen a despeses aprovades 
i, en el seu cas, fiscalitzades favorablement, i que L'import de les despeses que es 
proposada disposar no supera l'import de la despesa autoritzada. No aplicable en 
aquesta fase. 

Sisè.- Que els expedients de reconeixement d'obligacions responen a despeses 
aprovades i compromeses, i en el seu cas, fiscalitzades favorablement.  

En data 28 d’abril de 2016, per Decret d’Alcaldia núm. 383/2016, s’aprovà l’atorgament 
de la subvenció nominativa a l’entitat CENTRE PARROQUIAL, corresponent a l’exercici 
2016, per import de 2.650,00 €.  

L’esmentada resolució fou fiscalitzada favorablement per la Intervenció. 

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

Consta informe del responsable tècnic de l’àrea gestora, de 6 de març de 2017, relatiu 
a la comprovació material efectuada. 

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

 

 

Nota 1: (1) Certificat del president de l’entitat acreditatiu de l’aplicació de la subvenció a la finalitat 
adequada.(2) Memòria detallada de l’activitat; (3) Relació classificada de les despeses; (4) 
Factures originals o justificants de les despeses derivades de l’activitat, fins a un import el doble 
de la subvenció atorgada; (5) Relació d’altres ingressos o subvencions que hagin cofinançat 
l’activitat amb indicació de l’import i procedència; (6) Exemplar original de la publicitat de l’acte 
amb esment de la col·laboració de l’ajuntament de Canet. 
Nota 2: √ = «correcte»; x = «amb incidències (veure observacions) 

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

4.2.-Aspectes específics 

Segons Acord del Consell de Ministres de 31 de maig de 2008, els extrems addicionals 
de comprovació en la fase de reconeixement de l'obligació per expedients de 
subvencions i ajudes públiques als que resulti d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, són els següents: 

Primer.- Per aquelles subvencions en les que la seva normativa reguladora prevegi que 
els beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència d'aquestes garanties. 
No aplicable. 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud 
subvenció 

Data 
registre  
entrada 

comprovacions 

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

CENTRE 
PARROQUIAL  

XXXXXXXX CELEBRACIÓ 
CONCURS DE TEATRE 
PEDRACASTELL 

30/01/2017 ѵ ѵ ѵ ѵ ѵ ѵ 
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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. 

Tercer.- Acreditació en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, 
que el beneficiari es troba al corrent d'obligacions tributàries i davant la Seguretat 
Social i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament. 

L'article 88, apartat 4t del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, estableix: 

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

Quant al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, el 
Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 
de juliol, regula en els seus articles 22.1 que l'acreditació del compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat, amb caràcter general, es realitzarà 
mitjançant l'expedició de certificació, llevat que el beneficiari o l'entitat col·laboradora 
no estiguin obligats a presentar les declaracions o els documents als que es refereixen 
aquestes obligacions. Sense perjudici de l'anterior, l'article 24 RLGS regula els supòsits 
en què la presentació de declaració responsable substituirà a les certificacions. 

Quant a l'acreditació del compliment d'obligacions per reintegrament de subvencions, 
l'article 25 del RLGS estableix que «es realitzarà mitjançant declaració responsable del 
beneficiari o de l'entitat col·laboradora, sense perjudici dels procediments que es 
desenvolupin, en virtut d'allò previst en l'article 20.4.a) de la Llei, per la cessió de les 
dades de la base de dades nacional de subvencions.» 

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

Quart.- Que s'acompanya certificació a que es refereix l'article 88.3 del Reglament de 
la Llei General de Subvencions, expedida por l'òrgan encarregat del seguiment de la 
subvenció. 

D'acord amb aquest precepte, «[...] s'haurà d'incorporar a l'expedient que es tramiti 
per al pagament total o parcial de la subvenció, certificació expedida per l'òrgan 
encarregat del seguiment d'aquella, en la que quedi de manifest: 

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

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

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

Consta informe del tècnic de l’àrea que recull aquests extrems. 

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 
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obligacions de reemborsament de qualsevol altres préstecs o bestretes concedits 
anteriorment amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat. No aplicable. 

V.- OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES 

No es formulen. 

VI.- CONCLUSIONS 

S’informa FAVORABLEMENT la tramitació de l’expedient, tot això, sense perjudici de les 
facultats en matèria de control financer que té atribuïdes la Intervenció d'acord amb 
l'article 220 del TRLHL i els articles 44 a 51 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions.” 

