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INFORME DE CONTROL FINANCER SUBVENCIONS EXERCICI 2017 

 
 

I. CONCEPTES PREVIS 
 

1. Objectius i abast 
 

El Pla Anual d’Actuacions de Control Financer 2018 (en endavant PACF 2018), 
recull la planificació de les tasques a desenvolupar durant aquest exercici a 
l’efecte d’aconseguir un grau òptim de compliment dels controls previstos a 
l’article 219 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant TRLRHL), així 
com del control financer de subvencions previst als articles 44 i següents de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS). 
 
La primera norma obliga a la realització d’un control ple posterior de legalitat 
d’aquells expedients amb contingut o repercussió econòmica sotmesos a 
fiscalització prèvia amb control limitat, i la segona a efectuar un control financer 
respecte dels beneficiaris de subvencions, en relació al compliment dels requisits 
per a la seva obtenció, el compliment de les obligacions vinculades i la seva 
adequada justificació. 
 
Per donar compliment a aquest doble mandat de control, les actuacions 
desenvolupades durant aquest any s’han articulat en els següents eixos: 
 

ÀMBITS DE CONTROL 

 Control financer de beneficiaris de subvencions a entitats privades 
(control de legalitat dels seus procediments administratius de concessió).  

 Control de beneficiaris de subvencions a entitats públiques ( control de 
legalitat dels procediments administratius de concessió i la seva 
justificació). 

 Control de convenis de col·laboració.  
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En el primer dels àmbits, seguint allò previst al PACF 2018 i a la base 82 de les 
d’execució del pressupost, per enguany, el seu objecte no solament tindrà l’abast 
previst a la LGS, sinó que també consistirà en un control de legalitat dels 
procediments administratius de concessió. El primer dels controls pivotarà sobre 
la figura del beneficiari, i tindrà per objecte verificar els extrems previstos a 
l’article 44 de la LGS, mentre que el segon control pivota sobre el centre gestor 
que tramita l’expedient, i abasta les comprovacions de legalitat de la tramitació 
de l’expedient de concessió directa o per concurrència competitiva. 

 
Pel que fa als dos àmbits restants, aquests troben el seu origen en la previsió 
continguda al PACF 2018 respecte la possibilitat de realitzar altres controls 
específics, en el que inclourem la realització d’una anàlisi de l’adequada 
utilització de l’instrument jurídic del conveni de col·laboració interadministratiu. 

 
La realització d’aquests treballs s’ha dut a terme mitjançant l’examen d’un seguit 
d’expedients que composen una mostra que ha estat seleccionada mitjançant 
mètodes aleatoris, tot tenint en compte el volum d’expedients tramitats per la 
Diputació en l’exercici, així com les disponibilitats i càrregues de treball de 
l’òrgan encarregat d’efectuar aquests controls, que ha estat el Servei de Control 
Financer, adscrit a la Intervenció General. 
 
Tenint en compte el que s’ha exposat fins ara, els informes de control s’han 
estructurat de la següent forma: 
 

 Control financer de subvencions, que correspon als treballs realitzats 
durant l’exercici de revisió dels expedients obtinguts a partir d’una mostra 
de 10 beneficiaris de subvencions d’entitats privades. 

 
 Control financer de les entitats públiques correspon als treballs 

realitzats durant l’exercici de revisió dels expedients obtinguts a partir 
d’una mostra de 9 beneficiaris de subvencions d’entitats públiques. 
 

 Convenis de col·laboració, on es recull l’anàlisi efectuat en relació a 11 
convenis de col·laboració gestionats. 
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En l’àmbit del control financer de subvencions, s’incorporen com a annexos els 
informes confeccionats pels beneficiaris seleccionats, així com els informes 
elaborats respecte els procediments de concessió seguits per les diferents  
Direccions/Gerències de Serveis gestores de les subvencions.  

 
II. CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS ENTITATS 

PRIVADES 
 
El control financer de subvencions troba la seva regulació al títol III de la Llei 
38/2003, General de Subvencions, i es caracteritza pel fet que es realitza sobre 
beneficiaris de subvencions amb l’objecte de verificar els extrems continguts a 
l’article 44 d’aquesta norma, els quals giren bàsicament al voltant de l’adequada i 
correcta obtenció de la subvenció, el compliment de les obligacions de gestió i 
execució de l’activitat, l’adequada i correcta justificació de la subvenció i la 
inexistència de sobre finançament. 
 
Com ja s’ha indicat en pàgines precedents, el PACF 2018 i la base 82 de les 
d’execució del pressupost per enguany, determinen que l’objecte d’aquest 
control financer abastarà, a més, un control de legalitat dels procediments 
administratius de concessió. En aquest sentit, si bé el primer dels controls es fa 
respecte de beneficiaris de subvencions, aquest segon nivell de control s’efectua 
sobre el centre gestor que tramita l’expedient, i abasta les comprovacions de 
legalitat de la tramitació de l’expedient de concessió directa o per concurrència 
competitiva. 
 

1. Obtenció de poblacions i selecció de mostres 
 

1.1. Identificació de la població 
 
En aquest àmbit la població la composen tots els beneficiaris de subvencions 
que siguin persones físiques o jurídiques, que hagin percebut pagaments de 
subvencions durant l’exercici 2017 de qualsevol Direcció/Gerència de Serveis 
corporativa.   
 
Aquesta població inicial va quedar composada per: 
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NÚMERO DE 
BENEFICIARIS  

IMPORT OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

PAGADES 

1.424 9.297.503,53 € 

 
1.2. Anàlisi  de magnituds de la població 
 

Tal i com hem especificat en el punt anterior, la població està composada per 
diferents beneficiaris. 
 
Tenint en compte l’import de les subvencions, cal assenyalar que la mostra està 
molt atomitzada, essent el rang de xifres entre 300.000 € i 25 € repartits entre 
1.424 beneficiaris. D’acord amb la transcripció d’aquells que han rebut més de 
100.000 € i que representen el 12,4%, obtenim el següent detall: 
 
 

 
Beneficiaris receptors de subv.>100.000 € 

 

 
IMPORT (€) 

 
% 

TOTAL 9.297.503,53  
 

Per tal d’identificar com han estat atorgades les subvencions tenint en compte 
aquesta variable, s’ha procedit a analitzar la informació mitjançant diferents 
variables que són susceptibles de donar informació rellevant, tals com: 
 

- Distribució de beneficiaris tenint en compte de la tipologia d’entitat 
 

S’ha classificat la població total, d’acord amb la tipologia d’entitat establerta per 
l’Agència Tributària, obtenint els següent resultats: 
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Tipologia beneficiari IMPORT (€) % 

Associacions, Fundacions, Federacions esportives, Partits 
Polítics, Sindicats i altres entitats 

7.940.558,38 85,4% 

Societats cooperatives 470.686,72 5,1% 
Congregacions i institucions religioses 348.559,94 3,8% 
Altres tipus  255.470,93 2,7% 
Autònoms 129.433,97 1,4% 
Societats de responsabilitat limitada 94.404,97 1,0% 
Entitats estrangeres 22.800,00 0,2% 
Societats anònimes 17.404,68 0,2% 
Societats civils 12.241,42 0,1% 
Establiments permanents d'entitats no residents en territori 
espanyol. 

5.942,52 0,1% 

TOTAL 9.297.503,53  
*D’acord amb la classificació de l’Agència Tributària. 

 

 
 
D’acord amb aquest gràfic s’observa que els beneficiaris privats que més 
subvencions han rebut en l’exercici 2017 han estat les Associacions, Fundacions 
i Federacions Esportives, entre d’altres, amb un 85,4% sobre el total de la 
mostra. Essent les següents, les Societats Cooperatives amb un 5,1%.  
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Com que el grup més nombrós de beneficiaris, amb un volum de subvencions 
total  de 7.940.558,38 €, aglutina diversitat de tipologia dels mateixos, s’ha 
obtingut el següent detall: 
 

 
  Els percentatges s’han arrodonit a un decimal 
 

Aquest gràfic posa de manifest que les Fundacions han estat les receptores d’un 
major volum de subvencions, 2.698.626,12 €, seguit de les Associacions amb un 
volum de 2.173.428,08 €. Per la resta, el grup estava molt atomitzat, discernint 
Federacions Esportives, Instituts i Unió de col·lectius. 
 

- Distribució de beneficiaris tenint en compte el tipus d’actuació 
 
El tipus d’actuació utilitzat al programa SAP ens permetrà obtenir informació 
sobre els tipus de subvencions  atorgades, en tant si es tracta de subvencions de 
concessió directa nominatives amb o sense conveni, si són de concessió directa 
no nominativa o si són de concurrència competitiva. 
 
L’anàlisi de la població tenint en compte aquesta variable, dona com a resultat el 
següent gràfic: 
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  Els percentatges s’han arrodonit a un decimal 
 

En relació a la tipologia d’actuació, cal assenyalar que 57,9% de les subvencions 
s’han atorgat per concurrència competitiva (5.380.328,29 €), seguit de la 
concessió directa no nominativa i sense conveni (1.645.551,32 €) i de la 
concessió directa nominativa i regulada a través de conveni (1.159.528,53 €). 
 

- Distribució per orgànic pressupostari 
 
S’ha distribuït per orgànic pressupostari la totalitat de l’import atorgat per tal 
d’evidenciar, quines Gerències/Serveis han estat més subvencionadors, tal i com 
es desprèn del quadre següent: 
 
Orgànic IMPORT (€) % 
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Orgànic IMPORT (€) % 

TOTAL 9.297.503,53  
 
 

D’aquesta graella s’extreu la informació que hi ha 5 Gerències que aglutinen el 
78,7% del total de subvencions atorgades en l’exercici 2017, superant totes elles 
el milió d’euros. 
 

 

 
L’Oficina de Promoció Turística és la que ha atorgat més subvencions, en un 
18,9%, seguida del Servei de Salut Pública i de l’Oficina de Mercats i Fires 
Locals, amb un 17,0% i 16,6%, respectivament. Posteriorment, trobem l’Oficina 
Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial amb un 13,4% i l’Oficina d’Estudis i 
Recursos Culturals amb un 12,8%. Finalment, amb 5,7%, hi ha la Gerència de 
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Serveis Equipaments, Infraestructures ,Urbanisme i Patrimoni Arquitectònic , i 
una bossa de subvencions d’import menys significatiu i més atomitzat entre 26 
orgànics. 
 
D’acord amb la informació obtinguda dels diferents orgànics, es pot concloure 
que una part molt significativa de les subvencions han tingut una finalitat per a la 
promoció turística, al foment de la salut pública,  a la propaganda de fires i 
mercats locals, per a la planificació i anàlisi del territori, i per a la promoció 
d’estudis i recursos culturals. 

 
1.3. Mostra de beneficiaris seleccionada 
 

La voluntat d’aquest informe és que a més de complir la funció de control 
pròpiament dita, se’n puguin extreure conclusions i recomanacions encaminades 
a introduir mesures correctores que permetin millorar els procediments utilitzats 
per les Direccions/Gerències de Serveis en la gestió d’aquest tipus d’expedients. 
 
Per aconseguir-ho, els mecanismes de selecció de mostres han estat objectius i 
aleatoris, obtenint un ventall variat de personificacions jurídiques (fundacions, 
associacions, etc.). S’han seleccionat  aquells beneficiaris que havien percebut 
durant l’any 2017 imports més elevats, i una altra part per complementar la 
mostra de manera aleatòria. 
 
Mitjançant els procediments descrits i d’acord amb allò previst a les PACF 2018, 
s’ha seleccionat una mostra de 10 beneficiaris (entitats privades) els quals han 
rebut subvencions. 
 
A continuació sindiquen els beneficiaris seleccionats, així com els centres 
gestors condecents associats, que han estat objecte de control financer i de 
legalitat respectivament durant aquest any: 
 

BENEFICIARI 
DIRECCIÓ/GERÈNCIA 

GESTORA 

Asociación Desarrollo Evolutivo del Niño 

Gerència de Serveis 
d'Educació 

Associació Pedagògica llar d’infants de Sant Cugat 

Fundació Educativa Privada Dominiques Pare Coll (FEDAC) 

Associació Pedagògica Mainada 
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BENEFICIARI 
DIRECCIÓ/GERÈNCIA 

GESTORA 

Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya 
Gerència d’Igualtat i 

Ciutadania 

Associació per a la gestió del programa Leader Ripollès  

Direcció de Serveis de 
Suport a la Coordinació 

General 

Federació Catalana de Natació 

Fundación Roller Sports 

OCULARIS Associació 

Fundació Aula d’Alts Estudis d’electes 

 
Aquesta selecció ha tingut la traducció que s’indica a continuació pel que fa a 
càrregues de treball d’examen documental: 
 

NÚMERO 
EXPEDIENTS 

IMPORT DELS EXPEDIENTS 

10 5.774.989,75 € 

 

A efectes de control no s’ha analitzat únicament l’import dels pagaments 
percebuts pels beneficiaris sinó l’expedient de concessió íntegre, fet que eleva 
significativament l’import de despesa fiscalitzada sobretot com a conseqüència 
de l’existència de concessions derivades de procediments amb concurrència 
competitiva. 
 
1.4. Característiques desagregades de la mostra de beneficiaris 
 

La mostra de beneficiaris seleccionada ha portat aparellada de forma indirecta 
l’afectació de  Direccions/Gerències de Serveis pel que fa a les tasques de 
fiscalització de la legalitat dels procediments administratius de concessió.  
 
La distribució de beneficiaris entre les tres Direccions/Gerències de Serveis 
gestores és la següent: 
 

CENTRE GESTOR 
MOSTRA DE 

BENEFICIARIS 

Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 5 

Gerència de Serveis Igualtat i Ciutadania 1 

Gerència de Serveis d’Educació 4 

 10 
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Els 10 beneficiaris seleccionats a la mostra, deriven de 10 expedients dels quals 
5 són de concessió directa i 5 de concurrència competitiva. Es mostren a 
continuació desglossats per tipologies d’expedient i centres gestors, amb 
indicació del seu import agregat: 
 

CENTRE GESTOR 

NÚMERO D’OPERACIONS I 
D’EXPEDIENTS 

IMPORT DELS 
EXPEDIENTS 

VINCULATS ALS 
BENEFICIARIS DE LA 

MOSTRA 

Subvencions 
concurrència 

Subvencions 
directes 

Ops. Expd Ops. Expd. 

Direcció de Serveis de Suport 
a la Coordinació General 

  5 5 2.375.000 € 

Gerència de Serveis 
d’Educació 

4 4   1.500.000 € 

Gerència de Serveis d’Igualtat 
i Ciutadania 

1 1   1.899.989,75 € 

 5 5 5 5 5.774.989,75 € 

 

A la vista de les dades anteriors podem dir que la totalitat de l’import 
corresponen als expedients d’ajuts concedits ascendeix a 5.774.989,75 euros. 
 

2. Treballs de fiscalització 
 

2.1. Operatòria bàsica 
 
Pel que fa al control executat sobre beneficiaris, el procediment s’inicia 
mitjançant notificació individualitzada a tots ells, anunciant l’inici de les 
actuacions i requerint la tramesa de la documentació necessària pel control, que 
bàsicament consisteix en els comptes anuals de l’entitat, els originals de les 
factures o altres documents emprats com a justificació, i el major comptable 
d’ingressos. 
 
Amb els documents rebuts s’efectuen, d’una banda, unes comprovacions 
generals que comprenen una verificació de la correcta comptabilització de la 
subvenció i una conciliació dels pagaments efectuats per la Diputació amb els 
ingressos rebuts per l’entitat. D’altra  banda, s’efectuen unes comprovacions 
específiques vinculades als extrems previstos a l’article 44 de la LGS 
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complementant l’anàlisi amb altres documents inclosos a l’expedient com per 
exemple la sol·licitud, o altre documentació tècnica relativa a l’execució de 
l’activitat i a les mesures de difusió del finançament públic de la mateixa, així 
com amb la documentació justificativa de la subvenció presentada en el seu dia. 
 
Amb totes les actuacions dutes a terme i amb les conclusions derivades de les 
mateixes, s’elabora un informe provisional relatiu a les verificacions de l’article 44 
de la LGS, amb les conclusions extretes de l’anàlisi de tota la documentació.  
Paral·lelament, s’efectua un control de legalitat clàssic dels procediments, 
procedint a un examen de tota la documentació que composa l’expedient, per tal 
de verificar que s’hagi donat compliment a tots els tràmits que li siguin exigibles 
d’acord amb la normativa vigent. També es comprova que els expedients 
continguin tots els informes necessaris, avaluant el contingut i la suficiència dels 
mateixos i, finalment, també es fa una verificació de la correcció del procediment 
de gestió pressupostària de la despesa. 
 
Quan l’extensió de l’expedient ho ha fet necessari, la revisió s’ha realitzat “in situ” 
a les dependències del centre promotor, si bé per dotar la visita de major agilitat, 
abans s’ha revisat a les dependències de la Intervenció tota la documentació i 
resolucions que donen suport a l’expedient mitjançant consulta al registre de 
resolucions VNIS de la Corporació, així com a la informació comptable i 
pressupostària continguda al Sistema Integrat de Gestió Corporativa. 
 
Un cop finalitzades les actuacions de control tant en la vessant dels beneficiaris 
com en la vessant del centre gestor, s’elabora un informe provisional 
individualitzat per Direccions/Gerències de Serveis, en el qual es deixa 
constància dels documents analitzats, així com de les observacions i conclusions 
provisionals extretes a partir de la fiscalització duta a terme,  que incorpora com 
annexes els informes provisionals elaborats respecte dels beneficiaris. 
 
Aquest informe provisional conjunt es notifica al responsable de la 
Direcció/Gerència de Serveis, tot donant-li un termini de 10 dies hàbils per tal 
que pugui presentar al·legacions a les conclusions provisionals. 
 
Transcorregut aquest termini, si des de la Direcció/Gerència de Serveis no s’han 
presentat al·legacions, l’informe provisional esdevé definitiu. Cas que n’hagi 
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presentat, un cop analitzades les al·legacions i la documentació que hagi pogut 
aportar, s’emet el corresponent informe definitiu modificant, si cal, el resultat dels 
informes  provisionals gerencials i de beneficiaris. 
 
3. Resultat de la fiscalització  
 

Tenint en compte que aquest control es desenvolupa en una doble vessant, 
financera respecte beneficiaris, i de legalitat respecte els centres gestors sembla 
oportú que en aquest resum de les incidències més significatives detectades, es 
cataloguen en funció de si afecten als beneficiaris seleccionats  a la mostra o si 
afecten  la legalitat dels procediments tramitats. 
 

 Control respecte de beneficiaris 
 
En general, es pot afirmar que s’ha observat un alt grau de compliment de les 
obligacions de tot ordre que corresponen als beneficiaris tant pel que fa a les 
seves obligacions comptables com pel que fa a la gestió i aplicació de la 
subvenció. Malgrat tot, cal destacar alguna incidència en el benentès que tenen 
caràcter subsanable, estant  en aquesta fase de subsanació per part dels 
beneficiaris, fet que serà objecte de seguiment en futurs informes de control.  
 
Les observacions obtingudes de l’anàlisi han estat les següents: 
 

- Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya 
 
El resultat de l’anàlisi ha estat satisfactori , no obstant recomanem que, d’acord 
amb la base 26 de les Bases Reguladores, el beneficiari de la subvenció hauria 
d’haver difós que la Diputació ha participat en el seu finançament. 
 
Per altra banda, d’acord amb les dades extretes de la sol·licitud de la subvenció i 
del compte justificatiu de la despesa, existeix una desviació negativa del 51,3 % 
en relació al cost definitiu de l’activitat respecte del pressupost inicial. Aquesta 
desviació queda justificada en l’annex 5 del compte justificatiu presentat i fa 
referència  al fet que algunes activitats s’han hagut de deixar per l’exercici 2017 i 
que moltes despeses com el lloguer d’espais o el cost de personal han estat 
gratuïtes. Addicionalment, en l’expedient consta un informe tècnic favorable per 
part del Cap de l’Oficina del Pla Jove. 
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- Federació Catalana de Natació 

 
Donat  que la prorrata d’Iva finalment ha estat del 2%, d’acord amb el model 
anual 390 d’IVA, i no de l’1% estimat, hi ha una part de la despesa justificada 
que no és elegible. No obstant això l’import és molt poc significatiu i ascendeix a 
371,64 euros. 
 

- Ocularis Associació 
 
En el compte justificatiu de despesa s’ha detectat despesa subvencionada no 
elegible la qual correspon a la part de l’IVA deduïble. Caldria revocar parcialment 
la quantitat de 3.896,07  euros.  D’acord amb les al·legacions presentades des 
de la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General es procedirà a 
incoar l’expedient de revocació parcial de la subvenció  atorgada, donant al 
beneficiari, el corresponent termini d’al·legacions, amb l’advertiment que un cop 
la revocació esdevingui definitiva, es requerirà el seu reintegrament. 
 

 Control de legalitat dels procediments de concessió 
 
Aquest control ha estat realitzat de manera satisfactòria en tots els casos, no 
més dir que les observacions que es posen de manifest en aquest àmbit de 
fiscalització són bàsicament de caràcter  formal. 
 
Les observacions son les que es descriuen a continuació: 
 

- Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General. 
 
De l’examen efectuat se’n deriven resultats satisfactoris. No obstant, caldria 
millorar la comprovació que les subvencions atorgades no superin el 50% del 
cost de l’activitat, com sí que s’ha detectat en dues de les subvencions 
analitzades, encara que per un percentatge molt poc significatiu. 
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III. CONTROL FINANCER  DE LES SUBVENCIONS A ENTITATS 
PÚBLIQUES 

 
Les funcions que exerceixen les diputacions comporten que una part de les 
seves activitats es materialitzin en la concessió d’ajuts que tenen com a 
destinataris entitats públiques, les quals s’instrumenten de forma majoritària a 
través del Pla de  Xarxa de Governs Locals, actualment el vigent per al període 
2016-2019.  
 
Aquest fet conjuntament amb l’establert al PACF 2018 en el seu punt III.5.3 ha 
determinat que en els treballs de fiscalització per aquesta anualitat, efectuar un 
control específic  dels ajuts econòmics concedits a ens públics en el marc del Pla 
de concertació XGL. 

 
La base 82 de les d’execució del pressupost 2017 desenvolupada pel PACF 
2018, estableix que l’objecte del control financer de subvencions consistirà a 
banda del control de legalitat dels procediments administratius d’aprovació i la 
verificació dels extrems previstos a l’article 44 de la LGS afegeix que:  

 
 En el cas concret de pla XGL, el control de legalitat dels 

procediments administratius d’aprovació de la concessió així com de 
la seva adequada i correcta justificació.  

 
1. Anàlisi  de magnituds de la població 
 
L’import total destinat a subvencions d’ens públics ha ascendit a 201.951.983,93 
euros per a l’any 2017. Per tal d’identificar com ha estat distribuït aquest import, 
s’ha procedit a analitzar la informació mitjançant diferents variables que són 
susceptibles de donar informació rellevant, per tal d’obtenir conclusions, tals 
com: 
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- Distribució de beneficiaris tenint en compte de la tipologia d’entitat 
 

Tipologia de beneficiari IMPORT (€) % 

Ajuntaments 191.432.605,76 94,8% 
Consells Comarcals 7.523.543,16 3,7% 
Consorcis 812.796,03 0,4% 
Agències 783.417,66 0,4% 
Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) 603.796,05 0,3% 
Mancomunitats 763.797,27 0,4% 
Comunitat de Municipis 32.028,00 0,0% 
TOTAL 201.951.983,93  

 
 

 
  Percentatges arrodonits a un decimal. 
  *El 0,0% representa 32,0 milers d’€ de subvencions atorgades a comunitats de municipis 

 
 
 
D’acord amb aquest gràfic s’observa que els beneficiaris públics que més 
subvencions han rebut en l’exercici 2017 han estat els Ajuntament, amb un 
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94,8% sobre el total de la mostra. Essent els següents, els Consells Comarcals 
amb un 3,7%.  
Com que el grup més nombrós de beneficiaris, amb un volum de subvencions 
total  de 191.432.605,76 €, està molt atomitzat, mostrarem un detall resumit del 
mateix: 
Beneficiaris IMPORT (€) % 

   -    4 Ajuntaments han rebut subv. entre 3,0 i 3,9 milers d’€ 

   -    7 Ajuntaments han rebut subv. entre 2,0 i 2,9 milers d’€ 

   -  26 Ajuntaments han rebut subv. entre 1,0 i 1,9 milers d’€ 

  - 243 Ajuntaments han rebut subv. entre 0,1 i 0,9 milers d’€ 

   -  25 Ajuntaments han rebut subv. entre 0,01 i 0,09 milers d’€ 

TOTAL 191.432.605,76  
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Aquest gràfic posa de manifest que el 45,2% de les subvencions s’han atorgat a 
243 Ajuntaments i han estat d’un valor entre els 0,1 i els 0,9 milers d’€. 
Seguidament, el 19,6% de les subvencions s’han atorgat a 326 Ajuntaments i el 
valor ha estat d’entre 1,0 i 1,9 milers d’€. En aquest sentit, es pot concloure que 
el 64,8% de les subvencions s’han atorgat a 269 Ajuntaments, dels 311 en total, 
essent el seu valor d’entre 100.000€ i 1.999.999 €. 
 
 

- Distribució de beneficiaris tenint en compte el tipus d’actuació 
 
 
El tipus d’actuació utilitzat al programa SAP ens permetrà obtenir informació 
sobre els tipus de subvencions  atorgades. El detall es concreta en el quadre 
següent: 
 
 
Tipologia d’actuació IMPORT (€) % 

TOTAL  
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L’anàlisi de la població tenint en compte aquesta variable, dona el resultat 
següent  

 
Percentatges arrodonits a un decimal. 
*El 0,0% representa 35,9 milers d’€ de subvencions amb un tipus d’actuació P2 

 
 
Pel que fa referència a la tipologia d’actuació, cal assenyalar que la major part 
fan referència a la Xarxa de Governs Locals (XGL, d’ara endavant): el 47,4% de 
les subvencions atorgades als beneficiaris públics fan referència a la XGL. 
Programes complementaris; el 21,4% corresponen a la XGL. Suport econòmic, 
directe sense conveni; i el 16,6% a la XGL. Suport econòmic, concurrència 
competitiva sense conveni. 
 
 

- Distribució per orgànic pressupostari 
 
S’ha distribuït per orgànic pressupostari la totalitat de l’import atorgat per tal 
d’evidenciar, quines han estat més subvencionadors, tal i com es desprèn del 
quadre següent: 
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Orgànic IMPORT (€) % 

TOTAL  
 

D’aquesta graella s’extreu la informació que hi ha 4 gerències que aglutinen el 
69,2% del total de subvencions atorgades en l’exercici 2017, superant totes elles 
els 25 milions d’€. 
 

 



 
 

23 

Informe control financer de subvencions 2017 
 
 

La Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures, Urbanisme i Patrimoni 
Arquitectònic és la que ha atorgat més subvencions, en un 22,7%, seguida del 
Servei Mercat de Treball i de la Gerència de Serveis d’Educació, amb un 18,2% i 
15,6%, respectivament. Posteriorment, trobem el Servei d’Acció Social amb un 
12,7%. Finalment, i amb una bossa de subvencions d’import menys significatiu i 
més atomitzat atorgada per 29 Orgànics, d’entre els quals destaquem la 
Gerència d’Esports (3,8%), el Servei de Teixit Productiu (3,6%) o bé el Servei de 
Salut Pública (3,6%). 
 
D’acord amb la taula per orgànics es pot concloure que una part molt 
significativa de les subvencions s’han destinat a finançar  accions de millora dels 
equipaments públics i dels espais urbans i de gestió del patrimoni arquitectònic 
local (45,8 milions d’€). Tot seguit s’han dut a terme accions amb la finalitat de 
promoure l'eficiència i impulsar la innovació del sistema públic local 
d'ocupació de la demarcació de Barcelona (36,7 milions d’€), i també suport 
tècnic i econòmic per al funcionament i la gestió de serveis i centres d'educació 
permanent (31,5 milions d’€). Finalment, destaquem els  25,7 milions d’€ amb la 
missió de prestar suport tècnic, econòmic, tecnològic i formatiu per a l’impuls de 
programes de millora a la infància i adolescència en risc, de promoció de 
l'autonomia personal i d'atenció a la dependència i de lluita contra la pobresa i 
l'exclusió social.  
 

2. Mostra de beneficiaris seleccionada 
 
Els mecanismes de selecció de la mostra han estat objectius i aleatoris. S’han 
seleccionat  aquells beneficiaris que havien percebut durant l’any 2017 imports 
més elevats. 
 
Mitjançant els procediments descrits i d’acord amb allò previst a les PACF 2018, 
s’ha seleccionat una mostra de 9 ens públics, els quals han rebut subvencions. 
 
A continuació sindiquen els beneficiaris seleccionats, així com els centres 
gestors condecents associats, que han estat objecte de control financer i de 
legalitat respectivament durant aquest any: 
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ENS PÚBLICS BENEFICIARIS 
DIRECCIÓ/GERÈNCIA 

GESTORA 

Ajuntament  de Terrassa 

Ajuntament Hospitalet de Llobregat 

Ajuntament de Cardedeu 

Ajuntament de Balsareny 

Ajuntament de Montornés del Vallés 

Ajuntament d’Olost 

Ajutnament de la Llagosta 

Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor 

Ajuntament de Sant Martí de Tous 

 

3. Obtenció de poblacions i selecció de mostres 
 

En aquest àmbit la població la composen totes les entitats públiques 
beneficiàries que hagin percebut pagaments de subvencions durant l’exercici 
2017 de qualsevol Gerència /Direcció Corporativa. 
 

La mostra seleccionada ha estat la següent: 
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4. Treballs de fiscalització 
 
4.1. Operatòria bàsica 
 
La revisió dels expedients s’ha dut a terme, d’acord amb el que s’ha assenyalat 
anteriorment, és a dir a partir de les obligacions reconegudes seleccionades.  
 
El procediment s’inicia mitjançant notificació individualitzada a tots ells, anunciant 
l’inici de les actuacions i requerint la tramesa de la documentació necessària pel 
control, que bàsicament ha consistit en  tots aquells documents emprats com a 
justificació de l’import atorgat. 
Amb els documents rebuts s’efectuen, d’una banda, unes comprovacions 
generals que comprenen una verificació de la correcta comptabilització de la 
subvenció i una conciliació dels pagaments efectuats. D’altra  banda, s’efectuen 
unes comprovacions específiques vinculades als extrems previstos a l’article 44 
de la LGS complementant l’anàlisi amb altres documents inclosos a l’expedient 
com per exemple la sol·licitud, o altre documentació tècnica relativa a l’execució 
de l’activitat, així com amb la documentació justificativa de la subvenció 
presentada en el seu dia. 
 
Amb totes les actuacions dutes a terme i amb les conclusions derivades de les 
mateixes, s’elabora un informe provisional amb les conclusions extretes de 
l’anàlisi de tota la documentació. Paral·lelament, s’efectua un control de legalitat 
clàssic dels procediments, procedint a un examen de tota la documentació que 
composa l’expedient, per tal de verificar que s’hagi donat compliment a tots els 
tràmits que li siguin exigibles d’acord amb la normativa vigent. 
 
Un cop finalitzades les actuacions de control, s’elabora un informe provisional 
individualitzat per Direccions/Gerències de Serveis, en el qual es deixa 
constància dels documents analitzats, així com de les observacions i conclusions 
provisionals extretes a partir de la fiscalització duta a terme. 
 
Aquest informe provisional es notifica al responsable de la Direcció/Gerència de 
Serveis, tot donant-li un termini de 10 dies hàbils per tal que pugui presentar 
al·legacions a les conclusions provisionals. 
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Transcorregut aquest termini, si des de la Direcció/Gerència de Serveis no s’han 
presentat al·legacions, l’informe provisional esdevé definitiu. Cas que n’hagi 
presentat, un cop analitzades les al·legacions i la documentació que hagi pogut 
aportar, s’emet el corresponent informe definitiu modificant, si cal, el resultat dels 
informes  provisionals. 
 
5. Resultat de la fiscalització  
 
Pel que fa a la revisió de subvencions atorgades a entitats públiques, podem 
concloure que amb caràcter general els expedients analitzats s’han tramitat de 
manera correcta.  

 
IV. CONTROL DELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ 

 
D’acord amb l’habilitació continguda a la Base 82 de les d’execució del 
pressupost, possibilita que el PACF 2018 prevegi altres controls específics, 
aquest any, d’igual forma que en anys anteriors, s’ha considerat convenient 
preveure la realització d’un control sobre els convenis de col·laboració 
interadministratius formalitzats per aquesta Corporació. 
 
En els darrers exercicis, aquest control ha tingut per objecte l’estudi de convenis 
de col·laboració concrets que, per la seva especial transcendència, s’havia 
considerat oportú analitzar en profunditat. 
 
Aquest any, també s’han efectuat aquests controls amb un caràcter més 
transversal, analitzant mostres aleatòries de convenis tramitats per les diferents 
Àrees corporatives. L’objectiu del control es fer un anàlisi de caràcter general, tot 
analitzant un major número de convenis de diversa naturalesa i import , de forma 
que això possibiliti tenir una visió més amplia dels procediments emprats en la 
seva tramitació. 
 
1. Obtenció de poblacions i selecció de mostres 
 
Per tal d’analitzar els convenis gestionats per la Diputació s’ha efectuat una 
tasca prèvia, consistent en quantificar els pagaments derivats de convenis de 
col·laboració efectuats durant l’any 2017 tramitats per cadascuna de les Àrees. 
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S’han organitzat tots els convenis realitzats per cada Àrea ordenant-los de 
manera descendent per tal de detectar aquells convenis d’import més elevat.  
Per  a realitzar l’anàlisi s’ha seleccionat de totes les Àrees de la Diputació els 
dos convenis de col·laboració de més import de cadascuna. Aquest criteri de 
selecció suposa analitzar una major diversitat d’aquests negocis jurídics amb la 
conseqüent obtenció de resultats més transversals.  
 
Del total de convenis gestionats, s’han seleccionat 11 convenis que hagin 
generat pagaments durant l’any 2017. La seva distribució dins la Gerència 
seleccionada és la següent: 
 
 

GERÈNCIA 
NÚMERO DE 
CONVENIS 

ANALITZATS 

Gerència de Serveis d’Educació 2 

Gerència de Serveis d’Espais Naturals 1 

Gerència de Serveis d’Infraestructures  Viàries i Mobilitat 1 

Gerència de Serveis de Turisme 2 

Servei de Suport a les Polítiques de Consum 1 

Servei de Salut Pública 1 

Direcció de Serveis de Cooperació Local 1 

Servei de Programació 1 

Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 1 

 11 
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2. Treballs de fiscalització 
 
L’objecte dels treballs de fiscalització ha consistit en revisar l’arquitectura jurídica 
formal d’aquests expedients i el seu desplegament, fent un seguiment de la seva 
gestió i del compliment de les obligacions econòmiques derivades de la seva 
execució per les parts signatàries. 
 
En aquest sentit, s’ha fet especial èmfasi en les revisions següents: 
 

a. Verificar l’adequat ús del conveni de col·laboració i descartar que aquest 
instrument sigui utilitzat erròniament per regular una subvenció. 
 

b. Comprovar que la justificació recollida en el conveni formalitzat s’hagi 
presentat en el termini establert. 
 

c. Revisar la justificació presentada a fi que sigui conforme amb allò 
establert, tant si es tracta d’un informe de la comissió de seguiment, com 
d’un compte justificatiu. 

 
3. Resultat de la fiscalització 
 

Una vegada efectuades les actuacions de control, es pot afirmar que la 
tramitació d’aquests expedients és correcta des d’un punt de vista formal, i 
l’examen de la seva execució pràctica i justificació econòmica no ha posat de 
manifest incidències rellevants. No obstant podem citar el següent:  
 

 Gerència de Salut Pública i Consum 
 
Expedient 2017/0001328: Tenint en compte que el conveni estableix terminis 
parcials d’execució vinculats a la presentació de justificants podem concloure 
que s’ha produït un incompliment dels terminis establerts en relació als 
justificants a presentar en el 1r i 3r quadrimestre. 
 

 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 

Expedient 2017/0010634: La figura jurídica del conveni de col·laboració no és 
l’adequada per a regular les obligacions que es contemplen en el conveni. 
D’acord amb l’objecte del mateix i les obligacions assumides per les parts, la 
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figura més adequada seria la de subvenció, amb independència que 
s’instrumenti mitjançant un conveni regulador. 
 

 Gerència de Serveis d’Educació 
 

Expedient  2017/0010779: El conveni va ser aprovat amb retard, degut a que  
iniciava els seus efectes en data 1 de gener de 2017 i va ser aprovat en data 27 
de desembre de 2017. 

 
 Gerència de Serveis de Turisme 

 
Expedient 2016/0003698: Existeix un endarreriment en la tramitació de la 
prorroga del conveni ja que els efectes de la mateixa son anteriors a la seva 
formalització. 
 
Expedient  2016/0006996: Existeix un petit endarreriment en la presentació de 
la documentació justificativa per poder fer efectiu el tercer pagament. 
 
 

 Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat  
 
Expedient 2014/0005856: Es constata que s’incompleix amb l’establert a l’article 
6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, d’aplicació al present conveni, 
en tant que no s’especifica el termini de vigència amb una data concreta sinó 
amb un fet, la finalització de les obres i l’exhauriment del termini de garantia. 
 
De la documentació facilitada pel centre gestor i de la consultada a l’aplicació 
SAP, és desprèn que no es disposa d’informació suficient per a concloure que la 
despesa ha estat justificada en la seva totalitat. 

 
V. CONCLUSIONS GENERALS I RECOMANACIONS 
 
1. Conclusions generals 

 
Finalitzades les tasques de fiscalització dutes a terme en l’àmbit del control 
financer de subvencions i de l’àmbit convenial, d’acord amb les previsions del 
PACF 2018 i amb les metodologies i mostres exposades en els apartats 
precedents, es poden extreure les següents conclusions. 
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En l’esfera dels procediments d’aprovació i concessió de subvencions a 
entitats privades, tramitats pels diferents centres gestors, el compliment de la 
legalitat en aquests expedients és, en termes generals, correcte, sense perjudici 
de que s’han detectat alguns aspectes procedimentals formals que requeririen 
d’un major grau de precisió en la seva formulació i posada en pràctica.  En 
aquest sentit, es pot afirmar que  l’estructura dels procediments és correcta.   
 
Pel que fa a l’àmbit del control sobre beneficiaris, podem afirmar que el nivell de 
compliment de les seves obligacions de tot ordre també ha estat satisfactòria en 
termes generals.   
 
Pel que fa a l’àmbit de les subvencions  atorgades a entitats públiques, 
podem concloure que el nivell de compliment de les obligacions ha estat correcte 
en termes generals. 
 
Finalment, en seu de l’anàlisi dels convenis de col·laboració, en termes 
generals ha estat correcta, si bé hi ha una expedient en el que es  podria haver 
utilitzat la figura de la subvenció per a la seva tramitació encara que fos 
instrumentada mitjançant un  conveni  regulador. 
 
Com a conclusió final global, cal dir que, en general, no s’han detectat  
incidències que poguessin tenir conseqüències sobre el correcte ús dels fons 
públics implicats ni sobre el compliment dels objectius i finalitats als quals es 
destinaven. 
 
2. Recomanacions 
 
Les recomanacions més específiques envers la gestió de les  
Direccions/Gerències de Serveis fiscalitzades, s’han fet de manera 
individualitzada i referida als àmbits o tipologia de despesa dels expedients 
analitzats en cada cas.  Aquests informes han estat comunicats als seus 
responsables directius  de cara a la seva futura implantació. 
 
Malgrat tot, és oportú sintetitzar de forma molt breu aquelles recomanacions que 
pel seu interès transversal, per la seva possible transcendència econòmica, i per 
la seva reiteració en el temps, són d’interès general. 
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 Cal vetllar per l’estricte compliment de les obligacions de tot ordre que  
vinguin imposades pels instruments reguladors de les subvencions i pels 
convenis.  

 Cal tenir cura de la revisió dels documents justificatius presentats pels 
beneficiaris, per tal de garantir la seva correcció i adaptació a allò exigit 
així com de presentar-los en els terminis previstos. 

 Cal tenir en compte una correcta planificació dels procediment per evitar 
possibles endarreriments en les tramitacions. 
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INFORME DE 

CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 
 

(Inclou Control de legalitat dels procediments administratius de concessió) 
 
 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
Àrea de Presidència 
 

 
I. INTRODUCCIÓ  
 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant 
LGS), regula en el seu Títol III el procediment de realització del control financer 
de subvencions. 
 
En compliment d’aquesta normativa, la base 82 de les d’execució del 
pressupost d’aquesta Corporació, indica que el control financer de subvencions 
s’exercirà amb l’abast que es determini en el Pla Anual de Control Financer ( en 
endavant PACF-2018), respecte dels beneficiaris de subvencions atorgades 
amb càrrec als pressupostos de la Diputació de Barcelona ( en endavant 
Diputació) i d’acord amb els procediments previstos a les Instruccions sobre 
procediments de control de la Diputació. 
 
Malgrat això, el desenvolupament del control financer de subvencions en els 
termes previstos a la LGS es fa sobre els beneficiaris i, per tant, deixa fora del 
seu abast aspectes de control jurídic intern dels procediments de concessió 
que en el seu dia van ser objecte de fiscalització prèvia limitada. 
 
Per cobrir aquest aspecte, el PACF-2018 estableix que l’objecte del control 
financer de subvencions consistirà en: 
 

 un control de legalitat dels procediments administratius d’aprovació 
de la concessió en compliment de l’article 219.3 TRLRHL 
 

 una verificació dels extrems previstos a l’article 44 de la LGS  
 
En conseqüència, el present informe té per objecte, d’una banda, efectuar un 
examen de caràcter ple respecte dels procediments administratius interns de 
concessió d’una mostra de les subvencions concedides per aquest centre 
gestor i, d’altra banda, documentar els resultats del control financer dut a terme 
sobre les entitats beneficiàries de les mateixes subvencions. 
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II. OBTENCIÓ DE LA MOSTRA 
 

2.1.  Procediment de determinació de la mostra 
 
El control financer de subvencions gira al voltant de la figura del beneficiari, de 
forma que la selecció de mostres es fa sobre beneficiaris. 
 
D’acord amb el PACF- 2018, l’àmbit del control està conformat pels beneficiaris 
que siguin persones físiques o jurídiques sotmeses al dret privat (associacions, 
fundacions i altres ens perceptors) que hagin percebut durant l’any 2017 
pagaments derivats de la concessió de subvencions.  
 
Per seleccionar la mostra de beneficiaris, en primer lloc, s’ha procedit a llistar 
totes les entitats privades que han percebut subvencions l’any 2017. A 
continuació s’han ordenat de forma decreixent per l’import acumulat de les 
subvencions percebudes. Del llistat resultant, la mostra ha estat seleccionada 
d’acord amb els següents criteris: d’una banda, s’han tingut en compte les 
entitats que han rebut un major import acumulat de subvencions, 
independentment de la naturalesa corrent o inversora de les activitats 
finançades escollint d’aquestes les 5 de major import i la resta fins a 5 més de 
manera aleatòria entre la totalitat de la població. 
 
 

2.2.  Identificació dels beneficiaris i expedients objecte de control 
 
De la mostra extreta d’acord amb allò citat en l’apartat precedent, els 
beneficiaris seleccionats en l’àmbit d’aquesta Direcció són: 
 

- Fundació Roller Sports. 
- Federació Catalana de Natació. 
- Ocularis Associació. 
- Fundació Aula Alts Estudis d’Electes. 
- Associació per la gestió del programa Leader Ripollès Ges Bisaura. 

 
Per a la vostra informació, els expedients que han estat objecte de control 
referents als beneficiaris citats són els següents: 
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Fundació Roller Sports 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Direcció de 
Serveis de Suport 
a la Coordinació 

General 

Organització del World 
Roller Games- 
Barcelona 2019 

Concessió 
directa 2016/11619 1.200.000 

 
 

Federació Catalana de Natació. 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Direcció de 
Serveis de Suport 
a la Coordinació 

General 

33 ens Campionats 
d’Europa LEN de 

Waterpolo Barcelona 
2018 

Concessió 
directa 2016/10913 1.000.000 

 
 

Ocularis Associació 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Direcció de 
Serveis de Suport 
a la Coordinació 

General 

Formació de 
professionals 

oftalmològics a 
Moçambic; així com 

l’adquisició de  material 
per a la creació d’una 

consulta 
d’oftalmopediàtrica 

Concessió 
directa 2016/9892 35.000 

 
 

Fundació Aula Alts Estudis d’Electes 
 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Direcció de 
Serveis de Suport 
a la Coordinació 

General 

Col·laboració en 
diverses activitats 

formatives destinades 
al món local i 

publicacions en matèria 
d’hisendes locals i 

gestió dels ens locals. 

Concessió 
directa 2016/11439 130.000 
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Associació per la gestió del programa Leader Ripollès Ges Bisaura 
 
 

Centre gestor Objecte 
Tipus 

d’expedient 
Número 

d’expedient Import (€) 

Direcció de 
Serveis de Suport 
a la Coordinació 

General 

Suport a diverses 
activitats de promoció 

del producte local en la 
part corresponent al 

territori de la provincials 
de Barcelona 

Concessió 
directa 2016/7748 10.000 

 
 

III. OBJECTIUS I ABAST DEL CONTROL  
 
 

3.1. Objectius del control  
 
El control de legalitat dels procediments administratius d’aprovació de les 
concessions té per objecte comprovar: 
 

a) L’adequada tramitació de l’expedient administratiu de concessió en 
règim de concurrència competitiva o de concessió directa. 
 

b) L’adequada i correcta valoració de les sol·licituds d’acord amb els criteris 
de valoració establerts. 

 
D’altra banda, els objectius generals del control financer realitzat sobre les 
subvencions objecte d’anàlisi, d’acord amb el que disposa l’article 44 de la 
LGS, són els següents: 
 

a) L’adequada i correcta obtenció de la subvenció per part del beneficiari. 
 

b) El compliment per part de beneficiaris de les seves obligacions en la 
gestió i aplicació de la subvenció. 

 
c) L’adequada i correcta justificació de la subvenció per part de 

beneficiaris. 
 

d) La realitat i la regularitat de les operacions que, d’acord amb la 
justificació presentada per beneficiaris, han estat finançades amb la 
subvenció. 
 

e) L’adequat i correcte finançament de les activitats subvencionades. 
 

f) L’existència de fets, circumstàncies o situacions no declarades a 
l’Administració per beneficiaris i que poguessin afectar al finançament de 
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les activitats subvencionades, a l’adequada i correcta obtenció, 
utilització, gaudi o justificació de la subvenció, així com a la realitat i 
regularitat de les operacions amb ella finançades. 

 
 

3.2.  Òrgan encarregat de realitzar el control  
 
El control financer de subvencions s’efectua per la Intervenció General de 
conformitat amb el que disposen els articles 220 a 222 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals; el Títol III de la LGS; el Títol VI de la Llei 
General Pressupostària, i resta de normativa concordant. 
 
La Intervenció General, d’acord amb el PACF-2018, ha encarregat al Servei de 
Control Financer, que executi els requeriments d’informació que siguin 
necessaris per tal de dur a terme el corresponent control financer. 
 
Les facultats i deures del personal controlador així com el procediment per a 
l’exercici del control financer seran els previstos en els articles 47 a 50 LGS.  
 
 

3.3.  Estructura de l’informe i treballs efectuats 
 
En concret, el present informe s’ha dividit en dues parts clarament 
diferenciades: 
 

1.-  Interna: Comprèn les verificacions de legalitat dels procediments de 
concessió tramitats pel centre gestor. 
 
- S’analitzen de forma conjunta tots els expedients sorgits a la mostra i es 

detallen els resultats del control a partir de les comprovacions 
efectuades.  
 
Els treballs efectuats en aquest epígraf han estat els següents: 

 
1) Confirmar la concurrència d’algun dels supòsits de l’article 15 de 

l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació (en 
endavant OGS), en el cas de subvencions atorgades per 
concessió directa. 
 
En el supòsit de subvencions concedides a l’empara de l’article 
15.1.a) OGS, es comprova que es doni compliment a allò disposat 
a l’article 64 RLGS respecte la nominativitat de les subvencions i, 
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més concretament, que es tracti de subvencions consignades 
nominativament en el Pressupost General inicial de la Diputació o 
en modificacions de crèdit aprovades pel Ple. 
 
En el cas de subvencions concedides a l’empara de l’article 
15.1.c) OGS, es verifica que concorrin les raons d’interès públic, 
social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades 
que dificultin la seva convocatòria pública mitjançant concurrència 
competitiva. Així mateix, es comprova que consti a l’expedient 
l’informe justificatiu de la concessió directa de la subvenció, 
acreditatiu de la concurrència de les raons citades. 

 
2) Constatar la seva previsió en el Pla Estratègic de Subvencions. 
 

Per tal de donar compliment a l’article 8 LGS i l’article 10 i 
següents RLGS, es comprova que les subvencions objecte de 
control estiguin recollides en el Pla Estratègic de Subvencions. 

 
3) Comprovar el procediment administratiu d’aprovació de les 

convocatòries que incorporen les bases específiques en els 
expedients de concessió de subvencions per concurrència 
competitiva i l’existència de tots els informes preceptius. 

 
Es verifica que la convocatòria i les bases específiques tinguin el 
contingut mínim establert als articles 13 i 14 OGS, que hagin estat 
objecte de publicació al BOP i que hagin estat donades d’alta a l’ 
aplicatiu del SIGC. 
 
Així mateix, es comprova que consta a l’expedient l’informe de 
l’òrgan instructor, així com l’acta de l’òrgan col·legiat. Respecte 
aquest darrer òrgan, es verifica que s’hagi constituït d’acord amb 
allò previst a la convocatòria.  

 
4) Verificar que la valoració de les sol·licituds per l’òrgan instructor 

s’ha efectuat d’acord amb els criteris de valoració establerts i la 
conformitat amb aquesta valoració per part del corresponent 
òrgan col·legiat. 

 
En aquest aspecte, es comprova que es compleixin les condicions 
o requisits que han de reunir els sol·licitants per adquirir la 
condició de beneficiaris, així com que l’òrgan instructor hagi 
efectuat aquesta comprovació i valori les sol·licituds presentades 
d’acord amb els criteris recollits a la convocatòria, tot establint la 
puntuació atorgada en cadascun dels criteris de forma 
degudament motivada, i sense emprar altres mecanismes de 
valoració no previstos. Es presta especial atenció al fet que no 



 

Informe de Control Financer 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 8 

s’introdueixin nous criteris de valoració, subcriteris de valoració o 
s’estableixi una puntuació mínima per a tenir la condició de 
beneficiari. 
 