Vist allò que disposen els articles 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, quant al reintegrament de subvencions, els articles 91 i ss. del Reglament 
de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
l'article 82 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

De conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia delegada de Cultura, 
s’acorda per unanimitat:  

PRIMER.- Donar per correctament justificat els següent import corresponent a la 
subvenció nominativa atorgada a l’entitat Centre Parroquial de Canet de Mar, 
corresponent  a l’exercici 2016, mitjançant Decret d’Alcaldia, núm.383/2016, de 
28 d’abril. 

 

SEGON.-  Notificar el present acord a l’interessat, així com als departaments 
d’Intervenció i Tresoreria. 

 

10.4.- APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ PRESENTADA PER L’ENTITAT 
ASSOCIACIÓ AJUDA ANIMALS DE CANET DE MAR 

RELACIÓ DE FETS 

Primer.- En data 30 de març 2016 la Junta de Govern Local va aprovar el 
conveni de col·laboració amb l’Associació d’Ajuda Animals de Canet de Mar i 
l’Ajuntament, el qual es va signar el 20 de desembre del mateix any, amb 
vigència per tot l’any 2016. 

Segon.- El conveni de col·laboració regula en la clàusula tretzena, la forma i 
termini de justificació en els següents termes: 

“El termini de justificació de la subvenció serà el 31 de desembre de 2017en la forma 
següent: 

h) Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, que en cada cas esmentarà els 
elements que permetin comptabilitzar un major o menor grau de realització, 
d’acord amb els termes de la sol·licitud, sempre realitzades dins del període al 
que es circumscriu la subvenció 

i) Un exemplar original i autenticat de totes les audicions, publicacions i 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  Import 
atorgat 

CENTRE 
PARROQUIAL  XXXXXXX CELEBRACIÓ CONCURS DE TEATRE 

PEDRACASTELL 2.650,00 € 



S/Amn 

 
40 

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 

documentació gràfica que hagués generat la publicitat de l’activitat. 

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

k) 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 uns requisits; seran originals, aniran a nom del beneficiari de la 
subvenció, faran referencia a despeses generades per l’activitat abjecte de 
subvenció, reuniran els requisits legals respecte del seu contingut. 

l) La liquidació econòmica de l’activitat. 

m) 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. 

n) Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la 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 i Núm. 
de  
Registre 
Entrada 

ASSOCIACIÓ 
D’AJUDA ANIMALS DE 
CANET DEMAR 

XXXXXXX 
 

CONTROL POBLACIONS GATS 

 2.400 € 
858/2017 

13/02/2017 

 

Quart.- Vist l'informe emès per la tècnica de sanitat, de març de 2017, que es 
transcriu a continuació: 

“Glòria Cruanyes Masvidal, tècnica de Sanitat de l’Ajuntament de Canet de Mar, en 
relació a la justificació de la subvenció atorgada a l’entitat Associació d’Ajuda Animals de 
Canet de Mar segons les condicions establertes en la clàusula tretzena del conveni de 
col·laboració signat entre l’Ajuntament de Canet de Mar i l’esmentada entitat per l’any 
2016, emet el següent 

INFORME 
 
Primer.- Vist allò que es determina a l’Ordenança Municipals de Subvencions i a la base 
28 de les Bases d’execució del pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2016, 
que regula les normes generals per a l’atorgament de subvencions amb càrrec al 
pressupost municipal. 

Segon.- Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 30 de març de 
2016, va atorgar les facultats a la senyora alcaldessa, per signar el conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i l’Associació d’Ajuda pels animals de 
Canet de Mar, en data 20 de desembre del 2016, l’objecte del qual era contribuir, amb 
una subvenció per import de 2.400€, amb càrrec a la partida 42-31100-48900, al 
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finançament de les despeses originades l’any 2016 per les següents actuacions sobre el 
control de la població de gats de carrer del municipi de Canet de Mar 

 Identificar les ubicacions de les colònies de gats, valorar el 
seu estat i mantenir aquesta informació actualitzada.  

 Promoure la unificació de colònies de gats d’acord amb les 
criteris que s’acordin amb l’ajuntament. 

 Dur a terme el control de totes les colònies de gats del 
municipi. 

 Instal.lar menjadores i abeuradors en una ubicació discreta 
i apartades de les zones de pas, sempre que sigui possible; donar als gats una 
alimentació equilibrada amb pinso sec que contribueixi a millorar les seves 
condicions físiques i evitar la producció de brutícia. Cal preveure un lloc cobert 
per evitar la producció de brutícia. 