Així mateix, es verifica que en l’informe constin: les sol·licituds 
presentades, la puntuació obtinguda, l’ordre de les sol·licituds de 
conformitat amb la puntuació aconseguida, la quantia individual 
de les subvencions, així com les sol·licituds desestimades, amb 
indicació dels motius en què es basa la desestimació. 
 
D’altra banda, es comprova que en l’acta de l’òrgan col·legiat es 
doni conformitat a l’informe de l’òrgan instructor i, en cas de no 
ser així, que es motivi la seva discrepància i consti una proposta 
de concessió. 
 

5) Comprovar la competència de l’òrgan d’aprovació. 
 
Es verifica que l’acord de concessió hagi estat adoptat per l’òrgan 
competent d’acord amb la Refosa sobre nomenaments i delegació 
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, vigent en cada moment. 

 
6) Verificar l’adequació de l’aplicació pressupostària on s’imputa la 

subvenció. 
 
Es comprova que la despesa disposada a favor de les entitats 
beneficiàries s’ha imputat als econòmics pressupostaris correctes, 
d’acord amb allò establert a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de 
desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de 
les entitats locals. 

 
7) Import de la subvenció 
 

L’article 123.4 ROAS i l’article 9.2 OGS preveuen que, amb 
caràcter general, les subvencions no han d’excedir del 50% del 
cost de l’activitat a què s’apliquin.  
 
Es comprova que les subvencions objecte de control no 
sobrepassin aquest límit i que, en cas d’ultrapassar-se, consti 
l’oportuna justificació a l’expedient. 

 
8) Subvencions formalitzades a través de conveni 

 
Es verifica, pel que fa a la forma i contingut del conveni, que es 
contenen tots els aspectes que s’indiquen a l’article 110 de la Llei 
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26/2010, de 26 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i que els són d’aplicació. 
 
Així mateix, es comprova que es dóna compliment a allò establert 
a la LRJPAC respecte la validesa dels actes administratius i, per 
tant, que s’iniciï la vigència del conveni amb la seva signatura. 

 
2.-  Externa: Comprèn el recull dels diferents informes de control financer 
efectuats sobre els beneficiaris seleccionats  

 
- D’una banda, s’han efectuat unes comprovacions generals, que es 

realitzen sobre els comptes anuals de l’entitat. En aquest epígraf, entre 
d’altres, s’ha procedit a comprovar la correcta comptabilització de les 
subvencions percebudes, a efecte de conciliar la comptabilitat del 
beneficiari amb la comptabilitat de la Diputació de Barcelona. 
 
Aquestes comprovacions, d’acord amb el PACF-2018, únicament s’han 
efectuat respecte aquells beneficiaris, les subvencions dels quals 
superen els 20.000 euros. En l’àmbit d’aquesta Direcció de Serveis, les 
comprovacions generals s’han efectuat respecte els beneficiaris 
següents: 
 

- Fundació Roller Sports 
- Federació Catalana de Natació 
- Ocularis Associació 
- Fundació Aula Alts Estudis d’Electes. 

 
- I, de l’altra, s’han efectuat unes comprovacions específiques, en què 

s’analitza l’expedient subvencionador. A major detall, els principals 
treballs efectuats en aquest epígraf han estat els següents: 

 
1) Verificar la presentació, en termini i forma, de la sol·licitud de 

subvenció i que l’entitat beneficiària hagi presentat la documentació 
requerida d’acord amb la normativa aplicable. 
 

2) Comprovar que la sol·licitud i la justificació de la subvenció, així com 
altra documentació presentada per l’entitat, consti signada pel seu 
representant legal o persona apoderada. 

 
3) Comprovar que s’ha executat l’activitat subvencionada. 

 
4) Comprovar que s’ha acomplert l’obligació de donar difusió del suport 

rebut per la corporació. 
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5) Comprovar que les despeses que justifiquen el cost de l’acció 
subvencionada siguin elegibles i vinculades a les actuacions 
subvencionades. 

 
6) Comprovar que la certificació de les despeses inclogui només 

despeses efectivament realitzades dins del període en què 
s’executen les accions de les subvencions objecte de control. 

 
7) Comprovar que les despeses estiguin justificades mitjançant 

nòmines, factures (originals o còpia compulsada) o altres documents 
comptables de valor probatori equivalent (originals o còpia 
compulsada). 

 
8) Verificar els pagaments de les despeses justificades. 

 
9) Comprovar la possible concurrència amb altres subvencions 

concedides per altres entitats públiques o privades per a la mateixa o 
altra activitat i que no impliqui un excés sobre el cost total de 
l’actuació subvencionada. 

 
10) Verificar que el pagament de la subvenció s’ha efectuat de 

conformitat amb la resolució de concessió i, així mateix, que el 
beneficiari estava al corrent de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 

 
11) Analitzar les possibles desviacions ocorregudes en el cost de 

l’activitat respecte l’import inicialment pressupostat per executar-la. 
 
 

3.4.  Procediment de control 
 
El procediment seguit ha consistit, en primer lloc, en obtenir informació 
permanent de les dades dels arxius de l’expedient obrant en el Sistema Integrat 
de Gestió Corporativa (SIGC) i en el Sistema d’Informació Documental 
Corporatiu (VNIS), entre la qual destaquen: l’acord de concessió i la justificació 
de la subvenció. 
 
D’altra banda, s’ha requerit al servei gestor les dades relatives a les sol·licituds 
presentades, a l’objecte de comprovar el seu contingut en relació al compliment 
dels requisits exigits, així com la resta de la documentació justificativa de 
l’expedient.  
 
Paral·lelament, i d’acord amb l’establert a la LGS, s’ha notificat als beneficiaris 
objecte de control l’inici d’aquestes actuacions, i en funció de la naturalesa de 
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l’entitat beneficiària i de l’expedient objecte de control, se l’ha requerit per a què 
aporti la següent documentació dels exercicis en els quals hagin registrat la 
subvenció:    
 

- Informe d’auditoria dels comptes anuals, si és el cas. 
 

- Comptes anuals (estats financers i memòria), si és el cas. 
 

- En cas de defecte dels dos punts anteriors, els estats financers (balanç 
de situació i compte de pèrdues i guanys). 

 
- Llibre major de les subvencions oficials a l’explotació (compte 740), i de 

deutors amb les administracions públiques. 
 

- Extracte bancari amb el cobrament de la subvenció. 
 

- Model anual i trimestral de l’IVA; i també el model anual i trimestral de 
l’IRPF. 
 

- Escriptura de constitució ( o acta fundacional); poders de representació i 
Estatuts. 

 
A partir d’aquesta documentació, i d’acord amb les previsions de les bases 
d’execució del pressupost, es confeccionen dues propostes d’informe: d’una 
banda, una proposta d’informe que inclou la revisió del procediment 
administratiu de concessió de la subvenció i, de l’altra, una proposta d’informe 
del beneficiari objecte de control, que inclou les previsions exigides a la LGS. 
 
En aquests informes es relacionen els treballs de comprovació efectuats, 
referents als aspectes recollits en el punt 3.3 citat anteriorment, així com uns 
apartats relatius a “conclusions” en els quals es recullen les principals 
incidències detectades en les actuacions de control. 
 
 

3.5.  Normativa aplicable 
 
La principal normativa aplicable per a la realització del control financer de 
subvencions és la següent: 
 

 Normativa estatal 
 

- Llei 38/2003, General de Subvencions, de 17 de novembre. 
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- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprovà el Reglament de 
la Llei General de Subvencions 

- Reial  Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 
- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 

Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

 
- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 

l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 
 

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú. 

 
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 

les administracions públiques. 
 
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 

 Normativa de la Generalitat de Catalunya 
 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

- 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. 

 
 Normativa pròpia de la Diputació de Barcelona 

 
- Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona 

(BOP número 13, annex 1, de 15 de gener de 2009). 
 

- Circular número 19/09, que aprova les instruccions sobre 
procediments de gestió i justificació de subvencions. 

- Bases d’execució del Pressupost. 
 

- Refosa sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans 
competents de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple. 

 
- Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Barcelona. 
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IV. RESULTAT DE LA FISCALITZACIÓ DELS PROCEDIMENTS 
 ADMINISTRATIUS DE CONCESSIÓ 
 
A continuació es presenten els principals aspectes analitzats, així com els 
resultats observats respecte els expedients objecte de fiscalització. 
 
1. Habilitació de la concessió directa de la subvenció 
 
Les cinc subvencions analitzades, s’han atorgat per concessió directa en virtut 
de l’article 15.1 a) OGS, que contempla la possibilitat  de concessió directa de 
subvencions “quan estiguin consignades nominativament en el Pressupost 
General inicial de la Diputació o en modificacions de crèdits aprovades pel Ple”. 
 
De l’anàlisi des expedients seleccionats, es constata que en tot ells s’ha donat 
compliment a allò disposat a l’article 65 RLGS respecte a la nominativitat de les 
subvencions. 
 
2. Previsió al Pla Estratègic de Subvencions 
 
S’ha comprovat que totes les subvencions que han estat objecte de control 
consten al Pla Estratègic de Subvencions dels exercicis 2016- 2017.Per a totes 
les aplicacions pressupostàries on s‘imputa la despesa, consta el nom del 
beneficari, l’import i l’objecte de la subvenció, així com que la forma  
d’atorgament de la subvenció és  la concessió directa. Així mateix l’import 
consignat resulta suficient per a la concessió d’aquestes subvencions. 
 
Entitat Objecte 

Import  
€ 

Fundació Roller Sports Organització World Roller Games Barcelona 2019 1.200.000,00 
Federació Catalana de Natació Organització 33 Campionat d'Europa de Waterpolo 2018 1.000.000,00 

Ocularis Associació Col·laboració formació professional oftalmòlegs a 
Moçambic 35.000,00 

Fundació Aula d'Alts Estudis d'Electes Col·laboració en iniciatives formatives 130.000,00 
Ass. Leader Ripolles Ges Bisaura Activitats de promoció de producte local 10.000,00 

 
3. Competència de l’òrgan concedent 
 
En els cinc expedients revisats s’ha comprovat que l’òrgan competent per a la 
concessió de les subvencions és el correcte de conformitat amb la Refosa 
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de 
la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, vigent en cada moment.  
 
4. Imputació pressupostària 

 
S’ha comprovat que, en els cinc expedients fiscalitzats, la despesa disposada a 
favor de les entitats beneficiàries s’ha imputat als econòmics pressupostaris 
correctes, tot d’acord amb el què s’estableix a l’Ordre EHA/3565/2008. 
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5. Import de la subvenció 
 
En tots els expedients fiscalitzats s’ha comprovat si es subvenciona més del 
50% del cost de l’activitat i, per tant, es dóna compliment a allò establert a la 
normativa reguladora. 
 

 
Subvenció 
concedida 

Total cost 
activitat 

% 
Subv/Cost 

Ocularis Associació 35.000,00 66.108,96 52,9% 
Fundació Roller Sport 1.200.000,00 11.184.000,00 10,7% 

Federació Catalana de Natació 1.000.000,00 2.311.341,51 43,3% 

Fundació Aula d'Alts Estudis Electes 130.000,00 255.917,44 50,8% 

Ass. Leader Ripolles Ges Bisaura 10.000,00 20.071,61 49,8% 

 
D’acord amb la informació inclosa en el compte justificatiu, s’ha detectat que 
per Ocularis Associació i la Fundació Aula d’Altes Estudis d’Electes es supera, 
encara que per un % molt poc significatiu (2,9% i 0,8%, respectivament) el 
llindar del 50%. 
 
Recomanem que per a properes subvencions es millori aquest extrem per tal 
d’ajustar-se a la normativa reguladora. 
 
6. Formalització en conveni 
Dos dels cinc expedients revisats s’han formalitzat a través de la figura 
convenial  ( 2016/11619 i 2016/10913) 
 
Un cop analitzat aquest aspecte, podem concloure que no s’ha detectat 
incidències. 
 
 
V.  AL·LEGACIONS 
 
El resultat de la fiscalització posterior va ser materialitzada en el corresponent 
informe provisional del qual es va donar trasllat a la Direcció de Serveis de 
Suport a la Coordinació General, en data 30 d’octubre de 2018, tot donant un 
termini de 10 dies hàbils per a presentar al·legacions o observacions que es 
consideressin oportunes. 
 
En data 14 de novembre de 2018, la Direcció de Serveis, presenta les 
al·legacions que es reprodueixen tot seguit: 
 
 
RESPOSTA a la proposta d’informe provisional emès pel Servei de Control 
Financer de la Intervenció General, en relació als expedients de la Direcció de 
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Serveis de Suport a la Coordinació General (DSSCG), objecte de control financer 
de subvencions sobre beneficiaris i control convenial. 
 

ANTECEDENTS 

El passat 7 de novembre, la Intervenció General fa arribar a la DSSCG 
l’informe provisional de control financer de subvencions concedides 
corresponents a l’any 2017 per a revisió. 
 

 
Han estat objecte d’informe de control financer els següents beneficiaris 
 
Fundació Roller Sports Organització del World Roller 

Games Barcelona 2019 

1.200.000 

Federació Catalana de Natació 33ens  Campionat  d’Europa  LEN  de 

Waterpolo Barcelona 2018 

1.000.000 

Ocularis Associació Formació de professionals 
oftalmològics  a  Moçambic;  així  com 
l’adquisició de material per la creació 

d’una consulta d’oftalmopediàtrica 

35.000 

Fundació Aula 

d’Estudis Electes 
Col·laboració   en   diverses   activitats 
formatives destinades al món local i 
publicacions  en  matèria  d’hisendes 

locals i gestió dels ens locals. 

130.000 

Associació programa Bisaura 

per Leader 

la gestió Ripollès del Ges 

Suport a diverses activitats de promoció del 
producte local en la part corresponent al 

territori de la província de Barcelona. 

10.000 

Circuit de Catalunya S.L. Conveni de col·laboració prt 1.000.000 

 

S’INFORMA 
 
 
 
Primer.- Ocularis Associació 
 
 
De les comprovacions fetes per la Intervenció General, es comprova que en 
el compte justificatiu de despesa, que es va presentar el 19 de maig de 2017, 
d’import 35.000€, es va incloure una relació de factures amb l’IVA deduïble 
inclòs que és el que des de la DSSCG es comprova, doncs no es fa control 
financer de la despesa de l’entitat. Ha estat a la fase de control financer a 
posteriori que la Intervenció General, demanades les oportunes explicacions a 
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l’Associació, explica que els imports justificats en la relació de despeses sí que 
inclouen l’IVA deduïble. Per tant, hi ha una part de la despesa subvencionada 
que no és elegible i susceptible de ser revocada parcialment, amb el 
requeriment corresponent a reintegrar la despesa no elegible. Fets els càlculs 
pertinents, es considera que 3.896,07 € no és despesa elegible. 
 

 
Com a resultat del treball realitzat per la Intervenció General, es conclou que 
no s’han observat fets o circumstàncies que poguessin suposar incompliments 
de la normativa aplicable o de les condicions imposades a l’Associació, a 
excepció de l’esmentada despesa que es considera no elegible atesa la regulació 
de l’IVA. 
 
 
Des de la DSSCG es procedeix a incoar l’expedient de revocació parcial de la 
subvenció atorgada; donar al beneficiari el corresponent termini d’al·legacions, 
amb l’advertiment que un cop la revocació esdevingui definitiva, es requerirà el seu 
reintegrament.  

 

 
Segon.- Circuit de Catalunya S.L. 
 
 
El conveni de col·laboració objecte de control financer ha estat el que correspon 
al signat entre la Diputació de Barcelona i Circuits de Catalunya SL. 

 

Expedient Operació 
 

Import (€) Destinatari Objecte 

2017/0010634 1703004921 

 
 

1.000.000 € Circuits de Catalunya SL Cooperació de  les activitats que es 
desenvolupen al circuit de Catalunya 

 
Tal i com es desprèn del propi text del conveni, al Circuit de Catalunya, a 
banda del Gran Premi de Formula 1, al Circuit també es desenvolupen 
activitats que no són de motor, i que donen al Circuit  un caràcter  polivalent 
de la instal·lació al desenvolupar esdeveniments singulars com són les 
tandes BiCircuit, durant tot l’any, el cap de setmana del BICIRCUIT 
FESTIVAL ,curses d’atletisme, proves de Duatló etc.... que volen apropar el 
Circuit al territori i és en aquests aspectes que es realitza el conveni de 
col·laboració, on la Diputació de Barcelona participa amb el Circuit en la 
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col·laboració través dels ens locals per coordinar visites a les instal·lacions 
de col·lectius de tercera edat, clubs, passejades per gent gran, 
esdeveniments singulars impulsats per entitats esportives, educatives i 
socials. Cal tenir present que el Circuit també col·labora amb una diversitat 
d’activitats solidàries. 
 

 
És precisament en aquestes actuacions que no són les grans proves 
conegudes de motor, on la Diputació de Barcelona ha col·laborat i s’ha posat 
en contacte amb els ajuntaments de la demarcació de Barcelona fent difusió 
entre els municipis dels esdeveniments i activitats portades a terme en el 
circuit. Alhora ha facilitat una interacció entre els ajuntaments i el circuit per 
tal de promoure les activitats de motor per a nens i nenes, per tal que 
puguin utilitzar les instal·lacions per a fins esportius, educatius, socials, etc. 

L’anàlisi del Servei de Control Financer de la Intervenció General, conclou que 
malgrat en el conveni s’especifiquen les accions a realitzar pe a cadascuna de 
les parts participants en el conveni, si s’analitzen les corresponents a la 
Diputació de Barcelona, es troba que bàsicament les tasques són col·laborar 
econòmicament en el desenvolupament dels esdeveniments que es duguin a 
terme pel Circuit, així com facilitar logotips, materials d’imatge corporativa entre 
d’altres. 
 

 
Per tant, l’informe provisional de control financer, conclou que la figura jurídica 
del conveni de col·laboració no seria la més idònia per regular aquest tipus 
d’activitats. Caldria valorar la possibilitat d’instrumentar l’objecte del conveni 
actual mitjançant una subvenció 
 

 
A la documentació gràfica que s’inclou a l’expedient es fa palesa tota aquesta 
col·laboració pel que fa a les activitats realitzades per a la ciutadania de la 
demarcació que no són les grans proves de motor. 
 

 
A part de fer les reunions de la Comissió de Seguiment del conveni, el 
representant d’Esports de la Diputació i els representants del Circuit han estat 
en contacte durant tota la vigència del conveni per dur a terme aquestes 
actuacions. 
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És per això que aquesta Direcció va analitzar en el seu dia l’instrument a 
seguir, i va considerar que hi havia una col·laboració al darrera d’aquestes 
dues entitats, i no una mera aportació econòmica per part de la Diputació. 
 

 

Aquestes al·legacions es posen de manifest a la Intervenció General, als 
efectes que escaiguin. 
 

 
 

Tercer.- Aclariment 
 

 

Des de la Direcció de de Servei de Suport a la Coordinació General tots els 
expedients de subvenció concedides, objecte de l’informe de control financer, 
ho han estat a l’empara de l’article 15.1 ) OGS i es comprova que es doni 
compliment allò disposat a l’article 64 RLGS respecte a la nominativa de les 
subvencions i, més concretament, que es tracti de subvencions consignades 
nominativament en el Pressupost General de la Diputació o en modificacions 
de crèdit aprovades del Ple. 
 

 
A l’informe provisional de control financers s’estableix que es fa aquest estudi de 
compliment, si bé hem detectat que als informes individuals de cada beneficiari, 
quan s’especifica l’atorgament es diu subvenció directa. 
 

 
Aquesta Direcció demana, si és possible, especificar que es tracta 
d’atorgaments realitzats amb aquest caràcter nominatiu, el caràcter nominatiu 
implica un procediment específic per l’aprovació de la partida pressupostària 
nominativa a favor del beneficiari, la diferència d’aquest procediment respecte a 
la directa, rau en l’òrgan d’aprovació de la partida pressupostària, que és el 
Plenari, que es fa una aprovació inicial, una exposició al públic amb període 
d’al·legacions i si no hi ha al·legacions queda definitivament aprovada la 
partida nominativa que posteriorment és objecte d’atorgament de subvenció. Per 
aquesta direcció és rellevant diferenciar entre directa i nominativa directa en tant 
que per aquesta última tipologia intervé el Ple de la corporació en la 
determinació de la partida nominativa, té una publicitat i un període 
d’al·legacions previ a l’atorgament de la subvenció. 
 

 
Juntament amb aquest informe, retem a disposició de la Intervenció General 
per qualsevol aclariment. 
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VI.  CONCLUSIONS 

 
Els treballs de fiscalització s’han efectuat sobre cinc subvencions atorgades pel 
procediment de concessió directa, vinculades a cinc expedients administratius. 
 
De l’examen efectuat se’n deriven resultats satisfactoris. No obstant: 
 

• Caldria millorar la comprovació que les subvencions atorgades no 
superin el 50% del cost de l’activitat, com sí que s’ha detectat en dues 
de les subvencions analitzades, encara que per un percentatge molt poc 
significatiu. 

 
 
 

VII.  INFORME DE CONTROL FINANCER SOBRE EL BENEFICIARI1 
 
 
S’adjunta, a continuació, les propostes d’informe de control financer de la  
Fundació Roller Sports, la Federació Catalana de Natació, Ocularis Associació, 
Fundació Aula Alts Estudis d’Electes i l’Associació per a la gestió del programa 
Leader Ripollès Ges Bisaura. 
 
Aquestes propostes d’informe contenen, d’una banda, una breu descripció de 
l’entitat, la qual és completada amb la indicació de les seves principals 
magnituds del balanç de situació i del compte de pèrdues i guanys dels dos 
darrers exercicis. I, de l’altra, les comprovacions específiques de control 
efectuades respecte l’entitat beneficiària. 
 
Per a la vostra informació, de l’anàlisi efectuat no se’n desprenen incidències 
respecte la gestió de les subvencions efectuades per la Fundació Roller Sports, 
Fundació Aula Alts Estudis d’Electes i l’Associació per la gestió del programa 
Leader Ripollès Ges Bisaura. 
 
De la resta d’entitats, a continuació indiquem les incidències més rellevant 
detectades:  
 
 

 Respecte a la  Federació Catalana de Natació, s’ha constatat que donat 
que la prorrata d’Iva finalment ha estat del 2%, d’acord amb el model 
anual 390 d’Iva, i no de l’1% estimat, hi ha una part de la despesa 
justificada que no és elegible. No obstant això, l’import és molt poc 
significatiu i ascendeix a 371,64 €. 
 

                                                 
1 La redacció d’aquest apartat ha estat modificada en  virtut de les al·legacions presentades. 
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 Quant a Ocularis Associació, en el compte justificatiu de despesa s’ha 

detectat despesa subvencionada no elegible la qual correspon a la part de 
l’IVA deduïble. Considerem que s’hauria de revocar parcialment per la 
quantitat de 3.896,07 € 

 

 

D’acord amb les al·legacions presentades, la Direcció de Serveis, procedirà 
a incoar l’expedient de revocació parcial de la subvenció atorgada, 
donant al beneficiari el corresponent termini d’al·legacions, amb 
l’advertiment que un cop la revocació esdevingui definitiva, es requerirà el 
seu reintegrament.  

 
Mireia 

González 

Miret      

Tècnica 

Assessora

Signat digitalment 

per Mireia 

González Miret      

Tècnica Assessora 

Data: 2018.11.29 

14:05:40 +01'00'
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INFORME DE CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS SOBRE 
BENEFICIARIS 
 

- Associació de Casals i grups de joves de Catalunya. 
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INFORME DE 

CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 
 

(Inclou Control de legalitat dels procediments administratius de concessió) 

 
 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
Àrea d’Atenció a  les persones 
 

 
I. INTRODUCCIÓ  
 
 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant 
LGS), regula en el seu Títol III el procediment de realització del control financer 
de subvencions. 
 
En compliment d’aquesta normativa, la base 82 de les d’execució del 
pressupost d’aquesta Corporació, indica que el control financer de subvencions 
s’exercirà amb l’abast que es determini en el Pla Anual de Control Financer ( en 
endavant PACF-2018), respecte dels beneficiaris de subvencions atorgades 
amb càrrec als pressupostos de la Diputació de Barcelona ( en endavant 
Diputació) i d’acord amb els procediments previstos a les Instruccions sobre 
procediments de control de la Diputació. 
 
Malgrat això, el desenvolupament del control financer de subvencions en els 
termes previstos a la LGS es fa sobre els beneficiaris i, per tant, deixa fora del 
seu abast aspectes de control jurídic intern dels procediments de concessió 
que en el seu dia van ser objecte de fiscalització prèvia limitada. 
 
Per cobrir aquest aspecte, el PACF-2018 estableix que l’objecte del control 
financer de subvencions consistirà en: 
 

 un control de legalitat dels procediments administratius d’aprovació 
de la concessió en compliment de l’article 219.3 TRLRHL 
 

 una verificació dels extrems previstos a l’article 44 de la LGS  
 
En conseqüència, el present informe té per objecte, d’una banda, efectuar un 
examen de caràcter ple respecte dels procediments administratius interns de 
concessió d’una mostra de les subvencions concedides per aquest centre 
gestor i, d’altra banda, documentar els resultats del control financer dut a terme 
sobre les entitats beneficiàries de les mateixes subvencions. 
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II. OBTENCIÓ DE LA MOSTRA 
 

2.1.  Procediment de determinació de la mostra 
 
El control financer de subvencions gira al voltant de la figura del beneficiari, de 
forma que la selecció de mostres es fa sobre beneficiaris. 
 
D’acord amb el PACF- 2018, l’àmbit del control està conformat pels beneficiaris 
que siguin persones físiques o jurídiques sotmeses al dret privat (associacions, 
fundacions i altres ens perceptors) que hagin percebut durant l’any 2017 
pagaments derivats de la concessió de subvencions.  
 
Per seleccionar la mostra de beneficiaris, en primer lloc, s’ha procedit a llistar 
totes les entitats privades que han percebut subvencions l’any 2017. A 
continuació s’han ordenat de forma decreixent per l’import acumulat de les 
subvencions percebudes. Del llistat resultant, la mostra ha estat seleccionada 
d’acord amb els següents criteris: d’una banda, s’han tingut en compte les 
entitats que han rebut un major import acumulat de subvencions, 
independentment de la naturalesa corrent o inversora de les activitats 
finançades escollint d’aquestes les 5 de major import i la resta fins a 5 més de 
manera aleatòria entre la totalitat de la població. 
 
 

2.2.  Identificació dels beneficiaris i expedients objecte de control 
 

De la mostra extreta d’acord amb allò citat en l’apartat precedent, el beneficiari 
seleccionat en l’àmbit d’aquesta Gerència ha estat: 
 

- L’Associació de  Casals i grups de joves de Catalunya. 
 

Per a la vostra informació, l’expedient  que ha estat objecte de control referent 
al beneficiari citat és el següent: 
 
 

Associació de Casals i grup de joves de Catalunya 
 
 

Centre gestor Objecte 
Tipus 

d’expedient 
Número 

d’expedient Import (€) 

Gerència de 
Serveis 

d’Igualtat i 
Ciutadania 

Subvenció per al projecte; 
casals de joves federats; 
associacionisme juvenil 

en xarxa 

Concurrència 
competitiva 2016/0000365 

1.899.989,75 
 

(5.154,46) 
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III. OBJECTIUS I ABAST DEL CONTROL  
 

3.1. Objectius del control   
 
El control de legalitat dels procediments administratius d’aprovació de les 
concessions té per objecte comprovar: 
 

a) L’adequada tramitació de l’expedient administratiu de concessió en 
règim de concurrència competitiva o de concessió directa. 
 

b) L’adequada i correcta valoració de les sol·licituds d’acord amb els criteris 
de valoració establerts. 

 
D’altra banda, els objectius generals del control financer realitzat sobre les 
subvencions objecte d’anàlisi, d’acord amb el que disposa l’article 44 de la 
LGS, són els següents: 
 

a) L’adequada i correcta obtenció de la subvenció per part del beneficiari. 
 

b) El compliment per part de beneficiaris de les seves obligacions en la 
gestió i aplicació de la subvenció. 

 
c) L’adequada i correcta justificació de la subvenció per part de 

beneficiaris. 
 

d) La realitat i la regularitat de les operacions que, d’acord amb la 
justificació presentada per beneficiaris, han estat finançades amb la 
subvenció. 
 

e) L’adequat i correcte finançament de les activitats subvencionades. 
 

f) L’existència de fets, circumstàncies o situacions no declarades a 
l’Administració per beneficiaris i que poguessin afectar al finançament de 
les activitats subvencionades, a l’adequada i correcta obtenció, 
utilització, gaudi o justificació de la subvenció, així com a la realitat i 
regularitat de les operacions amb ella finançades. 

 

3.2.  Òrgan encarregat de realitzar el control  
 
El control financer de subvencions s’efectua per la Intervenció General de 
conformitat amb el que disposen els articles 220 a 222 del Reial Decret 
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Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals; el Títol III de la LGS; el Títol VI de la Llei 
General Pressupostària, i resta de normativa concordant. 
La Intervenció General, d’acord amb el PACF-2018, ha encarregat al Servei de 
Control Financer, que executi els requeriments d’informació que siguin 
necessaris per tal de dur a terme el corresponent control financer. 
 
Les facultats i deures del personal controlador així com el procediment per a 
l’exercici del control financer seran els previstos en els articles 47 a 50 LGS.  
 
 

3.3.  Estructura de l’informe i treballs efectuats 
 
En concret, el present informe s’ha dividit en dues parts clarament 
diferenciades: 
 

1.-  Interna: Comprèn les verificacions de legalitat dels procediments de 
concessió tramitats pel centre gestor. 
 
- S’analitzen de forma conjunta tots els expedients sorgits a la mostra i es 

detallen els resultats del control a partir de les comprovacions 
efectuades.  
 
Els treballs efectuats en aquest epígraf han estat els següents: 

 
1) Confirmar la concurrència d’algun dels supòsits de l’article 15 de 

l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació (en 
endavant OGS), en el cas de subvencions atorgades per 
concessió directa. 
 
En el supòsit de subvencions concedides a l’empara de l’article 
15.1.a) OGS, es comprova que es doni compliment a allò disposat 
a l’article 64 RLGS respecte la nominativitat de les subvencions i, 
més concretament, que es tracti de subvencions consignades 
nominativament en el Pressupost General inicial de la Diputació o 
en modificacions de crèdit aprovades pel Ple. 
 
En el cas de subvencions concedides a l’empara de l’article 
15.1.c) OGS, es verifica que concorrin les raons d’interès públic, 
social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades 
que dificultin la seva convocatòria pública mitjançant concurrència 
competitiva. Així mateix, es comprova que consti a l’expedient 
l’informe justificatiu de la concessió directa de la subvenció, 
acreditatiu de la concurrència de les raons citades. 
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2) Constatar la seva previsió en el Pla Estratègic de Subvencions. 
 

Per tal de donar compliment a l’article 8 LGS i l’article 10 i 
següents RLGS, es comprova que les subvencions objecte de 
control estiguin recollides en el Pla Estratègic de Subvencions. 

 
3) Comprovar el procediment administratiu d’aprovació de les 

convocatòries que incorporen les bases específiques en els 
expedients de concessió de subvencions per concurrència 
competitiva i l’existència de tots els informes preceptius. 

 
Es verifica que la convocatòria i les bases específiques tinguin el 
contingut mínim establert als articles 13 i 14 OGS, que hagin estat 
objecte de publicació al BOP i que hagin estat donades d’alta a l’ 
aplicatiu del SIGC. 
 
Així mateix, es comprova que consta a l’expedient l’informe de 
l’òrgan instructor, així com l’acta de l’òrgan col·legiat. Respecte 
aquest darrer òrgan, es verifica que s’hagi constituït d’acord amb 
allò previst a la convocatòria.  

 
4) Verificar que la valoració de les sol·licituds per l’òrgan instructor 

s’ha efectuat d’acord amb els criteris de valoració establerts i la 
conformitat amb aquesta valoració per part del corresponent 
òrgan col·legiat. 

 
En aquest aspecte, es comprova que es compleixin les condicions 
o requisits que han de reunir els sol·licitants per adquirir la 
condició de beneficiaris, així com que l’òrgan instructor hagi 
efectuat aquesta comprovació i valori les sol·licituds presentades 
d’acord amb els criteris recollits a la convocatòria, tot establint la 
puntuació atorgada en cadascun dels criteris de forma 
degudament motivada, i sense emprar altres mecanismes de 
valoració no previstos. Es presta especial atenció al fet que no 
s’introdueixin nous criteris de valoració, subcriteris de valoració o 
s’estableixi una puntuació mínima per a tenir la condició de 
beneficiari. 
 
Així mateix, es verifica que en l’informe constin: les sol·licituds 
presentades, la puntuació obtinguda, l’ordre de les sol·licituds de 
conformitat amb la puntuació aconseguida, la quantia individual 
de les subvencions, així com les sol·licituds desestimades, amb 
indicació dels motius en què es basa la desestimació. 
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D’altra banda, es comprova que en l’acta de l’òrgan col·legiat es 
doni conformitat a l’informe de l’òrgan instructor i, en cas de no 
ser així, que es motivi la seva discrepància i consti una proposta 
de concessió. 

5) Comprovar la competència de l’òrgan d’aprovació. 
 
Es verifica que l’acord de concessió hagi estat adoptat per l’òrgan 
competent d’acord amb la Refosa sobre nomenaments i delegació 
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, vigent en cada moment. 

 
6) Verificar l’adequació de l’aplicació pressupostària on s’imputa la 

subvenció. 
 
Es comprova que la despesa disposada a favor de les entitats 
beneficiàries s’ha imputat als econòmics pressupostaris correctes, 
d’acord amb allò establert a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de 
desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de 
les entitats locals. 

 
7) Import de la subvenció 
 

L’article 123.4 ROAS i l’article 9.2 OGS preveuen que, amb 
caràcter general, les subvencions no han d’excedir del 50% del 
cost de l’activitat a què s’apliquin.  
 
Es comprova que les subvencions objecte de control no 
sobrepassin aquest límit i que, en cas d’ultrapassar-se, consti 
l’oportuna justificació a l’expedient. 

 
8) Subvencions formalitzades a través de conveni 

 
Es verifica, pel que fa a la forma i contingut del conveni, que es 
contenen tots els aspectes que s’indiquen a l’article 110 de la Llei 
26/2010, de 26 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i que els són d’aplicació. 
 
Així mateix, es comprova que es dóna compliment a allò establert 
a la LRJPAC respecte la validesa dels actes administratius i, per 
tant, que s’iniciï la vigència del conveni amb la seva signatura. 
 

 
2.-  Externa: Comprèn el recull dels diferents informes de control financer 
efectuats sobre els beneficiaris seleccionats  
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- D’una banda, s’han efectuat unes comprovacions generals, que es 
realitzen sobre els comptes anuals de l’entitat. En aquest epígraf, entre 
d’altres, s’ha procedit a comprovar la correcta comptabilització de les 
subvencions percebudes, a efecte de conciliar la comptabilitat del 
beneficiari amb la comptabilitat de la Diputació de Barcelona. 

 
- I, de l’altra, s’han efectuat unes comprovacions específiques, en què 

s’analitza l’expedient subvencionador. A major detall, els principals 
treballs efectuats en aquest epígraf han estat els següents: 

 
1) Verificar la presentació, en termini i forma, de la sol·licitud de 

subvenció i que l’entitat beneficiària hagi presentat la documentació 
requerida d’acord amb la normativa aplicable. 
 

2) Comprovar que la sol·licitud i la justificació de la subvenció, així com 
altra documentació presentada per l’entitat, consti signada pel seu 
representant legal o persona apoderada. 

 
3) Comprovar que s’ha executat l’activitat subvencionada. 
4) Comprovar que s’ha acomplert l’obligació de donar difusió del suport 

rebut per la corporació. 
 
5) Comprovar que les despeses que justifiquen el cost de l’acció 

subvencionada siguin elegibles i vinculades a les actuacions 
subvencionades. 

 
6) Comprovar que la certificació de les despeses inclogui només 

despeses efectivament realitzades dins del període en què 
s’executen les accions de les subvencions objecte de control. 

 
7) Comprovar que les despeses estiguin justificades mitjançant 

nòmines, factures (originals o còpia compulsada) o altres documents 
comptables de valor probatori equivalent (originals o còpia 
compulsada). 

 
8) Verificar els pagaments de les despeses justificades. 

 
9) Comprovar la possible concurrència amb altres subvencions 

concedides per altres entitats públiques o privades per a la mateixa o 
altra activitat i que no impliqui un excés sobre el cost total de 
l’actuació subvencionada. 

 
10) Verificar que el pagament de la subvenció s’ha efectuat de 

conformitat amb la resolució de concessió i, així mateix, que el 
beneficiari estava al corrent de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 
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11) Analitzar les possibles desviacions ocorregudes en el cost de 

l’activitat respecte l’import inicialment pressupostat per executar-la. 
 
 

3.4.  Procediment de control 
 
El procediment seguit ha consistit, en primer lloc, en obtenir informació 
permanent de les dades dels arxius de l’expedient obrant en el Sistema Integrat 
de Gestió Corporativa (SIGC) i en el Sistema d’Informació Documental 
Corporatiu (VNIS), entre la qual destaquen: l’acord de concessió i la justificació 
de la subvenció. 
 
D’altra banda, s’ha requerit al servei gestor les dades relatives a les sol·licituds 
presentades, a l’objecte de comprovar el seu contingut en relació al compliment 
dels requisits exigits, així com la resta de la documentació justificativa de 
l’expedient.  
 
Paral·lelament, i d’acord amb l’establert a la LGS, s’ha notificat als beneficiaris 
objecte de control l’inici d’aquestes actuacions, i en funció de la naturalesa de 
l’entitat beneficiària i de l’expedient objecte de control, se l’ha requerit per a què 
aporti la següent documentació:  

 
- Estats Financers de l’exercici 2016 (balanç de situació i compte de 

pèrdues i guanys). 
 

- Certificat del Secretari conforme els estats financers facilitats han estat 
aprovats per l’Assemblea General. 

 
- Llibre major de les subvencions oficials a l’explotació del 2016 (compte 

740). 
 

- Llibre major compte 440 de Deutors de l’exercici 2016 i 2017 per 
comprovar que s’ha registrat el deute a cobrar i el seu posterior 
abonament en el moment del cobrament. 
 

- Extracte bancari del cobrament de la subvenció de l’exercici 2016. 
 

- Model anual i trimestral de l’IVA; i també de l’IRPF de l’exercici 2016. 
 

- Escriptura de Constitució de l’Associació. 
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A partir d’aquesta documentació, i d’acord amb les previsions de les bases 
d’execució del pressupost, es confeccionen dues propostes d’informe: d’una 
banda, una proposta d’informe que inclou la revisió del procediment 
administratiu de concessió de la subvenció i, de l’altra, una proposta d’informe 
del beneficiari objecte de control, que inclou les previsions exigides a la LGS. 
 
En aquests informes es relacionen els treballs de comprovació efectuats, 
referents als aspectes recollits en el punt 3.3 citat anteriorment, així com uns 
apartats relatius a “conclusions” en els quals es recullen les principals 
incidències detectades en les actuacions de control. 
 
 

3.5.  Normativa aplicable 
 
La principal normativa aplicable per a la realització del control financer de 
subvencions és la següent: 
 

 Normativa estatal 
 

- Llei 38/2003, General de Subvencions, de 17 de novembre. 
 
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprovà el Reglament de 

la Llei General de Subvencions 
- Reial  Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 

Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

 
- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 

l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 
 

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú. 

 
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 

les administracions públiques. 
 

- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 

 Normativa de la Generalitat de Catalunya 
 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
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- 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. 

 
 Normativa pròpia de la Diputació de Barcelona 

 
- Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona 

(BOP número 13, annex 1, de 15 de gener de 2009). 
 

- Circular número 19/09, que aprova les instruccions sobre 
procediments de gestió i justificació de subvencions. 

- Bases d’execució del Pressupost. 
 

- Refosa sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans 
competents de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple. 
 

- Pla estratègic de subvencions de la Diputació. 
 
 
IV. RESULTAT DE LA FISCALITZACIÓ DELS PROCEDIMENTS 
 ADMINISTRATIUS DE CONCESSIÓ 
 
 
A continuació es presenten els principals aspectes analitzats, així com els 
resultats observats respecte els expedients objecte de fiscalització. 
 
1. Previsió al Pla Estratègic de Subvencions 
 
S’ha comprovat que la convocatòria de subvencions destinada a finançar  
aquesta activitat, no consta al Pla Estratègic de Subvencions per a l’any 2017.  
Recomanem que el Centre Gestor vetlli per a què des del Servei de 
Programació s’incloguin totes les subvencions en el Pla Estratègic. 
 
2. Procediment administratiu d’aprovació de les bases específiques i la 

convocatòria. 
 
L’expedient que ha estat objecte de control, s’ha comprovat que les bases 
específiques i la convocatòria tenen el contingut mínim que estableix la 
normativa reguladora.  
Es comprova que consta a l’expedient l’informe de l’òrgan instructor, així com 
l’acta de l’òrgan col·legiat, constituïda d’acord amb allò previst a les bases 
específiques. 
 
3. Valoració de les sol·licituds per l’òrgan instructor i actuació de l’òrgan 

col·legiat. 
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D’acord amb les bases específiques i la convocatòria, l’òrgan responsable per a 
la instrucció del procediment es la Vicepresidenta quarta de la Diputació de 
Barcelona i Presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones i la 
proposta de concessió de subvenció é elaborada per un òrgan col·legiat  que 
s’ha constituït d’acord  amb allò previst a l’article 12.5 OGS. 
 
S’ha constatat que l’òrgan competent  ha detectat que el nombre de sol·licituds 
en l’àmbit del Respir per a famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o 
malaltia mental ha estat inferior a l’esperat, mentre que en l’àmbit del Benestar 
Social s’ha esdevingut contrari amb un augment molt significatiu de projectes 
estimats.  
 
S’ha constat que la metodologia emprada ha estat la correcta, atès que l’òrgan 
col·legiat ha formulat la proposta de concessió de la subvenció en base a la 
valoració tècnica de la Gerència i en base al sistema de càlcul basta en trams 
especificat en la clàusula 12 de la convocatòria. Per tota això podem 
determinar que  la valoració de les sol·licituds ha esta efectuada de manera 
satisfactòria. 
 
4. Competència de l’òrgan concedent 
 
L’expedient revisat s’ha comprovat que l’òrgan competent per a la concessió de 
la subvenció és el correcte de conformitat amb la Refosa sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, vigent en el seu moment.  
 
5. Imputació pressupostària 

 
S’ha comprovat que, en l’expedient fiscalitzat, la despesa disposada a favor de 
les entitats beneficiàries s’ha imputat als econòmics pressupostaris correctes, 
tot d’acord amb el què s’estableix a l’Ordre EHA/3565/2008. 

 
6. Import de la subvenció 
 
En l’expedient fiscalitzat s’ha comprovat que no es subvenciona més del 50% 
del cost de l’activitat i, per tant, es dóna compliment a allò establert a la 
normativa reguladora. 
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Subvenció 
concedida 

Total cost 
activitat 

% 
Subv/Cost 

Associació de Casals i Grups de 
Joves de Catalunya  5.154,45 100.000 5,2% 

 
 
V.  AL·LEGACIONS 
 
El resultat de la fiscalització posterior va ser materialitzada en el corresponent 
informe provisional, el qual es va donar trasllat a la Gerència de Serveis 
d’Igualtat i Ciutadania en data 30 d’octubre de 2018, tot donant un termini de 10 
dies hàbils per presentar les al·legacions o observacions que es consideressin 
oportunes. 
 
Finalitzat el citat termini s’entén la voluntat de no presentar un escrit 
d’al·legacions per part de la Gerència. 
 
Per  tot això les conclusions provisionals emeses en la proposta d’informe de 
control posterior  s’han d’entendre definitives. 
 
 
VI.  CONCLUSIONS 
 
Els treballs de fiscalització s’han efectuar sobre una subvenció atorgada pel 
procediment de concurrència competitiva, vinculada a un expedient 
administratiu. 
 
De l’examen efectuat no se’n desprenen incidències 
 
VII.  INFORME DE CONTROL FINANCER SOBRE EL BENEFICIARI 
 
S’adjunta, a continuació, la proposta d’informe de control financer de 
l’Associació de Casals i Grup de Joves de Catalunya. 
 
Aquesta proposta d’informe conté, d’una banda, una breu descripció de l’entitat, 
la qual és completada amb la indicació de les seves principal magnitud del 
balanç de situació i del compte de pèrdues i guanys dels dos darrers exercicis. 
I, de l’altra, les comprovacions específiques de control efectuades respecte 
l’entitat beneficiària. 
 
Per a la vostra informació, de l’anàlisi efectuat no se’n desprenen incidències 
respecte a la gestió de la subvenció. No obstant això, recomanem que, d’acord 
amb la base 26 de les Bases Reguladores, el beneficiari de la subvenció hauria 
d’haver difós que la Diputació ha participat en el finançament del projecte. 
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Per altra banda, deixem constància que, d’acord amb les dades detretes de la 
sol·licitud de la subvenció i del compte justificatiu de despesa, existeix una 
desviació negativa del 51,3% en relació al cost definitiu de l’activitat respecte 
del pressupost inicial. Aquesta desviació queda justificada en l’annex 5 del 
compte justificatiu de despesa per part de l’Associació, i fa referència al fet que 
algunes activitats s’han hagut de deixar per l’exercici 2017 i que moltes 
despeses com el lloguer d’espais o el cost de personal han estat gratuïtes. 
Addicionalment, en l’expedient consta un Informe tècnic favorable per part del 
Cap de l’Oficina del Pla Jove.  
 

Mireia 
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INFORME DE 

CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 
 

(Inclou Control de legalitat dels procediments administratius de concessió) 

 
 
Gerència de Serveis d’Educació 
Àrea de Cultura, Educació i Esports 
 

 
I. INTRODUCCIÓ  
 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant 
LGS), regula en el seu Títol III el procediment de realització del control financer 
de subvencions. 
 
En compliment d’aquesta normativa, la base 82 de les d’execució del 
pressupost d’aquesta Corporació, indica que el control financer de subvencions 
s’exercirà amb l’abast que es determini en el Pla Anual de Control Financer ( en 
endavant PACF-2018), respecte dels beneficiaris de subvencions atorgades 
amb càrrec als pressupostos de la Diputació de Barcelona ( en endavant 
Diputació) i d’acord amb els procediments previstos a les Instruccions sobre 
procediments de control de la Diputació. 
 
Malgrat això, el desenvolupament del control financer de subvencions en els 
termes previstos a la LGS es fa sobre els beneficiaris i, per tant, deixa fora del 
seu abast aspectes de control jurídic intern dels procediments de concessió 
que en el seu dia van ser objecte de fiscalització prèvia limitada. 
  
Per cobrir aquest aspecte, el PACF-2018 estableix que l’objecte del control 
financer de subvencions consistirà en: 
 

 un control de legalitat dels procediments administratius d’aprovació 
de la concessió en compliment de l’article 219.3 TRLRHL 
 

 una verificació dels extrems previstos a l’article 44 de la LGS  
 
En conseqüència, el present informe té per objecte, d’una banda, efectuar un 
examen de caràcter ple respecte dels procediments administratius interns de 
concessió d’una mostra de les subvencions concedides per aquest centre 
gestor i, d’altra banda, documentar els resultats del control financer dut a terme 
sobre les entitats beneficiàries de les mateixes subvencions. 
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II. OBTENCIÓ DE LA MOSTRA 
 

2.1.  Procediment de determinació de la mostra 
 
El control financer de subvencions gira al voltant de la figura del beneficiari, de 
forma que la selecció de mostres es fa sobre beneficiaris. 
 
D’acord amb el PACF- 2018, l’àmbit del control està conformat pels beneficiaris 
que siguin persones físiques o jurídiques sotmeses al dret privat (associacions, 
fundacions i altres ens perceptors) que hagin percebut durant l’any 2017 
pagaments derivats de la concessió de subvencions.  
 
Per seleccionar la mostra de beneficiaris, en primer lloc, s’ha procedit a llistar 
totes les entitats privades que han percebut subvencions l’any 2017. A 
continuació s’han ordenat de forma decreixent per l’import acumulat de les 
subvencions percebudes. Del llistat resultant, la mostra ha estat seleccionada 
d’acord amb els següents criteris: d’una banda, s’han tingut en compte les 
entitats que han rebut un major import acumulat de subvencions, 
independentment de la naturalesa corrent o inversora de les activitats 
finançades escollint d’aquestes les 5 de major import i la resta fins a 5 més de 
manera aleatòria entre la totalitat de la població. 

2.2.  Identificació dels beneficiaris i expedients objecte de control 
 

De la mostra extreta d’acord amb allò citat en l’apartat precedent, els 
beneficiaris seleccionats en l’àmbit d’aquesta Gerència han estat: 
 
- Associació Pedagògica Mainada 
- Associació Pedagògica Llars d’Infants de Sant Cugat 
- Associación Desarrollo Evolutivo del Niño 
- Fundació Educativa Privada Dominiques Pare Coll (FEDAC) 
 

Per a la vostra informació, els expedients que han estat objecte de control 
referents al beneficiaris citats són els següents: 
 

- Associació Pedagògica Mainada 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Gerència de Serveis 
d’Educació 

Finançament i suport 
d’escoles bressol de 

titularitat privada sense 
finalitat de lucre per al 

curs 2014-2015 

Concurrència 
competitiva 2016/0006446 35.849,58  

   Renúncia 
 

(-) 15.849,59 
 

   TOTAL 19.999,99 
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- Associació Pedagògica llars d’Infants de Sant Cugat 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Gerència de 
Serveis 

d’Educació 

Finançament i suport 
d’escoles bressol de 

titularitat privada sense 
finalitat de lucre per al curs 

2014-2015 

Concurrència 
competitiva 2016/0006446 30.684,81 

 
 
 

- Associació Desarrollo Evolutivo del Niño 
 

Centre gestor Objecte 
Tipus 

d’expedient 
Número 

d’expedient Import (€) 

Gerència de 
Serveis 

d’Educació 

Finançament i suport 
d’escoles bressol de 

titularitat privada sense 
finalitat de lucre per al 

curs 2014-2015 

Concurrència 
competitiva 2016/0006446 21.874,32  

 

- Fundació Educativa Privada Dominiques Pare Coll (FEDAC) 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Gerència de 
Serveis 

d’Educació 

Finançament i suport 
d’escoles bressol de 

titularitat privada sense 
finalitat de lucre per al 

curs 2014-2015 

Concurrència 
competitiva 2016/0006446 29.469,57  

 
 
 
 

III. OBJECTIUS I ABAST DEL CONTROL  
 

3.1. Objectius del control  
 
El control de legalitat dels procediments administratius d’aprovació de les 
concessions té per objecte comprovar: 
 

a) L’adequada tramitació de l’expedient administratiu de concessió en 
règim de concurrència competitiva o de concessió directa. 
 

b) L’adequada i correcta valoració de les sol·licituds d’acord amb els criteris 
de valoració establerts. 