Tercer .- Vista la documentació presentada per l’esmentada entitat en data 13 de febrer 
de 2017 i amb registre d’entrada 2017/858 a mode de justificació de les activitats 
realitzades. 

Quart.- Vist que ha estat presentada dins del termini establert. 

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

Sisè.- Atès que segons la convocatòria de subvencions, les documentacions seran 
estudiades i valorades per la regidoria corresponent. 

Conclusió 

Primer.- Considerem acreditat que s’han realitzat les següents actuacions de sobre el 
control de la població de gats de carrer del municipi de Canet de Mar: 
 
•Identificar les ubicacions de les colònies de gats, valorar el seu estat i mantenir 
aquesta informació actualitzada.  

•Promoure la unificació de colònies de gats d’acord amb les criteris que s’acordin amb 
l’ajuntament. 

•Dur a terme el control de totes les colònies de gats del municipi. 

•Instal.lar menjadores i abeuradors en una ubicació discreta i apartades de les zones de 
pas, sempre que sigui possible; donar als gats una alimentació equilibrada amb pinso 
sec que contribueixi a millorar les seves condicions físiques i evitar la producció de 
brutícia. Cal preveure un lloc cobert per evitar la producció de brutícia. 

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

Aquest és el nostre informe que dono i signo a Canet de Mar a  de Març de 2017.” 

 

Cinquè.- Vist l'informe de l'interventor, que es transcriu a continuació,  
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“El funcionari sotasignat, Joan Méndez Martínez, interventor de l'Ajuntament de Canet 
de Mar, d'acord amb allò previst en l'article 214 del Text refós de la Llei d'Hisendes 
Locals, aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març, emet el següent: 

INFORME DE FISCALITZACIÓ 

NÚM. 66/2018 
ASSUMPTE: Liquidació de la subvenció nominativa Associació d’Ajuda pels 
Animals de Canet de Mar exercici 2016. 
 
I.-RELACIÓ DE FETS 
S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia la següent proposta d'acord per la Junta de 
Govern Local, amb la següent part resolutiva: 
 

“PRIMER.- Donar per correctament justificat la subvenció nominativa de l’entitat 
associació d’ajuda animals de canet de mar, atorgada per acord de Junta de 
Govern de 30 de març de 2016: 

 
SEGON.- Notificar el present acord a l’entitat Associació d’Ajuda pels Animals de 
Canet de Mar, així com als departaments d’Alcaldia, 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 

Import 
bestreta

ASSOCIACIÓ D’AJUDA 
ANIMALS DE CANET 
DEMAR 

XXXXXXXX 
 

CONTROL POBLACIONS GATS
 2.400 € 2.400 €
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 Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions en els àmbits 
cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o 
qualsevol altre anàleg de l'Ajuntament de Canet de Mar, aprovada pel Ple en data 25 de 
març de 2004.  
III.- ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 
Primer.- Les Bases d’execució del Pressupost municipal 2017 regulen en el capítol II del 
Títol V, articles 47 a 53 l’exercici de la funció interventora. 
Segon.- Quant a la fiscalització de les despeses, l’article 48, apartat 2n, de les BEP 
estableix el següent: 
«2.- La fiscalització dels expedients de despesa de l’Ajuntament de Canet de Mar i 
l’Organisme Autònom Ràdio Canet es subjectarà al règim de fiscalització prèvia limitada 
regulat en l’article 219, apartats 2n i 3r, del TRLHL.  

 L’existència de crèdit pressupostari i que el crèdit proposat és l’adequat a la 
naturalesa de la despesa i a l’obligació que es proposi contraure.  

 En els casos en que es tracti de contraure compromisos de despeses de caràcter 
plurianual es comprovarà, a més, que es compleixi el preceptuat en la normativa vigent. 