D’altra banda, els objectius generals del control financer realitzat sobre les 
subvencions objecte d’anàlisi, d’acord amb el que disposa l’article 44 de la 
LGS, són els següents: 
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a) L’adequada i correcta obtenció de la subvenció per part del beneficiari. 

 
b) El compliment per part de beneficiaris de les seves obligacions en la 

gestió i aplicació de la subvenció. 
 

c) L’adequada i correcta justificació de la subvenció per part de 
beneficiaris. 
 

d) La realitat i la regularitat de les operacions que, d’acord amb la 
justificació presentada per beneficiaris, han estat finançades amb la 
subvenció. 
 

e) L’adequat i correcte finançament de les activitats subvencionades. 
 

f) L’existència de fets, circumstàncies o situacions no declarades a 
l’Administració per beneficiaris i que poguessin afectar al finançament de 
les activitats subvencionades, a l’adequada i correcta obtenció, 
utilització, gaudi o justificació de la subvenció, així com a la realitat i 
regularitat de les operacions amb ella finançades. 

 

3.2.  Òrgan encarregat de realitzar el control  
 
El control financer de subvencions s’efectua per la Intervenció General de 
conformitat amb el que disposen els articles 220 a 222 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals; el Títol III de la LGS; el Títol VI de la Llei 
General Pressupostària, i resta de normativa concordant. 
 
La Intervenció General, d’acord amb el PACF-2018, ha encarregat al Servei de 
Control Financer, que executi els requeriments d’informació que siguin 
necessaris per tal de dur a terme el corresponent control financer. 
 
Les facultats i deures del personal controlador així com el procediment per a 
l’exercici del control financer seran els previstos en els articles 47 a 50 LGS.  
 

3.3.  Estructura de l’informe i treballs efectuats 
 
En concret, el present informe s’ha dividit en dues parts clarament 
diferenciades: 
 

1.-  Interna: Comprèn les verificacions de legalitat dels procediments de 
concessió tramitats pel centre gestor. 
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- S’analitzen de forma conjunta tots els expedients sorgits a la mostra i es 

detallen els resultats del control a partir de les comprovacions 
efectuades.  
 
Els treballs efectuats en aquest epígraf han estat els següents: 

 
1) Confirmar la concurrència d’algun dels supòsits de l’article 15 de 

l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació (en 
endavant OGS), en el cas de subvencions atorgades per 
concessió directa. 
 
En el supòsit de subvencions concedides a l’empara de l’article 
15.1.a) OGS, es comprova que es doni compliment a allò disposat 
a l’article 64 RLGS respecte la nominativitat de les subvencions i, 
més concretament, que es tracti de subvencions consignades 
nominativament en el Pressupost General inicial de la Diputació o 
en modificacions de crèdit aprovades pel Ple. 
 
En el cas de subvencions concedides a l’empara de l’article 
15.1.c) OGS, es verifica que concorrin les raons d’interès públic, 
social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades 
que dificultin la seva convocatòria pública mitjançant concurrència 
competitiva. Així mateix, es comprova que consti a l’expedient 
l’informe justificatiu de la concessió directa de la subvenció, 
acreditatiu de la concurrència de les raons citades. 

 
2) Constatar la seva previsió en el Pla Estratègic de Subvencions. 
 

Per tal de donar compliment a l’article 8 LGS i l’article 10 i 
següents RLGS, es comprova que les subvencions objecte de 
control estiguin recollides en el Pla Estratègic de Subvencions. 

 
3) Comprovar el procediment administratiu d’aprovació de les 

convocatòries que incorporen les bases específiques en els 
expedients de concessió de subvencions per concurrència 
competitiva i l’existència de tots els informes preceptius. 

 
Es verifica que la convocatòria i les bases específiques tinguin el 
contingut mínim establert als articles 13 i 14 OGS, que hagin estat 
objecte de publicació al BOP i que hagin estat donades d’alta a l’ 
aplicatiu del SIGC. 
 
Així mateix, es comprova que consta a l’expedient l’informe de 
l’òrgan instructor, així com l’acta de l’òrgan col·legiat. Respecte 
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aquest darrer òrgan, es verifica que s’hagi constituït d’acord amb 
allò previst a la convocatòria.  

 
4) Verificar que la valoració de les sol·licituds per l’òrgan instructor 

s’ha efectuat d’acord amb els criteris de valoració establerts i la 
conformitat amb aquesta valoració per part del corresponent 
òrgan col·legiat. 

 
En aquest aspecte, es comprova que es compleixin les condicions 
o requisits que han de reunir els sol·licitants per adquirir la 
condició de beneficiaris, així com que l’òrgan instructor hagi 
efectuat aquesta comprovació i valori les sol·licituds presentades 
d’acord amb els criteris recollits a la convocatòria, tot establint la 
puntuació atorgada en cadascun dels criteris de forma 
degudament motivada, i sense emprar altres mecanismes de 
valoració no previstos. Es presta especial atenció al fet que no 
s’introdueixin nous criteris de valoració, subcriteris de valoració o 
s’estableixi una puntuació mínima per a tenir la condició de 
beneficiari. 
 
Així mateix, es verifica que en l’informe constin: les sol·licituds 
presentades, la puntuació obtinguda, l’ordre de les sol·licituds de 
conformitat amb la puntuació aconseguida, la quantia individual 
de les subvencions, així com les sol·licituds desestimades, amb 
indicació dels motius en què es basa la desestimació. 
 
D’altra banda, es comprova que en l’acta de l’òrgan col·legiat es 
doni conformitat a l’informe de l’òrgan instructor i, en cas de no 
ser així, que es motivi la seva discrepància i consti una proposta 
de concessió. 
 

5) Comprovar la competència de l’òrgan d’aprovació. 
 
Es verifica que l’acord de concessió hagi estat adoptat per l’òrgan 
competent d’acord amb la Refosa sobre nomenaments i delegació 
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, vigent en cada moment. 

 
6) Verificar l’adequació de l’aplicació pressupostària on s’imputa la 

subvenció. 
 
Es comprova que la despesa disposada a favor de les entitats 
beneficiàries s’ha imputat als econòmics pressupostaris correctes, 
d’acord amb allò establert a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de 
desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de 
les entitats locals. 
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7) Import de la subvenció 
 

L’article 123.4 ROAS i l’article 9.2 OGS preveuen que, amb 
caràcter general, les subvencions no han d’excedir del 50% del 
cost de l’activitat a què s’apliquin.  
 
Es comprova que les subvencions objecte de control no 
sobrepassin aquest límit i que, en cas d’ultrapassar-se, consti 
l’oportuna justificació a l’expedient. 

 
8) Subvencions formalitzades a través de conveni 

 
Es verifica, pel que fa a la forma i contingut del conveni, que es 
contenen tots els aspectes que s’indiquen a l’article 110 de la Llei 
26/2010, de 26 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i que els són d’aplicació. 
 
Així mateix, es comprova que es dóna compliment a allò establert 
a la LRJPAC respecte la validesa dels actes administratius i, per 
tant, que s’iniciï la vigència del conveni amb la seva signatura. 

 

2.-  Externa: Comprèn el recull dels diferents informes de control financer 
efectuats sobre els beneficiaris seleccionats  

 
- D’una banda, s’han efectuat unes comprovacions generals, que es 

realitzen sobre els comptes anuals de l’entitat. En aquest epígraf, entre 
d’altres, s’ha procedit a comprovar la correcta comptabilització de les 
subvencions percebudes, a efecte de conciliar la comptabilitat del 
beneficiari amb la comptabilitat de la Diputació de Barcelona. 
 
Aquestes comprovacions, d’acord amb el PACF2-2018, únicament s’han 
efectuat respecte aquell beneficiaris, les subvencions dels quals superen 
els 20.000 euros. En l’àmbit de la Gerència de Serveis d’Educació les 
comprovacions generals s’han efectuat respecte els beneficiaris 
següents: 
 

- Associació Pedagògica Mainada* 
- Associació Pedagògica Llars d’Infants de Sant Cugat 
- Associación Desarrollo Evolutivo del Niño 
- Fundació Educativa Privada Dominiques Pare Coll (FEDAC) 

 
*La subvenció, després de la renúncia, ha ascendit a 19.999,99 €. No obstant 
això, també s’ha procedit a fer les comprovacions de caràcter general. 
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- I, de l’altra, s’han efectuat unes comprovacions específiques, en què 
s’analitza l’expedient subvencionador. A major detall, els principals 
treballs efectuats en aquest epígraf han estat els següents: 

 
1) Verificar la presentació, en termini i forma, de la sol·licitud de 

subvenció i que l’entitat beneficiària hagi presentat la documentació 
requerida d’acord amb la normativa aplicable. 
 

2) Comprovar que la sol·licitud i la justificació de la subvenció, així com 
altra documentació presentada per l’entitat, consti signada pel seu 
representant legal o persona apoderada. 

 
3) Comprovar que s’ha executat l’activitat subvencionada. 

 
4) Comprovar que s’ha acomplert l’obligació de donar difusió del suport 

rebut per la corporació. 
 
5) Comprovar que les despeses que justifiquen el cost de l’acció 

subvencionada siguin elegibles i vinculades a les actuacions 
subvencionades. 

 
6) Comprovar que la certificació de les despeses inclogui només 

despeses efectivament realitzades dins del període en què 
s’executen les accions de les subvencions objecte de control. 

 
7) Comprovar que les despeses estiguin justificades mitjançant 

nòmines, factures (originals o còpia compulsada) o altres documents 
comptables de valor probatori equivalent (originals o còpia 
compulsada). 

 
8) Verificar els pagaments de les despeses justificades. 

 
9) Comprovar la possible concurrència amb altres subvencions 

concedides per altres entitats públiques o privades per a la mateixa o 
altra activitat i que no impliqui un excés sobre el cost total de 
l’actuació subvencionada. 

 
10) Verificar que el pagament de la subvenció s’ha efectuat de 

conformitat amb la resolució de concessió i, així mateix, que el 
beneficiari estava al corrent de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 

 
11) Analitzar les possibles desviacions ocorregudes en el cost de 

l’activitat respecte l’import inicialment pressupostat per executar-la. 
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3.4.  Procediment de control 
 
El procediment seguit ha consistit, en primer lloc, en obtenir informació 
permanent de les dades dels arxius de l’expedient obrant en el Sistema Integrat 
de Gestió Corporativa (SIGC) i en el Sistema d’Informació Documental 
Corporatiu (VNIS), entre la qual destaquen: l’acord de concessió i la justificació 
de la subvenció. 
 
D’altra banda, s’ha requerit al servei gestor les dades relatives a les sol·licituds 
presentades, a l’objecte de comprovar el seu contingut en relació al compliment 
dels requisits exigits, així com la resta de la documentació justificativa de 
l’expedient.  
 
Paral·lelament, i d’acord amb l’establert a la LGS, s’ha notificat als beneficiaris 
objecte de control l’inici d’aquestes actuacions, i en funció de la naturalesa de 
l’entitat beneficiària i de l’expedient objecte de control, se l’ha requerit per a què 
aporti la següent documentació:  
 

- Informe d’auditoria dels comptes anuals i comptes anuals (estats 
financers i memòria); només en el cas de FEDAC. 
 

- Estats financers de l’exercici 2016 (balanç de situació i compte de 
pèrdues i guanys). 

 
- Llibre major de les subvencions oficials a l’explotació de l’exercici 2016 i 

2017. 
 

- Llibre major del compte deutor amb administracions públiques de 
l’exercici 2016 i 2017. 

 
- Extracte bancari amb el cobrament de les subvencions. 

 
- Rebuts de nòmines i comprovant de pagament dels mateixos de 

determinat personal; el corresponent Tc2 (actual RNT), Tc1 (actual RLC) 
i la seva acreditació de pagament. 
 

- Model anual i trimestral d’IVA i d’IRPF. 
 

- Factures i comprovants de pagament de determinades ordres de 
despesa; només per FEDAC i la Asociación Desarrollo Evolutivo del 
Niño. 

 
A partir d’aquesta documentació, i d’acord amb les previsions de les bases 
d’execució del pressupost, es confeccionen dues propostes d’informe: d’una 
banda, una proposta d’informe que inclou la revisió del procediment 
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administratiu de concessió de la subvenció i, de l’altra, una proposta d’informe 
del beneficiari objecte de control, que inclou les previsions exigides a la LGS. 
 
En aquests informes es relacionen els treballs de comprovació efectuats, 
referents als aspectes recollits en el punt 3.3 citat anteriorment, així com uns 
apartats relatius a “conclusions” en els quals es recullen les principals 
incidències detectades en les actuacions de control. 
 

3.5.  Normativa aplicable 
 
La principal normativa aplicable per a la realització del control financer de 
subvencions és la següent: 
 

 Normativa estatal 
 

- Llei 38/2003, General de Subvencions, de 17 de novembre. 
 
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprovà el Reglament de 

la Llei General de Subvencions. 
 

- Reial  Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 
- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 

Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

 
- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 

l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 
 

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú. 

 
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 

les administracions públiques. 
 

- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 

 Normativa de la Generalitat de Catalunya 
 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

- 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. 
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 Normativa pròpia de la Diputació de Barcelona 
 

- Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona 
(BOP número 13, annex 1, de 15 de gener de 2009). 
 

- Circular número 19/09, que aprova les instruccions sobre 
procediments de gestió i justificació de subvencions. 

- Bases d’execució del Pressupost. 
 

- Refosa sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans 
competents de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple. 
 

- Pla estratègic de subvencions de la Diputació. 
 
 
IV. RESULTAT DE LA FISCALITZACIÓ DELS PROCEDIMENTS 
 ADMINISTRATIUS DE CONCESSIÓ 
 
A continuació es presenten els principals aspectes analitzats, així com els 
resultats observats respecte els expedients objecte de fiscalització. 
 
1. Previsió al Pla Estratègic de Subvencions 
 
S’ha comprovat que la convocatòria de subvencions destinades al finançament 
i suport d’escoles bressol de titularitat pr1vada sense finalitat de lucre per al 
curs 2014/2015, consta al Pla Estratègic de Subvencions per a l’any 2017. En 
concret per a l’aplicació pressupostària G/60500/3200/48901, es  preveia la 
concessió de subvencions per concurrència competitiva per un import 
d’1.499.979,86 euros destinades a contribuir a finançar les despeses derivades 
del funcionament de les llars d’infants la titularitat de les quals correspon a 
entitats sense ànim de lucre; essent aquest import i objecte coincident amb els 
de la convocatòria objecte del control. 
 
2. Procediment administratiu d’aprovació de les bases específiques i la 

convocatòria. 
 
Els expedients que han estat objecte de control, s’ha comprovat que les bases 
reguladores i la convocatòria tenen el contingut mínim i per tant s’ajusten a allò 
disposat a la normativa reguladora. 
 
S’ha validat que consta a l’expedient l’informe de l’òrgan instructor, així com 
l’acta de l’òrgan col·legiat, constituïda d’acord amb allò previst a les bases 
reguladores. 
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3. Valoració de les sol·licituds per l’òrgan instructor i actuació de l’òrgan 
col·legiat. 
 

En aquesta convocatòria es va aprovar la resolució de concessió de 
subvencions a escoles bressol privades, comprovant que l’import de les 
subvencions ha estat calculat amb el procediment  previst a la base 6ª. 
  
Les bases reguladores preveien la presentació del compte justificatiu amb 
aportació de justificant de despesa per aquelles subvencions d’import superior 
als 20.000 euros. Respecte les activitats de comprovació de la justificació 
efectuades per part del centre gestor es posa de manifest que tres de les 
entitats fiscalitzades sí que superen aquesta xifra, i per totes elles s’acompleix 
que s’havia aportat els justificants de despesa.  
 
4. Competència de l’òrgan concedent 
 
S’ha comprovat que l’òrgan competent per a la concessió de les subvencions 
és el correcte de conformitat amb la Refosa sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, vigent en el seu moment.  
 
5. Imputació pressupostària 

 
S’ha comprovat que, en els expedients fiscalitzats, la despesa disposada a 
favor de les entitats beneficiàries s’ha imputat als econòmics pressupostaris 
correctes, tot d’acord amb el què s’estableix a l’Ordre EHA/3565/2008. 

 
6. Import de la subvenció 
 
En tots els expedients fiscalitzats s’ha comprovat que no es subvenciona més 
del 50% del cost de l’activitat i, per tant, es dóna compliment a allò establert a 
la normativa reguladora. Veure el següent detall, en euros:  
 
 

 
Subvenció 
concedida 

Total cost 
activitat 

% 
Subv/Cost 

Associació Pedagògica Mainada 19.999,99 404.871,67 4,9% 
Associació Pedagògica Llar d’Infants Sant 
Cugat 30.684,81 421.232,05 7,3% 

Asociación  Desarrollo Evolutivo del Niño 21.874,32 196.185,92 11,1% 

Fund Edu Priv Dominiques Pare Coll (FEDAC) 29.469,57 179.117,02 16,5% 
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V.  AL·LEGACIONS 
 
El resultat de la fiscalització posterior va ser materialitzada en el corresponent 
informe provisional, el qual es va donar trasllat a la Gerència de Serveis 
d’Educació en data 30 d’octubre de 2018, tot donant un termini de 10 dies 
hàbils per presentar les al·legacions o observacions que es consideressin 
oportunes. 
 
Finalitzat el citat termini s’entén la voluntat de no presentar un escrit 
d’al·legacions per part de la Gerència. 
 
Per  tot això les conclusions provisionals emeses en la proposta d’informe de 
control posterior  s’han d’entendre definitives. 
 
VI.  CONCLUSIONS 
 
Els treballs de fiscalització s’han efectuat sobre quatre subvencions atorgades 
pel procediment de concurrència competitiva, vinculades a un expedient 
administratiu cadascuna. 
 
De l’examen efectuat podem concloure, que se’n deriven resultats satisfactoris, 
ja que han estat tramitades d’acord amb la normativa vigent aplicable. 
 
VII.  INFORME DE CONTROL FINANCER SOBRE EL BENEFICIARI 
 
S’adjunta, a continuació, la proposta d’informe de control financer de 
l’Associació Pedagògica Mainada, Associació Pedagògica Llars d’Infants, 
Associación Desarrollo Evolutivo del Niño i  Fundació Educativa Privada 
Dominiques Pare Coll (FEDAC) 
 
Aquestes propostes d’informes contenen, d’una banda, una breu descripció de 
l’entitat, la qual és completada amb la indicació de les seves principals 
magnituds del balanç de situació i del compte de pèrdues i guanys dels dos 
darrers exercicis. I, de l’altra, les comprovacions específiques de control 
efectuades respecte l’entitat beneficiària. 
 
Per a la vostra informació, de l’anàlisi efectuat no se’n desprenen incidències 
respecte a la gestió de la subvenció. 
 
 

Mireia 

González Miret 

Tècnica 

Assessora

Signat digitalment 

per Mireia 

González Miret      

Tècnica Assessora 

Data: 2018.11.29 

14:07:36 +01'00'
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INFORME  
DE CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 

 
Fundación Roller Sports 
G-66792839 
 

 
I. INTRODUCCIÓ  
 
Aquest control financer de subvencions es realitza d’acord amb allò establert en 
el Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Aquest control completa i amplia l’abast de les previsions establertes en l’article 
219.3 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), el 
qual preveu un control posterior ple de legalitat en el supòsit que s’hagi establert 
una funció interventora d’extrems essencials, com és el cas de la Diputació de 
Barcelona (Diputació, en endavant). 
 
En aquest sentit, l’article 44 i següents de la Llei General de Subvencions 
defineixen els objectius del control financer i les línies bàsiques del procediment 
i els efectes dels seus informes. 
 
En l’àmbit de la Diputació, la base 68 d’execució del pressupost per enguany 
preveu que el control intern s’efectuarà d’acord amb l’establert a les Instruccions 
sobre procediments de control de la Diputació i el Pla Anual de Control Financer 
2018 (PACF 2018, en endavant),. 
 
Així mateix, la base 82 reitera que el control financer de subvencions s’exercirà 
amb l’abast que es determini en el PACF 2018, respecte dels beneficiaris de 
subvencions atorgades amb càrrec als pressupostos de la Diputació i d’acord 
amb els procediments previstos a les Instruccions sobre procediments de 
control de la Diputació. 
 
Els articles 84 i següents de les instruccions de control regulen el marc 
d’actuació general i procedimental del control financer, tot remetent al Pla anual 
de control financer pel què fa a la determinació de l’abast periòdic d’aquest 
control. 
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II. OBJECTIU I ABAST DEL CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 
 
2.1. Objectiu del control financer de subvencions 
 
Els objectius generals del control financer realitzat sobre les subvencions 
objecte d’anàlisi, d’acord amb el que disposa l’article 44 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions (LGS, en endavant), són els 
següents: 
 

a) L’adequada i correcta obtenció de la subvenció per part del beneficiari. 
b) El compliment per part de beneficiaris de les seves obligacions en la 

gestió i aplicació de la subvenció. 
c) L’adequada i correcta justificació de la subvenció per part de beneficiaris. 
d) La realitat i la regularitat de les operacions que, d’acord amb la justificació 

presentada per beneficiaris, han estat finançades amb la subvenció. 
e) L’adequat i correcte finançament de les activitats subvencionades. 
f) L’existència de fets, circumstàncies o situacions no declarades a 

l’Administració per beneficiaris i que poguessin afectar al finançament de 
les activitats subvencionades, a l’adequada i correcta obtenció, utilització, 
gaudi o justificació de la subvenció, així com a la realitat i regularitat de 
les operacions amb ella finançades. 

 
A més, la base 82 de les d’execució del pressupost per 2018, estableix que el 
control financer de subvencions es complementarà amb un control de legalitat 
dels procediments administratius d’aprovació de la concessió. 
 
 
 
2.2.  Òrgan encarregat de realitzar el control financer de subvencions 
 
El control financer de subvencions s’efectua per la Intervenció General de 
conformitat amb el que disposen els articles 220 a 222 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals; el Títol III de la LGS; el Títol VI de la Llei 
General Pressupostària, i resta de normativa concordant. 
 
La Intervenció General, d’acord amb el PACF 2018, ha encarregat al Servei de 
Control Financer, que executi els requeriments d’informació que siguin 
necessaris per tal de dur a terme el corresponent control financer. 
 
Les facultats i deures del personal controlador així com el procediment per a 
l’exercici del control financer seran els previstos en els articles 47 a 50 LGS. 
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2.3. Abast del control financer de subvencions 
 
El control financer abastarà aquells subjectes beneficiaris de subvencions 
atorgades per la Diputació que siguin persones físiques o jurídiques sotmeses al 
dret privat (associacions, fundacions i altres ens perceptors), que contempla la 
mostra seleccionada del PACF 2018 respecte de l’exercici 2017. 
 
Els treballs s’efectuaran en base a la documentació que obra als arxius de la 
Corporació, així com per la documentació facilitada per l’entitat fiscalitzada en 
resposta al requeriment fet per la Intervenció en demanda de qualsevol 
antecedent que es consideri adient per a la realització del control. 
 
En el pacte Cinquè. Termini, forma de justificació i pagament del conveni signat 
el 21 de desembre de 2016 que regula la present  subvenció, s’exposa que 
prèviament a cadascun dels pagaments plurianuals, s’hauran de justificar 
mitjançant la presentació d’un compte justificatiu amb aportació d’Informe 
d’auditor. 
 
L’abast del nostre treball consisteix en les següents comprovacions: 
 

− Verificar l’existència d’aquest Informe de revisió de la justificació 
econòmica del projecte “World Roller Games Barcelona-2019 ” elaborat 
per auditors. 
 

−  Comprovar que en aquest  document s’informi favorablement i no hi hagi 
cap fet o circumstància que pugui suposar l’incompliment de la normativa 
aplicable o de les condicions imposades a la Fundació. 

 
− I analitzar altres extrems no contemplats en l’esmentat Informe, entre 

d’altres: 
 

o D’una banda, treballs de comprovacions generals, que es 
realitzen sobre els comptes anuals de l’entitat i l’informe 
d’auditoria, si fos el cas. En aquest epígraf es comprova la correcta 
comptabilització de les subvencions percebudes, a efecte de 
conciliar la comptabilitat del beneficiari amb la comptabilitat de la 
Diputació (volum i transaccions). 
 

o I d’una altra, treballs de comprovacions específiques, en què 
s’analitza l’expedient subvencionador. A major detall, els 
principals treballs efectuats en aquest epígraf han estat els 
següents: 
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1) Verificar la presentació, en termini i forma, de la sol·licitud de 
subvenció i que l’entitat beneficiària hagi presentat la documentació 
requerida d’acord amb la normativa aplicable. 

2) Comprovar que la sol·licitud i la justificació de la subvenció, així com 
altra documentació presentada per l’entitat, consti signada pel seu 
representant legal o persona apoderada. 

3) Comprovar que s’ha acomplert l’obligació de donar difusió del suport 
rebut per la corporació. 

4) Analitzar les possibles desviacions ocorregudes en el cost de 
l’activitat respecte l’import inicialment pressupostat per executar-la. 

 
El procediment seguit ha consistit, en primer lloc, en obtenir informació 
permanent de les dades dels arxius de l’expedient obrant en el Sistema Integrat 
de Gestió Corporativa (SIGC) i en el Sistema d’Informació Documental 
Corporatiu (VNIS), entre la qual destaquen: la resolució de concessió i la 
justificació econòmica de la subvenció. 
 
D’altra banda, s’ha requerit al servei gestor les dades relatives a la sol·licitud 
presentada, així com la resta de documentació justificativa de la subvenció. 
 
Així mateix, s’ha requerit a l’entitat beneficiària per a què aporti la Declaració 
Resum Anual de l’IVA (model 390) i les declaracions trimestrals dels exercicis 
2016 i 2017. Així com també els comptes anuals de l’exercici 2016 i 2017. 
 
 
 
2.4.  Limitacions a l’abast 
 
El beneficiari ha facilitat a aquesta Intervenció l’accés a la documentació 
acreditativa i justificació de les operacions subvencionades, prestant la seva 
col·laboració en les actuacions de control. 
 
Durant les actuacions de control, no s’ha posat de manifest cap limitació a 
l’abast del treball. 
 
 
 
2.5.  Normativa aplicable 
 
La principal normativa aplicable per a la realització del control financer de 
subvencions és la següent: 
 

 Normativa estatal 
 

 Llei 38/2003, General de Subvencions, de 17 de novembre. 
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 Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprovà el Reglament de la 
Llei General de Subvencions 

 Reial  Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

 Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 

 
 Normativa de la Generalitat de Catalunya 

 
 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 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. 
 

 Normativa pròpia de la Diputació 
 

 Ordenança General de Subvencions de la Diputació (BOP número 
13, annex 1, de 15 de gener de 2009). 

 Circular número 19/09, que aprova les instruccions sobre 
procediments de gestió i justificació de subvencions. 

 Bases d’execució del Pressupost. 
 Refosa sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans 

competents de la Diputació, diferents del Ple. 
 Pla estratègic de subvencions de la Diputació. 

 
 
 
III. DESCRIPCIÓ DEL BENEFICIARI 
 
La Fundació Roller Sport (en endavant la Fundació) és una entitat sense ànim 
de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de 
forma permanent a la realització de les finalitats d’interès genera previstes en 
els seus Estatuts. Es va constituir el 20 de maig de 2016 i té una durada 
temporal de cinc anys. 
 
La finalitat principal de la Fundació és organitzar i preparar les competicions 
esportives de les deu modalitats que configuren el programa oficial, d’acord amb 
els drets i obligacions reflectides en el contracte de la ciutat amfitriona Host City 
Contract (HCC) de la Federació Internacional de Roller Sports (FIRs), entre la 
FIRS i la Real Federació Española de Patinatge i la Federació Catalana de 
patinatge. 
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La Fundació consta inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de 
Catalunya”, sota el número 2975, des del 25 de juliol de 2016. 
 
 
Detall de la subvenció percebuda objecte de control 
 
La subvenció objecte del present control engloba tots els pagaments plurianuals 
que ha realitzat al Diputació en relació a la mateixa fins a la data d’emissió 
d’aquest informe.  
 
D’acord amb el conveni entre la Diputació i la Fundació, de data 24 de 
desembre de 2016, el detall de la subvenció és tal com segueix:  
 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Direcció de Serveis 
de Suport a la 

Coordinació General 

“Organització del World 
Roller Games -  Barcelona 

2019 ” 

Concessió 
Nominativa 2016/11619 1.200.000 

 
 

Anys Imports (€) Aplicació 
pressupostària 

2016 300.000 G/10500/34100/48911 

2017 300.000 G/10500/34100/489XX 

2018 300.000 G/10500/34100/489XX 

2019 300.000 G/10500/34100/489XX 

 
 
 
IV. COMPROVACIONS GENERALS DE CONTROL FINANCER  
 
La Fundació ha posat a la nostra disposició tota la informació que li ha estat 
requerida per realitzar el nostre treball, amb l’abast establert en l’apartat 2.3 
d’Abast del control financer de subvencions. 
 
En aquest sentit, cal assenyalar, que s’han auditat els comptes anuals 
simplificats de la Fundació que comprenen el balanç simplificat a 31 de 
desembre de 2017, el compte de resultats simplificat, l’estat de canvis en el 
patrimoni net, i la memòria simplificada corresponents a l’exercici anual acabat 
en l’esmentada data, formulats pels Patrons de la Fundació.  
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L’informe d’auditoria corresponent als esmentats comptes anuals simplificats, 
emès per Auren Auditores SP,S.L.P (Auren, d’ara endavant) en data 29 de juny 
de 2018, expressa una opinió favorable sense excepcions. 
 

Addicionalment, amb data 27 de juny de 2017 es va emetre l’informe d’auditoria 
sobre els comptes anuals simplificats de l’exercici 2016, el qual expressava una 
opinió també favorable sense excepcions, també per Auren. 
 
Per altra banda, la Fundació ha aportat un Informe de revisió de la justificació 
econòmica del projecte “Organtizació del World Roller Games-Barcelona 2019” 
per part d’Auren, de data 31 de març de 2017. En l’apartat 6 del mateix 
s’informa que no s’han observat fets o circumstàncies que poguessin suposar 
incompliments de la normativa aplicable o de les condicions imposades  a la 
Fundació, diferents a les descrites en l’apartat 3 de l’informe: 
 

a) Comprensió de les obligacions imposades a la Fundació en la normativa 
reguladora de l’ajut rebut, així com el en el conveni i resolució del mateix i 
en tota la documentació que estableixi les obligacions imposades al 
beneficiari de la mateixa. 

b) Verificació del compte justificatiu amb l’objecte de comprovar que la 
relació de despeses subvencionades conté tots els elements senyalats a 
l’article 74 del Reglament de la Llei General de Subvencions. 

c) Comprovació que el compte justificatiu ha estat subscrit per una persona 
amb poders suficients. 

d) Anàlisis de la concordança entre la informació que conté la Memòria 
d’actuació i els documents aportats per a la revisió de la Memòria 
econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades. 

e) Comprovació que la informació que conté la Memòria econòmica 
justificativa del cost de les activitats realitzades està suportada per una 
relació classificada i original de les despeses de l’activitat subvencionada, 
amb identificació del creditor i del document justificatiu que correspongui, 
l’import, data d’emissió, data de pagament, correcta retenció fiscal, així 
com que aquests documents han estat reflectits en els registres 
comptables. 

f) Comprovació que les despeses incloses en la retenció són considerades 
despeses subvencionables, conforme al que disposa l’article 31 de la Llei 
General de Subvencions. 

g) Comprovació que la fundació ha disposat d’ofertes de diferents 
proveïdors. 

h) Sol·licitud a la Fundació de la corresponent declaració relativa al 
finançament de l’activitat subvencionada en la que es detallen les 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos pel finançament de l’activitat 
subvencionada amb l’objecte de determinar la possible incompatibilitat, i , 
si fos el cas l’excés de finançament. 
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i) Comprovació que la Fundació es troba al corrent de les seves obligacions 
en matèria tributària i amb la seguretat social. 

j) Obtenció d’una carta de manifestacions de la Fundació signada per la 
persona que ha subscrit el compte justificatiu. 

 
Per últim, la Fundació també ha aportat l’Informe de revisió de la justificació 
econòmica de l’esmentat projecte per part d’Auren, de data 28 febrer de 2018. 
En el seu apartat 5 s’informa que no s’han observat altres fets o circumstàncies 
que poguessin suposar incompliments de la normativa aplicable o de les 
condicions imposades a la Fundació. En 28 de març de 2018 s’emet una 
addenda de l’esmentat informe en la qual es modifica l’annex B –Liquidació final 
del cost de l’activitat. A l’import registrat de 300,0 milers d’euros finançats per la 
Diputació s’ha afegit 800,0 milers d’euros finançats per l’Institut Barcelona 
Esports (IBE), així com 13.302,57euros de despesa finançada amb recursos 
propis de la Fundació, essent el cost total de despesa d’1.113.302,57 euros. 
 
 
4.1. Balanç de situació i compte de pèrdues i guanys 
 
Els estats adjunts en els comptes anuals dels exercicis 2017 i 2016 són els 
resumits a continuació. En la seva elaboració la Fundació aplica el Pla de 
Comptabilitat de Fundacions i Associacions subjectes a la legislació de la 
Generalitat de Catalunya segons el Decret 259/2008, de 23 de desembre i el Pla 
General de Comptabilitat de les Petites i Mitjanes Empreses aprovat pel Real 
Decret 1515/2007 de 16 de novembre. 

 
 

 Balanç de situació simplificat 
 
Pels exercicis 2016 i 2017, es recullen les principals magnituds de l’entitat 
agrupades per masses patrimonials, que ens informen de l’estructura 
econòmica (actiu) i de l’estructura financera (passiu) de la Fundació (en euros): 
 
 

 2017 2016 
 Actiu Passiu Actiu Passiu 
Actiu no corrent 7.472,31  4.931,28  
Actiu corrent 903.310,11  510.711,67  
Patrimoni Net  234.355,87  13.223,14 
Passiu corrent  676.426,68  502.419,81 
TOTAL 910.782,42 910.782,42 515.642,95 515.642,95 
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 Compte de resultats 
 
Les principals magnituds del compte de resultats de la Fundació pels exercicis 
2017 i 2016 són les següents (en euros): 
 
 

 2017 2016 
INGRESSOS A  
Subvencions, donacions i altres 
ingressos 865.564,83 500.000,00 

Variació d’existències de treballs en 
curs 234.435,17 - 

Altres ingressos de les activitats 988,99 - 
DESPESES B  
Despeses de personal (-)52.478,33 - 
Aprovisionaments (-)70.095,35 - 
Altres despeses d’explotació (-)986.976,09 (-)501.776,86 
Amortització de l’immobilitzat (-)329,57 - 
Resultat d’explotació C=A+B (-)8.890,35 (-)1.776,86 
Ingressos financers 22,95 - 
Despeses financeres (-)4.435,17 - 
Resultat financer D (-)4.412,22 - 
Resultat abans d’impostos C+ D (-)13.302,57 (-)1.776,86 
Resultat de l’exercici (-)13.302,57 (-)1.776,86 

(*) Import en euros 
 
El resultat de l’exercici 2017 ascendeix a (-)13.302,57€ negatius, essent els de 
l’exercici 2016, any de creació de la Fundació, de (-)1.776,86€, també negatius.  
 
 

4.2. Conciliació de les transferències  
 
La Fundació, segons els comptes anuals simplificats dels exercicis 2017 i 2016, 
ha ingressat per subvencions un total de 865.564,83 i 500.000,00€, 
respectivament segons el detall següent (veure nota 12 de la memòria del 
esmentats comptes): 
 

Subvencions, donacions i llegats a l’explotació 2017 % 2016 % 
Diputació 300.000,00 34,7% 300.000,00 60,0% 
Ajuntament de Barcelona 800.000,00 92,4% 200.000,00 40,0% 
1 – Import de factures de 2017 (despesa no meritada) (-)230.000,00 -26,6% - -% 
2 – Despeses financeres (-)4.435,17 -0,5% - -% 

     

Total subvencions incorporades al resultat 865.564,83 100% 500.000,00 100% 
  D’acord amb la nota 12 de la memòria dels comptes anuals de l’exercici 2017: 

1. Correspon a la factura d’un creditor que la Fundació ha considera com a existències i no com 
a despesa meritada 

2. Són els interessos financers pagats en l’exercici 2017 arran de la recepció de dos préstecs de 
l’entitat fundadora, la Federació Catalana de Patinatge, així com un altres préstec de la 
Federació Española de Patinatge, amb l’objectiu de donar suport financer a la realització dels 
World Roller Games 2019, mentre no es rebia el cobrament de les subvencions que li van ser 
atorgades. 
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Els ingressos per transferències procedents de la Diputació, per import de 
300.000,00€ plurianuals (2016 i 2017) són coincidents amb les obligacions 
reconegudes que consten en la comptabilitat de la mateixa en els exercici 2017 i 
2018. Aquesta subvenció ha estat liquidada per part de la Diputació el 18 de 
maig de 2017 i l’11 de juny de 2018, respectivament. 
 
Addicionalment, en la nota 9. d’Actius financers dels comptes anuals simplificats 
dels exercici 2017 i 2016 es detalla que el saldo de les partides a cobrar 
d’administracions públiques per subvencions concedides, per sengles anys 
ascendeix a 300,0 milers d’euros. 
 
Extrems que ja s’haurien comprovat d’acord amb ambdós  informes auditors de 
les plurienualitats 2016 i 2017 en els quals s’estableix que s’havia comprovat 
que els documents acreditatius de les despeses justificades ha estat reflectits en 
els registres comptables amb resultat satisfactori. 
 
 
 
V.  COMPROVACIONS ESPECÍFIQUES DE CONTROL FINANCER 
 
 
Expedient  2016/11619 

 
 
Objecte Organització del World Roller Games – Barcelona 2019 

Import subvenció 1.200.000,00€ 

Tipus d’expedient Subvenció  

Procediment Concessió Nominativa 

Centre gestor Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 

Aplicació pressupostària G/10500/34100/48911 

 
 
La presidència de la Diputació, en data 21 de desembre de 2016, va dictar un 
decret (ref. Reg. 13430/16) pel qual s’aprovà l’atorgament de la subvenció per 
concessió nominativa a la Fundació Roller Games d’acord amb l’apartat a) de 
l’article 15.1 de l’Ordenança General de Subvencions. I també, la minuta de 
conveni regulador de la subvenció entre la Fundació i la Diputació.   
 
La despesa autoritzada i disposada a favor de la Fundació per a l’organització 
de l’esdeveniment esportiu ascendeix a 1.200.000 euros, essent l’aportació 
plurianual de 300.000 euros des de l’exercici 2016 al 2019. 
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Amb caràcter previ a l’anàlisi de l’expedient, es sintetitzen, a continuació, les 
principals magnituds econòmiques de la subvenció objecte de control, a fi efecte 
d’aclarir les tasques de control efectuades, d’acord amb l’Estudi de viabilitat de 
la Fundació, (en euros): 
 

 
 

 
 

         
   

 
 
a) Anàlisi de la sol·licitud de subvenció 
 
Consta a l’expedient la Sol·licitud de subvenció per part de la Fundació, 
presentada en data 23 de novembre de 2016. Es constata que s’ha utilitzat el 
model normalitzat i que, a tenor del disposat en l’article 16 OGS, consten totes 
les dades que exigeix l’esmentat article. 
 
S’ha verificat que la sol·licitud de subvenció consta signada pel Sr. Ramon 
Basiana i Vers i que, d’acord amb la documentació que consta a l’expedient, té 
poders suficients per a representar a la Fundació en qualitat de President. 
 

Subvenció (€) TOTAL 2016 2017 2018 2019 2020 Diferència 

Import pressupostat 11.184.000 509.175 844.825 1.585.750 8.181.500 50.750 12.000 
Import sol·licitat 1.250.000 300.000 300.000 300.000 300.000 - 50.000 
Import concedit 1.200.000 300.000 300.000 300.000 300.000 - - 
Import 
concedit/pressupost 

10,7% 58,9% 35,5% 18,9% 3,7% - - 

Estructura del cost de l’activitat  2016 2017 
Import pressupostat 509.175,00 844.825,00 
Cost final de l’activitat 500.000,00 1.113.302,57 
Import justificat 300.000,00 300.000,00 
Import pagat 300.000,00 300.000,00 
Import pagat/cost activitat 60% 26,9% 
   
Desviació cost final activitat/pressupost -1,8% 31,8% 

Estructura de 
finançament  de 
l’activitat 

2016 2017 2018 2019 
Pressupost Definitiu Pressupost Definitiu Pressupost Pressupost 

Diputació 300.000  300.000  300.000 300.000 
Diputació  300.000  300.000 - - 
Generalitat -  250.000  250.000 250.000 
Generalitat  -  - - - 
Ajuntament Bcna   200.000 - 800.000  800.000 1.860.000 
Ajuntament Bcna    200.000  800.000  - 
Recursos propis -  -  1.170.000 4.399.000 

       

Total 500.000 500.000 1.350.000 1.100.000 2.520.000 6.809.000 
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D’altra banda, s’ha comprovat que consta a l’expedient còpia del DNI de la 
persona que subscriu la sol·licitud de subvenció, còpia de la targeta 
d’identificació fiscal i Estatuts de l’entitat,  així com la seva inscripció al Registre 
de Fundacions de la Generalitat de Catalunya (núm. 2975) des del 25 de juliol 
de 2016. 
 
En la memòria annexada a la Sol·licitud de subvenció, la Fundació presenta el 
projecte d’Organització i execució del World Championship Roller Games 2019, 
principalment a la ciutat de Barcelona, amb subseus a altres poblacions com: 
Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Vilanova i la Geltrú, Igualada, Mollet del Vallès, 
Rubí, Sant Adrià del Besós, Caldes de Montbui i Badalona. La seva funció social 
es centra en el desenvolupament i la promoció de modalitats tradicionals i 
noves; el desenvolupament de programes d’integració i cohesió social 
mitjançant el patinatge; destacar la identitat esportiva catalana en la pràctica 
d’aquestes modalitats esportives; i la implicació de diferents municipis catalans 
que permetrien exportar l’esdeveniment. 
 
En l’Annex 2 de la sol·licitud de subvenció, relatiu al pressupost previst per a 
l’activitat per a la qual es sol·licita la subvenció, es constata que es sol·licita un 
import d’1.200.000 euros sobre un pressupost total d’11.184.000 euros.  
 
Les fonts d’ingressos i despeses previstes són les següents: 
 
 

Previsió d’ingressos Import (€) 
Subvenció Diputació Barcelona 1.200.000 
Subvencions altres Administracions públiques 4.410.000 
Patrocini 1.800.000 
Entrades 1.550.000 
Venda de serveis 1.500.000 
Altres (drets TV, Licencing, concessions, etc.) 724.000 
  
Total ingressos previstos 11.184.000 

 
Previsió de despeses Import (€) 

Operacions 4.040.000 
Serveis 3.083.000 
Marqueting i comunicació 1.310.000 
Direcció General 951.000 
Serveis Corporatius 750.000 
Esport 550.000 
Inversions 500.000 
Total despeses previstes  11.184.000 

 
 
En el pressupost de despeses incorporat en la sol·licitud de subvenció s’ha 
observat que la suma parcial de les despeses des de l’exercici 2016 al 2020 
difereix en 12,0 milers d’euros amb el total pressupostat. 
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b) Concessió de la subvenció 
 
En base a aquesta sol·licitud, per instància de la Presidència de data 21 de 
desembre de 2016 s’aprova l’atorgament de la subvenció per concessió directa 
nominativa a la Fundació per un import d’1.200.000 euros destinada a finançar 
l’organització del World Roller Games – Barcelona 2019. 
 
S’entén acceptada la subvenció des del moment en què es va signar el conveni 
per la part beneficiària el 24 de desembre de 2016. 
 
 
c) Justificació tècnica, econòmica i difusió de l’activitat 
 
Com ja s’ha esmentat anteriorment, en el punt cinquè del Conveni s’explicita 
que prèviament als pagaments plurianuals s’hauran de justificar mitjançant la 
presentació d’un compte justificatiu amb aportació de l’informe auditor. 
 
En aquest sentit, s’ha verificat l’existència d’aquest Informe auditor de revisió de 
la justificació econòmica del projecte d’organització del World Roller Games- 
Barcelona 2019 per part d’Auren Auditores, SP, S.L.P., de data 31 de març de 
2017 (plurienualitat 2016), i del 28 de febrer de 2018 (plurienualitat 2017). En 
ambdós informes no s’ha observat cap fet o circumstància que pugui suposar 
incompliments de la normativa comptable aplicable o de les condicions 
imposades a la Fundació, en relació a la primera i segona anualitat de 300,0 
milers d’euros corresponents a l’exercici 2016 i 2017. 
 
D’acord amb la nota 13. De situació Fiscal dels comptes anuals simplificats  de 
la Fundació, i d’acord amb les declaracions anuals i trimestrals de l’IVA es 
dedueix que la Fundació no merita ni es dedueix l’IVA. Per tant, es considera 
correcte que en el comptes justificatius de despesa hagin incorporat aquest 
impost com a més cost i, per tant, subvencionable. 
 
 
d) Desviacions pressupostàries 
 
Finalment, en relació a possibles desviacions del cost de l’activitat respecte el 
pressupost presentat inicialment, es constata una desviació a la baixa de l’1,8%, 
no essent necessari que la Diputació redueixi la subvenció en el mateix 
percentatge o alternativament compensar la diferència amb el sobrecost d’altres 
activitats, d’acord amb el punt cinquè del conveni.  
 
Per altra banda, a l’exercici 2017 hi ha una desviació a l’alça del 31,8% en el 
sentit que el cost definitiu de l’activitat ha estat superior al cost pressupostat. 
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VI. CONCLUSIONS  
 
 
Com a resultat del treball realitzat no s’han observat fets o circumstàncies que 
poguessin suposar incompliments de la normativa aplicable o de les condicions 
imposades a la Fundació. 
 
El resultat de l’anàlisi efectuada en base a les proves realitzades ha estat 

satisfactori i no se’n desprenen incidències. 

 

Laura Pallàs 

Bosch          

Tècnic Superior

Signat digitalment 

per Laura Pallàs Bosch 

Tècnic Superior 

Data: 2018.11.29 

13:10:43 +01'00'



 

Informe de control financer de 
subvencions 
 
Federació Catalana de Natació 
 
 
  
 
 

Intervenció General 
Diputació de Barcelona 

 





 

Informe de Control Financer 
Federació Catalana de Natació 1

 

INFORME  
DE CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 

 
Federació Catalana de Natació 
G-65123143 
 

 
I. INTRODUCCIÓ  
 
Aquest control financer de subvencions es realitza d’acord amb allò establert en 
el Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Aquest control completa i amplia l’abast de les previsions establertes en l’article 
219.3 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), el 
qual preveu un control posterior ple de legalitat en el supòsit que s’hagi establert 
una funció interventora d’extrems essencials, com és el cas de la Diputació de 
Barcelona (Diputació, en endavant). 
 
En aquest sentit, l’article 44 i següents de la Llei General de Subvencions 
defineixen els objectius del control financer i les línies bàsiques del procediment 
i els efectes dels seus informes. 
 
En l’àmbit de la Diputació, la base 68 d’execució del pressupost per enguany 
preveu que el control intern s’efectuarà d’acord amb l’establert a les Instruccions 
sobre procediments de control de la Diputació i el Pla Anual de Control Financer 
2018 (PACF 2018, en endavant). 
 
Així mateix, la base 82 reitera que el control financer de subvencions s’exercirà 
amb l’abast que es determini en el PACF 2018, respecte dels beneficiaris de 
subvencions atorgades amb càrrec als pressupostos de la Diputació i d’acord 
amb els procediments previstos a les Instruccions sobre procediments de 
control de la Diputació. 
 
Els articles 84 i següents de les instruccions de control regulen el marc 
d’actuació general i procedimental del control financer, tot remetent al PACF 
2018 pel què fa a la determinació de l’abast periòdic d’aquest control. 
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II. OBJECTIU I ABAST DEL CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 
 
2.1. Objectiu del control financer de subvencions 
 
Els objectius generals del control financer realitzat sobre les subvencions 
objecte d’anàlisi, d’acord amb el que disposa l’article 44 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions (LGS, en endavant), són els 
següents: 
 

a) L’adequada i correcta obtenció de la subvenció per part del beneficiari. 
b) El compliment per part de beneficiaris de les seves obligacions en la 

gestió i aplicació de la subvenció. 
c) L’adequada i correcta justificació de la subvenció per part de beneficiaris. 
d) La realitat i la regularitat de les operacions que, d’acord amb la justificació 

presentada per beneficiaris, han estat finançades amb la subvenció. 
e) L’adequat i correcte finançament de les activitats subvencionades. 
f) L’existència de fets, circumstàncies o situacions no declarades a 

l’Administració per beneficiaris i que poguessin afectar al finançament de 
les activitats subvencionades, a l’adequada i correcta obtenció, utilització, 
gaudi o justificació de la subvenció, així com a la realitat i regularitat de 
les operacions amb ella finançades. 

 
A més, la base 82 de les d’execució del pressupost per 2018, estableix que el 
control financer de subvencions es complementarà amb un control de legalitat 
dels procediments administratius d’aprovació de la concessió. 
 
 
 
2.2.  Òrgan encarregat de realitzar el control financer de subvencions 
 
El control financer de subvencions s’efectua per la Intervenció General de 
conformitat amb el que disposen els articles 220 a 222 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals; el Títol III de la LGS; el Títol VI de la Llei 
General Pressupostària, i resta de normativa concordant. 
 
La Intervenció General, d’acord amb el PACF 2018, ha encarregat al Servei de 
Control Financer, que executi els requeriments d’informació que siguin 
necessaris per tal de dur a terme el corresponent control financer. 
 
Les facultats i deures del personal controlador així com el procediment per a 
l’exercici del control financer seran els previstos en els articles 47 a 50 LGS. 
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2.3. Abast del control financer de subvencions 
 
El control financer abastarà aquells subjectes beneficiaris de subvencions 
atorgades per la Diputació que siguin persones físiques o jurídiques sotmeses al 
dret privat (associacions, fundacions i altres ens perceptors), que contempla la 
mostra seleccionada del PACF 2018 respecte de l’exercici 2017. 
 
Els treballs s’efectuaran en base a la documentació que obra als arxius de la 
Corporació, així com per la documentació facilitada per l’entitat fiscalitzada en 
resposta al requeriment fet per la Intervenció en demanda de qualsevol 
antecedent que es consideri adient per a la realització del control. 
 
En el pacte Cinquè. Termini, forma de justificació i pagament del conveni signat 
el 19 de desembre de 2016 que regula la present  subvenció, s’exposa que 
prèviament a cadascun dels pagaments plurianuals, s’hauran de justificar 
mitjançant la presentació d’un compte justificatiu amb aportació d’Informe 
d’auditor. 
 
L’abast del nostre treball consisteix en les següents comprovacions: 
 

− Verificar l’existència d’aquest Informe de revisió de la justificació 
econòmica del projecte “Organització dels 33 campionats d’Europa LEN 
de Waterpolo Barcelona 2018” elaborat per auditors. 

−  Comprovar que en aquest  document s’informi favorablement i no hi hagi 
cap fet o circumstància que pugui suposar l’incompliment de la normativa 
aplicable o de les condicions imposades a la Federació. 

− I analitzar altres extrems no contemplats en l’esmentat Informe, entre 
d’altres: 

o D’una banda, treballs de comprovacions generals, que es 
realitzen sobre els comptes anuals de l’entitat i l’informe 
d’auditoria, si fos el cas. En aquest epígraf es comprova la correcta 
comptabilització de les subvencions percebudes, a efecte de 
conciliar la comptabilitat del beneficiari amb la comptabilitat de la 
Diputació (volum i transaccions). 
 

o I d’una altra, treballs de comprovacions específiques, en què 
s’analitza l’expedient subvencionador. A major detall, els 
principals treballs efectuats en aquest epígraf han estat els 
següents: 

 
1) Verificar la presentació, en termini i forma, de la sol·licitud de 

subvenció i que l’entitat beneficiària hagi presentat la documentació 
requerida d’acord amb la normativa aplicable. 
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2) Comprovar que la sol·licitud i la justificació de la subvenció, així com 
altra documentació presentada per l’entitat, consti signada pel seu 
representant legal o persona apoderada. 

3) Comprovar que s’ha acomplert l’obligació de donar difusió del suport 
rebut per la corporació. 

4) Analitzar les possibles desviacions ocorregudes en el cost de 
l’activitat respecte l’import inicialment pressupostat per executar-la. 

 
El procediment seguit ha consistit, en primer lloc, en obtenir informació 
permanent de les dades dels arxius de l’expedient obrant en el Sistema Integrat 
de Gestió Corporativa (SIGC) i en el Sistema d’Informació Documental 
Corporatiu (VNIS), entre la qual destaquen: la resolució de concessió i la 
justificació econòmica de la subvenció. 
 
D’altra banda, s’ha requerit al servei gestor les dades relatives a la sol·licitud 
presentada, així com la resta de documentació justificativa de la subvenció. 
 
Així mateix, s’ha requerit a l’entitat beneficiària per a què aporti els Comptes 
Anuals i l’Informe d’Auditoria dels exercicis 2016 i 2017, de declaració resum-
anual IVA (model 390) de l’exercici 2017, així com també l’Acta de Constitució 
de la Federació i els poders de representació que acrediti la representació legal 
del President. 
 
 
 
2.4.  Limitacions a l’abast 
 
El beneficiari ha facilitat a aquesta Intervenció l’accés a la documentació 
acreditativa i justificació de les operacions subvencionades, prestant la seva 
col·laboració en les actuacions de control. 
 
Durant les actuacions de control, no s’ha posat de manifest cap limitació a 
l’abast del treball. 
 
 
 
2.5.  Normativa aplicable 
 
La principal normativa aplicable per a la realització del control financer de 
subvencions és la següent: 
 

 Normativa estatal 
 

 Llei 38/2003, General de Subvencions, de 17 de novembre. 
 Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprovà el Reglament de la 

Llei General de Subvencions 
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 Reial  Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

 Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 

 
 Normativa de la Generalitat de Catalunya 

 
 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 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. 
 

 Normativa pròpia de la Diputació 
 

 Ordenança General de Subvencions de la Diputació (BOP número 
13, annex 1, de 15 de gener de 2009). 

 Circular número 19/09, que aprova les instruccions sobre 
procediments de gestió i justificació de subvencions. 

 Bases d’execució del Pressupost. 
 Refosa sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans 

competents de la Diputació, diferents del Ple. 
 Pla estratègic de subvencions de la Diputació. 

 
 
 
III. DESCRIPCIÓ DEL BENEFICIARI 
 
La Federació Catalana de Natació (en endavant la Federació) és una entitat 
privada d’utilitat pública i d’interès públic i social, sense ànim de lucre, que 
gaudeix de personalitat jurídica i capacitat d’actuar plenes per al compliment de 
les seves finalitats. Es va constituir el 25 de febrer de 1921 com a òrgan rector 
de l’esport de la natació, waterpolo, salts i natació sincronitzada en el territori de 
Catalunya. 
 
La finalitat principal de la Federació és planificar, promocionar, gestionar, 
regular, coordinar, organitzar i tutelar l’esport d ela natació i de les seves 
disciplines esportives, dins de l’àmbit territorial de Catalunya. 
 
 
La Federació Catalana de Natació figura inscrita al Registre d’entitats esportives 
de la Generalitat de Catalunya amb el número d’inscripció 01427. 
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Detall de la subvenció percebuda objecte de control 
 
La subvenció objecte del present control engloba tots els pagaments plurianuals 
que ha realitzat al Diputació en relació a la mateixa fins a la data d’emissió 
d’aquest informe.  
 
D’acord amb el conveni entre la Diputació i la Federació de data 19 de 
desembre de 2016, el detall de la subvenció és tal com segueix:  
 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Direcció de Serveis 
de Suport a la 

Coordinació General 

“33ens Campionats 
d’Europa LEN de 

Waterpolo Barcelona 
2018” 

Concessió 
Nominativa 2016/10913 1.000.000 

 
Anys Imports 

Aplicació 
pressupostària 

2016 200.000 G/10500/34100/48910 

2017 400.000 G/10500/34100/489XX 

2018 400.000 G/10500/34100/489XX 

 
 
 
IV. COMPROVACIONS GENERALS DE CONTROL FINANCER  
 
La Federació ha posat a la nostra disposició tota la informació que li ha estat 
requerida per realitzar el nostre treball, amb l’abast establert en l’apartat 2.3 
d’Abast del control financer de subvencions. 
 
S’han auditat els comptes anuals de la Federació que comprenen el balanç a 31 
de desembre de 2017, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni 
net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria corresponents a l’exercici anual 
acabat en l’esmentada data, formulats per la Junta Directiva de la Federació.  
 
L’informe d’auditoria corresponent als esmentats comptes anuals, emès amb 
data 14 de març de 2018, expressa una opinió favorable amb excepcions, en el 
següent sentit: 

Figura en el balanç de la FEDERACIÓ CATALANA DE NATACIÓ, dins de 
l’epígraf d’”inversions financeres” una participació de 272.761,02 euros, el 
valor raonable de la qual, a 31 de desembre de 2016, segons últims 
comptes anuals aprovats per la societat, s’estima en 130.842,71 euros. 
Segons s’indica a la Nota 8 de la memòria adjunta, l’entitat no ha registrat 
la correcció valorativa per deteriorament per import de 141.918,31 euros 
pels motius indicats en la nota mencionada. Fet que motiva una 
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sobrevaloració de l’actiu no corrent i del patrimoni net per l’import 
mencionat. La nostra opinió d’auditoria sobre els comptes corresponents 
a l’exercici tancat a 31 de desembre e 2016 va incloure una excepció pel 
mateix motiu. 

 

Addicionalment, en l’apartat d’Aspectes més rellevants de l’auditoria, 
s’assenyala que el Reconeixement d’ingressos és una àrea significativa i 
susceptibles d’incorreccions material. En relació als ingressos per subvencions, 
l’informe descriu que s’ha obtingut els expedients d’atorgament per validar la 
tipologia de subvenció i el seu reconeixement com a ingrés. També hem 
sol·licitat confirmació del saldo pendent i del volum, a la majoria d’entitats 
atorgants de les subvencions. 
 
Amb data 21 de març de 2017 es va emetre l’informe d’auditoria sobre els 
comptes anuals de l’exercici 2016, el qual expressava una opinió també 
favorable amb excepcions, en el següent sentit: 
 

Figura en el balanç de la FEDERACIÓ CATALANA DE NATACIÓ, dins de 
l’epígraf d’”inversions financeres” una participació de 272.761,02 euros, el 
valor raonable de la qual, a 31 de desembre de 2015 s’estima en 
127.320,30 euros. Segons s’indica a la Nota 8 de la memòria adjunta, 
l’entitat no ha registrat la correcció valorativa per deteriorament per import 
de 145.440,72 euros pels motius indicats en la nota mencionada. Fet que 
motiva una sobrevaloració de l’actiu no corrent i del patrimoni net per 
l’import mencionat. La nostra opinió d’auditoria sobre els comptes 
corresponents a l’exercici tancat a 31 de desembre e 2015 va incloure 
una excepció pel mateix motiu. 

 
Per altra banda, la Federació també ha aportat un Informe auditor de revisió de 
la justificació econòmica del conveni entre al Diputació i la Federació Catalana 
de Natació per a l’organtizació dels 33ens Campionats d’Europa LEN de 
Waterpolo 2018 per part d’Auren Auditores SP, S.L.P., de data 6 de febrer de 
2017, sobre la plurienualitat 2016. En l’apartat 6 del mateix s’informa que no 
s’han observat fets o circumstàncies que poguessin suposar incompliments de 
les condicions imposades  a la Federació, diferents a les descrites en l’apartat 1 
del mateix, que descriurem a continuació. 
 
Addicionalment, la Fundació també ha aportat l’Informe auditor de revisió de la 
justificació econòmica de l’esmentat projecte per part d’Auren Auditores SP, 
S.L.P., de data 22 de desembre de 2017, sobre la plurienualitat 2017. En el seu 
apartat 4 s’informa que no s’han observat altres fets o circumstàncies que 
poguessin suposar incompliments de la normativa aplicable o de les condicions 
imposades a la Federació.  
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En l’apartat 2 d’ambdós informes es descriu l’abast dels procediments que s’han 
aplicat, i ha consistit en les següents comprovacions: 
 

a) Comprensió de les obligacions imposades a la Fundació en la normativa 
reguladora de l’ajut rebut, així com el en el conveni i resolució del mateix i 
en tota la documentació que estableixi les obligacions imposades al 
beneficiari de la mateixa. 

b) Verificació del compte justificatiu amb l’objecte de comprovar que la 
relació de despeses subvencionades conté tots els elements senyalats a 
l’article 74 del Reglament de la Lleig General de Subvencions. 

c) Anàlisis de la concordança dels documents aportats per la revisió de la 
justificació econòmica. 

d) Verificació que l’entitat beneficiària disposa dels documents originals 
acreditatius de la despesa justificada i del seu pagament, així com la 
verificació del reflex comptable de les mateixes. 

e) Comprovació que la despesa és considerada despesa subvencionable 
d’acord amb el què disposa l’article 31 de la Llei General de 
Subvencions. 

f) Comprovació que l quantia de costos imputats per la Federació s’ajusta 
d’acord amb l’establert en les bases reguladores corresponents. 

g) Obtenció de la Carta de Manifestacions de l’Entitat. 
 
 
 
4.1. Balanç de situació i compte de pèrdues i guanys 
 
Els estats adjunts en els comptes anuals dels exercicis 2017 i 2016 són els 
resumits a continuació. En la seva elaboració la Federació aplica el Pla General 
de Comptabilitat, aprovat pel Reial Decret 1514/2017, de 16 de novembre. 
Addicionalment, els estats financers es presenten adaptats a l’Ordre 
EHA/3362/2010, de 23 de desembre, per la qual s’aproven les normes 
d’adaptació del PGC a les empreses concessionàries d’infraestructures 
públiques. 

 
 
 

 Balanç de situació 
 
Pels exercicis 2016 i 2017, es recullen les principals magnituds de l’entitat 
agrupades per masses patrimonials, que ens informen de l’estructura 
econòmica (actiu) i de l’estructura financera (passiu) de la Federació (en euros): 
 



 

Informe de Control Financer 
Federació Catalana de Natació 9

 2017 2016 
 Actiu Passiu Actiu Passiu 
Actiu no corrent 2.311.341,51  1.425.068,55  
Actiu corrent 1.039.163,39  454.343,81  
Patrimoni Net  1.794.745,28  844.350,89 
Passiu no  corrent  68.693,17  113.127,87 
Passiu corrent  1.486.966,45  921.933,60 
TOTAL 3.350.504,90 3.350.504,90 1.879.412,36 1.879.412,36 

 
 

 Compte de Pèrdues i Guanys 
 
Les principals magnituds del compte de resultats de la Federació pels exercicis 
2017 i 2016 són les següents (en euros): 
 
 

 2017 2016 
INGRESSOS A  
Import net de la xifra de negocis 2.079.072,37 1.959.575,59 
Subvencions, donacions i altres 
ingressos 966.768,09 707.767,72 

Altres ingressos d’explotació 2.777.736,88 2.877.833,13 
Imputació de subvencions d’immob. 3.005,34 3.440,67 
Altres resultats 6.040,09 351,81 
DESPESES B  
Despeses de personal (-)2.659.361,32 (-)2.680.260,69 
Aprovisionaments (-)76.652,70 (-)82.155,43 
Altres despeses d’explotació (-)2.958.252,92 (-)2.661.412,58 
Amortització de l’immobilitzat (-)110.820,22 (-)107.317,65 
Resultat d’explotació C=A+B 27.535,61 17.822,57 
Ingressos financers 1.039,11 - 
Despeses financeres (-)25.074,18 (-)16.294,08 
Resultat financer D 3.500,54 1.528,49 
Resultat abans d’impostos C+ D 3.500,54 (-)1.528,49 
Resultat de l’exercici 3.500,54 1.528,49 

 
El resultat de l’exercici 2017 ascendeix a 3.500,54€ positius, essent el de 
l’exercici 2016, 1.528,49€, positius.  
 
 
4.2. Conciliació de les transferències  
 
La Federació, segons els comptes anuals dels exercicis 2017 i 2016, ha 
ingressat per subvencions un total de 966.768,09 i 707.767,72€, respectivament 
segons el detall següent (veure nota 13 de la memòria dels esmentats 
comptes): 
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Subvencions, donacions i llegats a  
l’explotació 

 2017 %  2016 % 

Diputació  407.438,02 42,1%  209.000,00 29,5% 
   Campionats d’Europa Waterpolo 400.000   200.000   
   Circuit català Trofeus de Natació 7.438,02   9.000   
Consell Català de l’Esport  402.000,00 41,6%  370.000,00 52,3% 
Institut BCN Esports  153.376,18 15,9%  128.767,72 18,2% 
Unió Federació Esportives Catalanes   3.474,05 0,4%  - -% 

 
 

  
 

  

Total subvencions incorporades al resultat  966.768,09 100%  707.767,72 100% 

 
 
Els ingressos per transferències procedents de la Diputació, en relació als 
campionats d’Europa de Waterpolo 2018 per import de 200,0 milers d’euros 
(exercici 2016) i 400,0 milers d’euros (exercici 2017), són coincidents amb les 
transferències que consten en la comptabilitat de la mateixa en la data del seu 
pagament. En aquest sentit, les aportacions han estat liquidades per part de la 
Diputació el 28 de març de 2017 i l’11 de juny del 2018, respectivament. 
 
Addicionalment, en l’esmentada nota 13.d) d’informació sobre ingressos dels 
comptes anuals de l’exercici 2017, s’indica que a 31 de desembre del 2017 hi ha 
una saldo pendent de cobrar amb la Diputació de 400,0 milers d’euros. 
 
En aquest mateix sentit, en la nota 13.d) d’informació sobre ingressos dels 
comptes anuals de l’exercici 2016, també s’indica que a 31 de desembre del 
2016 hi ha una saldo pendent de cobrar amb la Diputació de 200,0 milers 
d’euros. 
 
Extrems que ja s’haurien comprovat d’acord amb els sengles informes auditors 
de les plurienualitats 2016 i 2017 en els quals s’estableix que s’havia comprovat 
que els documents acreditatius de les despeses justificades ha estat reflectits en 
els registres comptables amb resultat satisfactori. 
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V.  COMPROVACIONS ESPECÍFIQUES DE CONTROL FINANCER 
 
Expedient  2016/10913 

 

Objecte 
Organització del World Roller Games – Barcelona 2019 
(plurienualitat 2016 i 2017) 

Import subvenció 1.000.000€ 

Tipus d’expedient Subvenció  

Procediment Concessió Nominativa 

Centre gestor Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 

Aplicació pressupostària G/10500/34100/48910 

 
La presidència de la Diputació, en data 5 de desembre de 2016, va dictar un 
decret (ref. Reg. 12277/16) pel qual s’aprovà l’atorgament de la subvenció per 
concessió directa nominativa a la Federació Catalana de Natació d’acord amb 
l’apartat a) de l’article 15.1 de l’Ordenança General de Subvencions. I també, la 
minuta de conveni regulador de la subvenció entre la Federació i la Diputació.   
 
La despesa autoritzada i disposada a favor de la Federació per a l’organització 
del 33 campionat d’Europa de waterpolo 2018 ascendeix a 1.000.000 euros. 
 
Amb caràcter previ a l’anàlisi de l’expedient, es sintetitzen, a continuació, les 
principals magnituds econòmiques de la subvenció objecte de control, a fi efecte 
d’aclarir les tasques de control efectuades (en euros): 
 

 
 

Estructura del cost de l’activitat 2016 2017 2018 
Import pressupostat 200.000 400.000 550.000 
Cost final de l’activitat 200.000 400.000 (1) 

Import justificat 200.000 400.000 (1) 
Import pagat 200.000 400.000 (1) 
Import pagat/cost activitat 100% 100% 100% 
(1) En execució    
Desviació cost activitat/pressupost -% -%  

 

Subvenció (€) TOTAL 2016 2017 2018 
Import pressupostat 1.300.000 200.000 550.000 550.000 
Import sol·licitat 1.000.000 200.000 400.000 400.000 
Import concedit 1.000.000 200.000 400.000 400.000 
Import concedit/pressupost 76,92% 100% 72,7% 72,7% 
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   (1) En execució 
 
 
  
a)  Anàlisi de la Sol·licitud de subvenció 
 
Consta a l’expedient la Sol·licitud de subvenció per part de la Federació, 
presentada en data 10 de novembre de 2016. Es constata que s’ha utilitzat el 
model normalitzat i que, a tenor del disposat en l’article 16 OGS, consten totes 
les dades que exigeix l’esmentat article. 
 
S’ha verificat que la Sol·licitud de subvenció consta signada pel Sr. Enric 
Bertrán i Campañá i que, d’acord amb la documentació que consta a 
l’expedient, té poders suficients per a representar a la Federació en qualitat de 
President. 
 
D’altra banda, s’ha comprovat que consta a l’expedient còpia del DNI de la 
persona que subscriu la sol·licitud de subvenció, còpia de la targeta 
d’identificació fiscal i Estatuts de l’entitat,  així com la seva inscripció al Registre 
d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya, amb número d’inscripció  
01427. 
 
En la memòria annexada a la Sol·licitud de subvenció, la Federació presenta el 
projecte de l’organització dels 33 campionats d’Europa LEN de Waterpolo 
Barcelona 2018 la durada dels quals és de 15 dies i hi participen 12 equips 
femenins i 16 de masculins. 
 
En l’Annex 2 de la sol·licitud de subvenció, relatiu al pressupost previst per a 
l’activitat per a la qual es sol·licita la subvenció, es constata que es sol·licita un 
import d’1.000.000 euros sobre un pressupost total d’1.300.000 euros.  
 
Les fonts d’ingressos i despeses previstes són les següents: 
 
 

Previsió d’ingressos Import (€) 
Subvenció Diputació Barcelona 1.000.000,00 
Subvencions altres Administracions públiques 300.000,00 
  

Total ingressos previstos 1.300.000,00 
 
 

Estructura de 
finançament  activitat 

2016 2017   
Pressupost Definitiu Pressupost Definitiu 2018  

Subvenció Diputació 200.000  400.000  400.000  
Subvenció Diputació  200.000  400.000 (1)  

Subvenció Altres AAPP   -  150.000  150.000  
Subvenció Altres AAPP   -  -  (1)  

       

Total 200.000 200.000 550.000 400.000   
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Previsió de despeses Import (€) 
Personal 46.975,90 
Logística esportiva 56.750,20 
Operacions Seu 44.400,00 
Màrqueting i comunicació 49.173,90 
Serveis 2.700,00 
Altres (drets organització) 1.100.000,00 
Total despeses previstes  1.300.000,00 

 
 
En la previsió d’ingressos 2017 s’assenyala que l’Entitat rebrà subvencions 
d’altres administracions públiques. No obstant això, en el Compte justificatiu de 
despesa de l’esmentat exercici, en l’annex C, es declara l’inexistència d’altres 
ingressos per la mateixa finalitat. 
 
 
b) Concessió de la subvenció 
 
En base a aquesta Sol·licitud, per instància de la Presidència de data 19 de 
desembre de 2016 s’aprova l’atorgament de la subvenció nominativa a la 
Federació per un import d’1.000.000 euros destinada a finançar l’organització 
del 33è Campionat d’Europa de waterpolo 2018. 
 
S’entén acceptada la subvenció des del moment en què es va signar el conveni 
per la part beneficiària el 24 de desembre de 2016. 
 
 
c) Justificació tècnica, econòmica, pagament i difusió de l’activitat 
 
Com ja s’ha esmentat anteriorment, en el punt cinquè del Conveni s’explicita 
que prèviament als pagaments plurianuals s’hauran de justificar mitjançant la 
presentació d’un compte justificatiu amb aportació de l’informe auditor. 
 
En aquest sentit, s’ha verificat l’existència d’aquest Informe auditor de revisió de 
la justificació econòmica del projecte d’organització dels 33è Campionat de 
waterpolo Barcelona 2018 per part d’Auren Auditores, SP, S.L.P., de data 6 de 
febrer de 2017 (plurienualitat 2016), i del 22 de desembre de 2017 (plurienualitat 
2017).  En ambdós informes no s’ha observat cap fet o circumstància que pugui 
suposar incompliments de la normativa comptable aplicable o de les condicions 
imposades a la Federació, en relació a la primera i segona anualitat. 
 
D’acord amb el model 390 de declaració-resum anual de l’IVA de l’exercici 2016, 
la Federació presenta un 1% de percentatge de prorrata. D’acord amb el compte 
justificatiu de despesa de la primera anualitat, la factura correspon als drets 
d’organització del campionat de la LEN European Aquatics, els quals estan 
exempts d’IVA. 
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En relació al compte justificatiu de l’exercici 2017, la Federació ha aportat un 
Certificat del secretari en el qual s’informa que l’IVA aplicat durant l’exercici 
2017 ha estat de l’1% com a percentatge provisional. De manera que ha 
justificat l’import brut de la factura més l’IVA suportat (99%), no compensable 
d’acord amb la Regla de Prorrata. D’acord amb el model 390 de declaració-
resum anual de l’IVA de l’exercici 2017 el % de prorrata definitiu ascendeix al 
2%, de manera que en els imports dels justificants consignats en la relació de 
despeses s’ha inclòs un 1% d’IVA deduïble que no és subvencionable. L’import 
de despesa que no és elegible és molt poc significativa i ascendeix a 371,64 €. 
 
En data 28 de març de 2017, la Diputació va fer efectiu el pagament de 
l’anualitat 2016 concedida per un import de 200.000 €. En posterioritat, en data 
11 de juny de 2018, la Diputació va liquidar l’anualitat de 400.000 €. S’ha 
sol·licitat a Tresoreria els Certificats positius emesos per l’Agència Tributària i 
per la Tresoreria General de la Seguretat Social, essent positius i de data 24 i 
23 de març de 2017, respectivament. 
 
Finalment, en la pàgina web del a Federació Catalana de Natació,  
https://www.aquatics.cat/, s’ha verificat que hi consta el logo de la Diputació com 
a entitat col·laboradora en l’execució de l’activitat, d’acord amb el punt 5è del 
conveni. 
 
d) Desviacions pressupostàries 
 
Finalment,  no hi ha hagut cap desviació del cost de l’activitat respecte el 
pressupost presentat inicialment 
 
VI. CONCLUSIONS  
 
Com a resultat del treball realitzat no s’han observat fets o circumstàncies que 
poguessin suposar incompliments de la normativa aplicable o de les condicions 
imposades a la Federació, a excepció del següent: 
 

• Donat que la prorrata d’Iva finalment ha estat del 2%, d’acord amb el 
model anual 390 d’Iva, i no de l’1% estimat, hi ha una part de la despesa 
justificada que no és elegible. No obstant això, l’import és molt poc 
significatiu i ascendeix a 371,64 €. 

 

Laura Pallàs 

Bosch          

Tècnic Superior
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INFORME  
DE CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 

 
OCULARIS Associació 
G-65335861 
 

 
I. INTRODUCCIÓ  
 
Aquest control financer de subvencions es realitza d’acord amb allò establert en 
el Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Aquest control completa i amplia l’abast de les previsions establertes en l’article 
219.3 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), el 
qual preveu un control posterior ple de legalitat en el supòsit que s’hagi establert 
una funció interventora d’extrems essencials, com és el cas de la Diputació de 
Barcelona (Diputació, en endavant). 
 
En aquest sentit, l’article 44 i següents de la Llei General de Subvencions 
defineixen els objectius del control financer i les línies bàsiques del procediment 
i els efectes dels seus informes. 
 
En l’àmbit de la Diputació, la base 68 d’execució del pressupost per enguany 
preveu que el control intern s’efectuarà d’acord amb l’establert a les Instruccions 
sobre procediments de control de la Diputació i el Pla Anual de Control Financer 
2018 (PACF 2018, d’ara endanvat). 
 
Així mateix, la base 82 reitera que el control financer de subvencions s’exercirà 
amb l’abast que es determini en el PACF 2018, respecte dels beneficiaris de 
subvencions atorgades amb càrrec als pressupostos de la Diputació i d’acord 
amb els procediments previstos a les Instruccions sobre procediments de 
control de la Diputació. 
 
Els articles 84 i següents de les instruccions de control regulen el marc 
d’actuació general i procedimental del control financer, tot remetent al Pla anual 
de control financer pel què fa a la determinació de l’abast periòdic d’aquest 
control. 
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II. OBJECTIU I ABAST DEL CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 
 
2.1. Objectiu del control financer de subvencions 
 
Els objectius generals del control financer realitzat sobre les subvencions 
objecte d’anàlisi, d’acord amb el que disposa l’article 44 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions (LGS, en endavant), són els 
següents: 
 

a) L’adequada i correcta obtenció de la subvenció per part del beneficiari. 
b) El compliment per part de beneficiaris de les seves obligacions en la 

gestió i aplicació de la subvenció. 
c) L’adequada i correcta justificació de la subvenció per part de beneficiaris. 
d) La realitat i la regularitat de les operacions que, d’acord amb la justificació 

presentada per beneficiaris, han estat finançades amb la subvenció. 
e) L’adequat i correcte finançament de les activitats subvencionades. 
f) L’existència de fets, circumstàncies o situacions no declarades a 

l’Administració per beneficiaris i que poguessin afectar al finançament de 
les activitats subvencionades, a l’adequada i correcta obtenció, utilització, 
gaudi o justificació de la subvenció, així com a la realitat i regularitat de 
les operacions amb ella finançades. 

 
A més, la base 82 de les d’execució del pressupost per 2018, estableix que el 
control financer de subvencions es complementarà amb un control de legalitat 
dels procediments administratius d’aprovació de la concessió. 
 
 
 
2.2.  Òrgan encarregat de realitzar el control financer de subvencions 
 
El control financer de subvencions s’efectua per la Intervenció General de 
conformitat amb el que disposen els articles 220 a 222 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals; el Títol III de la LGS; el Títol VI de la Llei 
General Pressupostària, i resta de normativa concordant. 
 
La Intervenció General, d’acord amb el Pla Anual de control financer per a l’any 
2018, ha encarregat al Servei de Control Financer, que executi els requeriments 
d’informació que siguin necessaris per tal de dur a terme el corresponent control 
financer. 
 
Les facultats i deures del personal controlador així com el procediment per a 
l’exercici del control financer seran els previstos en els articles 47 a 50 LGS. 
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2.3. Abast del control financer de subvencions 
 
El control financer abastarà aquells subjectes beneficiaris de subvencions 
atorgades per la Diputació que siguin persones físiques o jurídiques sotmeses al 
dret privat (associacions, fundacions i altres ens perceptors), que contempla la 
mostra seleccionada del Pla Anual de Control financer per l’any 2018 respecte 
de l’exercici 2017. 
 
Els treballs s’efectuaran en base a la documentació que obra als arxius de la 
Corporació, així com per la documentació facilitada per l’entitat fiscalitzada en 
resposta al requeriment fet per la Intervenció en demanda de qualsevol 
antecedent que es consideri adient per a la realització del control. 
 
En concret, el control financer efectuat en el present informe comprèn: 
 

- D’una banda, treballs de comprovacions generals, que es realitzen 
sobre els comptes anuals de l’entitat. En aquest epígraf, entre d’altres, es  
comprova la correcta comptabilització de les subvencions percebudes, a 
efecte de conciliar la comptabilitat del beneficiari amb la comptabilitat de 
la Diputació. 
 

- I, d’una altra, treballs de comprovacions específiques, en què s’analitza 
l’expedient subvencionador. A major detall, els principals treballs 
efectuats en aquest epígraf han estat els següents: 

 
1) Verificar la presentació, en termini i forma, de la sol·licitud de 

subvenció i que l’entitat beneficiària hagi presentat la documentació 
requerida d’acord amb la normativa aplicable. 

2) Comprovar que la sol·licitud i la justificació de la subvenció, així com 
altra documentació presentada per l’entitat, consti signada pel seu 
representant legal o persona apoderada. 

3) Comprovar que s’ha acomplert l’obligació de donar difusió del suport 
rebut per la corporació. 

4) Comprovar que les despeses que justifiquen el cost de l’acció 
subvencionada siguin elegibles i vinculades a les actuacions 
subvencionades. 

5) Comprovar que la relació de les despeses inclogui només despeses 
efectivament realitzades dins del període en què s’executen les 
accions de les subvencions objecte de control. 

6) Comprovar que les despeses estiguin justificades mitjançant 
nòmines, factures (originals o còpia compulsada) o altres 
documents de valor probatori equivalent (originals o còpia 
compulsada). 

7) Verificar els pagaments de les despeses justificades. 
8) Comprovar la possible concurrència amb altres subvencions 

concedides per altres entitats públiques o privades per a la mateixa 
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activitat i que no impliqui un excés sobre el cost total de l’actuació 
subvencionada. 

9) Verificar que el pagament de la subvenció s’ha efectuat de 
conformitat amb la resolució de concessió i, així mateix, que el 
beneficiari estava al corrent de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 

10) Analitzar les possibles desviacions ocorregudes en el cost de 
l’activitat respecte l’import inicialment pressupostat per executar-la. 

 
El procediment seguit ha consistit, en primer lloc, en obtenir informació 
permanent de les dades dels arxius de l’expedient obrant en el Sistema Integrat 
de Gestió Corporativa (SIGC) i en el Sistema d’Informació Documental 
Corporatiu (VNIS), entre la qual destaquen: la resolució de concessió i la 
justificació econòmica de la subvenció. 
 
D’altra banda, s’ha requerit al servei gestor les dades relatives a la sol·licitud 
presentada, així com la resta de documentació justificativa de la subvenció. 
 
Així mateix, s’ha requerit a l’entitat beneficiària per a què aporti: els Comptes 
Anuals de l’exercici 2016, els poders de representació; l’Escriptura de 
constitució; els Estatuts; el model 190 i els trimestrals; i el model 390 i els 
trimestrals. 
 
 
2.4.  Limitacions a l’abast 
 
El beneficiari ha facilitat a aquesta Intervenció l’accés a la documentació 
acreditativa i justificació de les operacions subvencionades, prestant la seva 
col·laboració en les actuacions de control. 
 
Durant les actuacions de control, no s’ha posat de manifest cap limitació a 
l’abast del treball. 
 
 
 
2.5.  Normativa aplicable 
 
La principal normativa aplicable per a la realització del control financer de 
subvencions és la següent: 
 

 Normativa estatal 
 

 Llei 38/2003, General de Subvencions, de 17 de novembre. 
 Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprovà el Reglament de la 

Llei General de Subvencions 
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 Reial  Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

 Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 

 
 Normativa de la Generalitat de Catalunya 

 
 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 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. 
 

 Normativa pròpia de la Diputació 
 

 Ordenança General de Subvencions de la Diputació (BOP número 
13, annex 1, de 15 de gener de 2009). 

 Circular número 19/09, que aprova les instruccions sobre 
procediments de gestió i justificació de subvencions. 

 Bases d’execució del Pressupost. 
 Refosa sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans 

competents de la Diputació, diferents del Ple. 
 Pla estratègic de subvencions de la Diputació. 

 
 
 
III. DESCRIPCIÓ DEL BENEFICIARI 
 
Ocularis Associació (en endavant l’Associació) és una entitat sense ànim de 
lucre, que gaudeix de personalitat jurídica i capacitat d’actuar plenes per al 
compliment de les seves finalitats. Es va constituir el 26 de març de 2010 i 
regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret 
d’associació, i els seus estatuts. 
 
La finalitat principal de l’Associació és la de la formació oftalmològica i òptica en 
països en vies de desenvolupament de l’Àfrica Subsahariana.  
 
OCULARIS Associació figura inscrita al Registre d’associacions de la 
Generalitat de Catalunya des del 8 de juny de 2010, amb el número d’inscripció 
42702 - J / 1. 
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Detall de la subvenció percebuda objecte de control 
 
D’acord amb el Decret d’atorgament de la subvenció de data 29 de novembre 
de 2016, el detall de la subvenció és tal com segueix:  
 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Direcció de Serveis 
de Suport a la 

Coordinació General 

“Formació de 
professionals 

oftalmològics a Moçambic; 
així com l’adquisició de 

material” 

Concessió 
Nominativa 2016/9892 35.000,00 

 
 
 
 
IV. COMPROVACIONS DE CONTROL FINANCER  
 
L’Associació ha posat a la nostra disposició tota la informació que li ha estat 
requerida per realitzar el nostre treball, amb l’abast establert en l’apartat 2.3 
d’Abast del control financer de subvencions. 
 
 
4.1. Balanç de situació i compte de pèrdues i guanys 
 
Els estats adjunts de l’exercici 2016 aprovats per la Junta General de Socis el 
dia 15 de juny de 2017, d’acord amb el Certificat del Secretari, són els resumits 
a continuació. 
 

 Balanç de situació 
 
Per l’exercici 2016, es recullen les principals magnituds de l’entitat agrupades 
per masses patrimonials, que ens informen de l’estructura econòmica (actiu) i de 
l’estructura financera (passiu) de la l’Associació (en euros): 
 

 Actiu Passiu 
Actiu no corrent 688,38  
Actiu corrent 78.365,05  
Patrimoni net  76.288,04 
Passiu corrent  2.765,44 
Total 79.053,43 79.053,43 
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 Compte de resultats 
 
Les principals magnituds del compte de resultats de l’Associació per l’exercici 
2016 són les següents (en euros): 
 
 

 2016 
INGRESSOS A 

Ingressos per quotes afiliats 20.878,71 
Subvencions, donacions i altres ingressos 61.872,17 
Altres ingressos d’explotació 7.247,74 
Ingressos per patrocinis i col·laboracions 1.073,08 
DESPESES B  
Despeses de personal (-)31.548,24 
Aprovisionaments (-)23.180,39 
Altres despeses d’explotació (-)38.497,44 
Amortització de l’immobilitzat (-)405,24 
Ajudes monetàries (-)620,40 
Resultat d’explotació C=A+B 3.180,01 
Ingressos financers - 
Despeses financeres (-)49,00 
Resultat financer D (-) 49,00 
Resultat abans d’impostos C+ D (-)3.229,01 
Resultat de l’exercici (-)3.229,01 

 
 
El resultat de l’exercici 2016 ascendeix a (-)3.229,01 euros, negatius. 
 
 
4.2. Conciliació de les transferències  
 
L’Associació, segons els estats financers facilitats, ha ingressat per subvencions 
un total de 56.029,17 euros, segons el detall següent: 
 

Subvencions, donacions i llegats a 
l’explotació 2016 (€) %  

Diputació 35.000,00  

Ajuntament de Terrassa 12.822,65  

Ajuntament de Martorell 5.706,52  

Ajuntament de Sitges 2.500,00  

Total subvencions incorporades al resultat 56.029,17 100%  

 
 
Els ingressos per transferències procedents de la Diputació, per import de 
35.000 euros són coincidents amb les transferències que consten en la 
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comptabilitat de la mateixa en l’exercici 2017 en la data del seu pagament. En 
aquest sentit l’aportació es va liquidar en dos pagaments, l’un de 13.400€ el 29 
de juny de 2017 (formació de professionals) i l’altre de 21.600€ el 13 de juliol de 
2017 (material oftalmològic). 
 
Per altra banda, en l’epígraf IV. De deutors comercials i altres comptes a cobrar, 
s’inclou el compte d’administració pública amb la Diputació el qual reflecteix que 
a 31 de desembre de 2016 té un saldo pendent de cobrar amb la mateixa de 
35.000€, coincidint amb la comptabilitat de la Diputació. 
 
 
 
V.  COMPROVACIONS ESPECÍFIQUES DE CONTROL FINANCER 
 
 
Expedient  2016/9892 

 
 

Objecte 
Formació de professionals oftalmològics a Moçambic, així 
com l’adquisició del material necessari per a la creació de 
la primera unitat de consulta oftalmopediàtrica del país. 

Import subvenció 35.000,00 € 

Tipus d’expedient Subvenció  

Procediment Concessió Nominativa 

Centre gestor Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 

Aplicació pressupostària 21.600 € a G/10500/92400/78900; i 13.400 € G/10500/92400/48900 

 
 
La presidència de la Diputació, en data 29 de novembre de 2016, va dictar un 
decret (ref. Reg. 12030/16) pel qual s’aprovà l’atorgament de la subvenció per 
concessió directa nominativa a OCULARIS Associació d’acord amb l’apartat a) 
de l’article 15.1 de l’Ordenança General de Subvencions.  
 
La despesa autoritzada i disposada a favor de l’Associació per a la formació de 
professionals oftalmològics a Moçambic, així com la compra de material per a la 
creació d’una consulta oftalmopediàtrica, ascendeix a 35.000 €. 
 
Amb caràcter previ a l’anàlisi de l’expedient, es sintetitzen, a continuació, les 
principals magnituds econòmiques de la subvenció objecte de control, a fi efecte 
d’aclarir les tasques de control efectuades: 
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Estructura del cost de l’activitat 2016 
Import pressupostat 66.074,41 
Cost final de l’activitat 66.108,96 
Import justificat 35.000,00 
Import pagat 35.000,00 
Import pagat/cost activitat 52,9% 
  
Desviació cost final activitat/pressupost -% 

 
 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
           

 
a) Anàlisi de la Sol·licitud de subvenció 
 
Consta a l’expedient la Sol·licitud de subvenció per part de l’Associació, 
presentada en data 5 d’octubre de 2016. Es constata que s’ha utilitzat el model 
normalitzat i que, a tenor del disposat en l’article 16 OGS, consten totes les 
dades que exigeix l’esmentat article. 
 
S’ha verificat que la Sol·licitud de subvenció consta signada pel Sr. Armand 
Heredia Valera i que, d’acord amb la documentació que consta a l’expedient, té 
poders suficients per a representar a l’Associació en qualitat de Secretari. 
 
D’altra banda, s’ha comprovat que consta a l’expedient còpia del DNI de la 
persona que subscriu la sol·licitud de subvenció, còpia de la targeta 
d’identificació fiscal i Estatuts de l’entitat,  així com la seva inscripció al Registre 
d’associacions de la Generalitat de Catalunya, amb número d’inscripció  42702 - 
J / 1. 
 
En la memòria de l’activitat annexada a la Sol·licitud de subvenció, l’Associació 
presenta una memòria sobre necessitat de formació de professionals del 

Subvenció (€) TOTAL 
Import pressupostat 66.074,41 
Import sol·licitat 35.000,00 
Import concedit 35.000,00 
Import concedit/pressupost 52,97% 

Estructura de finançament final de l’activitat 2016 
Pressupost Definitiu 

Subvenció Diputació 35.000,00 35.000,00 
Ajuntament de Martorell 5.706,52 5.706,52 
Ajuntament de Sitges 2.500,00 2.500,00 
HUA’07 EUSKADI 7.647,00 5.843,00 
Ocularis associació, recursos propis 15.220,89 17.059,44 

   

Total 66.074,41 66.108,96 
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sistema públic de salut de Moçambic, així com la creació de la primera unitat de 
consulta oftalmopediàtrica del país per a la millora de la salut infantil. 
 
En l’Annex 2 de la sol·licitud de subvenció, relatiu al pressupost previst per a 
l’activitat per a la qual es sol·licita la subvenció, es constata que es sol·licita un 
import de 35.000 € sobre un pressupost total de 66.074,41€.  
 
Les fonts d’ingressos i despeses previstes són les següents: 
 
 

Previsió d’ingressos Import (€) 
Subvenció Diputació Barcelona 35.000,00 
Subvencions altres Administracions públiques 15.853,52 
Recursos propis 15.220,89 
  

Total ingressos previstos 66.074,41 
 

Previsió de despeses Import (€) 
Personal 15.948,00 
Material 26.631,41 
Administració 1.910,00 
Desplaçaments i estàncies 21.285,00 
Altres 300,00 
  

Total despeses previstes  66.074,41 
 
 
En la previsió d’ingressos 2017 s’assenyala que l’Entitat rebrà subvencions 
d’altres administracions públiques per un import de 15.853,52 €, i que la xifra de 
recursos propis ascendeix a 15.220,89 €. No obstant això, en el Compte 
justificatiu de despesa de l’esmentat exercici, en l’annex C, es declaren unes 
xifres de 14.049,52 € i 17.059,44 €, respectivament. 
 
 
b) Concessió de la subvenció 
 
En base a aquesta Sol·licitud, per instància de la Presidència de data 29 de 
novembre de 2016 s’aprova l’atorgament de la subvenció per concessió directa 
nominativa a l’Associació per un import de 35.000 € destinada a finançar la 
formació de professionals oftalmològics a Moçambic, així com per a l’adquisició 
del material necessari per a la creació de la primera unitat de consulta 
oftalmopediàtrica. 
 
S’entén acceptada la subvenció des del moment en què el beneficiari no ha 
manifestat expressament les seves objeccions en el termini d’un mes comptador 
des de la data de la notificació de la resolució d’acord amb la nota 4 de la part 
resolutiva del Decret d’atorgament de la subvenció. 
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Per altra banda, consta a l’expedient carta d’acceptació expressa de la 
subvenció per part de l’entitat beneficiària, presentada en data 27 de desembre 
de 2016.  
 
c) Justificació tècnica de l’activitat 
 
A la memòria de l’actuació inclosa en el compte justificatiu, l’entitat descriu les 
activitats realitzades i els resultats obtinguts: 
 

- 12a expedició del 14 al 28 de maig de 2016: 
o Formació:  l’àmbit d’oftalmologia (7 professionals); 106 pacients 

visitats; i 73 intervencions quirúrgiques. 
o Compra d’equipaments a dos centres hospitalaris de Maputo: 

 A l’Hospital Central de Maputo s’ha instal·lat un equip 
quirúrgic per tal que puguin gravar les cirurgies amb 
caràcter formatiu, amés es va formar un tècnic. 

 A l’Hospital General José es van comprar 3 equips: 
Oftalmoloscopi indirecte BIO Vantage Plus LED 
(2.340,72€), Lent oftalmoloscopica indirecta 20Dml Ol-20 
(194,48€); i Tonòmetre Perkins (1.470,15€)  

 
- 13a expedició del 30 d’octubre al 12 de novembre de 2016: 

o Formació: 57 intervencions quirúrgiques 
o Compra d’equipaments i material a dos centres hospitalaris de 

Maputo: 
 A l’Hospital Central de Maputo, per tal de millorar les 

consultes: Oftalmoloscopi indirecte BIO Vantage Plus LED 
(2.340,72€), Lent oftalmoloscopica indirecta 20Dml Ol-20 
(194,48€); i Tonòmetre Perkins (1.470,15€). I per millorar el 
quiròfan: instrumental divers per valor de 1.903,74€; caixes 
esterilitzadores (1.655,76€); i 2 lents protecció per a poder 
operar amb làser 532mm (919,60€). 

 A l’Hospital General José, per tal de millorar el quiròfan i 
poder fer Enucleacions: instrumental divers (2.385,18€); 
caixa esterilitzadores (714,62€); i 34 pròtesis infantils 
(2.042€). 

 
Per tot plegat es considera que l’Associació ha executat aquelles activitats 
recollides en la sol·licitud de subvenció.  
 
 
d) Difusió del suport de la Diputació 
 
D’acord amb el punt 5 del Decret de concessió directa nominativa l’Associació 
queda obligada a fer constar la col·laboració de la Diputació en l’execució de 
l’activitat, en tota la documentació i publicitat generada pel projecte o activitat, 
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en particular en els cartells, fulletons, anuncis i altres elements de propaganda 
utilitzats per donar-lo a conèixer. 
 
En el Compte justificatiu, en l’apartat 4 de resultats obtinguts, s’informa que en 
els annexos hi ha un informe on es detallen les expedicions 12 i 13, el qual, a 
peu de pàgina, s’ha verificat que incorpora el logotip de totes les administracions 
que hi participen, entre els quals hi ha el de la Diputació. 
 
 
e) Justificació econòmica de l’activitat 

 
e.1) Magnituds agregades de la justificació econòmica 
 
D’acord amb el punt 2 de l apart resolutiva del Decret d’atorgament de la 
subvenció, el pagament de la subvenció es farà efectiu prèvia presentació del 
compte justificatiu, no més tard del 30 d’abril de 2017. 
 
En data 19 de maig de 2017, i per tant dins del termini de justificació establert, 
l’Associació presenta la documentació justificativa de la subvenció. S’ha 
comprovat que la persona que la subscriu té poders suficients per presentar-la. 
 
De la documentació presentada es constata que l’entitat declara que el cost final 
de l’activitat ha ascendit a 66.108,96€ i relaciona despeses per un import de 
35.000€. Així mateix, declara que ha rebut altres ingressos d’altres 
administracions per finançar la mateixa activitat per un import de 31.108,96€. 
 
En concret, les despeses relacionades en el compte justificatiu presentat són les 
que a continuació es detallen: 
 

Ordre 
despesa 

Concepte Import imputat (€) 

De 1 fins a 10 Nòmines i Seguretat Social Educadores Socials (*) 3.624,00 
1-10 Material i equipaments 21.600,00 
11-15 Viatges i desplaçaments 4.650,00 
16-24 Personal (coordinació i direcció del projecte) 8.750,00 
Total despeses justificades 35.000,00 

 
 
e.2) Verificacions relatives a l’elegibilitat de les despeses imputades en la 
justificació de la subvenció 
 
Aquestes despeses es refereixen a activitats objecte de la subvenció, en tant 
que fan referència a l’adquisició de material i equipament oftalmològic, al vol de 
personal doctor cap a Moçambic, així com a les despeses de coordinació i 
direcció del projecte. En aquest sentit, s’efectuen les consideracions següents: 
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 En la Sol·licitud de la subvenció s’adjunta una carta en la qual 
l’Associació sol·licita poder imputar un 25% de la subvenció a finançar el 
cost anual del Secretari-Gerent per les tasques de coordinació i direcció 
del projecte. En aquest sentit, l’apartat 3r.1. del Decret d’aprovació de la 
subvenció, resol positivament en aquest sentit i permet destinar el 25% 
de l’import de la subvenció, com a màxim, a atendre aquesta despesa 
ordinària de personal. 
 
Aquesta condició s’acompleix sense incidències d’acord amb el detall del 
quadre anterior sobre la relació de despeses en el qual el cost de 
personal representa un 25% (8.750€) de l’import subvencionat (35.000€) 
 

 En relació a les despeses salarials imputades a la justificació de la 
subvenció (des de l’ordre de despesa 16 fins a l’ordre de despesa 24), 
s’ha comprovat que les nòmines imputades corresponen al Secretari-
Gerent de l’Associació com a coordinador i director del projecte. En 
aquest sentit, s’ha respectat l’establert a l’apartat 3r.1 anteriorment 
esmentat. 
 

 En relació a les despeses de viatges(ordres de despeses 11-15) fan 
referència als vols a Moçambic de metges per tal de col·laborar en el 
projecte i, per tant, tenen la consideració de directes. 
 

No s’ha detectat despeses indirectes imputades a la justificació donant 
compliment al fet que no superen el límit màxim permès del 5% de les despeses 
directes correctament justificades. 
 
Addicionalment s’ha comprovat que aquestes despeses han estat executades 
en el període previst en el Decret de concessió directa nominativa (finalització 
de l’activitat). 
 
Finalment, s’ha comprovat que en el compte justificatiu de despesa que es va 
presentar el 19 de maig de 2017 d’import 35.000€ es va incloure una relació de 
factures amb  l’IVA deduïble inclòs. Per una altra banda, en la declaració anual 
de l’IVA de l’exercici 2016 s’ha observat que presenta un IVA deduïble de 
4.398,15€ de quota (BI de 21.759,10€). Demanades les oportunes explicacions, 
l’Associació afirma que els imports justificats en la relació de despeses sí que 
inclouen l’IVA deduïble. Per tant, hi ha una part de la despesa subvencionada 
que no és elegible i susceptible de ser revocada parcialment. Fets els càlculs 
pertinents, es considera que 3.896,07 € no és despesa elegible.
 
 
e.3) Verificacions relatives als comprovants de la despesa 
 
En aquest àmbit, s’han revisat les factures imputades com a justificació i s’ha 
confirmat la seva existència així com que són correctes i reuneixen els requisits 
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establerts en el Reial Decret 1619/2012 pel que s’aprova el Reglament 
regulador de les obligacions de facturació. 
 
Així mateix, s’han revisat les nòmines imputades com a justificació, confirmant la 
seva existència així com que totes elles són correctes i contenen totes les dades 
consignades en el model oficial aprovat per Ordre Ministerial de 27 de desembre 
de 1994. 
 
D’altra banda, s’ha comprovat que el beneficiari disposa dels corresponents 
comprovants de pagament, així com que aquests s’han fet efectiu amb 
anterioritat a la finalització del termini de justificació, és a dir, abans del 30 
d’abril de 2017. 
 
 
f) Pagament de la subvenció 
 
En data 29 de juny de 2017, la Diputació va fer efectiu el pagament de la 
subvenció concedida per un import de 13.400€ en relació a la formació 
d’oftalmòlegs. Posteriorment, en data 13 de juliol de 2017 es va fer efectiu el 
pagament de la resta de la subvenció per un import de 21.600€ corresponents a 
la compra de material i equipament. 
 
S’ha sol·licitat a Tresoreria els Certificats positius emesos per l’Agència 
Tributària i per la Tresoreria General de la Seguretat Social, essent positius i de 
data 20 de juny de 2017, ambdós inclosos.  
 
 
g) Finançament de les activitats subvencionades 
 
D’acord amb la documentació presentada per la Fundació, el cost final de 
l’activitat ha ascendit a 66.108,96 i s’ha finançat de la següent manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En tant que els ingressos totals rebuts per a finançar el projecte són equivalent, 
pràcticament, al cost total del mateix, es constata que l’entitat no s’ha 
sobrefinançat amb l’execució de l’activitat. 