 Que les obligacions o despeses es generin per l’òrgan competent. 
 Addicionalment a l’anterior, es comprovaran aquells aspectes que es recullen en la 

Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, 
per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres, mitjançant el qual es dóna 
aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària respecte de 
l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics.  
L’òrgan interventor podrà formular les observacions complementàries que consideri 
convenients, sense que aquestes tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la tramitació 
dels expedients corresponents.  
Les obligacions o despeses sotmeses a la fiscalització limitada seran objecte d’una altra 
plena amb posterioritat, exercida sobre una mostra representativa dels actes, documents 
o expedients que donaren origen a la referida fiscalització, mitjançant l’aplicació de 
tècniques de mostreig o auditoria, amb la finalitat de verificar que s’ajusten a les 
disposicions aplicables en cada cas i determinar el grau del compliment de la legalitat en 
la gestió dels crèdits.  
Els òrgans de control intern que realitzin les fiscalitzacions amb posterioritat hauran 
d’emetre un informe escrit en el que facin constar totes les observacions i conclusions 
que se’n dedueixin. Aquests informes es trametran al Ple amb les observacions que 
haguessin efectuat els òrgans gestors.» 
 
IV. ASPECTES FISCALITZATS 
4.1. Aspectes generals 
Primer.- Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat i suficient a la 
naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contraure. S'entendrà que el crèdit 
és adequat quan financi obligacions a contraure o nascudes i no prescrites a càrrec de 
l'Ajuntament o de l'Organisme Autònom, complint els requisits i regles pressupostàries 
de temporalitat, especialitat i especificació regulades en els articles 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 
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l'atribució de competències que estableixi la normativa vigent. 2. Correspondrà al 
president de la corporació el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de 
compromisos de despeses legalment adquirits. 3. Les facultats a que es refereixen els 
apartats anteriors es podran desconcentrar o delegar en els termes previstos per l'article 
23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, que s'hauran de recollir per cada exercici, en les bases 
d'execució del pressupost.» 
Les Bases d'execució del pressupost per l'exercici vigent regulen la liquidació i pagament 
de les subvencions en el seu article 34: 
«[...] 
3.- Tant en les subvencions en règim de concurrència com en les d’atorgament directe, 
es tramitarà el reconeixement de l’obligació i s’expedirà el document “O” amb l’aprovació 
de la justificació de la subvenció.  
No obstant això, quan sigui procedent el pagament de bestreta de la subvenció, es 
comptabilitzarà les fases “O” i “P” pel seu import d’aquesta, en el moment en què 
s’acrediti que es compleixin els requisits establerts per percebre el pagament anticipat. 
4.- Tot expedient de concessió de subvencions queda sotmès al règim de control financer 
en aplicació de l'article 214.2 del TRLRHL, en els termes establerts en la llei General de 
Subvencions i d'acord amb el Pla d'Auditories anual. 
5.- Els expedients de reintegrament de subvencions es regiran pel procediment establert 
en la Llei general de subvencions. Les quantitats a reintegrar tindran la consideració 
d'ingressos de dret públic resultant per a la seva aplicació el que estableix la Llei general 
tributària. 
6.- L’òrgan competent per autoritzar i disposar despesa en matèria de subvencions és la 
Junta de Govern, per delegació de l’Alcaldia. Igualment, la Junta de Govern serà 
competent per aprovar les justificacions i incoar els expedients de reintegrament.» 
Així mateix, quant al reintegrament de subvencions, l'article 41.1 de la Llei 38/2013, de 
17 de novembre, general de subvencions, estableix que la incoació del procediment 
correspon a l'òrgan concedent de les subvencions, que en aquest cas és la Junta de 
Govern. 
Quart.- En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses amb 
finançament afectat, es comprovarà que els recursos que els financen són executius, 
acreditant-se amb l’efectiva materialització de l’ingrés o l’existència de documents 
fefaents que acreditin la seva efectivitat, d’acord amb allò previst en l’article 173.6 
TRLHL. No aplicable en aquest expedient. 
Cinquè.- Que els expedients de compromís de despesa responen a despeses aprovades 
i, en el seu cas, fiscalitzades favorablement, i que L'import de les despeses 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 Local en sessió de 30 de març de 
2016, va acordar l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat Associació d’Ajuda 
pels Animals de Canet de Mar.  
Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que aquesta 
s’hagi produït i que sigui favorable.  
La comprovació material efectuada per l’àrea d’alcaldia i la proposta d'acord de liquidació 
de les subvencions no és coincident amb el resultat de la comprovació efectuada pels 
serveis econòmics. 
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Nota 1: (1) Certificat del president de l’entitat acreditatiu de l’aplicació de la subvenció a la finalitat 
adequada.(2) Memòria detallada de l’activitat; (3) Relació classificada de les despeses; (4) Factures 
originals o justificants de les despeses derivades de l’activitat, fins a un import el doble de la 
subvenció atorgada; (5) Relació d’altres ingressos o subvencions que hagin cofinançat l’activitat amb 
indicació de l’import i procedència; (6) Exemplar original de la publicitat de l’acte amb esment de la 
col·laboració de l’ajuntament de Canet. 
Nota 2: √ = «correcte»; x = «amb incidències (veure observacions) 
 
Nom entitat Projecte sol·licitud 

subvenció 
Observacions 

ASSOCIACIÓ D’AJUDA 
ANIMALS DE CANET DEMAR 

CONTROL POBLACIONS GATS (5)No presenten documentació 
per acreditar el seu import. 
(6)No acrediten publicitat de la 
col·laboració de l'ajuntament en 
el finançament de l'activitat 

La memòria justificativa va se presentada de forma extemporània en data 13 de febrer 
de 2017, registre d’entrada 858/2017. 
Aquesta comprovació material efectuada pels serveis econòmics s’ha d’entendre sense 
perjudici de les facultats de control financer que té atribuïdes la Intervenció. 
 

4.2.-Aspectes específics 

 
Segons Acord del Consell de Ministres de 31 de maig de 2008, els extrems addicionals 
de comprovació en la fase de reconeixement de l'obligació per expedients de 
subvencions i ajudes públiques als que resulti d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, són els següents: 

Primer.- Per aquelles subvencions en les que la seva normativa reguladora prevegi que 
els beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència d'aquestes garanties. 
No aplicable en aquesta fase, entenem que aquest és un extrem de comprovació en el 
moment d'acordar el pagament de bestretes. 
Segon.- En cas de realitzar-se pagaments a compte, que estiguin previstos en la 
normativa reguladora de la subvenció. 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 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud 
subvenció 

Data 
registre  
entrada 

comprovacions 

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

ASSOCIACIÓ 
D’AJUDA 
ANIMALS DE 
CANET 
DEMAR 

XXXXXXXX 
 

CONTROL  POBLACIONS 
GATS 

 

13/02/2017 ѵ ѵ ѵ ѵ x x 
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del Capítulo III del Título Preliminar de este Reglamento sobre requisitos para obtener la 
condición de beneficiario o entidad colaboradora. // No será necesario aportar nueva 
certificación si la aportada en la solicitud de concesión no ha rebasado el plazo de seis 
meses de validez. 
Quant al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, el 
Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 
de juliol, regula en els seus articles 22.1 que l'acreditació del compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat, amb caràcter general, es realitzarà mitjançant 
l'expedició de certificació, llevat que el beneficiari o l'entitat col·laboradora no estiguin 
obligats a presentar les declaracions o els documents als que es refereixen aquestes 
obligacions. Sense perjudici de l'anterior, l'article 24 RLGS regula els supòsits en què la 
presentació de declaració responsable substituirà a les certificacions. 
Atès que han transcorregut més de sis mesos des de l'aportació de documentació, s'ha 
comprovat novament, en base a l'autorització conferida, que les entitats a les quals es 
proposa pagar la liquidació de la subvenció 2016 estan al corrent de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a 5 de juliol de 2017. 
Quant a l'acreditació del compliment d'obligacions per reintegrament de subvencions, 
l'article 25 del RLGS estableix que «es realitzarà mitjançant declaració responsable del 
beneficiari o de l'entitat col·laboradora, sense perjudici dels procediments que es 
desenvolupin, en virtut d'allò previst en l'article 20.4.a) de la Llei, per la cessió de les 
dades de la base de dades nacional de subvencions.» 

No consta en l'expedient la declaració responsable de l’entitat. 
Quart.- Que s'acompanya certificació a que es refereix l'article 88.3 del Reglament de la 
Llei General de Subvencions, expedida por l'òrgan encarregat del seguiment de la 
subvenció. 
D'acord amb aquest precepte, «[...], s'haurà d'incorporar a l'expedient que es tramiti 
per al pagament total o parcial de la subvenció, certificació expedida per l'òrgan 
encarregat del seguiment d'aquella, en la que quedi de manifest: 

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

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

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

En l'expedient consta informe de la tècnica de sanitat, de març de 2017. 
Cinquè.- Si s'escau, acreditació, en la forma prevista en l'article 58.Dos de la Llei 
39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals del Estat per l'any 2011, de que 
els beneficiaris de préstecs i bestretes es troben al corrent del pagament de les 
obligacions de reemborsament de qualsevol altres préstecs o bestretes concedits 
anteriorment amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat. No aplicable 

 
V.- OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES 

 

No es formulen. 
 