Estructura de finançament final de l’activitat 2016 (€) 
Subvenció Diputació 35.000,00 
Ajuntament de Martorell 5.706,52 
Ajuntament de Sitges 2.500,00 
HUA’07 EUSKADI 5.843,00 
Ocularis associació, recursos propis 17.059,44 

  

Total 66.108,96 
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h) Desviacions pressupostàries 
 
Finalment, en relació a possibles desviacions del cost de l’activitat respecte el 
pressupost presentat inicialment, es constata una desviació a l’alça de 34,55€. 
Xifra molt poc significativa i, per tant, no essent necessari que la Diputació 
redueixi la subvenció en el mateix percentatge d’acord amb el punt 3.2. de la 
Resolució de l’atorgament de la subvenció. 
 
 
VI. CONCLUSIONS  
 
Com a resultat del treball realitzat no s’han observat fets o circumstàncies que 
poguessin suposar incompliments de la normativa aplicable o de les condicions 
imposades a l’Associació, a excepció del següent. 
 

−  En el compte justificatiu de despesa s’ha detectat despesa 
subvencionada no elegible la qual correspon a la part de l’IVA deduïble. 
Considerem que s’hauria de revocar parcialment per la quantitat de 
3.896,07 €. 

 
 

Laura Pallàs 

Bosch          

Tècnic Superior
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INFORME  
DE CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 

 
Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes 
G-62925086 
 

 
I. INTRODUCCIÓ  
 
Aquest control financer de subvencions es realitza d’acord amb allò establert en 
el Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Aquest control completa i amplia l’abast de les previsions establertes en l’article 
219.3 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), el 
qual preveu un control posterior ple de legalitat en el supòsit que s’hagi establert 
una funció interventora d’extrems essencials, com és el cas de la Diputació de 
Barclona (Diputació, d’ara endavant). 
 
En aquest sentit, l’article 44 i següents de la Llei General de Subvencions 
defineixen els objectius del control financer i les línies bàsiques del procediment 
i els efectes dels seus informes. 
 
En l’àmbit de la Diputació, la base 68 d’execució del pressupost per enguany 
preveu que el control intern s’efectuarà d’acord amb l’establert a les Instruccions 
sobre procediments de control de la Diputació i el Pla Anual de Control Financer 
2018 (PACF 2018, d’ara endavant). 
 
Així mateix, la base 82 reitera que el control financer de subvencions s’exercirà 
amb l’abast que es determini en el PACF 2018, respecte dels beneficiaris de 
subvencions atorgades amb càrrec als pressupostos de la Diputació i d’acord 
amb els procediments previstos a les Instruccions sobre procediments de 
control de la Diputació. 
 
Els articles 84 i següents de les instruccions de control regulen el marc 
d’actuació general i procedimental del control financer, tot remetent al PACF 
2018 pel què fa a la determinació de l’abast periòdic d’aquest control. 
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II. OBJECTIU I ABAST DEL CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 
 
2.1. Objectiu del control financer de subvencions 
 
Els objectius generals del control financer realitzat sobre les subvencions 
objecte d’anàlisi, d’acord amb el que disposa l’article 44 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions (LGS, en endavant), són els 
següents: 
 

a) L’adequada i correcta obtenció de la subvenció per part del beneficiari. 
b) El compliment per part de beneficiaris de les seves obligacions en la 

gestió i aplicació de la subvenció. 
c) L’adequada i correcta justificació de la subvenció per part de beneficiaris. 
d) La realitat i la regularitat de les operacions que, d’acord amb la justificació 

presentada per beneficiaris, han estat finançades amb la subvenció. 
e) L’adequat i correcte finançament de les activitats subvencionades. 
f) L’existència de fets, circumstàncies o situacions no declarades a 

l’Administració per beneficiaris i que poguessin afectar al finançament de 
les activitats subvencionades, a l’adequada i correcta obtenció, utilització, 
gaudi o justificació de la subvenció, així com a la realitat i regularitat de 
les operacions amb ella finançades. 

 
A més, la base 82 de les d’execució del pressupost per 2018, estableix que el 
control financer de subvencions es complementarà amb un control de legalitat 
dels procediments administratius d’aprovació de la concessió. 
 
 
 
2.2.  Òrgan encarregat de realitzar el control financer de subvencions 
 
El control financer de subvencions s’efectua per la Intervenció General de 
conformitat amb el que disposen els articles 220 a 222 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals; el Títol III de la LGS; el Títol VI de la Llei 
General Pressupostària, i resta de normativa concordant. 
 
La Intervenció General, d’acord amb el PACF 2018, ha encarregat al Servei de 
Control Financer, que executi els requeriments d’informació que siguin 
necessaris per tal de dur a terme el corresponent control financer. 
 
Les facultats i deures del personal controlador així com el procediment per a 
l’exercici del control financer seran els previstos en els articles 47 a 50 LGS. 
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2.3. Abast del control financer de subvencions 
 
El control financer abastarà aquells subjectes beneficiaris de subvencions 
atorgades per la Diputació que siguin persones físiques o jurídiques sotmeses al 
dret privat (associacions, fundacions i altres ens perceptors), que contempla la 
mostra seleccionada del PACF 2018 respecte de l’exercici 2017. 
 
Els treballs s’efectuaran en base a la documentació que obra als arxius de la 
Corporació, així com per la documentació facilitada per l’entitat fiscalitzada en 
resposta al requeriment fet per la Intervenció en demanda de qualsevol 
antecedent que es consideri adient per a la realització del control. 
 
En concret, el control financer efectuat en el present informe comprèn: 
 

- D’una banda, treballs de comprovacions generals, que es realitzen 
sobre els comptes anuals de l’entitat. En aquest epígraf, entre d’altres, es  
comprova la correcta comptabilització de les subvencions percebudes, a 
efecte de conciliar la comptabilitat del beneficiari amb la comptabilitat de 
la Diputació. 
 

- I, d’una altra, treballs de comprovacions específiques, en què s’analitza 
l’expedient subvencionador. A major detall, els principals treballs 
efectuats en aquest epígraf han estat els següents: 

 
1) Verificar la presentació, en termini i forma, de la sol·licitud de 

subvenció i que l’entitat beneficiària hagi presentat la documentació 
requerida d’acord amb la normativa aplicable. 

2) Comprovar que la sol·licitud i la justificació de la subvenció, així com 
altra documentació presentada per l’entitat, consti signada pel seu 
representant legal o persona apoderada. 

3) Comprovar que s’ha acomplert l’obligació de donar difusió del suport 
rebut per la corporació. 

4) Comprovar que les despeses que justifiquen el cost de l’acció 
subvencionada siguin elegibles i vinculades a les actuacions 
subvencionades. 

5) Comprovar que la relació de les despeses inclogui només despeses 
efectivament realitzades dins del període en què s’executen les 
accions de les subvencions objecte de control. 

6) Comprovar que les despeses estiguin justificades mitjançant 
nòmines, factures (originals o còpia compulsada) o altres 
documents de valor probatori equivalent (originals o còpia 
compulsada). 

7) Verificar els pagaments de les despeses justificades. 
8) Comprovar la possible concurrència amb altres subvencions 

concedides per altres entitats públiques o privades per a la mateixa 



 

Informe de Control Financer 
Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes 4

activitat i que no impliqui un excés sobre el cost total de l’actuació 
subvencionada. 

9) Verificar que el pagament de la subvenció s’ha efectuat de 
conformitat amb la resolució de concessió i, així mateix, que el 
beneficiari estava al corrent de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 

10) Analitzar les possibles desviacions ocorregudes en el cost de 
l’activitat respecte l’import inicialment pressupostat per executar-la. 

 
El procediment seguit ha consistit, en primer lloc, en obtenir informació 
permanent de les dades dels arxius de l’expedient obrant en el Sistema Integrat 
de Gestió Corporativa (SIGC) i en el Sistema d’Informació Documental 
Corporatiu (VNIS), entre la qual destaquen: la resolució de concessió i la 
justificació econòmica de la subvenció. 
 
D’altra banda, s’ha requerit al servei gestor les dades relatives a la sol·licitud 
presentada, així com la resta de documentació justificativa de la subvenció. 
 
Així mateix, s’ha requerit a l’entitat beneficiària per a què aporti: els poders de 
representació; l’Escriptura de constitució; el model anual 190 d’IRPF i els 
trimestrals; així com justificants de pagament de tots els rebuts de nòmina 
incorporats en el comptes justificatiu i altres documents acreditatius. 
 
 
 
2.4.  Limitacions a l’abast 
 
El beneficiari ha facilitat a aquesta Intervenció l’accés a la documentació 
acreditativa i justificació de les operacions subvencionades, prestant la seva 
col·laboració en les actuacions de control. 
 
Durant les actuacions de control, no s’ha posat de manifest cap limitació a 
l’abast del treball. 
 
 
 
2.5.  Normativa aplicable 
 
La principal normativa aplicable per a la realització del control financer de 
subvencions és la següent: 
 

 Normativa estatal 
 

 Llei 38/2003, General de Subvencions, de 17 de novembre. 
 Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprovà el Reglament de la 

Llei General de Subvencions 
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 Reial  Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

 Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 

 
 Normativa de la Generalitat de Catalunya 

 
 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 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. 
 

 Normativa pròpia de la Diputació 
 

 Ordenança General de Subvencions de la Diputació (BOP número 
13, annex 1, de 15 de gener de 2009). 

 Circular número 19/09, que aprova les instruccions sobre 
procediments de gestió i justificació de subvencions. 

 Bases d’execució del Pressupost. 
 Refosa sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans 

competents de la Diputació, diferents del Ple. 
 Pla estratègic de subvencions de la Diputació. 

 
 
 
III. DESCRIPCIÓ DEL BENEFICIARI 
 
La Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes (Fundació, endavant), es va crear en 
l’exercici 2002 en col·laboració amb l’Associació Catalana de Municipis (ACM, 
endavant), la Universitat Autònoma de Barcelona, i l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya (EAPC, endavant). La Fundació té personalitat jurídica 
pròpia i es regeix per la legislació en matèria de fundacions de la Generalitat de 
Catalunya. El seu domicili social es troba ubicat al carrer València, 231, 6a 
planta de Barcelona. 
 
En la reunió del Patronat de la Fundació celebrada el dia 18 de desembre de 
2012 s’acordà la modificació dels estatuts per adaptar-los a allò establert a la 
Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
persones jurídiques, i per introduir-hi un seguit de canvis que en facilitin el 
funcionament. Un dels canvis introduïts va consistir en la modificació de l’article 
11, referent a la composició del Patronat, on es va establir que en serien 
membres nats les diputacions provisionals de Barcelona, Tarragona, Girona i 
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Lleida; l’EAPC; i el President/a de l’ACM, o un alcalde/ssa de Catalunya en qui 
delegui. 
 
Actualment, el patronat de la Fundació està format per la Diputació (o DIBA), de 
Girona, de Lleida i de Tarragona, l’EAPC, l’Instituto Nacional de Administración 
Pública, i rep el suport de l’ACM. 
 
D’acord amb l’article 3 dels seus Estatuts, la Fundació té com a objecte les 
següents finalitats: 
 

• La formació d’electes i del personal al servei de les administracions 
públiques. 

• La realització d’estudis i d’anàlisis de les qüestions d’interès pels electes 
locals. 

 
Són beneficiaris de la Fundació els electes i el personal al servei de les 
administracions públiques locals de Catalunya. 
 
La Fundació Aula d’Altes Estudis d’electes figura inscrita al Registre de 
Fundacions de la Generalitat de Catalunya des de l’1 d’octubre de 2002, amb el 
número d’inscripció 1696. 
 
Detall de la subvenció percebuda objecte de control 
 
D’acord amb el Decret d’atorgament de la subvenció de data 23 de desembre 
de 2016, el detall de la subvenció és tal com segueix:  
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Direcció de Serveis 
de Suport a la 

Coordinació General 

“Col·laborar en diverses 
activitats formatives 

destinades al món local i 
publicacions en matèria 

d’hisendes locals i gestió 
dels ens locals” 

Concessió 
Nominativa 2016/11439 130.000,00 

 
 
 
IV. COMPROVACIONS DE CONTROL FINANCER  
 
La Fundació ha posat a la nostra disposició tota la informació que li ha estat 
requerida per realitzar el nostre treball, amb l’abast establert en l’apartat 2.3 
d’Abast del control financer de subvencions. 
 
En aquest sentit, cal assenyalar, que s’han auditat els comptes anuals de la 
Fundació que comprenen el balanç abreujat a 31 de desembre de 2016, el 
compte de pèrdues i guanys abreujat, l’estat abreujat de canvis en el patrimoni 
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net abreujat, la liquidació del pressupost i la memòria abreujada corresponents a 
l’exercici anual finalitzat en aquesta data. 
 
Concretament, l’informe d’auditoria corresponent a l’exercici 2016, que ha estat 
emès en data 15 de maig de 2017, expressa una opinió favorable, sense 
excepcions. 
 
En data 31 de maig de 2016 es va emetre l’informe d’auditoria sobre els 
comptes anuals de l’exercici 2015 on s’expressa una opinió favorable, també 
sense excepcions.  
 
En tot cas, cal assenyalar que d’acord amb l’apartat a) de la nota 2 de Bases de 
presentació de la memòria, així com amb els estats financers presentats al 
protectorat de la Generalitat, els comptes anuals s’han presentat d’acord amb el 
model simplificat, encara que el terme emprat ha estat el de “abreujats”. En 
aquest sentit, d’acord amb l’apartat I de Normes d’elaboració dels comptes 
anuals del Decret 259/2008, de 23 de desembre (modificat pel Decret 125/2010, 
de 14 de setembre), la Fundació sí que acompleix dues de les circumstàncies 
descrites per ser considerada de dimensió reduïda i, per tant, aplicar el model 
simplificat. 
 
D’acord amb el Certificat del Secretari de la Fundació, el Patronat ha aprovat els 
comptes anuals de l’exercici 2016, juntament amb la liquidació del pressupost i 
l’informe d’auditoria, en data 20 de juny de 2017. La Fundació ha presentat els 
comptes anuals de l’exercici 2016 al Protectorat de la Generalitat de Catalunya 
amb data 4 de juliol de 2017. 
 
 
4.1. Balanç de situació i compte de pèrdues i guanys 
 
L’Entitat aplica el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions 
subjectes a la legislació mercantil vigent i el Decret 259/2008, de 23 de 
desembre (modificat pel Decret 125/2010, de 14 de setembre) pel qual s’aprova 
el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la 
legislació de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de presentar la imatge 
fidel del patrimoni, de la situació financera i del resultat de les seves operacions, 
segons els principis i pràctiques previstes en la normativa vigent. 
 

 Balanç de situació 
 
Per l’exercici 2016, es recullen les principals magnituds de l’entitat agrupades 
per masses patrimonials, que ens informen de l’estructura econòmica (actiu) i de 
l’estructura financera (passiu) de la Fundació (en euros): 
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 2016 2015 
 Actiu Passiu Actiu Passiu 
Actiu no corrent 118.126,09  133.210,24  
Actiu corrent 496.167,82  284.005,27  
Patrimoni Net  578.598,96  357.941,42 
Passiu corrent  35.694,95  59.274,09 
TOTAL 614.293,91 614.293,91 417.215,51 417.215,51 

 
 Compte de resultats 

 
Les principals magnituds del compte de resultats simplificat de la Fundació per 
l’exercici 2016 i 2015 són les següents (en euros): 
 
 

 2016 2015 
INGRESSOS A   
Vendes i prestacions de serveis - 2.000,00 
Ingressos rebuts caràcter periòdic 87.020,00 87.020,00 
Ingressos per patrocinis i col·laboracions 395.725,00 280.100,00 
Subvencions, donacions i altres ingressos 138.000,00 130.000,00 
Altres ingressos d’explotació 3,10 10.292,06 
Ingressos per patrocinis i col·laboracions   
DESPESES B   
Despeses de personal (-)142.973,35 (-)106.897,58 
Aprovisionaments - (-)20.361,71 
Altres despeses d’explotació (-)209.942,10 (-)258.217,98 
Amortització de l’immobilitzat (-)27.234,15 (-)2.230,38 
Resultat d’explotació C=A+B 240.598,50 121.704,41 
Ingressos financers 59,04 81,26 
Despeses financeres - - 
Resultat financer D 59,04 81,26 
Resultat abans d’impostos C+ D 240.657,54 121.785,67 
Resultat de l’exercici 240.657,54 121.785,67 

 
El resultat de l’exercici ha ascendit en el 2016 a 240.657,54 euros de benefici 
(121.785,67 euros en l’exercici 2015, també de benefici).
 
 
4.2. Conciliació de les transferències  
 
El detall dels ingressos de l’activitat que figuren en el compte de resultats, en el 
qual s’inclou els ingressos de patrocinadors i col·laboracions i les subvencions 
d’explotació rebudes en l’exercici 2016, és el següent (en €): 
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Quota Patronal Barcelona (DIBA) 50.000 130.000 180.000 
Quota Patronal Lleida 25.000 - 25.000 
Quota Patronal Girona 12.020 - 12.020 
ACM 300.000 - 300.000 
Altres ingressos 95.725 - 95.725 
EAPC - 8.000 8.000 
Total subvencions 482.745 138.000 620.745 

En relació a les aportacions de la Diputació, segons la comptabilitat d’aquesta, 
han estat de 180,0 milers d’euros en l’exercici 2016. La conciliació entre 
ambdues xifres és tal i com segueix (en €): 

Total aportacions de la Diputació per a l’exercici 2016   180.000 
(-)  Aportació per activitats formatives del 2015 registrada per la 

Fundació en el 2015, i reconeguda per la Diputació en el 2016. 
 (-)130.000 

(+)  Aportació per activitats formatives del 2016 registrada per la 

Fundació en el 2016, i reconeguda per la Diputació en el 2017. 
 130.000 

Total aportacions de la Diputació, segons la Fundació  180.000 
  

El saldo que la Fundació té pendent de cobrar amb la Diputació a 31 de 
desembre de 2016 ascendeix a 130,0 milers d’euros i correspon a l’aportació 
per a activitats formatives executades en l’exercici 2016. D’acord amb l’extracte 
comptable de la Diputació tant el reconeixement de l’obligació com el seu 
pagament s’han efectuat en l’exercici 2017, essent la data comptable de 
pagament el 10 de maig del 2017. 
 
 
V.  COMPROVACIONS ESPECÍFIQUES DE CONTROL FINANCER 
 
 
Expedient  2016/11439 

 
 

Objecte 
Col.laborar en diverses activitats formatives destinades al 
món local i publicacions en matèria d’hisendes locals i 
gestió dels ens locals 

Import subvenció 130.000,00 € 

Tipus d’expedient Subvenció  

Procediment Concessió Nominativa 

Centre gestor Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 

Aplicació pressupostària G/10500/91200/48910 
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La presidència de la Diputació, en data 23 de desembre de 2016, va dictar un 
decret (ref. Reg. 13786/16) pel qual s’aprovà l’atorgament de la subvenció per 
concessió directa nominativa a la Fundació aula d’Alts Estudis d’electes d’acord 
amb l’apartat a) de l’article 15.1 de l’Ordenança General de Subvencions.  
 
La despesa autoritzada i disposada a favor de la Fundació per a l’esmentada 
col·laboració en diverses activitats formatives, ascendeix a 130.000 €. 
 
Amb caràcter previ a l’anàlisi de l’expedient, es sintetitzen, a continuació, les 
principals magnituds econòmiques de la subvenció objecte de control, a fi efecte 
d’aclarir les tasques de control efectuades: 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura del cost de l’activitat 2016 
Import pressupostat 254.419,63 
Cost final de l’activitat 255.917,44 
Import justificat 130.000,00 
Import pagat 130.000,00 
Import pagat/cost final activitat 50,8% 
  
Desviació cost final activitat/pressupost 0,6% 

 
 
     
     
 
 
 
 
 
 
           

 
D’acord amb l’annex C del compte justificatiu de despesa es relaciona el detall 
d’altres ingressos o subvencions rebudes amb la mateixa finalitat els quals, 
juntament amb els de la Diputació, ascendeixen a 180.825 €. Assumim que la 
diferència fins al cost final de l’activitat, 255.917,44 €, pertany a recursos propis 
de l’Entitat i ascendeix a 75.092,44 €. 
 
 
 
 

Subvenció (€) TOTAL 
Import pressupostat 254.419,63 
Import sol·licitat 130.000,00 
Import concedit 130.000,00 
Import concedit/pressupost 51,1% 

Estructura de finançament final de l’activitat 2016 
Pressupost Definitiu 

Subvenció Diputació 130.000,00 130.000,00 
Escola Administracio Pública 10.000,00 8.000,00 
Diputació de Tarragona 15.000,00 15.000,00 
Recursos Propis 74.169,63 75.092,44 
Altres ingressos (matrícules) 25.250,00 27.825,00 

   

Total 254.419,63 255.917,44 
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a) Anàlisi de la Sol·licitud de subvenció 
 
Consta a l’expedient la Sol·licitud de subvenció per part de la Fundació, 
presentada en data 16 de novembre de 2016. Es constata que s’ha utilitzat el 
model normalitzat i que, a tenor del disposat en l’article 16 OGS, consten totes 
les dades que exigeix l’esmentat article. 
 
S’ha verificat que la Sol·licitud de subvenció consta signada pel Sr. Marc Pifarré 
i Estrada que, d’acord amb la documentació que consta a l’expedient (escriptura  
notarial sobre Renuncia de poder i poder general de data 27 de novembre de 
2012), té poders suficients per a representar a la Fundació en qualitat 
d’apoderat general. 
 
D’altra banda, s’ha comprovat que consta a l’expedient còpia del DNI de la 
persona que subscriu la sol·licitud de subvenció, còpia de la targeta 
d’identificació fiscal i Estatuts de l’entitat,  així com la seva inscripció al Registre 
d’associacions de la Generalitat de Catalunya, amb número d’inscripció  1696. 
 
En la memòria de l’activitat annexada a la Sol·licitud de subvenció, la Fundació 
presenta una memòria de l’activitat en la qual es destaca com a objectiu 
principal la promoció de formació contínua per a poder donar resposta a les 
necessitats socials actuals en el món local a través de polítiques públiques 
socials. 
 
En l’Annex 2 de la sol·licitud de subvenció, relatiu al pressupost previst per a 
l’activitat per a la qual es sol·licita la subvenció, es constata que es sol·licita un 
import de 130.000 € sobre un pressupost total de 254.419,63€.  
 
Les fonts d’ingressos i despeses previstes són les següents: 
 

Previsió d’ingressos Import (€) 
Subvenció Diputació 130.000,00 
Escola Administracio Pública 10.000,00 
Diputació de Tarragona 15.000,00 
Recursos Propis 74.169,63 
Altres ingressos (matrícules) 25.250,00 
  

Total ingressos previstos 254.419,63 
Previsió de despeses Import (€) 

Personal 66.337,76 
Docència Universitària, jornada i viatges 92.902,12 
Material publicitari 39.086,81 
Publicacions 38.461,25 
Lloguer de sala de formació i manteniment 14.447,89 
Disseny i correcció publicacions 889,42 
Dietes, allotjament Escola de Governs 2.294,38 
  

Total despeses previstes  254.419,63 
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b) Concessió de la subvenció 
 
En base a aquesta Sol·licitud, per instància de la Presidència de data 23 de 
desembre de 2016 s’aprova l’atorgament de la subvenció per concessió directa 
nominativa a la Fundació per un import de 130.000 € destinada a finançar la 
col·laboració en diverses activitats formatives destinades al món local i 
publicacions en matèria d’hisendes locals i gestió dels ens locals. 
 
S’entén acceptada la subvenció des del moment en què el beneficiari no ha 
manifestat expressament les seves objeccions en el termini d’un mes comptador 
des de la data de la notificació de la resolució. 
 
 
c) Justificació tècnica de l’activitat 
 
A la memòria de l’actuació inclosa en el compte justificatiu, l’entitat descriu les 
activitats realitzades i els resultats obtinguts: 
 

− Els Matinals Enric Prat de la Riba. Seminari d’actualització per a electes 
locals, IV edició (19 febrer 2016 al 16 desembre 2016). 

− Màster en Govern Local IV edició, 2n curs (setembre 2016 a juny 2017). 
− Escola de Governs Locals (11 i 12 de novembre de 2016). 
− Altres formacions 
− Publicacions: 

o Col·lecció sóc regidor i ara què? 
o Altres llibres com:  

 Les claus d’una campanya guanyadora 
 Campanyes electorals 
 Memòria de la Càtedra 
 Guia de xarxes socials 

 
En el compte justificatiu de despesa, en l’apartat de resultats obtinguts, es remet 
a l’annex 1: Memòria 2016. No obstant això, en el contingut de la mateixa, 
malgrat que es fa una descripció dels objectius del curs i el desenvolupament 
dels mateixos (butlletins publicitaris), no s’inclou cap apartat de resultats en el 
sentit de quantitat d’alumnes matriculats o publicacions venudes o donades, etc. 
 
Per tot plegat es considera que la Fundació ha executat aquelles activitats 
recollides en la sol·licitud de subvenció.  
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d) Difusió del suport de la Diputació 
 
D’acord amb el punt 4.c) del Decret de concessió directa nominativa, la 
Fundació queda obligada a fer constar la col·laboració de la Diputació en 
l’execució de l’activitat, en tota la documentació i publicitat generada pel projecte 
o activitat, en particular en els cartells, fulletons, anuncis i altres elements de 
propaganda utilitzats per donar-lo a conèixer. 
 
En la memòria del projecte que s’adjunta en el compte justificatiu de despesa 
s’incorporen els fulletons publicitaris dels cursos, en els quals s’ha verificat que 
incorporen el logotip de totes les entitats que hi participen, entre els quals hi ha 
el de la Diputació. 
 
e) Justificació econòmica de l’activitat 

 
e.1) Magnituds agregades de la justificació econòmica 
 
D’acord amb el punt 3 del Decret de concessió directa nominativa, el pagament 
de la subvenció es farà efectiu prèvia presentació del compte justificatiu, no més 
tard del 30 d’abril de 2017. 
 
En data 5 d’abril de 2017, i per tant dins del termini de justificació establert, 
l’Associació presenta la documentació justificativa de la subvenció. S’ha 
comprovat que la persona que la subscriu té poders suficients per presentar-la. 
 
De la documentació presentada es constata que l’entitat declara que el cost final 
de l’activitat ha ascendit a 255.917,44€ i relaciona despeses per un import de 
130.000€. Així mateix, declara que ha rebut altres ingressos d’altres 
administracions i de recursos propis per finançar la mateixa activitat per un 
import de 50.825€. 
 
En concret, les despeses relacionades en el compte justificatiu presentat són les 
que a continuació es detallen per conceptes: 
 
 

Concepte Import imputat (€) 

Cost jornades de formació 41.693,90 

Material publicitari, tramesa i difusió 21.537,33 

Publicacions 33.176,87 

Lloguer de sala de formació i manteniment 7.893,84 

Disseny i correcció publicacions 405,42 

Dietes i allotjament escola governs locals 1.469,84 

Coordinació i organització de la formació 23.822,80 
  

Total despeses per conceptes 130.000,00 
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e.2) Verificacions relatives a l’elegibilitat de les despeses imputades en la 
justificació de la subvenció 
 
Aquestes despeses es refereixen a activitats objecte de la subvenció, en tant 
que fan referència al material publicitari i de difusió, a les publicacions, al lloguer 
de la sala de formació, així com també a la coordinació o organització de la 
formació. En aquest sentit, s’efectuen les consideracions següents: 
 

 En relació a les despeses salarials imputades a la justificació de la 
subvenció: 
 

− D’acord amb el Decret d’atorgament de la subvenció, en l’apartat 
Tercer.1. s’estipula que l’ajut de la Diputació es podrà destinar en 
un 37% de l’import de la subvenció com a màxim, a atendre les 
despeses ordinàries (estructurals) de personal per a la coordinació 
i gestió del programa d’aquestes activitats formatives. En el detall 
de despeses per conceptes s’inclou el cost de la coordinació i 
organització de la formació per 23.822,80€, el qual equival al 
18,3% del total de la subvenció, acomplint-se la condició 
esmentada.  
 
No obstant això, l’Apoderat General de la Fundació, en data 31 de 
març de 2017, va emetre un Certificat informant que els costos de 
personal que havien presentat havia estat d’un 100% pels mesos 
especificats. En el Certificat s’inclou un detall del salari brut i la 
seguretat social a càrrec de l’empresa, desglossat per persona, la 
suma total del qual ascendeix a 21.146,46. 
 

− Les nòmines imputades corresponen a un tècnic en promoció 
econòmica i a un politòleg que formen de la plantilla laboral de la 
Fundació, d’acord amb model anual 190 d’IRPF. En aquest sentit, 
s’ha respectat l’establert a l’esmentat punt tercer en el qual 
quedaran incloses les despeses de personal que es dedica a la 
realització de l’activitat subvencionada.   

 
 En relació a les despeses de viatges fan referència als desplaçaments 

dels ponents en el marc de les sessions formatives. 
 

D’altra banda, les despeses indirectes imputades a la justificació (543,09 €) es 
corresponen amb les indicades en els ordres de despeses 1.16 a 1.19, 
constatant que no superen el límit màxim permès del 5% de les despeses 
directes correctament justificades 
 
Pel que fa referència a la imputació de l’IVA com a cost subvencionable, cal 
assenyalar que en el Certificat de la situació censal de l’Agència Tributària de 29 
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de gener de 2016, no consta en les obligacions periòdiques la presentació de 
l’IVA. S’ha verificat que en els imports dels justificants consignats en la relació 
de despesa adjunta s’ha inclòs l’Iva, perquè no se’l dedueixen. 
 
e.3) Verificacions relatives als comprovants de la despesa 
 
En aquest àmbit, s’han revisat les factures imputades com a justificació i s’ha 
confirmat la seva existència així com que són correctes i reuneixen els requisits 
establerts en el Reial Decret 1619/2012 pel que s’aprova el Reglament 
regulador de les obligacions de facturació. 
 
Així mateix, s’han revisat les nòmines imputades com a justificació, confirmant la 
seva existència així com que totes elles són correctes i contenen totes les dades 
consignades en el model oficial aprovat per Ordre Ministerial de 27 de desembre 
de 1994. 
 
D’altra banda, s’ha comprovat que el beneficiari disposa dels corresponents 
comprovants de pagament, així com que aquests s’han fet efectiu amb 
anterioritat a la finalització del termini de justificació, és a dir, abans del 30 
d’abril de 2017. 
 
 
f) Pagament de la subvenció 
 
En data 10 de maig de 2017, la Diputació va fer efectiu el pagament de la 
subvenció concedida per un import de 130.000€ en relació a les activitats 
formatives de la Fundació. 
 
A l’expedient del beneficiari no consten els Certificats de l’Agència Tributària ni 
el de Seguretat Social. Requerits els esmentats documents, l’Entitat ens els ha 
tramès i presenten data 8 d’abril de 2016, ambdós amb resultat positiu; i també 
data 7 de febrer de 2018, ambdós també amb resultat positiu. Des de Tresoreria 
també ens han facilitat el Certificat de l’Agència Tributària amb caràcter positiu i 
del dia 5 de maig de 2017. 
 
 
g) Finançament de les activitats subvencionades 
 
D’acord amb la documentació presentada per la Fundació, el cost final de 
l’activitat ha ascendit a 255.917,44 i s’ha finançat de la següent manera: 
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En tant que els ingressos totals rebuts per a finançar el projecte són equivalent, 
pràcticament, al cost total del mateix, es constata que l’entitat no s’ha 
sobrefinançat amb l’execució de l’activitat. 
 
 
h) Desviacions pressupostàries 
 
Finalment, en relació a possibles desviacions del cost de l’activitat respecte el 
pressupost presentat inicialment, es constata una desviació a l’alça de 1.497,81 
€. Xifra molt poc significativa i, per tant, no essent necessari que la Diputació 
redueixi la subvenció en el mateix percentatge d’acord amb el punt 3.2. de la 
Resolució de l’atorgament de la subvenció. 
 
 
VI. CONCLUSIONS  
 
Com a resultat del treball realitzat no s’han observat fets o circumstàncies que 
poguessin suposar incompliments de la normativa aplicable o de les condicions 
imposades. 
 

Estructura de finançament final de l’activitat 2016 (€) 
Subvenció Diputació 130.000,00 
Escola Administracio Pública 8.000,00 
Diputació de Tarragona 15.000,00 
Recursos Propis 75.092,44 
Altres ingressos (matrícules) 27.825,00 

  

Total 255.917,44 

Laura Pallàs 

Bosch          

Tècnic Superior

Signat digitalment 

per Laura Pallàs Bosch 

Tècnic Superior 

Data: 2018.11.29 

13:08:58 +01'00'
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INFORME  
DE CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 

 
Associació per a la gestió del programa Leader Ripollès Ges Bisaura 
G-55011100 
 

 
I. INTRODUCCIÓ  
 
Aquest control financer de subvencions es realitza d’acord amb allò establert en 
el Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Aquest control completa i amplia l’abast de les previsions establertes en l’article 
219.3 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), el 
qual preveu un control posterior ple de legalitat en el supòsit que s’hagi establert 
una funció interventora d’extrems essencials, com és el cas de la Diputació de 
Barcelona (Diputació, d’ara endavant). 
 
En aquest sentit, l’article 44 i següents de la Llei General de Subvencions 
defineixen els objectius del control financer i les línies bàsiques del procediment 
i els efectes dels seus informes. 
 
En l’àmbit de la Diputació, la base 68 d’execució del pressupost per enguany 
preveu que el control intern s’efectuarà d’acord amb l’establert a les Instruccions 
sobre procediments de control de la Diputació i el Pla Anual de Control Financer 
2018 (PACF 2018, d’ara endavant). 
 
Així mateix, la base 82 reitera que el control financer de subvencions s’exercirà 
amb l’abast que es determini en el PACF 2018, respecte dels beneficiaris de 
subvencions atorgades amb càrrec als pressupostos de la Diputació i d’acord 
amb els procediments previstos a les Instruccions sobre procediments de 
control de la Diputació. 
 
Els articles 84 i següents de les instruccions de control regulen el marc 
d’actuació general i procedimental del control financer, tot remetent al PACF 
2018 pel què fa a la determinació de l’abast periòdic d’aquest control. 
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II. OBJECTIU I ABAST DEL CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 
 
2.1. Objectiu del control financer de subvencions 
 
Els objectius generals del control financer realitzat sobre les subvencions 
objecte d’anàlisi, d’acord amb el que disposa l’article 44 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions (LGS, en endavant), són els 
següents: 
 

a) L’adequada i correcta obtenció de la subvenció per part del beneficiari. 
b) El compliment per part de beneficiaris de les seves obligacions en la 

gestió i aplicació de la subvenció. 
c) L’adequada i correcta justificació de la subvenció per part de beneficiaris. 
d) La realitat i la regularitat de les operacions que, d’acord amb la justificació 

presentada per beneficiaris, han estat finançades amb la subvenció. 
e) L’adequat i correcte finançament de les activitats subvencionades. 
f) L’existència de fets, circumstàncies o situacions no declarades a 

l’Administració per beneficiaris i que poguessin afectar al finançament de 
les activitats subvencionades, a l’adequada i correcta obtenció, utilització, 
gaudi o justificació de la subvenció, així com a la realitat i regularitat de 
les operacions amb ella finançades. 

 
A més, la base 82 de les d’execució del pressupost per 2018, estableix que el 
control financer de subvencions es complementarà amb un control de legalitat 
dels procediments administratius d’aprovació de la concessió. 
 
 
 
2.2.  Òrgan encarregat de realitzar el control financer de subvencions 
 
El control financer de subvencions s’efectua per la Intervenció General de 
conformitat amb el que disposen els articles 220 a 222 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals; el Títol III de la LGS; el Títol VI de la Llei 
General Pressupostària, i resta de normativa concordant. 
 
La Intervenció General, d’acord amb el PACF 2018, ha encarregat al Servei de 
Control Financer, que executi els requeriments d’informació que siguin 
necessaris per tal de dur a terme el corresponent control financer. 
 
Les facultats i deures del personal controlador així com el procediment per a 
l’exercici del control financer seran els previstos en els articles 47 a 50 LGS. 
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2.3. Abast del control financer de subvencions 
 
El control financer abastarà aquells subjectes beneficiaris de subvencions 
atorgades per la Diputació que siguin persones físiques o jurídiques sotmeses al 
dret privat (associacions, fundacions i altres ens perceptors), que contempla la 
mostra seleccionada del Pla Anual de Control financer per l’any 2018 respecte 
de l’exercici 2017. 
 
Els treballs s’efectuaran en base a la documentació que obra als arxius de la 
Corporació, així com per la documentació facilitada per l’entitat fiscalitzada en 
resposta al requeriment fet per la Intervenció en demanda de qualsevol 
antecedent que es consideri adient per a la realització del control. 
 
En concret, el control financer efectuat en el present informe comprèn: 
 

- D’una banda, treballs de comprovacions generals, que es realitzen 
sobre els comptes anuals de l’entitat. En aquest epígraf, entre d’altres, es  
comprova la correcta comptabilització de les subvencions percebudes, a 
efecte de conciliar la comptabilitat del beneficiari amb la comptabilitat de 
la Diputació. 
 

- I, d’una altra, treballs de comprovacions específiques, en què s’analitza 
l’expedient subvencionador. A major detall, els principals treballs 
efectuats en aquest epígraf han estat els següents: 

 
1) Verificar la presentació, en termini i forma, de la sol·licitud de 

subvenció i que l’entitat beneficiària hagi presentat la documentació 
requerida d’acord amb la normativa aplicable. 

2) Comprovar que la sol·licitud i la justificació de la subvenció, així com 
altra documentació presentada per l’entitat, consti signada pel seu 
representant legal o persona apoderada. 

3) Comprovar que s’ha acomplert l’obligació de donar difusió del suport 
rebut per la corporació. 

4) Comprovar que les despeses que justifiquen el cost de l’acció 
subvencionada siguin elegibles i vinculades a les actuacions 
subvencionades. 

5) Comprovar que la relació de les despeses inclogui només despeses 
efectivament realitzades dins del període en què s’executen les 
accions de les subvencions objecte de control. 

6) Comprovar que les despeses estiguin justificades mitjançant 
nòmines, factures (originals o còpia compulsada) o altres 
documents de valor probatori equivalent (originals o còpia 
compulsada). 

7) Verificar els pagaments de les despeses justificades. 
8) Comprovar la possible concurrència amb altres subvencions 

concedides per altres entitats públiques o privades per a la mateixa 
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activitat i que no impliqui un excés sobre el cost total de l’actuació 
subvencionada. 

9) Verificar que el pagament de la subvenció s’ha efectuat de 
conformitat amb la resolució de concessió i, així mateix, que el 
beneficiari estava al corrent de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 

10) Analitzar les possibles desviacions ocorregudes en el cost de 
l’activitat respecte l’import inicialment pressupostat per executar-la. 

 
 
El procediment seguit ha consistit, en primer lloc, en obtenir informació 
permanent de les dades dels arxius de l’expedient obrant en el Sistema Integrat 
de Gestió Corporativa (SIGC) i en el Sistema d’Informació Documental 
Corporatiu (VNIS), entre la qual destaquen: la resolució de concessió i la 
justificació econòmica de la subvenció. 
 
D’altra banda, s’ha requerit al servei gestor les dades relatives a la sol·licitud 
presentada, així com la resta de documentació justificativa de la subvenció. 
 
Així mateix, s’ha requerit a l’entitat beneficiària per a què aporti: els poders de 
representació; l’Escriptura de constitució; els Estatuts; la Inscripció registral; 
factures i pagament de les mateixes de l’ordre de pagament 1-51; el model 
anual 390 d’IVA i els trimestrals de l’exercici 2016; i els comptes anuals de 
l’exercici 2016. 
 
 
 
2.4.  Limitacions a l’abast 
 
El beneficiari ha facilitat a aquesta Intervenció l’accés a la documentació 
acreditativa i justificació de les operacions subvencionades, prestant la seva 
col·laboració en les actuacions de control. 
 
Durant les actuacions de control, no s’ha posat de manifest cap limitació a 
l’abast del treball. 
 
 
 
2.5.  Normativa aplicable 
 
La principal normativa aplicable per a la realització del control financer de 
subvencions és la següent: 
 

 Normativa estatal 
 

 Llei 38/2003, General de Subvencions, de 17 de novembre. 
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 Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprovà el Reglament de la 
Llei General de Subvencions 

 Reial  Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

 Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 

 
 Normativa de la Generalitat de Catalunya 

 
 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 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. 
 

 Normativa pròpia de la Diputació 
 

 Ordenança General de Subvencions de la Diputació (BOP número 
13, annex 1, de 15 de gener de 2009). 

 Circular número 19/09, que aprova les instruccions sobre 
procediments de gestió i justificació de subvencions. 

 Bases d’execució del Pressupost. 
 Refosa sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans 

competents de la Diputació, diferents del Ple. 
 Pla estratègic de subvencions de la Diputació. 

 
 
 
III. DESCRIPCIÓ DEL BENEFICIARI 
 
L’Associació per a la gestió del programa Leader Ripollès Ges Bisaura (en 
endavant l’Associació) és una entitat sense ànim de lucre, reconeguda com a 
Grup d’Acció Local (GAL) pel Departament d’agricultura, ramaderia, pesca, 
alimentació i medi natural de la Generalitat de Catalunya, que gaudeix de 
personalitat jurídica i capacitat d’actuar plenes per al compliment de les seves 
finalitats. 
 
La finalitat principal de l’Associació és la de mantenir i/o incrementar la població 
del Ripollès, de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, treballant per fomentar noves 
activitats que permetin diversificar i complementar l’activitat econòmica, 
incrementar el nivell de rendes de la població i contribuir a la creació de llocs de 
treball tot aprofitant els recursos i el potencial endogen del propi territori per tal 
que reverteixi en una millora de la qualitat de vida de tots els que hi viuen. 
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L’Associació figura inscrita al Registre d’associacions de la Generalitat de 
Catalunya des del 28 de novembre de 2008, amb el número d’inscripció 38066 - 
J / 2. 
 
Detall de la subvenció percebuda objecte de control 
 
 
D’acord amb el Decret d’atorgament de la subvenció de data 14 de setembre de 
2016, el detall de la subvenció és tal com segueix:  
 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Direcció de Serveis 
de Suport a la 

Coordinació General 

“Gestió del programa 
Leader Ripollès Ges 

Bisaura per donar suport 
a diverses activitats de 
promoció del producte 

local en la part 
corresponent al territori de 
la província de Barcelona” 

Concessió 
Nominativa 2016/7748 10.000,00 

 
 
 
IV. COMPROVACIONS DE CONTROL FINANCER  
 
L’Associació ha posat a la nostra disposició tota la informació que li ha estat 
requerida per realitzar el nostre treball, amb l’abast establert en l’apartat 2.3 
d’Abast del control financer de subvencions. 
 
En aquest sentit, cal assenyalar, que s’han auditat els comptes anuals de la 
l’Associació que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2016, el compte de 
pèrdues i guanys i la memòria corresponents a l’exercici anual finalitzat en 
aquesta data. 
 
L’informe d’auditoria corresponent a l’exercici 2016, emès per Seiquer Auditores 
y Consultores, S.L.P., en data 26 de juliol de 2017, expressa una opinió 
favorable, sense excepcions. 
 
4.1. Balanç de situació i compte de pèrdues i guanys 
 
Els estats adjunts en els comptes anuals dels exercicis 2017 i 2016 són els 
resumits a continuació. En la seva elaboració l’Associació aplica el Pla de 
comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació 
mercantil vigent i el Decret 259/2008, de 23 de desembre (modificat pel Decret 
125/2010, de 14 de setembre) pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les 
fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de 
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Catalunya, amb la finalitat de presentar la imatge fidel del patrimoni, de la 
situació financera i del resultat de les seves operacions, segons els principis i 
pràctiques previstes en la normativa vigent. 
 

 Balanç de situació 
 
 
Pels exercicis 2016 i 2015, es recullen les principals magnituds de l’entitat 
agrupades per masses patrimonials, que ens informen de l’estructura 
econòmica (actiu) i de l’estructura financera (passiu) de la Fundació (en euros): 
 

 2016 2015 
 Actiu Passiu Actiu Passiu 
Actiu no corrent 60.961,80  58.297,92  
Actiu corrent 226.231,55  178.002,79  
Patrimoni Net  155.457,11  139.563,38 
Passiu corrent  131.736,24  96.737,33 
TOTAL 287.193,35 287.193,35 236.300,71 236.300,71 

 
 Compte de resultats 

 
Les principals magnituds del compte de resultats de l’Entitat pels exercicis 2017 
i 2016 són les següents (en euros): 
 

 2016 2015 
INGRESSOS A  
Vendes i prestacions de serveis 14.744,60 23.277,34 
Ingressos de promocions, patrocinadors i 
col.laboracions 15.615,00 8.568,24 

Subvencions, donacions i altres ingressos 323.940,76 174.768,47 
Subvencions, donacions traspassats a resultats 7.765,77 2.973,36 
Altres ingressos  - 120,00 
Altres resultats 1.866,74 (-)0,98 
DESPESES B  
Despeses de personal (-)162.383,85 (-)88.305,00 
Aprovisionaments   
Altres despeses d’explotació (-)188.465,12 (-)111.952,74 
Amortització de l’immobilitzat (-)7.816,31 (-)3.066,31 
Resultat d’explotació C=A+B 5.267,59 6.382,38 
Ingressos financers - - 
Despeses financeres (-)2.172,22 (-)3.264,28 
Resultat financer D (-)2.172,22 (-)3.264,28 
Resultat abans d’impostos C+ D (-)585,95 (-)307,51 
Resultat de l’exercici 2.509,42 2.810,59 

 
 
El resultat de l’exercici 2016 ascendeix a 2.509,42 €, essent molt similar a 
l’obtingut en l’exercici 2015 (2.810,59 €).  
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4.2. Conciliació de les transferències  
 
L’Associació, segons els comptes anuals de l’exercici 2016, ha ingressat per 
subvencions un total de 323.940,76 € segons el detall següent (veure nota 14.1 i 
14.2 de la memòria del esmentats comptes): 
 

Subvencions, donacions i llegats a l’explotació 2016 % 

Generalitat (Dpt. Agricultura, Ramaderia i Pesca)  190.005,87 

DARP (despeses de funcionament 2015-16) 85.009,35 

DARP (despeses de funcionament 2016-17) 17.803,22 

Generalitat (Programa desenvolupament rural) 17.702,32 

Diputació 10.000,00 

Consorci 3.000,00 

Seguretat Social (bonificació formació contínua) 420,00 
   

Total subvencions incorporades al resultat 323.940,76 100% 

 
 
Els ingressos per transferències procedents de la Diputació, per import de 10,0 
milers d’€ són coincidents amb les transferències que es reconeixen en la 
comptabilitat de la mateixa en el moment de la seva liquidació, el 22 de juny de 
2017. En aquest sentit, cal assenyalar que hi ha un decalatge interanual entre el 
registre comptable per part de l’Associació, en l’exercici que s’executa el 
projecte (2016), i el reconeixement de l’obligació per part de la Diputació, en el 
moment de la seva liquidació (2017).  
 
 
 
V.  COMPROVACIONS ESPECÍFIQUES DE CONTROL FINANCER 
 
 
Expedient  2016/7748 

 
 

Objecte 

Gestió del programa Leader Ripollès Ges Bisaura per donar 
suport a diverses activitats de promoció del producte local 
en la part corresponent al territori de la província de 
Barcelona. 

Import subvenció 10.000€ 

Tipus d’expedient Subvenció  

Procediment Concessió Nominativa 

Centre gestor Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 

Aplicació pressupostària G/10500/43900/48908 
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La Presidència de la Diputació, en data 14 de setembre de 2016, va dictar un 
decret (ref. Reg. 8688/16) pel qual s’aprovà l’atorgament de la subvenció 
nominativa a l’Associació per a la gestió del programa Leader Ripollès Ges 
Bisaura d’acord amb l’apartat a) de l’article 15.1 de l’Ordenança General de 
Subvencions.  
 
La despesa autoritzada i disposada a favor de l’Associació per a la promoció del 
producte local en la part corresponent al territori de la província de Barcelona., 
ascendeix a 10.000 €. 
 
Amb caràcter previ a l’anàlisi de l’expedient, es sintetitzen, a continuació, les 
principals magnituds econòmiques de la subvenció objecte de control, a fi efecte 
d’aclarir les tasques de control efectuades: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
a) Anàlisi de la Sol·licitud de subvenció 
 
Consta a l’expedient la Sol·licitud de subvenció per part de l’Associació, 
presentada en data 5 de juliol de 2016. Es constata que s’ha utilitzat el model 
normalitzat i que, a tenor del disposat en l’article 16 OGS, consten totes les 
dades que exigeix l’esmentat article. 

Subvenció  (€) 
Import pressupostat 20.200,00 
Import sol·licitat 10.000,00 
Import concedit 10.000,00 
Import concedit/pressupost 49,5% 

Estructura del cost de l’activitat (€) 
Pressupost inicial de l’activitat 20.200,00 
Cost final de l’activitat 20.071,61 
Import justificat 10.071,61 
Import pagat 10.000,00 
Import pagat/cost activitat 49,5% 
  
Desviació pressupost/cost -0,64% 

Estructura de finançament final de l’activitat 2016 
Pressupost Definitiu 

Subvenció Diputació 10.000,00 10.000,00 
Administracions Públiques 9.700,00 10.000,00 
Recursos propis 500,00 71,61 

   

Total 20.200,00 20.071,61 
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S’ha verificat que la Sol·licitud de subvenció consta signada pel Sr. Miquel 
Rovira Comas i que, d’acord amb la documentació que consta a l’expedient 
(Certificat del Secretari de l’Entitat), té poders suficients per a representar a 
l’Associació en qualitat de Secretari. 
 
D’altra banda, s’ha comprovat que consta a l’expedient còpia del DNI de la 
persona que subscriu la sol·licitud de subvenció, còpia de la targeta 
d’identificació fiscal i Estatuts de l’entitat,  així com la seva inscripció al Registre 
d’associacions de la Generalitat de Catalunya, amb número d’inscripció  38066 - 
J / 2. 
 
En la memòria de l’activitat annexada a la Sol·licitud de subvenció, l’Associació 
presenta una memòria sobre necessitat de promocionar una nova cultura 
d’alimentació sana, de qualitat i de proximitat i al mateix temps donar suport al 
sector agrari, comercial i turístic del territori. 
 
En l’Annex 2 de la sol·licitud de subvenció, relatiu al pressupost previst per a 
l’activitat per a la qual es sol·licita la subvenció, es constata que es sol·licita un 
import de 10.000€ sobre un pressupost total de 20.200€.  
 