VI.- CONCLUSIONS 

S’informa DESFAVORABLEMENT la tramitació de l’expedient amb reparament no 
suspensiu, pels compliments assenyalats en l’apartat 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. 
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Tot això, sense perjudici de les facultats en matèria de control financer que té atribuïdes 
la Intervenció d'acord amb l'article 220 del TRLHL i els articles 44 a 51 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.” 

 

Vist allò que disposen els articles 29 a 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, quant a la justificació de les subvencions¡, i el Títol II del 
Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol, 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Sanitat, s’acorda per 
unanimitat: 

PRIMER.- Donar per correctament justificat la subvenció nominativa de l’entitat 
associació d’ajuda animals de canet de mar, atorgada per acord de Junta de 
Govern de 30 de març de 2016: 

 
SEGON.- Notificar el present acord a l’entitat Associació d’Ajuda pels Animals de 
Canet de Mar, així com als departaments d’Alcaldia, Intervenció i Tresoreria. 
 

10.5.- APROVACIÓ REVOCACIÓ PARCIAL DE LA JUSTIFICACIÓ 
PRESENTADA PER L’ENTITAT CREU ROJA LOCAL ALIMENTS PEL CONVENI 
2015-2016 

RELACIÓ DE FETS 

Primer.- En data 9 de desembre de 2015 la Junta de Govern Local va aprovar el 
conveni de col·laboració amb Creu Roja Local Aliments, de Canet de Mar i 
l’Ajuntament, el qual es va signar el 21 de desembre del mateix any, amb 
vigència pels anys 2015-2016. 

Segon.- El conveni de col·laboració regula en el seu pacte vuitè, el termini de 
justificació en els següents termes: 

“La vigència del present conveni serà fins al 31 de desembre de 2016.” 

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 i Núm. 
de  
Registre 
Entrada 

CREU ROJA  XXXXXXX CANET ALIMENTS 2.300€ 2017/466 
26-01-2017 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud 
subvenció  

Import 
atorgat 

Import 
bestreta 
pagada 

ASSOCIACIÓ 
D’AJUDA ANIMALS 
DE CANET DEMAR 

XXXXXXXX 
 

CONTROL POBLACIONS GATS 
 2.400 €         2.400 € 
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Quart.- Vist l'informe emès per la Cap d’àrea de Serveis Social, de data 20 de 
febrer de 2017, amb la següent conclusió: 

“Donat que s’ha subscrit un conveni de col·laboració amb aquesta entitat, en el que 
estan especificats els serveis i/o activitats que s’han de justificar. 
 
Considero acreditat el fi públic, realitzades les activitats recollides al conveni pel qual es 
va atorgar l’ esmentada subvenció i que han estat correctament justificades 
econòmicament. 
 
Proposo que l’Àrea d’Intervenció,  procedeixi al pagament de la resta de la subvenció 
corresponent al 48.93 % de la quantitat atorgada.” 

 

LEGISLACIÓ APLICABLE 

A) Amb caràcter general: 
 Text refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 

2/2004, de 5 de març.  
 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 o qualsevol altre anàleg de l'Ajuntament de 
Canet de Mar, aprovada pel Ple en data 25 de març de 2004. 

 

Atès que en data 17 de gener de 2018, se’ls van notificar l’acord de la justificació, 
aprovada per la Junta de Govern Local de data 20 de desembre de 2018. 

Vist que transcorregut el termini de 10 dies no s’han formulat al·legacions o 
aportacions de documents que estimi oportuns. 

 
Vist allò que es disposen els articles 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, els articles 94 i següents del reglament de la 
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LGS, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’article 21 de 
l’Ordenança municipal de les bases reguladora de la concessió de subvencions de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada de Benestar Social i Gent Gran, s’acorda per unanimitat: 
 

PRIMER.- Aprovar definitivament la revocació parcial corresponent a la 
subvenció nominativa 2016 a l’entitat Creu Roja, amb el següent detall, 
 

 

SEGON.- Notificar als interessats, el present decret a l’interessat i comunicar als 
departaments de  i Tresoreria. 

 

11.- 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 19.58 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària acctal      L’alcaldessa 
      
 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció Import a Revocar

CREU ROJA  XXXXXXX CANET ALIMENTS 24,49 €