Les fonts d’ingressos i despeses previstes són les següents: 
 
 

Previsió d’ingressos Import (€) 
Subvenció Diputació Barcelona 10.000,00 
Subvencions altres Administracions públiques 9.700,00 
Recursos propis 500,00 
  

Total ingressos previstos 20.200,00 
 

Previsió de despeses Import (€) 
Material 9.700,00 
Contractació externa 4.500,00 
Altres (assistència a fires) 6.000,00 
  

Total despeses previstes  20.200,00 
 
 
En la previsió d’ingressos 2017 s’assenyala que l’Associació rebrà subvencions 
d’altres administracions públiques per un import de 9.700€. No obstant això, en 
el Compte justificatiu de despesa de l’esmentat exercici, en l’annex C, es declara 
que s’ha ingressat de la Generalitat de Catalunya una xifra de 10.000€. 

 
b) Concessió de la subvenció 
 
En base a aquesta Sol·licitud, per instància de la Presidència de data 14 de 
setembre de 2016 s’aprova l’atorgament de la subvenció nominativa a 
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l’Associació per un import de 10.000 € destinada a la promoció del producte 
local en la part corresponent al territori de la província de Barcelona. 
 
S’entén acceptada la subvenció des del moment en què el beneficiari no ha 
manifestat expressament les seves objeccions en el termini d’un mes comptador 
des de la data de la notificació de la resolució d’acord amb el punt 3r del Decret 
de concessió directa nominativa. 
 
 
c) Justificació tècnica de l’activitat 
 
A la memòria de l’actuació inclosa en el compte justificatiu, l’entitat descriu les 
activitats realitzades i els resultats obtinguts, en relació a les següents accions: 
 

− Promoció i difusió de la food-truck, amb una imatge gràfica unificada de 
promoció els productes agroalimentaris del Ripollès, la Vall del Ges, Orís 
i el Bisaura (2 reunions i 11 agents implicats en el disseny). 

− Participació en fires i mercats, promoció del producte local i del qualitat a 
7 esdeveniments/fires agroramaderes i/o alimentàries del territori (320 
menus gratuïts, 223 menús, 300 tastets, 7 fires). 

− Promoció i difusió de producte de proximitat, fulletó divulgatiu sobre 
alimentació sala i de proximitat(900 fulletons editats i distribuïts). 

− Concurs de receptes de cuina de muntanya i edició d’un receptari, 
valorització de la cunia de muntanya a 500 alumnes, pares i mares (110 
receptes). 

− Acompanyament personalitzat en gestió econòmica pel sector 
agroalimentari, formació personalitzada en anàlisi de costos a 3 
empreses del sector agroalimentari del territori (12 visites 
d’assessorament). 

− Jornada en gestió ambiental per al sector agroalimentari, jornada 
enfocada en la millora de la gestió ambiental, pel sector agroalimentari 
(23 assistents). 

 
Per tot plegat es considera que l’Associació ha executat aquelles activitats 
recollides en la sol·licitud de subvenció.  
 
 
d) Difusió del suport de la Diputació 
 
D’acord amb el punt 4t.c) del Decret de concessió directa nominativa, 
l’Associació queda obligada a fer constar la col·laboració de la Diputació en 
l’execució de l’activitat, en tota la documentació i publicitat generada pel projecte 
o activitat, en particular en els cartells, fulletons, anuncis i altres elements de 
propaganda utilitzats per donar-lo a conèixer. 
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En el Compte justificatiu, en l’apartat 3 de descripció de les activitats, s’adjunta 
tant la imatge de la food-truck “la tartana”; el fulletó de “proposta de menú...” i 
“principals valors nutricionals...”; el receptari de cuina; i el programa de la 
jornada sobre el canvi climàtic, amb el logotip de la Diputació, entre d’altres. 
 
 
e) Justificació econòmica de l’activitat 

 
e.1) Magnituds agregades de la justificació econòmica 
 
D’acord amb el punt 2n del Decret de concessió directa nominativa, el pagament 
de la subvenció es farà efectiu prèvia presentació del compte justificatiu, no més 
tard del 31 de març de 2017. 
 
En data 31 de març de 2017, i per tant dins del termini de justificació establert, 
l’Associació presenta la documentació justificativa de la subvenció. S’ha 
comprovat que la persona que la subscriu té poders suficients per presentar-la. 
 
De la documentació presentada es constata que l’entitat declara que el cost final 
de l’activitat ha ascendit a 20.071,61 € i relaciona despeses per un import de 
10.000€. Així mateix, declara que ha rebut altres ingressos d’altres 
administracions per finançar la mateixa activitat per un import de 10.000 €. 
 
En concret, les despeses relacionades en el compte justificatiu presentat són les 
que a continuació es detallen: 
 

Concepte Import imputat (€) 

Participació en fires i mercats 5.940,77 

Acompanyament personalitzat gestió econòmica 3.000,00 

Jornada en gestió ambiental per al sector 
agroalimentari 1.130,83 
  

Total despeses justificades 10.071,61 

 
 
e.2) Verificacions relatives a l’elegibilitat de les despeses imputades en la 
justificació de la subvenció 
 
Aquestes despeses es refereixen a diverses actuacions objecte de la subvenció, 
en tant que fan referència a la promoció i participació en fires i mercats dels 
productes locals de la província de Barcelona. En aquest sentit, s’efectuen les 
consideracions següents: 
 
En la Sol·licitud de la subvenció no s’incorpora cap despesa del personal 
ordinari de l’Associació, ni tampoc dietes ni desplaçaments. 
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No s’ha detectat despeses indirectes imputades a la justificació donant 
compliment  al fet que no superen el límit màxim permès del 5% de les 
despeses directes correctament justificades. 
 
S’ha comprovat que aquestes despeses han estat executades en el període 
previst en el Decret de concessió directa nominativa, que és a la finalització de 
l’activitat. 
 
Finalment, s’ha comprovat que en el compte justificatiu de despesa que es va 
presentar el 31 de març de 2017 d’import 10.071,61 € es va incloure una relació 
de factures amb  inclòs l’IVA deduïble. Per una altra banda, en la declaració 
anual de l’IVA de l’exercici 2016 s’ha observat que presenta un IVA deduïble de 
41.363,17 € de quota (BI de 6.650,50 €€). Demanades les oportunes 
explicacions, l’Associació respon que “l’Associació està exempta d’IVA 
parcialment” i que únicament liquiden l’IVA d’aquelles factures que emeten i 
reben que no estan subjecte a justificar-se en les subvencions sol·licitades. 
 
e.3) Verificacions relatives als comprovants de la despesa 
 
En aquest àmbit, s’han revisat les factures imputades com a justificació i s’ha 
confirmat la seva existència així com que són correctes i reuneixen els requisits 
establerts en el Reial Decret 1619/2012 pel que s’aprova el Reglament 
regulador de les obligacions de facturació. 
 
Així mateix, s’han revisat les nòmines imputades com a justificació, confirmant la 
seva existència així com que totes elles són correctes i contenen totes les dades 
consignades en el model oficial aprovat per Ordre Ministerial de 27 de desembre 
de 1994. 
 
D’altra banda, s’ha comprovat que el beneficiari disposa dels corresponents 
comprovants de pagament, així com que aquests s’han fet efectiu amb 
anterioritat a la finalització del termini de justificació, és a dir, abans del 31 de 
març de 2017. 
 
 
f) Pagament de la subvenció 
 
En data 22 de juny de 2017, la Diputació va fer efectiu el pagament de la 
subvenció concedida per un import de 10.000€ en relació a la gestió del 
programa Leader promoció del producte local en territori provincial. 
 
S’ha sol·licitat a Tresoreria els Certificats positius emesos per l’Agència 
Tributària i per la Tresoreria General de la Seguretat Social, essent positius i de 
data 20 de juny de 2017, ambdós inclosos.  
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g) Finançament de les activitats subvencionades 
 
D’acord amb la documentació presentada per l’Associació, el cost final de 
l’activitat ha ascendit a 20.071,61 i s’ha finançat de la següent manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En tant que els ingressos totals rebuts per a finançar el projecte són equivalent, 
pràcticament, al cost total del mateix, es constata que l’entitat no s’ha 
sobrefinançat amb l’execució de l’activitat. 
 
h) Desviacions pressupostàries 
 
Finalment, en relació a possibles desviacions del cost de l’activitat respecte el 
pressupost presentat inicialment, es constata una desviació a la baixa de de 
128,39 €. Xifra molt poc significativa i, per tant, no essent necessari que la 
Diputació redueixi la subvenció en el mateix percentatge d’acord amb el punt 
3.2. de la Resolució de l’atorgament de la subvenció. 
 
 
VI. CONCLUSIONS  
 
Com a resultat del treball realitzat no s’han observat fets o circumstàncies que 
poguessin suposar incompliments de la normativa aplicable o de les condicions 
imposades a l’Associació. 
 
El resultat de l’anàlisi efectuada en base a les proves realitzades ha estat 
satisfactori i no se’n desprenen incidències. 
 
 
 
 
                 

Estructura de finançament final de l’activitat 2016 (€) 
Subvenció Diputació 10.000,00 
Generalitat 10.000,00 
Recursos propis 71,61 

  

Total 20.071,61 

Laura Pallàs 

Bosch          

Tècnic 

Superior

Signat digitalment 

per Laura Pallàs 

Bosch          Tècnic 

Superior 

Data: 2018.11.29 

13:05:35 +01'00'
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INFORME  
DE CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 

 
Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya 
G-60652658 
 

 
I. INTRODUCCIÓ  
 
Aquest control financer de subvencions es realitza d’acord amb allò establert en 
el Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Aquest control completa i amplia l’abast de les previsions establertes en l’article 
219.3 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), el 
qual preveu un control posterior ple de legalitat en el supòsit que s’hagi establert 
una funció interventora d’extrems essencials, com és el cas de la Diputació de 
Barcelona (Diputació, d’ara endavant). 
 
En aquest sentit, l’article 44 i següents de la Llei General de Subvencions 
defineixen els objectius del control financer i les línies bàsiques del procediment 
i els efectes dels seus informes. 
 
En l’àmbit de la Diputació, la base 68 d’execució del pressupost per enguany 
preveu que el control intern s’efectuarà d’acord amb l’establert a les Instruccions 
sobre procediments de control de la Diputació i el Pla Anual de Control Financer 
2018 (PACF 2018, d’ara endavant). 
 
Així mateix, la base 82 reitera que el control financer de subvencions s’exercirà 
amb l’abast que es determini en el PACF 2018, respecte dels beneficiaris de 
subvencions atorgades amb càrrec als pressupostos de la Diputació i d’acord 
amb els procediments previstos a les Instruccions sobre procediments de 
control de la Diputació. 
 
Els articles 84 i següents de les instruccions de control regulen el marc 
d’actuació general i procedimental del control financer, tot remetent al PACF 
2018 pel què fa a la determinació de l’abast periòdic d’aquest control. 
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II. OBJECTIU I ABAST DEL CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 
 
2.1. Objectiu del control financer de subvencions 
 
Els objectius generals del control financer realitzat sobre les subvencions 
objecte d’anàlisi, d’acord amb el que disposa l’article 44 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions (LGS, en endavant), són els 
següents: 
 

a) L’adequada i correcta obtenció de la subvenció per part del beneficiari. 
b) El compliment per part de beneficiaris de les seves obligacions en la 

gestió i aplicació de la subvenció. 
c) L’adequada i correcta justificació de la subvenció per part de beneficiaris. 
d) La realitat i la regularitat de les operacions que, d’acord amb la justificació 

presentada per beneficiaris, han estat finançades amb la subvenció. 
e) L’adequat i correcte finançament de les activitats subvencionades. 
f) L’existència de fets, circumstàncies o situacions no declarades a 

l’Administració per beneficiaris i que poguessin afectar al finançament de 
les activitats subvencionades, a l’adequada i correcta obtenció, utilització, 
gaudi o justificació de la subvenció, així com a la realitat i regularitat de 
les operacions amb ella finançades. 

 
A més, la base 82 de les d’execució del pressupost per 2018, estableix que el 
control financer de subvencions es complementarà amb un control de legalitat 
dels procediments administratius d’aprovació de la concessió. 
 
 
 
2.2.  Òrgan encarregat de realitzar el control financer de subvencions 
 
El control financer de subvencions s’efectua per la Intervenció General de 
conformitat amb el que disposen els articles 220 a 222 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals; el Títol III de la LGS; el Títol VI de la Llei 
General Pressupostària, i resta de normativa concordant. 
 
La Intervenció General, d’acord amb el PACF 2018, ha encarregat al Servei de 
Control Financer, que executi els requeriments d’informació que siguin 
necessaris per tal de dur a terme el corresponent control financer. 
 
Les facultats i deures del personal controlador així com el procediment per a 
l’exercici del control financer seran els previstos en els articles 47 a 50 LGS. 
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2.3. Abast del control financer de subvencions 
 
El control financer abastarà aquells subjectes beneficiaris de subvencions 
atorgades per la Diputació que siguin persones físiques o jurídiques sotmeses al 
dret privat (associacions, fundacions i altres ens perceptors), que contempla la 
mostra seleccionada del PACF 2018 respecte de l’exercici 2017. 
 
Els treballs s’efectuaran en base a la documentació que obra als arxius de la 
Corporació, així com per la documentació facilitada per l’entitat fiscalitzada en 
resposta al requeriment fet per la Intervenció en demanda de qualsevol 
antecedent que es consideri adient per a la realització del control. 
 
En concret, el control financer efectuat en el present informe comprèn: 
 

- D’una banda, treballs de comprovacions generals, que es realitzen 
sobre els comptes anuals de l’entitat. En aquest epígraf, entre d’altres, es  
comprova la correcta comptabilització de les subvencions percebudes, a 
efecte de conciliar la comptabilitat del beneficiari amb la comptabilitat de 
la Diputació. 
 

- I, d’una altra, treballs de comprovacions específiques, en què s’analitza 
l’expedient subvencionador. A major detall, els principals treballs 
efectuats en aquest epígraf han estat els següents: 

 
1) Verificar la presentació, en termini i forma, de la sol·licitud de 

subvenció i que l’entitat beneficiària hagi presentat la documentació 
requerida d’acord amb la normativa aplicable. 

2) Comprovar que la sol·licitud i la justificació de la subvenció, així com 
altra documentació presentada per l’entitat, consti signada pel seu 
representant legal o persona apoderada. 

3) Comprovar que s’ha acomplert l’obligació de donar difusió del suport 
rebut per la corporació. 

4) Comprovar que les despeses que justifiquen el cost de l’acció 
subvencionada siguin elegibles i vinculades a les actuacions 
subvencionades. 

5) Comprovar que la relació de les despeses inclogui només despeses 
efectivament realitzades dins del període en què s’executen les 
accions de les subvencions objecte de control. 

6) Comprovar que les despeses estiguin justificades mitjançant 
nòmines, factures (originals o còpia compulsada) o altres 
documents de valor probatori equivalent (originals o còpia 
compulsada). 

7) Verificar els pagaments de les despeses justificades. 
8) Comprovar la possible concurrència amb altres subvencions 

concedides per altres entitats públiques o privades per a la mateixa 
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activitat i que no impliqui un excés sobre el cost total de l’actuació 
subvencionada. 

9) Verificar que el pagament de la subvenció s’ha efectuat de 
conformitat amb la resolució de concessió i, així mateix, que el 
beneficiari estava al corrent de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 

10) Analitzar les possibles desviacions ocorregudes en el cost de 
l’activitat respecte l’import inicialment pressupostat per executar-la. 

 
El procediment seguit ha consistit, en primer lloc, en obtenir informació 
permanent de les dades dels arxius de l’expedient obrant en el Sistema Integrat 
de Gestió Corporativa (SIGC) i en el Sistema d’Informació Documental 
Corporatiu (VNIS), entre la qual destaquen: la resolució de concessió i la 
justificació econòmica de la subvenció. 
 
D’altra banda, s’ha requerit al servei gestor les dades relatives a la sol·licitud 
presentada, així com la resta de documentació justificativa de la subvenció. 
 
Així mateix, s’ha requerit a l’entitat beneficiària per a què aporti: l’Escriptura de 
Constitució, el model anual 390  i models trimestrals de l’IVA de l’exercici 2016; 
el model anual 190 i models trimestrals d’IRPF de l’exercici 2016; i els Comptes 
Anuals de l’exercici i, si és el cas, l’informe d’auditoria. 
 
 
 
2.4.  Limitacions a l’abast 
 
El beneficiari ha facilitat a aquesta Intervenció l’accés a la documentació 
acreditativa i justificació de les operacions subvencionades, prestant la seva 
col·laboració en les actuacions de control. 
 
Durant les actuacions de control, no s’ha posat de manifest cap limitació a 
l’abast del treball. 
 
 
 
2.5.  Normativa aplicable 
 
La principal normativa aplicable per a la realització del control financer de 
subvencions és la següent: 
 

 Normativa estatal 
 

 Llei 38/2003, General de Subvencions, de 17 de novembre. 
 Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprovà el Reglament de la 

Llei General de Subvencions 
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 Reial  Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

 Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 

 
 Normativa de la Generalitat de Catalunya 

 
 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 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. 
 

 Normativa pròpia de la Diputació 
 

 Ordenança General de Subvencions de la Diputació (BOP número 
13, annex 1, de 15 de gener de 2009). 

 Circular número 19/09, que aprova les instruccions sobre 
procediments de gestió i justificació de subvencions. 

 Bases d’execució del Pressupost. 
 Refosa sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans 

competents de la Diputació, diferents del Ple. 
 Pla estratègic de subvencions de la Diputació. 

 
 
 
III. DESCRIPCIÓ DEL BENEFICIARI 
 
L’Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya (en endavant 
l’Associació) és una entitat sense ànim de lucre, que gaudeix de personalitat 
jurídica i capacitat d’actuar plenes per al compliment de les seves finalitats. Es 
va constituir l’11 de setembre de 1994 i regula les seves activitats d’acord amb 
el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de 
març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts. 

La finalitat principal de l’Associació és la d’agrupar associacions juvenils que 
fomenten la participació dels i les joves, des de la pròpia organització i sota els 
principis d’autogestió, democràcia, laïcitat i transformació social. 

L’Associació figura inscrita al Registre d’associacions de la Generalitat de 
Catalunya des del 30 de maig de 1995, amb el número d’inscripció 16666 - J / 1. 
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Detall de la subvenció percebuda objecte de control 
 
D’acord amb el Dictamen d’aprovació de la concessió de subvencions en el 
marc de la convocatòria (núm.7903/2016) per a la concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva, de data 9 de juny de 2016, el detall de la 
subvenció és tal com segueix:  
 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Gerència d’Igualtat i 
Ciutadania 

“Casals de joves federats: 
associacionisme juvenil 

en xarxa” 

Concurrència 
competitiva 

2016/0000365 5.154,46 

 
 
 
 
IV. COMPROVACIONS DE CONTROL FINANCER  
 
L’Associació ha posat a la nostra disposició tota la informació que li ha estat 
requerida per realitzar el nostre treball, amb l’abast establert en l’apartat 2.3 
d’Abast del control financer de subvencions. 
 
 
4.1. Balanç de situació i compte de pèrdues i guanys 
 
Els estats adjunts de l’exercici 2016, aprovats per l’Assemblea General 
Ordinària de 3 de març de 2017 d’acord amb el Certificat del Secretari, són els 
resumits a continuació. 
 

 Balanç de situació 
 
Per l’exercici 2016, es recullen les principals magnituds de l’entitat agrupades 
per masses patrimonials, que ens informen de l’estructura econòmica (actiu) i de 
l’estructura financera (passiu) de l’Entitat (en euros): 
 

 Actiu Passiu 
Actiu no corrent 1.600,00  
Actiu corrent 353.725,78  
Patrimoni net  197.261,39 
Passiu corrent  158.064,39 
Total 355.325,78 355.325,78 
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 Compte de resultats 
 
Les principals magnituds del compte de resultats de l’Associació per l’exercici 
2016 són les següents (en euros): 
 
 

 2016 
INGRESSOS A 

Ingressos per vendes i prestació serveis 4.795,08 
Ingressos per quotes 22.895,35 
Subvencions, donacions i altres ingressos 196.086,00 
Altres ingressos d’explotació 4.644,50 
DESPESES B  
Despeses de personal (-)137.866,61 
Altres despeses d’explotació (-)81.988,77 
Resultat d’explotació C=A+B 8.565,55 
Ingressos financers 968,81 
Despeses financeres - 
Resultat financer D 968,81 
Resultat abans d’impostos C+ D 9.534,36 
Impostos sobre beneficis (-)521,69 
Resultat de l’exercici 9.012,67 

 
 
El resultat de l’exercici 2016 ascendeix a 9.012,67 euros, positius. 
 
 
4.2. Conciliació de les transferències  
 
L’Associació, segons els estats financers facilitats, ha ingressat per subvencions 
un total de 196.086,00 euros, segons el detall següent: 
 

Subvencions, donacions i llegats a l’explotació 2016 (€) %  

Diputació 5.500,00 2,8%  

Generalitat extraordinària 10.000,00 5,1%  

Generalitat ordinària 50.100,00 25,6%  

Estat 130.486,00 66,5%  

Total subvencions incorporades al resultat 196.086,00 100%  

 
 
Els ingressos per transferències procedents de la Diputació ascendeixen a 
5.500,00 €. Per altra banda, en la comptabilitat de la Diputació l’import de la  
transferència per aquest concepte és de 5.154,46 € havent-se liquidat el 
18/12/2017. Demanades les corresponents explicacions, l’Associació ens 
adjunta un major de compte del compte 440 de Deutors de l’exercici 2016 i 
2017. Comprovem que en el detall del compte 440 de l’exercici 2016 s’inclou la 
Diputació amb un saldo pendent de cobrar de 5.500,00 €. Posteriorment, en 
l’exercici 2017, en el compte 440 es registra el cobrament per un import de 
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5.154,46 €, sense regularitzar la diferència entre ambdues xifres. 
 
Entenem que les xifres estan conciliades i correctament imputades en els estats 
financers per part de l’Associació, d’acord amb el període de meritació. 
 
 
 
V.  COMPROVACIONS ESPECÍFIQUES DE CONTROL FINANCER 
 
 
Expedient  2016/0000365 

 
 
Objecte Casals de joves federats: associacionisme juvenil en xarxa 

Import subvenció 5.154,46 € 

Tipus d’expedient Subvenció  

Procediment Concurrència competitiva 

Centre gestor Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 

Aplicació pressupostària G/60300/23110/48903 

 
 
Per acord de la Junta de Govern de data 11 de febrer de 2016, s’aproven les 
Bases Reguladores i la convocatòria per  a la concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva a favor d’entitats sense finalitat de lucre de 
l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació, any 2016, en els àmbits de 
Benestar Social, d’Igualtat i Ciutadania, i de Respir, per un import total 
d’1.900.000 €.  
 
Per acord de la Junta de Govern de data 9 de juny de 2016, s’aprova la 
modificació de l’import estimat per als àmbits de Benestar Social i Respir, així 
com l’aprovació de la concessió de subvencions, mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, en els àmbits de Benestar Social, d’Igualtat i 
Ciutadania, i de Respir, per un import total d’1.899.989,75 €.  
 
En el marc d’aquesta convocatòria, s’aprova una subvenció a favor de 
l’Associació per un import de 5.154,46 euros destinada a finançar les despeses 
del projecte de Casals de joves federats. 
 
Amb caràcter previ a l’anàlisi de l’expedient, es sintetitzen, a continuació, les 
principals magnituds econòmiques de la subvenció objecte de control, a fi efecte 
d’aclarir les tasques de control efectuades: 
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Estructura del cost de l’activitat 2016 
Import pressupostat 205.188,95 
Cost final de l’activitat 100.000,00 
Import justificat 5.215,26 
Import pagat 5.154,46 
Import pagat/cost activitat 2,5% 
  
Desviació cost final activitat/pressupost -51,3% 

 
 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
           

En el Compte Justificatiu simplificat de despesa, en l’apartat 1. Dades de 
l’activitat subvencionada, s’indica que el cost definitiu de l’activitat ascendeix a 
100.000 €. Per altra banda, en l’annex C de l’esmentat Compte Justificatiu, la 
graella d’Altres ingressos o subvencions rebudes amb la mateixa finalitat, 
totalitza en 62.500 € els quals, juntament amb la subvenció rebuda de la 
Diputació de 5.154,46 totalitzen en 67.654,46. Entenem que la diferència fins a 
100.000,00 € correspon a recursos propis.  
 
 
a) Anàlisi de la Sol·licitud de subvenció 
 
Consta a l’expedient la Sol·licitud de subvenció per part de l’Associació, 
presentada en data 16 de març de 2016. Es constata que s’ha utilitzat el model 
normalitzat i que, a tenor del disposat en l’article 16 OGS, consten totes les 
dades que exigeix l’esmentat article. 
 
S’ha verificat que la Sol·licitud de subvenció consta signada pel Sr. Gonzalo 
Candanedo Fernández i que, d’acord amb la documentació que consta a 
l’expedient, té poders suficients per a representar a l’Associació en qualitat de 
Secretari. 

Subvenció (€) TOTAL 
Import pressupostat 205.188,95 
Import sol·licitat 17.500,00 
Import concedit 5.154,46 
Import concedit/pressupost 2,5% 

Estructura de finançament final de l’activitat 
2016 

Pressupost Definitiu 
Subvenció Diputació 17.500,00 5.154,46 
Ministeri de Sanitat 130.486,00 - 
Generalitat 50.100,00 50.100,00 
Ajuntament de Barcelona 2.500,00 12.400,00 
Recursos propis 4.602,95 32.345,54 

   

Total 205.188,95 100.000,00 
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D’altra banda, s’ha comprovat que consta a l’expedient còpia del DNI de la 
persona que subscriu la sol·licitud de subvenció, còpia de la targeta 
d’identificació fiscal i Estatuts de l’entitat,  així com la seva inscripció al Registre 
d’associacions de la Generalitat de Catalunya, amb número d’inscripció  16666 - 
J / 1. 
 
En la memòria de l’activitat annexada a la Sol·licitud de subvenció, l’Associació 
presenta una memòria sobre la necessitat social de foment de la cultura 
democràtica i de la implicació en els afers col·lectius dels joves. 
 
En l’Annex 2 de la sol·licitud de subvenció, relatiu al pressupost previst per a 
l’activitat per a la qual es sol·licita la subvenció, es constata que es sol·licita un 
import de 17.500 € sobre un pressupost total de 205.188,95 €.  
 
Les fonts d’ingressos i despeses previstes són les següents: 
 
 

Previsió d’ingressos Import (€) 
Subvenció Diputació Barcelona 17.500,00 
Subvencions altres Administracions públiques 183.086,00 
Recursos propis 4.450,00 
  

Total ingressos previstos 205.036,00 
 

Previsió de despeses Import (€) 
Personal 135.077,11 
Transferències a entitats 30.000,00 
Administració 11.140,96 
Materials 22.280,00 
Desplaçaments 2.835,00 
Quotes 2.030,88 
Assegurança 1.825,00 
  

Total despeses previstes  205.188,95 
 
 
D’acord amb aquestes dades s’observa una diferència de 152,95 € entre el 
pressupost d’ingressos i de despeses. 
 
 
b) Concessió de la subvenció 
 
En base a aquesta sol·licitud s’aprova, per acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de data 9 de juny de 2016, la concessió de la subvenció a favor de 
l’Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya per un import de 5.154,46 
€, destinada al finançament del projecte de Casals de joves federats: 
associacionisme juvenil en xarxa. 
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Aquesta subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs 
d’un mes a partir de la recepció de l’acord de concessió sense que hagi 
manifestat expressament les seves objeccions, d’acord amb el punt cinquè del 
Dictamen d’aprovació de la Subvenció. 
 
 
c) Justificació tècnica de l’activitat 
 
A la memòria de l’actuació inclosa en el compte justificatiu, l’entitat descriu les 
activitats realitzades i els resultats obtinguts: 
 

- Suport i seguiment a les 29 entitats federades, a través de formacions 
personalitzades i recursos pedagògics. 

- Activitats d’interrelació federatives: Trobada de Joves 2016, a 
Castellbisbal, entre el 29 d’octubre i l’1 de novembre, o el sopar i premis 
casaleros, el 17 de desembre al barri de Porta (Barcelona). 

- Activitats territorials: com la trobada del territori Llobregat a Vilanova, i la 
Geltrú el 9 de juliol, la Mertxe a Barcelona, el 23 de setembre o la jornada 
del territori Vallès a Barberà del Vallès, el 24 de novembre.. 

- Procés de disseny del nou Pla de Formació i creació de la Borsa de 
Formadores de l’entitat. 

- Elaboració i distribució de materials de sensibilitzar sobre temes d’interès 
socials per les joves relacionats amb els àmbits  de la salut, gènere i 
interculturalitat. 

- Programa de promoció de la participació als IES. 
 
Algunes de les activitats no es van poder realitzar al 2016 i s’han realitzat en el 
2017 com: Trobades Adolescents Km.0, les jornades formatives i del reflexió i 
debat “Transforma i Participa” i la presentació públic d’un nou recurs a l’àrea d 
programes. 

 
En termes generals, la valoració ha estat positiva perquè s’incorporaran 7 noves 
entitats dels diferents territoris, i es considera que ha augmentat el suport 
pedagògic i els recursos que s’ofereixen a totes les entitats que formen la 
federació. 
 
Per tot plegat es considera que l’Associació ha executat aquelles activitats 
recollides en la sol·licitud de subvenció, d’acord amb els objectius previstos.  
 
 
d) Difusió del suport de la Diputació 
 
D’acord amb la base 26 de les Bases reguladores de la convocatòria, 
l’Associació queda obligada a difondre que l’activitat compta amb el suport de la 
Diputació. 
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No obstant això, no s’ha obtingut cap evidència conforme s’hagi acomplert 
aquest extrem. Recomanem que s’acompleixi aquesta base reguladora i el 
beneficiari de la subvenció faci ressò de la participació de la Diputació en el 
finançament del projecte. 
 
 
e) Justificació econòmica de l’activitat 

 
e.1) Magnituds agregades de la justificació econòmica 
 
D’acord amb la base 22 de bases reguladores de la convocatòria, el pagament 
de la subvenció es farà efectiu prèvia presentació del compte justificatiu amb 
aportació de justificants de la despesa, no més tard del 31 de març de 2017. 
 
En data 28 de març de 2017, i per tant dins del termini de justificació establert, 
l’Associació presenta la documentació justificativa de la subvenció. S’ha 
comprovat que la persona que la subscriu té poders suficients per presentar-la. 
 
No obstant això, en data 26 de juliol de 2017, la gerent dels Serveis d’Igualtat i 
Ciutadania, realitza un requeriment d’esmena del Compte Justificatiu de la 
Subvenció en relació a: 
 

• La previsió de despeses del pressupost ascendia a 205.188,95 € i, en 
canvi, en el compte justificatiu s’informava que el cost total de l’activitat 
havia estat de 17.500,00 €. 
 

• Els núm. ordre 1,5 i 6 tenen la consideració de despeses indirectes, 
superant el 5% d’acord amb la base 19 de les Bases Reguladores. 

 
• En relació als ingressos rebuts (annex C) s’inclou un detall d’ingressos o 

subvencions rebudes amb la mateixa finalitat per un import de 62.500,00 
€, superant el cost de l’activitat (17.500 €). 

 
• En l’annex D, de declaració responsable sobre obligacions tributàries i 

amb la seguretat social manca indicar la situació de l’entitat. 
 
En data 28 de setembre de 2017, l’Entitat torna a presentar el Compte 
Justificatiu Simplificat. S’observa que la persona que la subscriu, diferent a la 
presentada anteriorment, té poders suficients per presentar-la, d’acord amb 
l’Escriptura de Revocació i Apoderament de 8 de juny de 2017. 
 
De la documentació presentada es constata que l’entitat declara que el cost final 
de l’activitat ha ascendit a 100.000 € i relaciona despeses per un import de 
5.215,26 €. Així mateix, declara que ha rebut altres ingressos d’altres 
administracions per finançar la mateixa activitat per un import de 62.500 €. 
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En concret, les despeses relacionades en el compte justificatiu presentat són les 
que a continuació es detallen: 
 
 

Concepte Import imputat (€) 

Nòmina coordinador 2.953,92 
Material divers 1.261,26 
Lloguer casa de colònies 1.000,08 
Total despeses justificades 5.215,26 

 
 
e.2) Verificacions relatives a l’elegibilitat de les despeses imputades en la 
justificació de la subvenció 
 
Aquestes despeses es refereixen a activitats objecte de la subvenció, en tant 
que fan referència a l’adquisició de material i lloguer d’espais, així com a les 
despeses de coordinació i direcció del projecte. En aquest sentit, s’efectuen les 
consideracions següents: 

 
 En relació a les despeses salarials imputades a la justificació de la 

subvenció, s’ha comprovat el següent: 
 

- L’entitat ha abonat la part corresponent a l’IRPF i Seguretat Social 
de l’import brut de les nòmines imputades en la justificació de la 
subvenció. En aquest sentit, s’ha requerit al beneficiari l’aportació 
dels models d’IRPF i els documents TC’s, així com el seu 
pagament, atès que no constaven a l’expedient en haver-se 
justificat mitjançant compte justificatiu simplificat. 

 
- Les nòmines imputades corresponen a un treballador inclòs en la 

plantilla laboral de l’Associació i contractat amb la categoria de 
“Tècnic”. En aquest sentit, s’ha respectat l’establert a la base 19 
de les Bases reguladores, segons la qual els sous i salaris del 
personal tècnic implicat directament amb el projecte o l’activitat 
subvencionada podran considerar-se despeses subvencionades. 

 
 
D’altra banda, les despeses indirectes imputades a la justificació (85,43 €), les 
quals es corresponen amb les indicades en les ordres de despeses 1 i 5, no 
superen el límit màxim permès del 5% de les despeses directes correctament 
justificades, d’acord amb la base 19 de les Bases reguladores. 
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En relació a l’IVA deduïble, els imports justificats consignats en el Compte 
Justificatiu Simplificat, inclouen l’IVA perquè aquest no és deduïble, d’acord amb 
el model anual 390 de l’exercici 2016. 
 
Finalment, s’ha comprovat que aquestes despeses han estat executades en el 
període previst en les Bases Reguladores, és a dir, entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2016. 
e.3) Verificacions relatives als comprovants de la despesa 
 
En aquest àmbit, s’han revisat les factures imputades com a justificació i s’ha 
confirmat la seva existència així com que són correctes i reuneixen els requisits 
establerts en el Reial Decret 1619/2012 pel que s’aprova el Reglament 
regulador de les obligacions de facturació. 
 
Així mateix, s’han revisat les nòmines imputades com a justificació, confirmant la 
seva existència així com que totes elles són correctes i contenen totes les dades 
consignades en el model oficial aprovat per Ordre Ministerial de 27 de desembre 
de 1994. 
 
D’altra banda, s’ha comprovat que el beneficiari disposa dels corresponents 
comprovants de pagament, així com que aquests s’han fet efectiu amb 
anterioritat a la finalització del termini de justificació, és a dir, abans del 31 de 
març de 2017. 
 
 
f) Pagament de la subvenció 
 
En data  28 de desembre de 2017, la Diputació va fer efectiu el pagament de la 
subvenció concedida per un import de 5.154,46 € en relació al projecte del 
Casals de joves federats: associacionisme juvenil en xarxa.  
 
S’ha sol·licitat a Tresoreria els Certificats positius emesos per l’Agència 
Tributària i per la Tresoreria General de la Seguretat Social, essent positius i de 
data 12 de desembre i 9 de novembre de 2017, respectivament. 
 
 
g) Finançament de les activitats subvencionades 
 
D’acord amb la documentació presentada per l’Associació, el cost final de 
l’activitat ha ascendit a 100.000 i s’ha finançat de la següent manera: 
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D’acord amb l’annex C del Compte Justificatiu Simplificat l’Associació assenyala 
que l’import rebut d’altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat 
ascendeix a 62.500 €. Per altra banda, assenyala que el cost total de l’activitat 
és de 100.000 €. Tenint en compte que l’aportació de la de Diputació és de 
5.154,46 €, es dedueix que hi ha d’haver una altra partida d’altres ingressos per 
32.345,54 €. 
 
En tant que els ingressos totals rebuts per a finançar el projecte són equivalent, 
pràcticament, al cost total del mateix, es constata que l’entitat no s’ha 
sobrefinançat amb l’execució de l’activitat. 
 
h) Desviacions pressupostàries 
 
Finalment, en relació a possibles desviacions del cost de l’activitat respecte el 
pressupost presentat inicialment, es constata una desviació a la baixa del 
51,3%€.  
 
En el punt 5è del compte justificatiu simplificat s’exposa que les desviacions 
responen als ritmes propis de la realitat associativa que han fet que algunes 
activitats s’hagin hagut de deixar per l’exercici 2017 i que moltes despeses de 
serveis com el lloguer, subministraments o personal assalariat han estat a cost 
zero per cessions i treball voluntari no remunerat. 
 
En l’expedient consta un Informe tècnic favorable al pagament de la subvenció 
amb el vistiplau del Cap de l’Oficina del Pla Jove, de data 20 d’octubre de 2017. 
 
 
 
VI. CONCLUSIONS  
 
Com a resultat del treball realitzat no s’han observat fets o circumstàncies que 
poguessin suposar incompliments de la normativa aplicable o de les condicions 
imposades a l’Associació. 
 
El resultat de l’anàlisi efectuada en base a les proves realitzades ha estat 
satisfactori i no se’n desprenen incidències. No obstant això, recomanem que, 
d’acord amb la base 26 de les Bases Reguladores, el beneficiari de la subvenció 
hauria d’haver difós que la Diputació ha participat en el seu finançament. 

Estructura de finançament final de l’activitat 2016 (€) 
Subvenció Diputació 5.154,46 
Generalitat 50.100,00 
Ajuntament de Barcelona 12.400,00 
Altres ingressos  32.345,54 
Total 100.000,00 
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Per altra banda, deixem constància que, d’acord amb les dades detretes de la 
sol·licitud de la subvenció i del compte justificatiu de despesa, existeix una 
desviació negativa del 51,3% en relació al cost definitiu de l’activitat respecte del 
pressupost inicial. Aquesta desviació queda justificada en l’annex 5 del compte 
justificatiu de despesa per part de l’Associació, i fa referència al fet que algunes 
activitats s’han hagut de deixar per l’exercici 2017 i que moltes despeses com el 
lloguer d’espais o el cost de personal han estat gratuïtes. Addicionalment, en 
l’expedient consta un Informe tècnic favorable per part del Cap de l’Oficina del 
Pla Jove. 
 
 

Laura Pallàs 

Bosch          

Tècnic Superior

Signat digitalment per 

Laura Pallàs Bosch          

Tècnic Superior 

Data: 2018.11.29 

13:12:30 +01'00'
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PROPOSTA D’INFORME  
DE CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 

 
Associació Pedagògica Mainada 
G-66338815 
 

 
I. INTRODUCCIÓ  
 
Aquest control financer de subvencions es realitza d’acord amb allò establert en 
el Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Aquest control completa i amplia l’abast de les previsions establertes en l’article 
219.3 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), el 
qual preveu un control posterior ple de legalitat en el supòsit que s’hagi establert 
una funció interventora d’extrems essencials, com és el cas de la Diputació de 
Barcelona (Diputació, d’ara endavant). 
 
En aquest sentit, l’article 44 i següents de la Llei General de Subvencions 
defineixen els objectius del control financer i les línies bàsiques del procediment 
i els efectes dels seus informes. 
 
En l’àmbit de la Diputació, la base 68 d’execució del pressupost per enguany 
preveu que el control intern s’efectuarà d’acord amb l’establert a les Instruccions 
sobre procediments de control de la Diputació i el Pla Anual de Control Financer 
2018 (PACF 2018, en endavant). 
 
Així mateix, la base 82 reitera que el control financer de subvencions s’exercirà 
amb l’abast que es determini en el PACF 2018, respecte dels beneficiaris de 
subvencions atorgades amb càrrec als pressupostos de la Diputació i d’acord 
amb els procediments previstos a les Instruccions sobre procediments de 
control de la Diputació. 
 
Els articles 84 i següents de les instruccions de control regulen el marc 
d’actuació general i procedimental del control financer, tot remetent al PACF 
2018 pel què fa a la determinació de l’abast periòdic d’aquest control. 
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II. OBJECTIU I ABAST DEL CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 
 
2.1. Objectiu del control financer de subvencions 
 
Els objectius generals del control financer realitzat sobre les subvencions 
objecte d’anàlisi, d’acord amb el que disposa l’article 44 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions (LGS, en endavant), són els 
següents: 
 

a) L’adequada i correcta obtenció de la subvenció per part del beneficiari. 
b) El compliment per part de beneficiaris de les seves obligacions en la 

gestió i aplicació de la subvenció. 
c) L’adequada i correcta justificació de la subvenció per part de beneficiaris. 
d) La realitat i la regularitat de les operacions que, d’acord amb la justificació 

presentada per beneficiaris, han estat finançades amb la subvenció. 
e) L’adequat i correcte finançament de les activitats subvencionades. 
f) L’existència de fets, circumstàncies o situacions no declarades a 

l’Administració per beneficiaris i que poguessin afectar al finançament de 
les activitats subvencionades, a l’adequada i correcta obtenció, utilització, 
gaudi o justificació de la subvenció, així com a la realitat i regularitat de 
les operacions amb ella finançades. 

 
A més, la base 82 de les d’execució del pressupost per 2018, estableix que el 
control financer de subvencions es complementarà amb un control de legalitat 
dels procediments administratius d’aprovació de la concessió. 
 
 
 
2.2.  Òrgan encarregat de realitzar el control financer de subvencions 
 
El control financer de subvencions s’efectua per la Intervenció General de 
conformitat amb el que disposen els articles 220 a 222 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals; el Títol III de la LGS; el Títol VI de la Llei 
General Pressupostària, i resta de normativa concordant. 
 
La Intervenció General, d’acord amb el PACF 2018, ha encarregat al Servei de 
Control Financer, que executi els requeriments d’informació que siguin 
necessaris per tal de dur a terme el corresponent control financer. 
 
Les facultats i deures del personal controlador així com el procediment per a 
l’exercici del control financer seran els previstos en els articles 47 a 50 LGS. 
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2.3. Abast del control financer de subvencions 
 
El control financer abastarà aquells subjectes beneficiaris de subvencions 
atorgades per la Diputació que siguin persones físiques o jurídiques sotmeses al 
dret privat (associacions, fundacions i altres ens perceptors), que contempla la 
mostra seleccionada del Pla Anual de Control financer per l’any 2018 respecte 
de l’exercici 2017. 
 
Els treballs s’efectuaran en base a la documentació que obra als arxius de la 
Corporació, així com per la documentació facilitada per l’entitat fiscalitzada en 
resposta al requeriment fet per la Intervenció en demanda de qualsevol 
antecedent que es consideri adient per a la realització del control. 
 
En concret, el principals treballs efectuats han estat els següents: 
 

- D’una banda, treballs de comprovacions generals, que es realitzen 
sobre els comptes anuals de l’entitat. En aquest epígraf, entre d’altres, es  
comprova la correcta comptabilització de les subvencions percebudes, a 
efecte de conciliar la comptabilitat del beneficiari amb la comptabilitat de 
la Diputació. 
 

- I, d’una altra, treballs de comprovacions específiques, en què s’analitza 
l’expedient subvencionador. A major detall, els principals treballs 
efectuats en aquest epígraf han estat els següents: 

 
1) Verificar la presentació, en termini i forma, de la sol·licitud de subvenció 

i que l’entitat beneficiària hagi presentat la documentació requerida 
d’acord amb la normativa aplicable. 

2) Comprovar que la sol·licitud i la justificació de la subvenció, així com 
altra documentació presentada per l’entitat, consti signada pel seu 
representant legal o persona apoderada. 

3) Comprovar que s’ha acomplert l’obligació de donar difusió del suport 
rebut per la corporació. 

4) Comprovar que les despeses que justifiquen el cost de l’acció 
subvencionada siguin elegibles i vinculades a les actuacions 
subvencionades. 

5) Comprovar que la relació de les despeses inclogui només despeses 
efectivament realitzades dins del període en què s’executen les accions 
de les subvencions objecte de control. 

6) Comprovar que les despeses estiguin justificades mitjançant nòmines, 
factures (originals o còpia compulsada) o altres documents de valor 
probatori equivalent (originals o còpia compulsada). 

7) Verificar els pagaments de les despeses justificades. 
8) Comprovar la possible concurrència amb altres subvencions concedides 

per altres entitats públiques o privades per a la mateixa activitat i que no 
impliqui un excés sobre el cost total de l’actuació subvencionada. 
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9) Verificar que el pagament de la subvenció s’ha efectuat de conformitat 
amb la resolució de concessió i, així mateix, que el beneficiari estava al 
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

10) Analitzar les possibles desviacions ocorregudes en el cost de l’activitat 
respecte l’import inicialment pressupostat per executar-la. 

 
El procediment seguit ha consistit, en primer lloc, en obtenir informació 
permanent de les dades dels arxius de l’expedient obrant en el Sistema Integrat 
de Gestió Corporativa (SIGC) i en el Sistema d’Informació Documental 
Corporatiu (VNIS), entre la qual destaquen: les bases reguladores i la 
convocatòria,  l’acord de concessió i la justificació econòmica de la subvenció. 
 
D’altra banda, s’ha requerit al servei gestor les dades relatives a les sol·licituds 
presentades, a l’objecte de comprovar el seu contingut en relació al compliment 
dels requisits exigits i el termini de presentació, així com, els informes tècnics de 
valoració de les sol·licituds, i la resta de documentació justificativa de la 
subvenció. 
 
Així mateix, s’ha requerit a l’entitat beneficiària per a què aporti: els comprovants 
de pagament de tots els rebuts de nòmina del mes de gener; el Tc2 (actual 
RNT) i Tc1 (actual RLc); el model anual d’IRPF 190 i trimestrals; i els comptes 
anuals i informe d’auditoria o els estats financers amb la documentació 
comptable que acrediti el registre i cobrament de la subvenció. 
 
 
 
2.4.  Limitacions a l’abast 
 
El beneficiari ha facilitat a aquesta Intervenció l’accés a la documentació 
acreditativa i justificació de les operacions subvencionades, prestant la seva 
col·laboració en les actuacions de control. 
 
Durant les actuacions de control, no s’ha posat de manifest cap limitació a 
l’abast del treball. 
 
 
 
2.5.  Normativa aplicable 
 
La principal normativa aplicable per a la realització del control financer de 
subvencions és la següent: 
 

 Normativa estatal 
 

 Llei 38/2003, General de Subvencions, de 17 de novembre. 
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 Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprovà el Reglament de la 
Llei General de Subvencions 

 Reial  Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

 Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 

 
 Normativa de la Generalitat de Catalunya 

 
 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 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. 
 

 Normativa pròpia de la Diputació 
 

 Ordenança General de Subvencions de la Diputació (BOP número 
13, annex 1, de 15 de gener de 2009). 

 Circular número 19/09, que aprova les instruccions sobre 
procediments de gestió i justificació de subvencions. 

 Bases d’execució del Pressupost. 
 Refosa sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans 

competents de la Diputació, diferents del Ple. 
 Pla estratègic de subvencions de la Diputació. 

 
 
 
III. DESCRIPCIÓ DEL BENEFICIARI 
 
L’Associació Pedagògica Mainada (en endavant, l’Associació) és una entitat 
sense ànim de lucre amb domicili social a Barcelona. 
 
Els fins de l’Associació són fomentar i promoure totes aquelles activitats que 
vagin encaminades al desenvolupament de l’educació de l’infant menors de 3 
anys. 
 
L’Associació consta inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de 
Catalunya (número d’inscripció 54373) des del 26 de setembre de 2014. 
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Detall de la subvenció percebuda objecte de control 
 
La subvenció objecte del present control correspon a aquell import abonat per la 
Diputació durant l’exercici 2017, amb independència de l’any de la seva 
concessió.  
 
Pel cas de l’Associació, és la què es relaciona a continuació: 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Gerència de Serveis 
d’Educació 

Finançament i suport 
d’escoles bressol de 

titularitat privada sense 
finalitat de lucre per al 

curs 2014-2015 

Concurrència 
competitiva 2016/0006446 35.849,58  

   
Renúncia 

 
(-) 15.849,59 

 
   TOTAL 19.999,99 

 
 
IV. COMPROVACIONS GENERALS DE CONTROL FINANCER  
 
L’Associació ha posat a la nostra disposició tota la informació que li ha estat 
requerida per realitzar el nostre treball, amb l’abast establert en l’apartat 2.3 
d’Abast del control financer de subvencions. 
 
 
4.1. Balanç de situació i compte de pèrdues i guanys 
 
D’acord amb el Certificat del Secretari de l’Associació, en l’Assemblea General 
de data 29 de setembre de 2015, es van aprovar els comptes anuals 
corresponents al curs 2014-2015. 
 
 

 Balanç de situació 
 

Pels exercicis 2014 i 2015, es recullen les principals magnituds de l’entitat 
agrupades per masses patrimonials, que ens informen de l’estructura 
econòmica (actiu) i de l’estructura financera (passiu) de l’Associació (en euros): 
 
 

 Curs 2014-2015 
 Actiu Passiu 
Actiu no corrent 97.662,37  
Actiu corrent 16.435,15  
Patrimoni Net  235,45 
Passiu no  corrent  - 
Passiu corrent  113.862,07 
TOTAL 114.097,52 114.097,52 
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 Compte de Pèrdues i Guanys 
 
Les principals magnituds del compte de resultats de l’Associació pels exercicis 
2015 i 2014 són les següents (en euros): 
 

 Curs 2014-
2015 

INGRESSOS A 

Import net de la xifra de negocis 445.424,12 
Subvencions d’explotació 16.203,50 
Altres ingressos d’explotació 2.116,00 
DESPESES B 

Despeses de personal (-)281.333,01 
Aprovisionaments (-)38.893,73 
Altres despeses d’explotació (-)143.202,95  
Resultat d’explotació C=A+B 313,93 
Ingressos financers - 
Despeses financeres - 
Resultat financer D - 
Resultat abans d’impostos C+ D 313,93 
Impost sobre beneficis (-)78,48 
Resultat de l’exercici 235,45 

 
 
El resultat del curs 2014-2015 ascendeix a 235,45 €, positius. 
 
 
4.2. Conciliació de les transferències  
 
D’acord amb e-mail de l’Associació, en el compte de Subvencions d’explotació 
per el curs 2014-2015 no s’inclou la Subvenció objecte de fiscalització. Per altra 
banda, l’Associació ens ha facilitat el detall del compte 740/0 de Subvencions 
d’explotació per a l’exercici 2017, i s’ha comprovat que inclou el cobrament de la 
Subvenció de la Diputació per al curs 2014/2015 de 19.999,99 €, el 20 de juliol 
de 2017, que és la data en la qual es va fer el cobrament, d’acord amb l’extracte 
bancari de CaixaBank. Aquesta xifra és la que coincideix amb la registrada per 
la Diputació en la data esmentada.  
 
En aquest sentit, s’observa un decalatge interanual entre la meritació de la 
subvenció (curs escolar 2014/2015) i el seu registre comptable (compte de 
Pèrdues i Guanys de l’exercici 2017). Malgrat això, però, la subvenció registrada 
per l’Associació en l’exercici 2017 està conciliada amb l’obligació registrada per 
la Diputació. 
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V.  COMPROVACIONS ESPECÍFIQUES DE CONTROL FINANCER  
 
 
Expedient  2016/0006446  

 
 

Objecte 
Finançament i suport d’escoles bressol de titularitat privada 
sense finalitat de lucre per al curs 2014-2015 

Import subvenció 35.849,58 € - 15.849,59 € (renúncia) = 19.999,99 € 

Tipus d’expedient Subvenció  

Procediment Concurrència competitiva 

Centre gestor Gerència de Serveis d’Educació 

Aplicació pressupostària G/40300/32000/48901 

 
 
Per acord de la Junta de Govern de data 14 de juliol de 2016, s’aproven les 
Bases Reguladores i la convocatòria per  a la concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva a favor de les escoles bressol de titularitat 
privada sense finalitat de lucre de la demarcació de Barcelona per al curs 
escolar 2014-2015, amb un import màxim de 1.500.000 €. 
 
En posterioritat, per acord de la Junta de Govern de data 22 de desembre de 
2016, s’aprova l’atorgament de subvencions, s’exclouen dues sol·licituds per no 
complir amb les Bases de la convocatòria, i es disposa d’una despesa 
d’1.499.979,86 €, entre d’altres. 
 
 
En el marc d’aquesta convocatòria, s’aprova una subvenció a favor de 
l’Associació per un import de 35.849,58 euros destinada a finançar les despeses 
del curs escolar 2014-2015 durant el període comprés entre l’1 de setembre de 
2014 i el 31 d’agost del 2015.  
 
Amb caràcter previ a l’anàlisi de l’expedient, es sintetitzen, a continuació, les 
principals magnituds econòmiques de la subvenció objecte de control, a fi efecte 
de clarificar les tasques de control efectuades. 
 
S’ha de tenir present, però, que l’atorgament d’aquest tipus de subvencions no 
es realitza en base a un pressupost previst d’ingressos i despeses, sinó que ve 
determinat per un nombre màxim d’alumnes (que no pot traspassar la capacitat 
màxima de places autoritzades pel Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya) i per un rati fix subvencionat per alumne matriculat, 
rati que, com veurem més endavant, s’ha calculat dividint l’ import total del 
programa entre el número de places subvencionables. 
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D’acord amb l’annex C del compte justificatiu de despesa es relaciona el detall 
d’altres ingressos o subvencions rebudes amb la mateixa finalitat els quals, 
juntament amb els de la Diputació, ascendeixen a 416.002,95 e. Assumim que 
la diferència fins al cost final de l’activitat, 432.036,60 €, pertanyen a recursos 
propis de l’Entitat, essent de 16.033,65 €. 

 
 

a) Anàlisi de la sol·licitud de subvenció 
 
Consta a l’expedient sol·licitud de subvenció per part de l’Associació, 
presentada en data 22 de setembre de 2016. Es constata que s’ha utilitzat el 
model normalitzat i que, a tenor del disposat en l’article 16 OGS, consten totes 
les dades que exigeix l’esmentat article. 
 
S’ha constatat que la sol·licitud de subvenció consta signada per la Sra. 
Magdalena Mas Comas i que, d’acord amb la documentació que consta a 
l’expedient, té poders suficients per a representar a l’Associació en qualitat de 
Presidenta. 
 

Sol·licitud de subvenció 
Capacitat màxima autoritzada d’alumnes (quota 
d’escolarització 2014-15) 118 

Total alumnes a efecte de finançament (quota 
d’escolarització 2014-15) A 118 

Subvenció sol·licitada 38.940,00 € 

Concessió de la subvenció (€) 
Import anual assignat per alumne Diba B 303,81 
Import concedit  C=A*B 35.849,58 
Renúncia (-) 15.849,59 
Total 19.999,99 

Justificació de la subvenció (€) 
Cost de l’activitat 404.871,67 
Import justificat 55.213,76 
Import pagat (amb renúncia inclosa) 19.999,99 

Estructura de finançament de l’activitat (€) Definitiu 
Subvenció atorgada Diputació (curs 2014-15) 19.999,99 
Subvenció atorgada Generalitat de Catalunya, 
Departament d’Ensenyament (curs 2014-15)  

37.490,96 

Altres ingressos (recursos propis) 16.033,65 
Ingressos Quotes d’escolarització anual 2014/15 358.512,00 
Total 432.036,60 
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D’altra banda, s’ha constatat que consta a l’expedient còpia del DNI de la 
persona que subscriu la sol·licitud de subvenció, còpia de la targeta 
d’identificació fiscal i Estatuts de l’entitat,  així com la seva inscripció al Registre 
d’Associacions de la Generalitat de Catalunya (número d’inscripció 54373) des 
del 26 de setembre de 2014. 
 
En la memòria annexada a la sol·licitud de subvenció, l’Associació presenta el 
projecte educatiu del Centre Mainada, del qual és titular i per al qual sol·licita 
finançament per les quotes d’escolarització dels alumnes. Es tracta d’un centre 
de titularitat privada amb una capacitat autoritzada de 118 llocs escolars, dirigit 
per la Sra. Mª Magdalena Mas Comas i enfocat a l’educació, atenció i cura de 
nens de 0 mesos a 3 anys. La seva funció social és amplia i polivalent, 
desenvolupant valors com l’educació musical, l’aprenentatge de llengües (català 
i anglès), la psicomotricitat, el respecte a les persones i la solidaritat. 
 
Tal i com es recull en el formulari de Sol·licitud de la subvenció, l’Associació 
sol·licita finançament per les quotes d’escolarització de 118 alumnes del Centre 
Mainada. El total d’alumnes a efecte del finançament (118), s’ha determinat en 
base als següents criteris establerts a les bases reguladores: 
 

Alumnes a jornada completa: Aquells que reben atenció educativa durant 5 
hores al dia i 5 dies a la setmana 
 
Alumnes a jornada parcial: Aquells que reben atenció educativa menys de 5 
hores al dia i/o 5 dies a la setmana 
 
Conversió d’alumnes a jornada parcial en alumnes equivalents a jornada 
completa: El número resultant de la següent fórmula: alumnes x hores 
setmanals / 25 

 
 

Edat 
Alumnes a 

jornada 
completa 

Alumnes a 
jornada parcial 

Conversió a 
jornada 

completa 
Total alumnes 

De 0 a 1 8 - - 8 
D’1 a 2 anys 52 - - 52 
De 2 a 3 anys 58 - - 58 
Total 118 - - 118 
 
 
b) Concessió de la subvenció 
 
En base a aquesta sol·licitud s’aprova, per acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de data 22 de desembre de 2016, la concessió de la subvenció a 
favor de l’Associació Pedagògica Mainada per un import de 35.849,58€, 
destinada al finançament i suport d’escoles bressol de titularitat privada sense 
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finalitat de lucre per al curs 2014-15, a raó de 303,81€ anuals per alumne 
matriculat. 
 
En el marc d’aquesta convocatòria, una vegada revisada la documentació per 
part del Servei d’Educació, es va requerir la justificació específica que l’aplicació 
de la subvenció havia minorat les quotes, i que en l’annex C s’inclogués la 
relació de tots els ingressos de l’activitat (notificació entregada el 29 de març de 
2017).  
 
Finalitzat el període de justificació, la Presidenta de l’Associació presenta un 
escrit expositiu, de data 12 d’abril de 2017, en el qual s’indica que: 

• En relació a l’annex C que es va presentar el 23 de febrer de 2017, es va 
cometre una errada en relació al cost total de l’activitat declarat. 
 

• Per altra banda, pel que fa referència a l’aportació de més documentació 
justificativa de la minoració de les quotes a les famílies en concepte de 
subvenció, la Presidenta exposa que només pot acreditar-la per aquells 
alumnes que encara estan al Centre. 

 
En posterioritat, d’acord amb el document de sol·licitud de renúncia de data 21 
d’abril de 2017, la Presidenta sol·licita la renúncia parcial de 15.849,59 € 
donada la impossibilitat d’acreditar la minoració de les quotes a les famílies. En 
data 19 d’octubre 2017 es va aprovar el decret d’acceptació de renúncies amb 
número de registre 10575/17. 
 
D’acord amb el número definitiu d’alumnes matriculats pel curs 2014/2015, 
l’import de la subvenció atorgada a l’Associació s’ha determinat en base al 
càlcul següent: 
 

Import total 
programa 

suport escoles 
bressol curs 

2014-15 

Núm. total de 
places 

subvencionables 
de tots els 

centres 
sol·licitants 

Import fix per 
alumne 

matriculat 

Núm. alumnes 
subvencionables 

de la Llar 
d’Infants 
Mainada 

Import 
subvenció 

atorgada Llar 
d’Infants 
Mainada 

1.499.979,86 € 4.937,23  303,81 €  118 30.684,81 
   Renúncia (-) 15.849,59 
   TOTAL 19.999,99 

 
Aquesta subvenció ha estat acceptada pel beneficiari de forma tàcita, atès la 
possibilitat recollida al punt tercer del dictamen de concessió de la subvenció. 
c) Justificació tècnica de l’activitat 
 
Juntament amb la Memòria de l’actuació del compte justificatiu, consten a 
l’expedient 118 declaracions signades pels pares, mares i/o tutors legals dels 
infants subvencionats per tal de confirmar que el Centre Mainada els hi ha 
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aplicat el descompte anual en la quota d’escolarització del curs 2014-2015, a 
través d’un model de la Generalitat. 
 
En posterioritat, i com ja s’ha assenyalat anteriorment, el Servei d’Educació de 
la Diputació va requerir a l’Associació que la justificació havia de fer-se 
mitjançant un certificat del titular del centre on hi constés la quantitat 
descomptada. En resposta al mateix, l’Associació va exposar que a data del 
requeriment era impossible aconseguir el determinat certificat d’aquelles 
famílies que ja no tenien els fills/es al Centre. 
 
Així mateix, l’Associació ha presentat un certificat de la titular del Centre 
Mainada (Sra. Magdalena Mas Comas), en el què consta que l’import de la 
subvenció concedida (35.849,58 euros) s’ha destinat íntegrament a minorar la 
quota de les famílies pel servei d’escolarització rebut durant el curs escolar 
2014-2015, mitjançant el descompte d’acord amb el següent detall: 
 

Total descompte anual aplicat als 118 
alumnes Import anual descomptat per alumne/ 

330,00 € 38.940,00 € 

 
 
S’observa que el descompte total anual aplicat als 118 alumnes suposa una 
quantia de 38.940 €, import que supera a l’atorgat per la Diputació (19.999,25 = 
35.849,58 € - 15.849,59 € de renúncia). Aquesta diferència ve donada pel fet 
que una part del descompte s’aplica en funció de la subvenció sol·licitada, per a 
la mateixa finalitat, a la Generalitat de Catalunya. 
 
EN relació a la renúncia, en data 21 d’abril de 2017, la Presidenta del Centre 
presenta una sol·licitud de renúncia parcial a l’import atorgat per impossibilitat 
d’aportar cap documentació més de la que es va adjuntar en el seu dia en el 
compte justificatiu per tal d’acreditar la minoració de les quotes a les famílies, 
per import de 15.849,59 €. 
 
Pel que fa a la subvenció concedida per la Generalitat de la Generalitat, aquesta 
es troba a la resolució ENS/504/2016, de 26 de febrer, per la qual es resol el 
concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a l'escolarització 
d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa 
social, durant el curs acadèmic 2014-2015. En ella s’estableix un import de 
317,72 euros per alumne/curs. En el cas del Centre Mainada, l’atorgament és el 
següent: 
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Municipi: Barcelona (Barcelonès) 
Denominació: Mainada  
Codi: 08051628 
Infants amb subvenció concedida: 118 
Import subvencionat: 37.490,96 € 
 
Així doncs, les subvencions finalment concedides han estat les següents: 
 

Entitat concedent 
Subvenció 
concedida 
final  (€) 

Alumnes 
finançats 

Descompte 
anual 

assignat per 
alumne,  

Descompte 
mensual per 
alumne en la 

quota (11 mesos) 

DIBA 19.999,99 118 169,49* 15,41 
GENCAT 37.490,96 118 317,72 28,88 
Quotes escolarització 14/15 358.512,00 - - - 

Total 416.002,95  487,21 44,29 

*Aquesta xifra surt de repartir l’import definitiu de 19.999,99€ entre els 118 alumnes 

 
El descompte final en la quota d’escolarització assignat a l’entitat és de 44,29 € 
per alumne/mes (o el que és equivalent, 487,21 € per alumne/any), i és el 
resultat de la suma de les subvencions concedides per les dues Administracions 
(Diputació i Generalitat de Catalunya). 
 
Segons el certificat aportat per la titular del Centre Mainada, al llarg del curs 
escolar 2014-15, el centre educatiu va descomptar 30 euros per alumne/mes a 
compte de les subvencions, és a dir 330 euros per alumne/any (30 euros per 11 
mensualitats), doncs en aquell moment l’entitat desconeixia quin seria l’import 
atorgat de les subvencions de la Diputació. 
 
Atès que la suma de les subvencions, concedides posteriorment, ha estat 
finalment de 44,29 euros per alumne/mes, l’escola hauria d’abonar la diferència 
de 14,29 euros per alumne/mes (o, el que és el mateix, 157,19 € per 
alumne/any). Per comprovar aquest retorn a les famílies, el Centre ens ha 
facilitat un e-mail que es va enviar a tots els pares/mares d’alumnes 
escolaritzats en el curs 2014/2015 en el qual s’exposava que d’acord amb la 
subvenció definitiva s’havia de retornar 14,29 € alumne/mes i que l’abonarien en 
el rebut del més següent per aquelles famílies que encara tenien algun germà al 
Centre, o bé, l’haurien d’anar a cobrar en efectiu al Centre; extrems que també 
s’ha pogut comprovar amb resultat satisfactori. 
 
Es considera que els procediments aplicats proporcionen una base suficient i 
adequada per concloure que el Centre ha aplicat, en la seva totalitat, el 
descompte per alumne/any (169,49 €), assignat per la Diputació, en la quota 
d’escolarització del curs 2014-15. 
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d) Justificació econòmica de l’activitat 
 

d.1) Magnituds agregades de la justificació econòmica 
 
D’acord amb la base 20 de les Bases reguladores de la convocatòria, el 
pagament de la subvenció es farà efectiu prèvia presentació del compte 
justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, no més tard del 28 de 
febrer de 2017. 
 
En data 23 de febrer de 2017, i per tant dins del termini de justificació establert, 
l’Associació presenta el compte justificatiu de despeses. S’ha comprovat que la 
persona que el subscriu (Sra. Magdalena Mas Comas) té poders suficients per 
representar a l’Associació. 
 
De la documentació presentada es constata que l'entitat declara que el cost de 
l'activitat ha ascendit a 432.036,60 euros i relaciona despeses per un import de 
55.213,76 euros, corresponents a nòmines i seguretat social. 
 
d.2) Verificacions relatives a l’elegibilitat de les despeses imputades en la 
justificació de la subvenció 
 
Aquestes despeses es refereixen a activitats objecte de la subvenció, en tant 
que fan referència als salaris i seguretat social del personal del Centre Mainada 
generats dins el curs escolar 2014-2015 (despesa que té el caràcter de 
subvencionable, d’acord amb la base 6 de les Bases reguladores de la 
convocatòria). No obstant, s’efectua la consideració següent: 
 

 De la mostra analitzada, l’ordre de despesa número 15 corresponent a la 
nòmina del mes de gener de 2015 d’una educadora, inclou el 
complement d’incapacitat laboral temporal per un import de 49,66 €, 
concepte que no és subvencionable.  
 
No obstant això, en tant que l’import total correctament justificat, 
descomptant les baixes d’aquesta persona, és igual a 55.213,76 euros i 
en tant que aquest import és superior a l’atorgat per la Diputació, la 
incidència detectada no afecta a la correcta justificació de la subvenció. 

 
D’altra banda, s’ha comprovat que aquestes despeses han estat executades 
durant les dates d’escolarització del curs 2014-2015, és a dir, de l’1 de setembre 
de 2014 al 31 d’agost de 2015, tal i com es recull en la base 3 de les Bases 
reguladores de la convocatòria. 
 
Es constata que l’entitat no ha imputat despeses indirectes a la justificació de la  
subvenció. 
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d.3) Verificacions relatives als comprovants de la despesa 
 
Malgrat el beneficiari va presentar al centre gestor els justificants de despesa 
juntament amb el compte justificatiu, s’han tornat a realitzar verificacions sobre 
les còpies d’aquests documents. 
 
En aquest àmbit, s’han revisat les còpies de les nòmines de tots els treballadors 
del mes de gener (20 treballadors) imputades com a justificació, confirmant la 
seva existència així com que totes elles són correctes i contenen totes les dades 
consignades en el model oficial aprovat per Ordre Ministerial de 27 de desembre 
de 1994. 
 
De les 20 nòmines seleccionades s’ha demanat el comprovant de pagament de 
totes elles amb la intenció de verificar que l’Entitat ha meritat el cost de personal 
i l’ha liquidat, i també de la Seguretat Social corresponent. En aquest sentit, des 
de la Llar d’Infants ens han comunicat que des del banc no és possible treure el 
detall del pagament de les nòmines del mes de gener del 2015 per remesa. De 
manera que ens han facilitat l’extracte bancari amb tres càrrecs globals de 
nòmines de la data esmentada. Per altra banda, sí que s’ha pogut verificar la 
presentació del Tc1 i la seva liquidació el 27 de febrer de 2015, d’acord amb 
l’extracte bancari del BBVA. 
 
S’ha comprovat que la documentació presentada és correcta així com que 
aquests s’han fet efectius amb anterioritat a la finalització del termini de 
justificació. 
 
 
e) Pagament de la subvenció 
 
En base a la justificació presentada, la Diputació va fer efectiu el seu 
finançament mitjançant pagament efectuat en data 20 de juliol de 2017 per 
l’import total de la subvenció, és a dir, 19.999,99 euros (renúncia inclosa). 
 
En el moment d’efectuar-se el pagament, el beneficiari es trobava al corrent de 
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. A tal efecte, consten 
a l’expedient certificats positius, emesos per l’Agència Tributària i per la 
Tresoreria General de la Seguretat Social en data 13 de febrer de 2017. Atès 
que la validesa d’aquests certificats és de sis mesos a comptar des de la seva 
data d’expedició, s’ha pogut comprovar la validesa dels mateixos en el moment 
d’efectuar-se el pagament de la subvenció.  
 
 
f) Finançament de les activitats subvencionades 
 
D’acord amb la documentació presentada per l’entitat, el cost final de l’activitat 
ha ascendit a 432.036,60 € i així mateix declara que ha rebut altres ingressos 
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per finançar la mateixa activitat per un import de 396.002,96 euros, dels quals, 
358.512,00 euros d’ingressos per quotes d’escolarització  14/15 i 37.490,96 
euros de la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya per al 
finançament de les escoles bressol.  
 
No obstant, s’ha constatat que la subvenció atorgada per la Generalitat de 
Catalunya realment ha estat igual a 37.490,96 €, segons Resolució 
ENS/504/2016 de 26 de febrer.  
 
Per tant, els ingressos realment declarats serien els següents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
En tant que els ingressos totals rebuts per al finançament de l’activitat 
subvencionada són inferiors al cost total del mateix, es constata que l’Associació 
no s’ha sobrefinançat amb l’execució de l’activitat. 
 
g) Desviacions pressupostàries 
 
Finalment, segons el certificat que consta a l’expedient i tenint presents els 
imports retornats a les famílies, no s’han registrat desviacions en l’import del 
descompte final aplicat en la quota d’escolarització a les famílies respecte de 
l’import assignat, per aquesta finalitat, per la Diputació. 
 
 
VI. CONCLUSIONS  
 
Els treballs de control del present informe s’han efectuat sobre un expedient 
relatiu a una subvenció atorgada per concurrència competitiva a l’entitat 
Associació Pedagògica Mainada. 
 
El resultat de l’anàlisi efectuada en base a les proves realitzades ha estat 
satisfactori i no se’n desprenen incidències. 
 
 
 

Estructura de finançament final de l’activitat (€) 

Subvenció concedida Diputació 19.999,99 
Subvenció concedida Generalitat de Catalunya 37.490,96 
Ingressos Quotes d’escolarització  anual 2013/14 358.512,00 
Total 416.002,95 

Laura Pallàs 

Bosch          

Tècnic Superior

Signat digitalment per 

Laura Pallàs Bosch          

Tècnic Superior 

Data: 2018.11.29 

13:13:05 +01'00'
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PROPOSTA D’INFORME  
DE CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 

 
Associació Pedagògica llar d’infants de Sant Cugat 
G-63823728 
 

 
I. INTRODUCCIÓ  
 
Aquest control financer de subvencions es realitza d’acord amb allò establert en 
el Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Aquest control completa i amplia l’abast de les previsions establertes en l’article 
219.3 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), el 
qual preveu un control posterior ple de legalitat en el supòsit que s’hagi establert 
una funció interventora d’extrems essencials, com és el cas de la Diputació de 
Barcelona (Diputació, d’ara endavant). 
 
En aquest sentit, l’article 44 i següents de la Llei General de Subvencions 
defineixen els objectius del control financer i les línies bàsiques del procediment 
i els efectes dels seus informes. 
 
En l’àmbit de la Diputació, la base 68 d’execució del pressupost per enguany 
preveu que el control intern s’efectuarà d’acord amb l’establert a les Instruccions 
sobre procediments de control de la Diputació i el Pla Anual de Control Financer 
2018 (PACF 2018, en endavant). 
 
Així mateix, la base 82 reitera que el control financer de subvencions s’exercirà 
amb l’abast que es determini en el PACF 2018, respecte dels beneficiaris de 
subvencions atorgades amb càrrec als pressupostos de la Diputació i d’acord 
amb els procediments previstos a les Instruccions sobre procediments de 
control de la Diputació. 
 
Els articles 84 i següents de les instruccions de control regulen el marc 
d’actuació general i procedimental del control financer, tot remetent al PACF 
2018 pel què fa a la determinació de l’abast periòdic d’aquest control. 
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II. OBJECTIU I ABAST DEL CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 
 
2.1. Objectiu del control financer de subvencions 
 
Els objectius generals del control financer realitzat sobre les subvencions 
objecte d’anàlisi, d’acord amb el que disposa l’article 44 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions (LGS, en endavant), són els 
següents: 
 

a) L’adequada i correcta obtenció de la subvenció per part del beneficiari. 
b) El compliment per part de beneficiaris de les seves obligacions en la 

gestió i aplicació de la subvenció. 
c) L’adequada i correcta justificació de la subvenció per part de beneficiaris. 
d) La realitat i la regularitat de les operacions que, d’acord amb la justificació 

presentada per beneficiaris, han estat finançades amb la subvenció. 
e) L’adequat i correcte finançament de les activitats subvencionades. 
f) L’existència de fets, circumstàncies o situacions no declarades a 

l’Administració per beneficiaris i que poguessin afectar al finançament de 
les activitats subvencionades, a l’adequada i correcta obtenció, utilització, 
gaudi o justificació de la subvenció, així com a la realitat i regularitat de 
les operacions amb ella finançades. 

 
A més, la base 82 de les d’execució del pressupost per 2018, estableix que el 
control financer de subvencions es complementarà amb un control de legalitat 
dels procediments administratius d’aprovació de la concessió. 
 
 
 
2.2.  Òrgan encarregat de realitzar el control financer de subvencions 
 
El control financer de subvencions s’efectua per la Intervenció General de 
conformitat amb el que disposen els articles 220 a 222 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals; el Títol III de la LGS; el Títol VI de la Llei 
General Pressupostària, i resta de normativa concordant. 
 
La Intervenció General, d’acord amb el PACF 2018, ha encarregat al Servei de 
Control Financer, que executi els requeriments d’informació que siguin 
necessaris per tal de dur a terme el corresponent control financer. 
 
Les facultats i deures del personal controlador així com el procediment per a 
l’exercici del control financer seran els previstos en els articles 47 a 50 LGS. 
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2.3. Abast del control financer de subvencions 
 
El control financer abastarà aquells subjectes beneficiaris de subvencions 
atorgades per la Diputació que siguin persones físiques o jurídiques sotmeses al 
dret privat (associacions, fundacions i altres ens perceptors), que contempla la 
mostra seleccionada del Pla Anual de Control financer per l’any 2018 respecte 
de l’exercici 2017. 
 
Els treballs s’efectuaran en base a la documentació que obra als arxius de la 
Corporació, així com per la documentació facilitada per l’entitat fiscalitzada en 
resposta al requeriment fet per la Intervenció en demanda de qualsevol 
antecedent que es consideri adient per a la realització del control. 
 
En concret, el principals treballs efectuats han estat els següents: 
 

- D’una banda, treballs de comprovacions generals, que es realitzen 
sobre els comptes anuals de l’entitat. En aquest epígraf, entre d’altres, es  
comprova la correcta comptabilització de les subvencions percebudes, a 
efecte de conciliar la comptabilitat del beneficiari amb la comptabilitat de 
la Diputació. 
 

I, d’una altra, treballs de comprovacions específiques, en què s’analitza 
l’expedient subvencionador. A major detall, els principals treballs efectuats en 
aquest epígraf han estat els següents: 
 

1) Verificar la presentació, en termini i forma, de la sol·licitud de subvenció 
i que l’entitat beneficiària hagi presentat la documentació requerida 
d’acord amb la normativa aplicable. 

2) Comprovar que la sol·licitud i la justificació de la subvenció, així com 
altra documentació presentada per l’entitat, consti signada pel seu 
representant legal o persona apoderada. 

3) Comprovar que s’ha acomplert l’obligació de donar difusió del suport 
rebut per la corporació. 

4) Comprovar que les despeses que justifiquen el cost de l’acció 
subvencionada siguin elegibles i vinculades a les actuacions 
subvencionades. 

5) Comprovar que la relació de les despeses inclogui només despeses 
efectivament realitzades dins del període en què s’executen les accions 
de les subvencions objecte de control. 

6) Comprovar que les despeses estiguin justificades mitjançant nòmines, 
factures (originals o còpia compulsada) o altres documents de valor 
probatori equivalent (originals o còpia compulsada). 

7) Verificar els pagaments de les despeses justificades. 
8) Comprovar la possible concurrència amb altres subvencions concedides 

per altres entitats públiques o privades per a la mateixa activitat i que no 
impliqui un excés sobre el cost total de l’actuació subvencionada. 
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9) Verificar que el pagament de la subvenció s’ha efectuat de conformitat 
amb la resolució de concessió i, així mateix, que el beneficiari estava al 
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

10) Analitzar les possibles desviacions ocorregudes en el cost de l’activitat 
respecte l’import inicialment pressupostat per executar-la. 

 
El procediment seguit ha consistit, en primer lloc, en obtenir informació 
permanent de les dades dels arxius de l’expedient obrant en el Sistema Integrat 
de Gestió Corporativa (SIGC) i en el Sistema d’Informació Documental 
Corporatiu (VNIS), entre la qual destaquen: les bases reguladores i la 
convocatòria,  l’acord de concessió i la justificació econòmica de la subvenció. 
 
D’altra banda, s’ha requerit al servei gestor les dades relatives a les sol·licituds 
presentades, a l’objecte de comprovar el seu contingut en relació al compliment 
dels requisits exigits i el termini de presentació, així com, els informes tècnics de 
valoració de les sol·licituds, i la resta de documentació justificativa de la 
subvenció. 
 
Així mateix, s’ha requerit a l’entitat beneficiària per a què aporti: el comprovant 
de pagament de diversos rebuts de nòmines; documents Tc1 (actual RLC) i la 
seva acreditació de pagament; i el model anual 190 d’IRPF i trimestrals. En 
relació a l’anàlisi financer, s’ha demanat els comptes anuals i/o informe 
d’auditora, i en el seu defecte, els estats financers de l’exercici 2014 i 2015; i el 
document justificatiu bancari del cobrament. Finalment, s’ha sol·licitat els 
Certificats d’estar al corrent de pagament de tributs i de la Seguretat Social. 
 
 
2.4.  Limitacions a l’abast 
 
El beneficiari ha facilitat a aquesta Intervenció l’accés a la documentació 
acreditativa i justificació de les operacions subvencionades, prestant la seva 
col·laboració en les actuacions de control. 
 
Durant les actuacions de control, no s’ha posat de manifest cap limitació a 
l’abast del treball. 
 
 
2.5.  Normativa aplicable 
 
La principal normativa aplicable per a la realització del control financer de 
subvencions és la següent: 
 

 Normativa estatal 
 

 Llei 38/2003, General de Subvencions, de 17 de novembre. 
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 Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprovà el Reglament de la 
Llei General de Subvencions 

 Reial  Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

 Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 

 
 Normativa de la Generalitat de Catalunya 

 
 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 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. 
 

 Normativa pròpia de la Diputació 
 

 Ordenança General de Subvencions de la Diputació (BOP número 
13, annex 1, de 15 de gener de 2009). 

 Circular número 19/09, que aprova les instruccions sobre 
procediments de gestió i justificació de subvencions. 

 Bases d’execució del Pressupost. 
 Refosa sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans 

competents de la Diputació, diferents del Ple. 
 Pla estratègic de subvencions de la Diputació. 

 
 
 
III. DESCRIPCIÓ DEL BENEFICIARI 
 
L’Associació Pedagògica Llar d’Infants de Sant Cugat (en endavant 
l’Associació), amb CIF G-63823728, és una entitat sense ànim de lucre amb 
domicili social a Sant Cugat del Vallès. 
 
Els fins de l’Associació són fomentar i promoure totes aquelles activitats que 
vagin encaminades al desenvolupament de l’educació de l’ infant. 
 
L’Associació consta inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de 
Catalunya (número d’inscripció 30596) des del 7 de juny de 2005. 
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Detall de la subvenció percebuda objecte de control 
 
La subvenció objecte del present control correspon a aquell import abonat per la 
Diputació durant l’exercici 2017, amb independència de l’any de la seva 
concessió.  
 
Pel cas de l’Associació, és la què es relaciona a continuació: 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Gerència de Serveis 
d’Educació 

Finançament i suport 
d’escoles bressol de 

titularitat privada sense 
finalitat de lucre per al 

curs 2014-2015 

Concurrència 
competitiva 2016/0006446 30.684,81€  

 
 
IV. COMPROVACIONS GENERALS DE CONTROL FINANCER  
 
L’Associació ha posat a la nostra disposició tota la informació que li ha estat 
requerida per realitzar el nostre treball, amb l’abast establert en l’apartat 2.3 
d’Abast del control financer de subvencions. 
 
 
4.1. Balanç de situació i compte de pèrdues i guanys 
 
Els estats adjunts de l’exercici 2014 i 2015, aprovats per l’Assemblea General 
extraordinària el dia 11 de gener de 2015 i el  22 de gener de 2016, 
respectivament, d’acord amb l’Ordre del dia signada per la Presidenta i el  
Secretari, són els resumits a continuació. 
 
 

 Balanç de situació 
 

Pels exercicis 2014 i 2015, es recullen les principals magnituds de l’entitat 
agrupades per masses patrimonials, que ens informen de l’estructura 
econòmica (actiu) i de l’estructura financera (passiu) de l’Associació (en euros): 
 
 

 2014 2015 
 Actiu Passiu Actiu Passiu 
Actiu no corrent -  -  
Actiu corrent 43.474,54  88.518,09  
Patrimoni Net  16.948,05  45.909,04 
Passiu no  corrent  -  - 
Passiu corrent  26.526,49  42.609,05 
TOTAL 43.474,54 43.474,54 88.518,09 88.518,09 
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 Compte de Pèrdues i Guanys 

 
Les principals magnituds del compte de resultats de l’Associació pels exercicis 
2015 i 2014 són les següents (en euros): 
 

 2014 2015 
INGRESSOS A  
Import net de la xifra de negocis 487.431,02 525.532,38 
Altres ingressos d’explotació 56.353,09 18.437,66 
DESPESES B  
Despeses de personal (-)350.680,60 (-)318.276,66 
Aprovisionaments (-)11.734,69 - 
Altres despeses d’explotació (-)176.573,30 (-)191.297,28  
Resultat d’explotació C=A+B 4.795,52 34.396,10 
Ingressos financers 12,74 - 
Despeses financeres - (-)37,62 
Resultat financer D 12,74 (-)37,62 
Resultat abans d’impostos C+ D - (-)5.397,49 
Resultat de l’exercici 4.808,26 28.960,99 

 
 
El resultat de l’exercici 2015 ascendeix a 4.808,26 € positius, essent el de 
l’exercici 2014, de 28.960,99 €, també positiu.  
 
 
4.2. Conciliació de les transferències  
 
L’Associació, segons estats financers dels exercicis 2014 i 2015, ha ingressat 
per subvencions un total de 46.480,00 € i 18.453,82 €, respectivament segons el 
detall següent: 
 
 

Subvencions, donacions i llegats a  
l’explotació 2015 

Diputació 12/13 29.582,00 
Generalitat de Catalunya 12/13 34.402,92 
Facturació mensual (-)45.531,10

  

Total subvencions incorporades al resultat 18.453,82 

 
D’acord amb el major de compte 740/0 de Subvenció Generalitat–Diputació de 
l’Associació, per l’exercici 2015, la subvenció de la Diputació ascendeix a 
29.582,00 € i correspon al curs 2013/2014.  
 
Per altra banda, l’Associació ens ha facilitat el detall del compte 740/0 de 
Subvenció Generalitat-Diputació per a l’exercici 2017, i s’ha comprovat que 
inclou el cobrament de la Subvenció de la Diputació per al curs 2014/2015 de 
30.684,81 €, el 10 de maig de 2017, que és la data en la qual es va fer el 
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cobrament, d’acord amb l’extracte bancari de CaixaBank. Aquesta xifra és la 
que coincideix amb la registrada per la Diputació en la data esmentada.  
 
En aquest sentit, s’observa un decalatge interanual entre la meritació de la 
subvenció (curs escolar 2014/2015) i el seu registre comptable (compte de 
Pèrdues i Guanys de l’exercici 2017). Malgrat això, però, la subvenció registrada 
per l’Associació en l’exercici 2017 està conciliada amb l’obligació registrada per 
la Diputació. 
 
 
 
V.  COMPROVACIONS ESPECÍFIQUES DE CONTROL FINANCER  
 
 
Expedient  2016/0006446  

 
 

Objecte 
Finançament i suport d’escoles bressol de titularitat privada 
sense finalitat de lucre per al curs 2014-2015 

Import subvenció 30.684,81 € 

Tipus d’expedient Subvenció  

Procediment Concurrència competitiva 

Centre gestor Gerència de Serveis d’Educació 

Aplicació pressupostària G/40300/32000/48901 

 
 
Per acord de la Junta de Govern de data 14 de juliol de 2016, s’aproven les 
Bases Reguladores i la convocatòria per  a la concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva a favor de les escoles bressol de titularitat 
privada sense finalitat de lucre de la demarcació de Barcelona per al curs 
escolar 2014-2015, amb un import màxim de 1.500.000 €. 
 
En posterioritat, per acord de la Junta de Govern de data 22 de desembre de 
2016, s’aprova l’atorgament de subvencions, s’exclouen dues sol·licituds per no 
complir amb les Bases de la convocatòria, i es disposa d’una despesa 
d’1.499.979,86 €, entre d’altres. 
 
En el marc d’aquesta convocatòria, s’aprova una subvenció a favor de 
l’Associació per un import de 30.684,81 euros destinada a finançar les despeses 
del curs escolar 2014-2015 durant el període comprés entre l’1 de setembre de 
2014 i el 31 d’agost del 2015. 
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Amb caràcter previ a l’anàlisi de l’expedient, es sintetitzen, a continuació, les 
principals magnituds econòmiques de la subvenció objecte de control, a fi efecte 
de clarificar les tasques de control efectuades. 
 
S’ha de tenir present, però, que l’atorgament d’aquest tipus de subvencions no 
es realitza en base a un pressupost previst d’ingressos i despeses, sinó que ve 
determinat per un nombre màxim d’alumnes (que no pot traspassar la capacitat 
màxima de places autoritzades pel Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya) i per un rati fix subvencionat per alumne matriculat, 
rati que, com veurem més endavant, s’ha calculat dividint l’ import total del 
programa entre el número de places subvencionables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’acord amb l’annex C del compte justificatiu de despesa es relaciona el detall 
d’altres ingressos o subvencions rebudes amb la mateixa finalitat els quals, 
juntament amb els de la Diputació, ascendeixen a 375.441,09 €. Assumim que 
la diferència fins al cost final de l’activitat, 421.232,05 €, pertany a recursos 
propis de l’Entitat i ascendeix a 45.790,96 €. 
 
 
 

Sol·licitud de subvenció 
Capacitat màxima autoritzada d’alumnes (quota 
d’escolarització 2014-15) 212 

Total alumnes a efecte de finançament (quota 
d’escolarització 2014-15) A 101 

Imports sol·licitat 76.475,77 € 

Concessió de la subvenció (€) 
Import anual assignat per alumne Diba B 303,81 
Import concedit  C=A*B 30.684,81 

Justificació de la subvenció (€) 
Cost pressupostat de l’activitat 421.232,05 
Cost final de l’activitat 421.232,05  
Import justificat 247.384,25 
Import pagat 30.684,81 

Estructura de finançament final de 
l’activitat (€) 

Pressupost Definitiva 

Subvenció atorgada Diputació (curs 2014-15) 76.475,77 30.684,81 
Subvenció atorgada Generalitat de Catalunya, 
Departament d’Ensenyament (curs 2014-15)  31.454,28 31.454,28 

Altres ingressos (recursos propis) - 45.790,96 
Ingressos Quotes d’escolarització anual 
2014/15 313.302,00 313.302,00 

Total 421.232,05 421.232,05 
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a) Anàlisi de la sol·licitud de subvenció 
 
Consta a l’expedient sol·licitud de subvenció per part de l’Associació, 
presentada en data 22 de setembre de 2016. Es constata que s’ha utilitzat el 
model normalitzat i que, a tenor del disposat en l’article 16 OGS, consten totes 
les dades que exigeix l’esmentat article. 
 
S’ha constatat que la sol·licitud de subvenció consta signada per la Sra. Marta 
Camí Pericó i que, d’acord amb la documentació que consta a l’expedient, té 
poders suficients per a representar a l’Associació en qualitat de Presidenta. 
 
D’altra banda, s’ha constatat que consta a l’expedient còpia del DNI de la 
persona que subscriu la sol·licitud de subvenció, còpia de la targeta 
d’identificació fiscal i Estatuts de l’entitat,  així com la seva inscripció al Registre 
d’Associacions de la Generalitat de Catalunya (número d’inscripció 30596) des 
del 7 de juny de 2005. 
 
En la memòria annexada a la sol·licitud de subvenció, l’Associació presenta el 
projecte educatiu del Centre “Llar d’Infants Magnòlia de Sant Cugat” (en 
endavant el Centre “Magnòlia”), del qual és titular i per al qual sol·licita 
finançament per les quotes d’escolarització dels alumnes. Es tracta d’un centre 
de titularitat privada amb una capacitat autoritzada de 212 llocs escolars, dirigit 
per la Sra. Marta Camí Pericó i enfocat a l’educació, atenció i cura de nens de 0 
mesos a 3 anys. La seva funció social és amplia i polivalent, desenvolupant 
valors com l’educació musical, l’aprenentatge de llengües (català i anglès), la 
psicomotricitat, el respecte a les persones i la solidaritat. 
 
Tal i com es recull en el formulari de Sol·licitud de la subvenció, l’Associació 
sol·licita finançament per les quotes d’escolarització de 101 alumnes del Centre 
“Magnòlia”. El total d’alumnes a efecte del finançament (101), s’ha determinat en 
base als següents criteris establerts a les bases reguladores: 
 

Alumnes a jornada completa: Aquells que reben atenció educativa durant 5 
hores al dia i 5 dies a la setmana 
 
Alumnes a jornada parcial: Aquells que reben atenció educativa menys de 5 
hores al dia i/o 5 dies a la setmana 
 
Conversió d’alumnes a jornada parcial en alumnes equivalents a jornada 
completa: El número resultant de la següent fórmula: alumnes x hores 
setmanals / 25 
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Edat 
Alumnes a 

jornada 
completa 

Alumnes a 
jornada parcial 

Conversió a 
jornada 

completa 
Total alumnes 

De 0 a 1 28 - - 28 
D’1 a 2 anys 37 - - 37 
De 2 a 3 anys 36 - - 36 
Total 101 - - 101 
 
 
b) Concessió de la subvenció 
 
En base a aquesta sol·licitud s’aprova, per acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de data 22 de desembre de 2016, la concessió de la subvenció a 
favor de l’Associació Pedagògica Llar d’Infants Sant Cugat per un import de 
30.684,81 €, destinada al finançament i suport d’escoles bressol de titularitat 
privada sense finalitat de lucre per al curs 2014-15, a raó de 303,81€ anuals per 
alumne matriculat. 
 
En el marc d’aquesta convocatòria, una vegada revisada la documentació per 
part del Servei d’Educació, es va requerir la justificació específica que l’aplicació 
de la subvenció havia minorat les quotes (notificació entregada el 29 de març de 
2017). El 7 d’abril de 2017, l’Associació va enviar un correu electrònic a 
l’esmentat Servei exposant que la subvenció va finançar a 101 alumnes. El 
descompte aplicat va ser de 550 € per nen i la xifra va ser una estimació entre 
l’aportació de la Diputació i la Generalitat. 
 
D’acord amb el número definitiu d’alumnes matriculats pel curs 2014/2015, 
l’import de la subvenció atorgada a l’Associació s’ha determinat en base al 
càlcul següent: 
 
 

Import total 
programa 

suport escoles 
bressol curs 

2014-15 

Núm. total de 
places 

subvencionables 
de tots els 

centres 
sol·licitants 

Import fix per 
alumne 

matriculat 

Núm. alumnes 
subvencionables 

de la Llar 
d’Infants Sant 

Cugat 

Import 
subvenció 

atorgada Llar 
d’Infants Sant 

Cugat 

1.499.979,86 € 4.937,23  303,81 €  101 30.684,81 € 

 
 
Aquesta subvenció ha estat acceptada pel beneficiari de forma tàcita, atès la 
possibilitat recollida al punt tercer del dictamen de concessió de la subvenció. 
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c) Justificació tècnica de l’activitat 
 
Juntament amb la Memòria de l’actuació del compte justificatiu, consten a 
l’expedient 101 declaracions signades pels pares, mares i/o tutors legals dels 
infants subvencionats per tal de confirmar que el Centre “Magnòlia” els hi ha 
aplicat el descompte anual en la quota d’escolarització del curs 2014-2015, a 
través d’un model de la Generalitat. 
 
En posterioritat, i com ja s’ha assenyalat anteriorment, el Servei d’Educació de 
la Diputació va requerir a l’Associació que la justificació havia de fer-se 
mitjançant un certificat del titular del centre on hi constés la quantitat 
descomptada. En resposta al mateix, l’Associació va enviar un correu electrònic 
en el qual exposava que a data del requeriment era impossible aconseguir el 
determinat certificat d’aquelles famílies que ja no tenien els fills/es al Centre, 
que ja eren 63 nens/es. No obstant això, de la resta, sí que va adjuntar un 
Certificat del titular del centre “Llar d’infants Magnòlia” en el qual hi constava la 
quantitat descomptada per cadascuna de les famílies per l’escolarització del 
curs 2014/2015. 
 
Així mateix, l’Associació ha presentat un certificat de la titular del Centre 
“Magnòlia” (Sra. Marta Camí Pericó), en el què consta que l’import de la 
subvenció concedida (30.684,81 euros) s’ha destinat íntegrament a minorar la 
quota de les famílies pel servei d’escolarització rebut durant el curs escolar 
2014-2015, mitjançant el descompte d’acord amb el següent detall: 
 

Total descompte anual aplicat als 101 
alumnes Import anual descomptat per alumne/ 

550 € 55.550,00 € 

 
 
S’observa que el descompte total anual aplicat als 101 alumnes suposa una 
quantia de 55.550 euros, import que supera a l’atorgat per la Diputació 
(30.684,81 euros). Aquesta diferència ve donada pel fet que una part del 
descompte s’aplica en funció de la subvenció sol·licitada, per a la mateixa 
finalitat, a la Generalitat de Catalunya. 
 
Pel que fa a la subvenció concedida per la Generalitat de la Generalitat, aquesta 
es troba a la resolució ENS/504/2016, de 26 de febrer, per la qual es resol el 
concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a l'escolarització 
d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa 
social, durant el curs acadèmic 2014-2015. En ella s’estableix un import de 
317,72 euros per alumne/curs. En el cas del Centre “Magnòlia”, l’atorgament és 
el següent: 
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Municipi: Barcelona (Barcelonès) 
Denominació: Magnòlia  
Codi: 08052335 
Infants amb subvenció concedida: 85 
Import subvencionat: 27.006,20 € 
 
Així doncs, les subvencions finalment concedides han estat les següents: 
 

Entitat concedent 
Subvenció 
concedida         

€ 

Alumnes 
finançats 

Descompte 
anual 

assignat per 
alumne, € 

Descompte 
mensual per 
alumne en la 

quota (11 mesos), 
€ 

DIBA 30.684,81 101 303,81 27,62 
GENCAT 27.006,20 85 317,72 28,88 
Quotes escolarització 14/15 313.302,00 - - - 

Total 370.993,01  621,53 56,50 

 
El descompte final en la quota d’escolarització assignat a l’entitat és de 56,50 € 
per alumne/mes (o el que és equivalent, 621,53 € per alumne/any), i és el 
resultat de la suma de les subvencions concedides per les dues Administracions 
(Diputació i Generalitat de Catalunya). 
 
Segons el certificat aportat per la titular del Centre “Magnòlia”, al llarg del curs 
escolar 2014-15, el centre educatiu va descomptar 50 euros per alumne/mes a 
compte de les subvencions, és a dir 550 euros per alumne/any (50 euros per 11 
mensualitats), doncs en aquell moment l’entitat desconeixia quin seria l’import 
atorgat de les subvencions.  
 
Atès que la suma de les subvencions, concedides posteriorment, ha estat 
finalment de 56,50 euros per alumne/mes, l’escola hauria d’abonar la diferència 
de 6,50 euros per alumne/mes (o, el que és el mateix, 71,5 € per alumne/any). 
Per comprovar aquest retorn a les famílies, el Centre ens ha facilitat un mail que 
es va enviar a tots els pares/mares d’alumnes escolaritzats en el curs 
2014/2015 en el qual s’exposava que d’acord amb la subvenció definitiva 
s’havia de retornar 65,12 € alumne/any i que l’abonarien en el rebut del més 
següent per aquelles famílies que encara tenien algun germà al Centre, o bé, 
l’haurien d’anar a cobrar en efectiu al Centre; extrems que també s’ha pogut 
comprovar amb resultat satisfactori. Aquesta diferència ve donada perquè el tota 
de les subvencions de la Generalitat i la Diputació es distribueixen de manera 
proporcional en la totalitat dels alumnes, i com que la Generalitat ha atorgat la 
subvenció per 16 alumnes menys, la quota per alumne queda reduïda. 
 
Es considera que els procediments aplicats proporcionen una base suficient i 
adequada per concloure que el Centre ha aplicat, en la seva totalitat, el 
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descompte per alumne/any (303,81 euros), assignat per la Diputació, en la 
quota d’escolarització del curs 2014-15. 
 
 
d) Justificació econòmica de l’activitat 

 
d.1) Magnituds agregades de la justificació econòmica 
 
D’acord amb la base 20 de les Bases reguladores de la convocatòria, el 
pagament de la subvenció es farà efectiu prèvia presentació del compte 
justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, no més tard del 28 de 
febrer de 2017, d’acord amb la base 16 de les Bases Reguladores. 
 
En data 23 de febrer de 2017, i per tant dins del termini de justificació establert, 
l’Associació presenta el compte justificatiu de despeses. S’ha comprovat que la 
persona que el subscriu (Sra. Marta Camí Pericó) té poders suficients per 
representar a L’Associació. 
 
De la documentació presentada es constata que l'entitat declara que el cost de 
l'activitat ha ascendit a 421.232,05 euros i relaciona despeses per un import de 
247.384,25 euros, corresponents a nòmines i seguretat social. 
 
d.2) Verificacions relatives a l’elegibilitat de les despeses imputades en la 
justificació de la subvenció 
 
Aquestes despeses es refereixen a activitats objecte de la subvenció, en tant 
que fan referència als salaris del personal del Centre “Magnòlia” generats dins el 
curs escolar 2014-2015 (despesa que té el caràcter de subvencionable, d’acord 
amb la base 6 de les Bases reguladores de la convocatòria).  
 
D’altra banda, s’ha comprovat que aquestes despeses han estat executades 
durant les dates d’escolarització del curs 2014-2015, és a dir, de l’1 de setembre 
de 2014 al 31 d’agost de 2015, tal i com es recull en la base 3 de les Bases 
reguladores de la convocatòria. 
 
Es constata que l’entitat no ha imputat despeses indirectes a la justificació de la  
subvenció 
 
d.3) Verificacions relatives als comprovants de la despesa 
 
Malgrat el beneficiari va presentar al centre gestor els justificants de despesa 
juntament amb el compte justificatiu, s’han tornat a realitzar verificacions sobre 
les còpies d’aquests documents. 
 
En aquest àmbit, s’han revisat les còpies de les nòmines de 3 treballadores (la 
Directora, una educadora i una mestra)  imputades com a justificació, confirmant 



 

Proposta d’informe de Control Financer 
Associació Pedagògica Llar d’Infants de Sant Cugat 15

la seva existència així com que totes elles són correctes i contenen totes les 
dades consignades en el model oficial aprovat per Ordre Ministerial de 27 de 
desembre de 1994. 
 
De les 228 nòmines imputades a la relació de despeses, s’ha demanat el 
comprovant de pagament de 36 d’elles amb la intenció de verificar, com a 
mínim, el pagament de despeses per tipologia de treballador fins arribar, com a 
mínim, a l’import subvencionat. 
 
En aquest sentit s’han demanat els comprovants de pagament de les nòmines i 
de la Seguretat Social(d’import  71.095,56 €). 
 
S’ha comprovat que la documentació presentada és correcta així com que 
aquests s’han fet efectius amb anterioritat a la finalització del termini de 
justificació. 
 
 
e) Pagament de la subvenció 
 
En base a la justificació presentada, la Diputació va fer efectiu el seu 
finançament mitjançant pagament efectuat en data 10 de maig de 2017 per 
l’import total de la subvenció, és a dir, 30.684,81 euros. 
 
En el moment d’efectuar-se el pagament, el beneficiari es trobava al corrent de 
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. A tal efecte, consten 
a l’expedient certificats positius, emesos per l’Agència Tributària i per la 
Tresoreria General de la Seguretat Social en data 13 de febrer 2017 i 31 de 
gener, respectivament. Atès que la validesa d’aquests certificats és de sis 
mesos a comptar des de la seva data d’expedició, s’ha pogut comprovar la 
validesa dels mateixos en el moment d’efectuar-se el pagament de la subvenció.  
 
 
f) Finançament de les activitats subvencionades 
 
D’acord amb la documentació presentada per l’entitat, el cost final de l’activitat 
ha ascendit a 421.232,05 € i així mateix declara que ha rebut altres ingressos 
per finançar la mateixa activitat per un import de 344.756,28 euros, dels quals 
313.302,00 euros procedeixen de la quota d’escolarització curs 2014-2015, i 
31.454,28 euros de la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya per al 
finançament de les escoles bressol.  
 
No obstant, s’ha constatat que la subvenció atorgada per la Generalitat de 
Catalunya realment ha estat igual a 27.006,20 euros, segons Resolució 
ENS/504/2016 de 26 de febrer.  
 
Per tant, els ingressos realment declarats serien els següents: 
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En tant que els ingressos totals rebuts per al finançament de l’activitat 
subvencionada són inferiors al cost total del mateix, es constata que l’Associació 
no s’ha sobrefinançat amb l’execució de l’activitat. 
 
 
g) Desviacions pressupostàries 
 
Finalment, segons el certificat que consta a l’expedient i tenint presents els 
imports retornats a les famílies, no s’han registrat desviacions en l’import del 
descompte final aplicat en la quota d’escolarització a les famílies respecte de 
l’import assignat, per aquesta finalitat, per la Diputació. 
 
VI. CONCLUSIONS  
 
Els treballs de control del present informe s’han efectuat sobre un expedient 
relatiu a una subvenció atorgada per concurrència competitiva a l’entitat 
Associació Sant Cugat. 
 
El resultat de l’anàlisi efectuada en base a les proves realitzades ha estat 

satisfactori i no se’n desprenen incidències. 

 

Estructura de finançament final de l’activitat (€) 

Subvenció concedida Diputació 30.684,81 
Subvenció concedida Generalitat de Catalunya 27.006,20 
Ingressos Quotes d’escolarització  anual 2013/14 313.302,00 
Total 370.993,01 

Laura Pallàs 

Bosch          

Tècnic Superior
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Laura Pallàs Bosch          

Tècnic Superior 
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PROPOSTA D’INFORME  
DE CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 

 
Asociación Desarrollo Evolutivo del Niño 
G-08921546 
 

 
I. INTRODUCCIÓ  
 
Aquest control financer de subvencions es realitza d’acord amb allò establert en 
el Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Aquest control completa i amplia l’abast de les previsions establertes en l’article 
219.3 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), el 
qual preveu un control posterior ple de legalitat en el supòsit que s’hagi establert 
una funció interventora d’extrems essencials, com és el cas de la Diputació de 
Barcelona (Diputació, en endavant). 
 
En aquest sentit, l’article 44 i següents de la Llei General de Subvencions 
defineixen els objectius del control financer i les línies bàsiques del procediment 
i els efectes dels seus informes. 
 
En l’àmbit de la Diputació, la base 68 d’execució del pressupost per enguany 
preveu que el control intern s’efectuarà d’acord amb l’establert a les Instruccions 
sobre procediments de control de la Diputació i el Pla Anual de Control Financer 
2018 (PACF 2018, en endavant). 
 
Així mateix, la base 82 reitera que el control financer de subvencions s’exercirà 
amb l’abast que es determini en el PACF 2018, respecte dels beneficiaris de 
subvencions atorgades amb càrrec als pressupostos de la Diputació i d’acord 
amb els procediments previstos a les Instruccions sobre procediments de 
control de la Diputació. 
 
Els articles 84 i següents de les instruccions de control regulen el marc 
d’actuació general i procedimental del control financer, tot remetent al PACF 
2018 pel què fa a la determinació de l’abast periòdic d’aquest control. 
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II. OBJECTIU I ABAST DEL CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 
 
2.1. Objectiu del control financer de subvencions 
 
Els objectius generals del control financer realitzat sobre les subvencions 
objecte d’anàlisi, d’acord amb el que disposa l’article 44 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions (LGS, en endavant), són els 
següents: 
 

a) L’adequada i correcta obtenció de la subvenció per part del beneficiari. 
b) El compliment per part de beneficiaris de les seves obligacions en la 

gestió i aplicació de la subvenció. 
c) L’adequada i correcta justificació de la subvenció per part de beneficiaris. 
d) La realitat i la regularitat de les operacions que, d’acord amb la justificació 

presentada per beneficiaris, han estat finançades amb la subvenció. 
e) L’adequat i correcte finançament de les activitats subvencionades. 
f) L’existència de fets, circumstàncies o situacions no declarades a 

l’Administració per beneficiaris i que poguessin afectar al finançament de 
les activitats subvencionades, a l’adequada i correcta obtenció, utilització, 
gaudi o justificació de la subvenció, així com a la realitat i regularitat de 
les operacions amb ella finançades. 

 
A més, la base 82 de les d’execució del pressupost per 2018, estableix que el 
control financer de subvencions es complementarà amb un control de legalitat 
dels procediments administratius d’aprovació de la concessió. 
 
 
 
2.2.  Òrgan encarregat de realitzar el control financer de subvencions 
 
El control financer de subvencions s’efectua per la Intervenció General de 
conformitat amb el que disposen els articles 220 a 222 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals; el Títol III de la LGS; el Títol VI de la Llei 
General Pressupostària, i resta de normativa concordant. 
 
La Intervenció General, d’acord amb el PACF 2018, ha encarregat al Servei de 
Control Financer, que executi els requeriments d’informació que siguin 
necessaris per tal de dur a terme el corresponent control financer. 
 
Les facultats i deures del personal controlador així com el procediment per a 
l’exercici del control financer seran els previstos en els articles 47 a 50 LGS. 
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2.3. Abast del control financer de subvencions 
 
El control financer abastarà aquells subjectes beneficiaris de subvencions 
atorgades per la Diputació que siguin persones físiques o jurídiques sotmeses al 
dret privat (associacions, fundacions i altres ens perceptors), que contempla la 
mostra seleccionada del PACF 2018 respecte de l’exercici 2017. 
 
Els treballs s’efectuaran en base a la documentació que obra als arxius de la 
Corporació, així com per la documentació facilitada per l’entitat fiscalitzada en 
resposta al requeriment fet per la Intervenció en demanda de qualsevol 
antecedent que es consideri adient per a la realització del control. 
 
En concret, el principals treballs efectuats han estat els següents: 
 

- D’una banda, treballs de comprovacions generals, que es realitzen 
sobre els comptes anuals de l’entitat. En aquest epígraf, entre d’altres, es  
comprova la correcta comptabilització de les subvencions percebudes, a 
efecte de conciliar la comptabilitat del beneficiari amb la comptabilitat de 
la Diputació. 
 

I, d’una altra, treballs de comprovacions específiques, en què s’analitza 
l’expedient subvencionador. A major detall, els principals treballs efectuats en 
aquest epígraf han estat els següents: 
 

1) Verificar la presentació, en termini i forma, de la sol·licitud de subvenció 
i que l’entitat beneficiària hagi presentat la documentació requerida 
d’acord amb la normativa aplicable. 

2) Comprovar que la sol·licitud i la justificació de la subvenció, així com 
altra documentació presentada per l’entitat, consti signada pel seu 
representant legal o persona apoderada. 

3) Comprovar que s’ha acomplert l’obligació de donar difusió del suport 
rebut per la corporació. 

4) Comprovar que les despeses que justifiquen el cost de l’acció 
subvencionada siguin elegibles i vinculades a les actuacions 
subvencionades. 

5) Comprovar que la relació de les despeses inclogui només despeses 
efectivament realitzades dins del període en què s’executen les accions 
de les subvencions objecte de control. 

6) Comprovar que les despeses estiguin justificades mitjançant nòmines, 
factures (originals o còpia compulsada) o altres documents de valor 
probatori equivalent (originals o còpia compulsada). 

7) Verificar els pagaments de les despeses justificades. 
8) Comprovar la possible concurrència amb altres subvencions concedides 

per altres entitats públiques o privades per a la mateixa activitat i que no 
impliqui un excés sobre el cost total de l’actuació subvencionada. 
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9) Verificar que el pagament de la subvenció s’ha efectuat de conformitat 
amb la resolució de concessió i, així mateix, que el beneficiari estava al 
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

10) Analitzar les possibles desviacions ocorregudes en el cost de l’activitat 
respecte l’import inicialment pressupostat per executar-la. 

 
 
El procediment seguit ha consistit, en primer lloc, en obtenir informació 
permanent de les dades dels arxius de l’expedient obrant en el Sistema Integrat 
de Gestió Corporativa (SIGC) i en el Sistema d’Informació Documental 
Corporatiu (VNIS), entre la qual destaquen: les bases reguladores i la 
convocatòria,  l’acord de concessió i la justificació econòmica de la subvenció. 
 
D’altra banda, s’ha requerit al servei gestor les dades relatives a les sol·licituds 
presentades, a l’objecte de comprovar el seu contingut en relació al compliment 
dels requisits exigits i el termini de presentació, així com, els informes tècnics de 
valoració de les sol·licituds, i la resta de documentació justificativa de la 
subvenció. 
 
Així mateix, s’ha requerit a l’entitat beneficiària per a què aporti: comprovants de 
pagament de rebuts de nòmina i del Tc2 (actual RNT); documents Tc1 (actual 
RLC); model anual 390 d’Iva i trimestrals; model anual 190 d’IRPF i trimestrals; i 
justificants de despesa i pagament de determinades ordres de pagament. En 
relació a l’anàlisi financer, s’ha demanat els comptes anuals i/o informe 
d’auditora, i en el seu defecte, els estats financers de l’exercici 2014 i 2015; i el 
document justificatiu bancari del cobrament. 
 
 
 
2.4.  Limitacions a l’abast 
 
El beneficiari ha facilitat a aquesta Intervenció l’accés a la documentació 
acreditativa i justificació de les operacions subvencionades, prestant la seva 
col·laboració en les actuacions de control. 
 
Durant les actuacions de control, no s’ha posat de manifest cap limitació a 
l’abast del treball. 
 
 
2.5.  Normativa aplicable 
 
La principal normativa aplicable per a la realització del control financer de 
subvencions és la següent: 
 

 Normativa estatal 
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 Llei 38/2003, General de Subvencions, de 17 de novembre. 
 Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprovà el Reglament de la 

Llei General de Subvencions 
 Reial  Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 

Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

 Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 

 
 Normativa de la Generalitat de Catalunya 

 
 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 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. 
 

 Normativa pròpia de la Diputació 
 

 Ordenança General de Subvencions de la Diputació (BOP número 
13, annex 1, de 15 de gener de 2009). 

 Circular número 19/09, que aprova les instruccions sobre 
procediments de gestió i justificació de subvencions. 

 Bases d’execució del Pressupost. 
 Refosa sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans 

competents de la Diputació, diferents del Ple. 
 Pla estratègic de subvencions de la Diputació. 

 
 
 
III. DESCRIPCIÓ DEL BENEFICIARI 
 
La Asociación Desarrollo Evolutivo del Niño (en endavant l’Associació), amb CIF 
G-08921546, és una entitat sense ànim de lucre amb domicili social a 
Barcelona. 
 
Els fins de l’Associació són fomentar i promoure totes aquelles activitats que 
vagin encaminades al desenvolupament de l’educació de l’ infant. 
 
L’Associació consta inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de 
Catalunya (número d’inscripció 7043) des del 24 de juliol de 1984. 
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Detall de la subvenció percebuda objecte de control 
 
La subvenció objecte del present control correspon a aquells imports abonats 
per la Diputació durant l’exercici 2017, amb independència de l’any de la seva 
concessió.  
 
Pel cas de l’Associació, és la què es relaciona a continuació: 
 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Gerència de Serveis 
d’Educació 

Finançament i suport 
d’escoles bressol de 

titularitat privada sense 
finalitat de lucre per al 

curs 2014-2015 

Concurrència 
competitiva 2016/0006446 21.874,32€  

 
 
IV. COMPROVACIONS GENERALS DE CONTROL FINANCER  
 
L’Associació ha posat a la nostra disposició tota la informació que li ha estat 
requerida per realitzar el nostre treball, amb l’abast establert en l’apartat 2.3 
d’Abast del control financer de subvencions. 
 
4.1. Balanç de situació i compte de pèrdues i guanys 
 
D’acord amb el Certificat del Secretari de l’Associació, l’Assemblea General de 
data 30 de juny de 2016 va aprovar els ingressos i despeses del període curs 
2015-2016, i el pressupost previst per el curs 2016-2017. Per altra banda, en 
l’Assemblea General celebrada el 10 de gener de 2017, es van aprovar els 
Comptes Anuals de l’exercici 2016 (de gener a desembre). 
 

 Balanç de situació 
 

Per l’exercici 2016, es recullen les principals magnituds de l’entitat agrupades 
per masses patrimonials, que ens informen de l’estructura econòmica (actiu) i de 
l’estructura financera (passiu) de l’Associació (en euros): 
 
 

 2016 
 Actiu Passiu 
Actiu no corrent -  
Actiu corrent 21.827,32  
Patrimoni Net  (-) 15.933,86 
Passiu no  corrent  - 
Passiu corrent  37.761,18 
TOTAL 21.827,32 21.827,32 
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 Compte de Pèrdues i Guanys 

 
Les principals magnituds del compte de resultats de l’Associació per l’exercici 
2016 són les següents (en euros): 
 
 

 2016 
INGRESSOS A 

Import net de la xifra de negocis 210.019,48 
Subvencions d’explotació 22.875,84 
DESPESES B 

Despeses de personal (-)165.218,00 
Aprovisionaments (-)31.437,56 
Altres despeses d’explotació (-)43.096,12 
Resultat d’explotació C=A+B (-) 6.856,36 
Ingressos financers - 
Despeses financeres - 
Resultat financer D - 
Resultat abans d’impostos C+ D - 
Resultat de l’exercici (-) 6.856,36 

 
 
El resultat de l’exercici 2016 ascendeix a 6.856,36 € negatius. 
 
 
4.2. Conciliació de les transferències  
 
D’acord amb el Certificat del Secretari de data 15 d’octubre de 2018, en 
l’Assemblea General de l’Associació, celebrada en data 5 de juliol de 2017, es 
van aprovar els ingressos i les despeses del curs 2016-2017, i en la celebrada 
el 15 de gener de 2018, es van aprovar els comptes anuals/estats financers de 
l’any 2017, a on consta l’ingrés de la Subvención de la Diptuación de Barcelona 
de 21.874,32 € realizada en fecha 10.05.2017. Extrem que s’ha comprovat 
mitjançant l’extracte de notificació d’abonament de Caixabank el 10 de maig de 
2017. Aquesta xifra coincideix amb la registrada per la Diputació en l’esmentada 
data.  
 
En aquest sentit, s’observa un decalatge interanual entre la meritació de la 
subvenció (curs escolar 2014/2015) i el seu registre comptable (compte de 
Pèrdues i Guanys de l’exercici 2017). Malgrat això, però, la subvenció registrada 
per l’Associació en l’exercici 2017 està conciliada amb l’obligació registrada per 
la Diputació. 
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V.  COMPROVACIONS ESPECÍFIQUES DE CONTROL FINANCER  
 
 
Expedient  2016/0006446  

 
 

Objecte 
Finançament i suport d’escoles bressol de titularitat privada 
sense finalitat de lucre per al curs 2014-2015 

Import subvenció 21.874,32 € 

Tipus d’expedient Subvenció  

Procediment Concurrència competitiva 

Centre gestor Gerència de Serveis d’Educació 

Aplicació pressupostària G/40300/32000/48912 

 
 
Per acord de la Junta de Govern de data 14 de juliol de 2016, s’aproven les 
Bases Reguladores i la convocatòria per  a la concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva a favor de les escoles bressol de titularitat 
privada sense finalitat de lucre de la demarcació de Barcelona per al curs 
escolar 2014-2015, amb un import màxim de 1.500.000 €. 
 
En posterioritat, per acord de la Junta de Govern de data 22 de desembre de 
2016, s’aprova l’atorgament de subvencions, s’exclouen dues sol·licituds per no 
complir amb les Bases de la convocatòria, i es disposa d’una despesa 
d’1.499.979,86 €, entre d’altres. 
 
En el marc d’aquesta convocatòria, s’aprova una subvenció a favor de 
l’Associació per un import de 21.874,32 euros destinada a finançar les despeses 
del curs escolar 2014-2015 durant el període comprés entre l’1 de setembre de 
2014 i el 31 d’agost del 2015. 
 
Amb caràcter previ a l’anàlisi de l’expedient, es sintetitzen, a continuació, les 
principals magnituds econòmiques de la subvenció objecte de control, a fi efecte 
de clarificar les tasques de control efectuades. 
 
S’ha de tenir present, però, que l’atorgament d’aquest tipus de subvencions no 
es realitza en base a un pressupost previst d’ingressos i despeses, sinó que ve 
determinat per un nombre màxim d’alumnes (que no pot traspassar la capacitat 
màxima de places autoritzades pel Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya) i per un rati fix subvencionat per alumne matriculat, 
rati que, com veurem més endavant, s’ha calculat dividint l’ import total del 
programa entre el número de places subvencionables. 
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D’acord amb l’annex C del compte justificatiu de despesa es relaciona el detall 
d’altres ingressos o subvencions rebudes amb la mateixa finalitat els quals, 
juntament amb els de la Diputació, ascendeixen a 178.598,16 . Assumim que la 
diferència fins al cost final de l’activitat, 196.185,92 €,  pertany a recursos propis 
de l’Entitat i ascendeix a 17.587,76 €. 
 
 
a) Anàlisi de la sol·licitud de subvenció 
 
Consta a l’expedient sol·licitud de subvenció per part de l’Associació, 
presentada en data 21 de setembre de 2016. Es constata que s’ha utilitzat el 
model normalitzat i que, a tenor del disposat en l’article 16 OGS, consten totes 
les dades que exigeix l’esmentat article. 
 
S’ha constatat que la sol·licitud de subvenció consta signada per la Sr. José 
Emilio Molina i que, d’acord amb la documentació que consta a l’expedient, té 
poders suficients per a representar a l’Associació en qualitat de 
President/Director. 
 
D’altra banda, s’ha constatat que consta a l’expedient còpia del DNI de la 
persona que subscriu la sol·licitud de subvenció, còpia de la targeta 
d’identificació fiscal i Estatuts de l’entitat,  així com la seva inscripció al Registre 

Sol·licitud de subvenció 
Capacitat màxima autoritzada d’alumnes (quota 
d’escolarització 2014-15) 74 

Total alumnes a efecte de finançament (quota 
d’escolarització 2014-15) A 72 

Import sol·licitat de subvenció 42.837,92 € 

Concessió de la subvenció (€) 
Import anual assignat per alumne Diba B 303,81 
Import concedit  C=A*B 21.874,32 

Justificació de la subvenció (€) 
Cost final de l’activitat 196.185,92  
Import justificat 143.523,64 
Import pagat 21.874,32 

Estructura de finançament final de l’activitat  Definitiu 
Subvenció Diputació 21.874,32 
Generalitat 22.875,84 
Ingressos quotes de les famílies 2014/2015 133.848,00 
Altres ingressos (recursos propis) 17.587,76 
Total 196.185,92 
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d’Associacions de la Generalitat de Catalunya (número d’inscripció 7043) des 
del 24 de juliol de 1984. 
 
En la memòria annexada a la sol·licitud de subvenció, l’Associació presenta el 
projecte educatiu del Centre Llar d’Infants Molina Blau, del qual és titular i per al 
qual sol·licita finançament per les quotes d’escolarització dels alumnes. Es 
tracta d’un centre de titularitat privada amb una capacitat autoritzada de 74 llocs 
escolars, dirigit pel Sr. Jose Emilio Molina i enfocat a l’educació, atenció i cura 
de nens de 0 mesos a 3 anys. La seva funció social és amplia i polivalent, 
desenvolupant valors com l’educació musical, l’aprenentatge de llengües (català 
i anglès), la psicomotricitat, el respecte a les persones i la solidaritat. 
 
Tal i com es recull en el formulari de Sol·licitud de la subvenció, l’Associació 
sol·licita finançament per les quotes d’escolarització de 72 alumnes del Centre. 
El total d’alumnes a efecte del finançament (72), s’ha determinat en base als 
següents criteris establerts a les bases reguladores: 
 

Alumnes a jornada completa: Aquells que reben atenció educativa durant 5 
hores al dia i 5 dies a la setmana 
 
Alumnes a jornada parcial: Aquells que reben atenció educativa menys de 5 
hores al dia i/o 5 dies a la setmana 
 
Conversió d’alumnes a jornada parcial en alumnes equivalents a jornada 
completa: El número resultant de la següent fórmula: alumnes x hores 
setmanals / 25 

 

Edat 
Alumnes a 

jornada 
completa 

Alumnes a 
jornada parcial 

Conversió a 
jornada 

completa 
Total alumnes 

De 0 a 1 7 - - 7 
D’1 a 2 anys 27 - - 27 
De 2 a 3 anys 38 - - 38 
Total 72 - - 72 
 
b) Concessió de la subvenció 
 
En base a aquesta sol·licitud s’aprova, per acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de data 22 de desembre de 2016, la concessió de la subvenció a 
favor de la Asociación Pedagògica Desarrollo Evolutivo del Niño per un import 
de 21.874,32 €, destinada al finançament i suport d’escoles bressol de titularitat 
privada sense finalitat de lucre per al curs 2014-15, a raó de 303,81 euros 
anuals per alumne matriculat. 
 
L’import de la subvenció atorgada a l’Associació s’ha determinat en base al 
càlcul següent: 



 

Proposta d’informe de Control Financer 
Asociación Desarrollo Evolutivo del niño 11

Import total 
programa 

suport escoles 
bressol curs 

2014-15 

Núm. total de 
places 

subvencionables 
de tots els 

centres 
sol·licitants 

Import fix per 
alumne 

matriculat 

Núm. alumnes 
subvencionables 

de la Llar 
d’Infants 

Import 
subvenció 

atorgada Llar 
d’Infants  

1.499.979,86 € 4.937,23  303,81 €  72 21.874,23 € 

 
 
Aquesta subvenció ha estat acceptada pel beneficiari de forma tàcita, atès la 
possibilitat recollida al punt tercer del dictamen de concessió de la subvenció. 
 
c) Justificació tècnica de l’activitat 
 
Juntament amb la Memòria de l’actuació del compte justificatiu, consten a 
l’expedient 72 declaracions signades pels pares, mares i/o tutors legals dels 
infants subvencionats per tal de confirmar que el Centre Llar d’infants Molina 
Blau els hi ha aplicat el descompte anual en la quota d’escolarització del curs 
2014-2015. 
 
Així mateix, l’Associació ha presentat un certificat del titular del Centre “Llar 
d’infants Molina Blau” (Sr. Emilio Molina), en el què consta que l’import de la 
subvenció concedida (21.874,32 euros) s’ha destinat íntegrament a minorar la 
quota de les famílies pel servei d’escolarització rebut durant el curs escolar 
2014-2015, mitjançant el descompte d’acord amb el següent detall: 
 

Total descompte anual aplicat als 72 
alumnes 

Import total anual descomptat per 
alumne/ 

764,5 € 55.044,00 € 

 
 
S’observa que el descompte total anual aplicat als 72 alumnes suposa una 
quantia de 55.044 euros, import que supera a l’atorgat per la Diputació 
(21.874,32 euros). Aquesta diferència ve donada pel fet que una part del 
descompte s’aplica en funció de la subvenció sol·licitada, per a la mateixa 
finalitat, a la Generalitat de Catalunya. 
 
Pel que fa a la subvenció concedida per la Generalitat de la Generalitat, aquesta 
es troba a la resolució ENS/504/2016, de 26 de febrer, per la qual es resol el 
concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a l'escolarització 
d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa 
social, durant el curs acadèmic 2014-2015. En ella s’estableix un import de 
317,72 euros per alumne/curs. En el cas del Centre “Magnòlia”, l’atorgament és 
el següent: 
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Municipi: Barcelona (Barcelonès) 
Denominació: Llar d’Infants privada Molina Blau 
Codi: 08049725 
Infants amb subvenció concedida: 72 
Import subvencionat: 22.875,84 € 
 
Així doncs, les subvencions finalment concedides han estat les següents: 
 

Entitat 
concedent 

Subvenció 
concedida € 

Alumnes 
finançats 

Descompte anual 
assignat per alumne, 

en la quota 

Descompte mensual 
per alumne en la 
quota (11 mesos) 

DIBA 21.874,32 72 303,81 27,62 

GENCAT 22.875,84 72 317,72 28,88 

Total €  621,53  56,50  

 
El descompte final en la quota d’escolarització assignat a l’entitat és de 56,50 
euros per alumne/mes (o el que és equivalent, 621,53 euros per alumne/any), i 
és el resultat de la suma de les subvencions concedides per les dues 
Administracions (Diputació i Generalitat de Catalunya). 
 
Segons el certificat aportat per la titular del Centre “Llar d’infants Molina blau”, al 
llarg del curs escolar 2014-15, el centre educatiu va descomptar 69,50 euros per 
alumne/mes a compte de les subvencions, és a dir 764,5 euros per alumne/any 
(69,5 euros per 11 mensualitats), doncs en aquell moment l’entitat desconeixia 
quin seria l’import atorgat de les subvencions.  
 
Atès que la suma de les subvencions, concedides posteriorment, ha estat 
finalment de 56,50 euros per alumne/mes, s’entén que la diferència de 13 euros 
per alumne/mes (o, el que és el mateix, 142,97 euros per alumne/any), els 
assumeix el propi Centre. 
 
Per tot plegat es considera que el beneficiari ha aplicat, en la seva totalitat, el 
descompte per alumne/any (303,81 euros), assignat per la Diputació, en la 
quota d’escolarització del curs 2014-15. 
 
 
d) Justificació econòmica de l’activitat 

 
d.1) Magnituds agregades de la justificació econòmica 
 
D’acord amb la base 20 de les Bases reguladores de la convocatòria, el 
pagament de la subvenció es farà efectiu prèvia presentació del compte 
justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, no més tard del 28 de 
febrer de 2017. 
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En data 17 de febrer de 2017, i per tant dins del termini de justificació establert, 
l’Associació presenta el compte justificatiu de despeses. S’ha comprovat que la 
persona que el subscriu (Sr. José. Molina Garuz) té poders suficients per 
representar a l’Associació. 
 
De la documentació presentada es constata que l'entitat declara que el cost de 
l'activitat ha ascendit a 196.185,92 euros i relaciona despeses per un import de 
143.523,64 euros, corresponents a nòmines, seguretat social i el lloguer dels 
locals. 
 
d.2) Verificacions relatives a l’elegibilitat de les despeses imputades en la 
justificació de la subvenció 
 
Aquestes despeses es refereixen a activitats objecte de la subvenció, en tant 
que fan referència als salaris del personal del Centre “Llar d’infants Molina blau” 
generats dins el curs escolar 2014-2015 (despesa que té el caràcter de 
subvencionable, d’acord amb la base 6 de les Bases reguladores de la 
convocatòria). No obstant, s’efectua la consideració següent: 
 

 De la mostra analitzada, les ordres de despesa 66 i 71 corresponents a 
les nòmines del mes d’abril de 2015 de dues treballadores, inclouen el 
complement d’incapacitat laboral temporal per un import global de 564,74 
€, concepte que no és subvencionable.  
 
No obstant això, en tant que l’import total correctament justificat, 
descomptant les baixes d’aquesta persona, és igual a 145.167,59 euros i 
en tant que aquest import és superior a l’atorgat per la Diputació, la 
incidència detectada no afecta a la correcta justificació de la subvenció. 

 
D’altra banda, s’ha comprovat que aquestes despeses han estat executades 
durant les dates d’escolarització del curs 2014-2015, és a dir, de l’1 de setembre 
de 2014 al 31 d’agost de 2015, tal i com es recull la base 3 de les Bases 
reguladores de la convocatòria. 
 
Es constata que l’entitat no ha imputat despeses indirectes a la justificació de la  
subvenció 
 
 
d.3) Verificacions relatives als comprovants de la despesa 
 
Malgrat el beneficiari va presentar al centre gestor els justificants de despesa 
juntament amb el compte justificatiu, s’han tornat a realitzar verificacions sobre 
les còpies d’aquests documents. 
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En aquest àmbit, s’han revisat tots els rebuts de nòmines dels mesos d’octubre 
2014, gener i abril 2015 imputades com a justificació, confirmant la seva 
existència així com que totes elles són correctes i contenen totes les dades 
consignades en el model oficial aprovat per Ordre Ministerial de 27 de desembre 
de 1994. 
 
De tots els rebuts de nòmina i cotitzacions  a la Seguretat Social analitzats, s’ha 
demanat el comprovant de pagament de tots ells amb la intenció de verificar que 
les despeses s’han meritat i s’ha procedit a la seva liquidació. 
 
En aquest sentit s’han demanat els comprovants de pagament de les nòmines 
(23.010,70 euros) i l’acreditació dels pagaments de la Seguretat Social 
(9.486,27 €), dels mesos seleccionats. 
 
S’ha comprovat que la documentació presentada és correcta així com que 
aquests s’han fet efectius amb anterioritat a la finalització del termini de 
justificació. 
 
 
e) Pagament de la subvenció 
 
En base a la justificació presentada, la Diputació va fer efectiu el seu 
finançament mitjançant pagament efectuat en data 10 de maig de 2017 per 
l’import total de la subvenció, és a dir, 21.874,32 euros. 
 
En el moment d’efectuar-se el pagament, el beneficiari es trobava al corrent de 
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. A tal efecte, consten 
a l’expedient certificats positius, emesos per l’Agència Tributària del 25 
d’octubre del 2016 i 19 de juny del 2017. I pel que fa referència a la Tresoreria 
General de la Seguretat Social, el Certificat positiu està emès en data 12 de 
febrer de 2017.  
 
 
f) Finançament de les activitats subvencionades 
 
D’acord amb la documentació presentada per l’entitat, el cost final de l’activitat 
ha ascendit a 196.185,92 euros i així mateix declara que ha rebut altres 
ingressos per finançar la mateixa activitat per un import de 178.598,16 euros, 
dels quals 133.848,00  euros d’ingressos per quotes d’escolarització i 22.875,84 
euros de la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya per al 
finançament de les escoles bressol.  
 
No obstant, s’ha constatat que la subvenció atorgada per la Generalitat de 
Catalunya realment ha estat igual a 22.875,84 euros, segons Resolució 
ENS/504/2016 de 26 de febrer.  
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Per tant, els ingressos realment declarats serien els següents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En tant que els ingressos totals rebuts per al finançament de l’activitat 
subvencionada són inferiors al cost total del mateix, es constata que l’Associació 
no s’ha sobrefinançat amb l’execució de l’activitat. 
 
 
g) Desviacions pressupostàries 
 
Finalment, segons el certificat que consta a l’expedient i tenint presents els 
imports retornats a les famílies, no s’han registrat desviacions en l’import del 
descompte final aplicat en la quota d’escolarització a les famílies respecte de 
l’import assignat, per aquesta finalitat, per la Diputació. 
 
VI. CONCLUSIONS  
 
Els treballs de control del present informe s’han efectuat sobre un expedient 
relatiu a una subvenció atorgada per concurrència competitiva a l’entitat 
Associació Desarrollo Evolutivo del Niño. 
 
El resultat de l’anàlisi efectuada en base a les proves realitzades ha estat 
satisfactori i no se’n desprenen incidències. 
 

Estructura de finançament final de l’activitat (€) 

Subvenció concedida Diputació 21.874,32 

Subvenció concedida Generalitat de Catalunya 22.875,84 

Ingressos Quotes d’escolarització  anual 2014/15 133.848,00 

Total 178.598,16 

Laura Pallàs 

Bosch          

Tècnic Superior

Signat digitalment per 

Laura Pallàs Bosch          

Tècnic Superior 

Data: 2018.11.29 

13:14:14 +01'00'
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PROPOSTA D’INFORME  
DE CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 

 
Fundació Educativa Privada Dominiques Pare Coll (FEDAC) 
G-65058349 
 

 
I. INTRODUCCIÓ  
 
Aquest control financer de subvencions es realitza d’acord amb allò establert en 
el Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Aquest control completa i amplia l’abast de les previsions establertes en l’article 
219.3 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), el 
qual preveu un control posterior ple de legalitat en el supòsit que s’hagi establert 
una funció interventora d’extrems essencials, com és el cas de la Diputació de 
Barcelona (Diputació, d’ara endavant). 
 
En aquest sentit, l’article 44 i següents de la Llei General de Subvencions 
defineixen els objectius del control financer i les línies bàsiques del procediment 
i els efectes dels seus informes. 
 
En l’àmbit de la Diputació, la base 68 d’execució del pressupost per enguany 
preveu que el control intern s’efectuarà d’acord amb l’establert a les Instruccions 
sobre procediments de control de la Diputació i el Pla Anual de Control Financer 
2018 (PACF 2018, d’ara endavant). 
 
Així mateix, la base 82 reitera que el control financer de subvencions s’exercirà 
amb l’abast que es determini en el PACF 2018, respecte dels beneficiaris de 
subvencions atorgades amb càrrec als pressupostos de la Diputació i d’acord 
amb els procediments previstos a les Instruccions sobre procediments de 
control de la Diputació. 
 
Els articles 84 i següents de les instruccions de control regulen el marc 
d’actuació general i procedimental del control financer, tot remetent al PACF 
2018 pel què fa a la determinació de l’abast periòdic d’aquest control. 
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II. OBJECTIU I ABAST DEL CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 
 
2.1. Objectiu del control financer de subvencions 
 
Els objectius generals del control financer realitzat sobre les subvencions 
objecte d’anàlisi, d’acord amb el que disposa l’article 44 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions (LGS, en endavant), són els 
següents: 
 

a) L’adequada i correcta obtenció de la subvenció per part del beneficiari. 
b) El compliment per part de beneficiaris de les seves obligacions en la 

gestió i aplicació de la subvenció. 
c) L’adequada i correcta justificació de la subvenció per part de beneficiaris. 
d) La realitat i la regularitat de les operacions que, d’acord amb la justificació 

presentada per beneficiaris, han estat finançades amb la subvenció. 
e) L’adequat i correcte finançament de les activitats subvencionades. 
f) L’existència de fets, circumstàncies o situacions no declarades a 

l’Administració per beneficiaris i que poguessin afectar al finançament de 
les activitats subvencionades, a l’adequada i correcta obtenció, utilització, 
gaudi o justificació de la subvenció, així com a la realitat i regularitat de 
les operacions amb ella finançades. 

 
A més, la base 82 de les d’execució del pressupost per 2018, estableix que el 
control financer de subvencions es complementarà amb un control de legalitat 
dels procediments administratius d’aprovació de la concessió. 
 
 
 
 
2.2.  Òrgan encarregat de realitzar el control financer de subvencions 
 
El control financer de subvencions s’efectua per la Intervenció General de 
conformitat amb el que disposen els articles 220 a 222 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals; el Títol III de la LGS; el Títol VI de la Llei 
General Pressupostària, i resta de normativa concordant. 
 
La Intervenció General, d’acord amb el PACF 2018, ha encarregat al Servei de 
Control Financer, que executi els requeriments d’informació que siguin 
necessaris per tal de dur a terme el corresponent control financer. 
 
Les facultats i deures del personal controlador així com el procediment per a 
l’exercici del control financer seran els previstos en els articles 47 a 50 LGS. 
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2.3. Abast del control financer de subvencions 
 
El control financer abastarà aquells subjectes beneficiaris de subvencions 
atorgades per la Diputació que siguin persones físiques o jurídiques sotmeses al 
dret privat (associacions, fundacions i altres ens perceptors), que contempla la 
mostra seleccionada del PACF 2018 respecte de l’exercici 2017. 
 
Els treballs s’efectuaran en base a la documentació que obra als arxius de la 
Corporació, així com per la documentació facilitada per l’entitat fiscalitzada en 
resposta al requeriment fet per la Intervenció en demanda de qualsevol 
antecedent que es consideri adient per a la realització del control. 
 
En concret, el principals treballs efectuats han estat els següents: 
 

- D’una banda, treballs de comprovacions generals, que es realitzen 
sobre els comptes anuals de l’entitat. En aquest epígraf, entre d’altres, es  
comprova la correcta comptabilització de les subvencions percebudes, a 
efecte de conciliar la comptabilitat del beneficiari amb la comptabilitat de 
la Diputació. 
 

I, d’una altra, treballs de comprovacions específiques, en què s’analitza 
l’expedient subvencionador. A major detall, els principals treballs efectuats en 
aquest epígraf han estat els següents: 
 

1) Verificar la presentació, en termini i forma, de la sol·licitud de subvenció 
i que l’entitat beneficiària hagi presentat la documentació requerida 
d’acord amb la normativa aplicable. 

2) Comprovar que la sol·licitud i la justificació de la subvenció, així com 
altra documentació presentada per l’entitat, consti signada pel seu 
representant legal o persona apoderada. 

3) Comprovar que s’ha acomplert l’obligació de donar difusió del suport 
rebut per la corporació. 

4) Comprovar que les despeses que justifiquen el cost de l’acció 
subvencionada siguin elegibles i vinculades a les actuacions 
subvencionades. 

5) Comprovar que la relació de les despeses inclogui només despeses 
efectivament realitzades dins del període en què s’executen les accions 
de les subvencions objecte de control. 

6) Comprovar que les despeses estiguin justificades mitjançant nòmines, 
factures (originals o còpia compulsada) o altres documents de valor 
probatori equivalent (originals o còpia compulsada). 

7) Verificar els pagaments de les despeses justificades. 
8) Comprovar la possible concurrència amb altres subvencions concedides 

per altres entitats públiques o privades per a la mateixa activitat i que no 
impliqui un excés sobre el cost total de l’actuació subvencionada. 
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9) Verificar que el pagament de la subvenció s’ha efectuat de conformitat 
amb la resolució de concessió i, així mateix, que el beneficiari estava al 
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

10) Analitzar les possibles desviacions ocorregudes en el cost de l’activitat 
respecte l’import inicialment pressupostat per executar-la. 

 
El procediment seguit ha consistit, en primer lloc, en obtenir informació 
permanent de les dades dels arxius de l’expedient obrant en el Sistema Integrat 
de Gestió Corporativa (SIGC) i en el Sistema d’Informació Documental 
Corporatiu (VNIS), entre la qual destaquen: les bases reguladores i la 
convocatòria,  l’acord de concessió i la justificació econòmica de la subvenció. 
 
D’altra banda, s’ha requerit al servei gestor les dades relatives a les sol·licituds 
presentades, a l’objecte de comprovar el seu contingut en relació al compliment 
dels requisits exigits i el termini de presentació, així com, els informes tècnics de 
valoració de les sol·licituds, i la resta de documentació justificativa de la 
subvenció. 
 
Així mateix, s’ha requerit a l’entitat beneficiària per a què aporti: comprovants de 
pagament de rebuts de nòmina i del Tc2 (actual RNT); documents Tc1 (actual 
RLC); model anual 390 d’Iva i trimestrals; model anual 190 d’IRPF i trimestrals; i 
justificants de despesa i pagament de determinades ordres de pagament. En 
relació a l’anàlisi financer, s’ha demanat els comptes anuals i/o informe 
d’auditora, i en el seu defecte, els estats financers de l’exercici 2014 i 2015; i el 
document justificatiu bancari del cobrament. Finalment, s’ha sol·licitat els 
Certificats d’estar al corrent de pagament de tributs i de la Seguretat Social. 
 
 
2.4.  Limitacions a l’abast 
 
El beneficiari ha facilitat a aquesta Intervenció l’accés a la documentació 
acreditativa i justificació de les operacions subvencionades, prestant la seva 
col·laboració en les actuacions de control. 
 
Durant les actuacions de control, no s’ha posat de manifest cap limitació a 
l’abast del treball. 
 
 
2.5.  Normativa aplicable 
 
La principal normativa aplicable per a la realització del control financer de 
subvencions és la següent: 
 

 Normativa estatal 
 

 Llei 38/2003, General de Subvencions, de 17 de novembre. 
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 Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprovà el Reglament de la 
Llei General de Subvencions 

 Reial  Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

 Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 

 
 Normativa de la Generalitat de Catalunya 

 
 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 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. 
 

 Normativa pròpia de la Diputació 
 

 Ordenança General de Subvencions de la Diputació (BOP número 
13, annex 1, de 15 de gener de 2009). 

 Circular número 19/09, que aprova les instruccions sobre 
procediments de gestió i justificació de subvencions. 

 Bases d’execució del Pressupost. 
 Refosa sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans 

competents de la Diputació, diferents del Ple. 
 Pla estratègic de subvencions de la Diputació. 

 
 
 
III. DESCRIPCIÓ DEL BENEFICIARI 
 
 
La Fundació Educativa Privada Dominiques Pare Coll (en endavant FEDAC o la 
Fundació), amb CIF 65058349, és una entitat sense ànim de lucre amb domicili 
social a Barcelona. 
 
Els fins de la Fundació són fomentar i promoure totes aquelles activitats que 
vagin encaminades al desenvolupament de l’educació de l’ infant, d’acord amb 
l’esperit evangèlic i la doctrina de l’Església Catòlica, i de conformitat amb el 
carisma i ideari de les Dominiques de la Anunciata. 
 
La Fundació consta inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de 
Catalunya (número d’inscripció 2561) des del 30 de març de 2009. 
Detall de la subvenció percebuda objecte de control 
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La subvenció objecte del present control corresponen a aquells imports abonats 
per la Diputació durant l’exercici 2017, amb independència de l’any de la seva 
concessió.  
 
Pel cas de la Fundació, és la què es relaciona a continuació: 
 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Gerència de Serveis 
d’Educació 

Finançament i suport 
d’escoles bressol de 

titularitat privada sense 
finalitat de lucre per al 

curs 2014-2015 

Concurrència 
competitiva 2016/0006446 29.469,57 €  

 
 
IV. COMPROVACIONS GENERALS DE CONTROL FINANCER  
 
La Fundació ha posat a la nostra disposició tota la informació que li ha estat 
requerida per realitzar el nostre treball, amb l’abast establert en l’apartat 2.3 
d’Abast del control financer de subvencions. 
 
En aquest sentit, cal assenyalar, que s’han auditat els comptes anuals de la 
Fundació que comprenen el balanç a 31 d’agost de 2015, el compte de 
resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’Estat de fluxos d’efectiu i la 
memòria corresponents a l’exercici anual finalitzat en aquesta data. 
 
Concretament, l’informe d’auditoria corresponent a 31 d’agot de 2015, que ha 
estat emès en data 29 de febrer de 2016 per Faura Casas auditors-consultors, 
expressa una opinió favorable, amb excepcions. 
 
En aquest sentit, en l’apartat de Fonaments de l’opinió amb excepcions, la 
Fundació no ha procedit a l’activació de la cessió d’ús dels edificis i 
instal·lacions dels quals gaudeix a 31 d’agost de 2015 perquè en desconeix el 
seu valor. 
 
Finalment, en l’apartat sobre altres qüestions, els comptes anuals de la 
Fundació corresponents a l’exercici tancat a 31 d’agost de 2014 van ser auditats 
per altres auditors que van expressar una opinió favorable. 
 
 
4.1. Balanç de situació i compte de pèrdues i guanys 
 
L’Entitat aplica el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions 
subjectes a la legislació mercantil vigent i el Decret 259/2008, de 23 de 
desembre (modificat pel Decret 125/2010, de 14 de setembre) pel qual s’aprova 
el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la 
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legislació de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de presentar la imatge 
fidel del patrimoni, de la situació financera i del resultat de les seves operacions, 
segons els principis i pràctiques previstes en la normativa vigent. 
 

 Balanç de situació 
 

Pels exercicis 2014-2015 i 2013-2014, es recullen les principals magnituds de 
l’entitat agrupades per masses patrimonials, que ens informen de l’estructura 
econòmica (actiu) i de l’estructura financera (passiu) de la Fundació (en euros): 
 
 
 2014-2015 2013-2014 
 Actiu Passiu Actiu Passiu 
Actiu no corrent 5.314.707,65  5.161.036,89  
Actiu corrent 5.545.060,17  4.163.907,20  
Patrimoni Net  6.109.071,47  5.190.673,07 
Passiu no  corrent  336.253,87  141.459,93 
Passiu corrent  4.414.442,48  3.992.811,09 
TOTAL 10.859.767,82 10.859.767,82 9.324.944,09 9.324.944,09 

 
 Compte de Pèrdues i Guanys 

 
Les principals magnituds del compte de resultats de la Fundació pels exercicis 
2014-2015 i 2013-2014, són les següents (en euros): 
 
 

 2014-2015 2013-2014 
INGRESSOS A  
Ingressos per les activitats (detretes les subvencions) 17.714.856,73 16.840.108,42 
Subvencions 29.255.340,97 28.842.343,57 
Altres ingressos de les activitats 2.414.253,37 1.631.330,57 
   

DESPESES B  
Despeses de personal (-)34.186.482,42 (-)33.442.214,61 
Aprovisionaments (-)3.746.073,19 (-)4.046.649,73 
Altres despeses d’explotació (-)9.379.775,26 (-)8.905.875,97 
Ajuts concedits (-)697.016,06 (-)492.971,44 
Amortització immobilitzat (-)430.944,41 (-)383.999,01 
Deteriorament i alienació immobilitzat (-)7.124,24 (-)861,98 
Altres resultats (-)26.638,85 (-)910,50 
   

Resultat d’explotació C=A+B 910.396,64 40.299,32 
Ingressos financers 8.763,76 12.960,61 
Despeses financeres (-)762,00 (-)750,00 
Resultat financer D 8.001,76 12.210,61 
Resultat abans d’impostos C+ D - - 
Resultat de l’exercici 918.398,40 52.509,93 

 
 
El resultat de l’exercici tancat a 31 d’agost de 2015 ascendeix a 918.398,40 € 
positius. El resultat de l’exercici tancat a 31 d’agost de 2014 és de 52.509,93 €, 
també positiu.  
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4.2. Conciliació de les transferències  
 
La Fundació, segons estats financers de l’exercici tancat a 31 d’agost de 2015, 
ha ingressat per subvencions un total de 29.255.340,97 €. D’acord amb la 
conversa mantinguda amb la reposable financera, no és possible facilitar-nos el 
detall del mateix compte donat que són 25 Centres i el programa no els hi 
permet obtenir un detall individualitzat per Centre. No obstant això, cal 
assenyalar que aquest compte ha estat subjecte a auditoria financera amb 
resultats satisfactori amb l’excepció detallada anteriorment. 
 
El que sí que ens han facilitat ha estat el major de compte de subvenció 724 
(excepte per Prats de Lluçanès que ens han facilitat el comte 478/1) amb el 
registre comptable de la subvenció per els 5 Centres beneficiaris de la 
subvenció fiscalitzada, així com l’ingrés per extracte bancari. FEDAC, rep totes 
les subvencions i s’encarrega de repartir-les per tots els seus Centres. 
 
 

Subvencions, donacions i llegats a  
l’explotació Compte 2016 2017 TOTAL 

Prats de Lluçanès 478/1 5.468,58 - 5.468,58 

Gironella 724 - 1.519,05 1.519,05 
Manresa 724 - 3.949,53 3.949,53 
Monistrol de Montserrat 724 - 10.937,16 10.937,16 
Súria 724 - 7.595,25 7.595,25 

     

Total subvencions incorporades al resultat  5.468,58 24.000,99 29.469,57 

 
D’acord amb el els majors de compte dels Centres fiscalitzats de la Fundació, la 
subvenció de la Diputació ascendeix a 29.469,57,00 € i correspon al curs 
2014/2015. Aquesta xifra coincideix amb la registrada per la Diputació en la data 
18/05/217. 
 
En aquest sentit, s’observa un decalatge interanual entre la meritació de la 
subvenció (curs escolar 2014/2015) i el seu registre comptable (compte de 
Pèrdues i Guanys de l’exercici 2016 i 2017). Malgrat això, però, la subvenció 
global registrada pels Centres de la Fundació en l’exercici 2016 i 2017 està 
conciliada amb l’obligació registrada per la Diputació. 
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V.  COMPROVACIONS ESPECÍFIQUES DE CONTROL FINANCER  
 
 
Expedient  2016/0006446  

 
 

Objecte 
Finançament i suport d’escoles bressol de titularitat privada 
sense finalitat de lucre per al curs 2014-2015 

Import subvenció 29.469,57 € 

Tipus d’expedient Subvenció  

Procediment Concurrència competitiva 

Centre gestor Gerència de Serveis d’Educació 

Aplicació pressupostària G/40300/32000/48901 

 
 
Per acord de la Junta de Govern de data 14 de juliol de 2016, s’aproven les 
Bases Reguladores i la convocatòria per  a la concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva a favor de les escoles bressol de titularitat 
privada sense finalitat de lucre de la demarcació de Barcelona per al curs 
escolar 2014-2015, amb un import màxim de 1.500.000 €. 
 
En posterioritat, per acord de la Junta de Govern de data 22 de desembre de 
2016, s’aprova l’atorgament de subvencions, s’exclouen dues sol·licituds per no 
complir amb les Bases de la convocatòria, i es disposa d’una despesa 
d’1.499.979,86 €, entre d’altres. 
 
En el marc d’aquesta convocatòria, s’aprova una subvenció a favor de la 
Fundació per un import de 29.469,57 euros destinada a finançar les despeses 
del curs escolar 2014-2015 durant el període comprés entre l’1 de setembre de 
2014 i el 31 d’agost del 2015. 
 
Amb caràcter previ a l’anàlisi de l’expedient, es sintetitzen, a continuació, les 
principals magnituds econòmiques de la subvenció objecte de control, a fi efecte 
de clarificar les tasques de control efectuades. 
 
S’ha de tenir present, però, que l’atorgament d’aquest tipus de subvencions no 
es realitza en base a un pressupost previst d’ingressos i despeses, sinó que ve 
determinat per un nombre màxim d’alumnes (que no pot traspassar la capacitat 
màxima de places autoritzades pel Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya) i per un rati fix subvencionat per alumne matriculat, 
rati que, com veurem més endavant, s’ha calculat dividint l’ import total del 
programa entre el número de places subvencionables. 
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Per altra banda, d’acord amb l’annex C del compte justificatiu de despesa es 
relaciona el detall d’altres ingressos o subvencions rebudes amb la mateixa 
finalitat els quals, juntament amb els de la Diputació, ascendeixen a 80.225,27 . 
Assumim que la diferència fins al cost final de l’activitat, 179.117,02 €, pertany a 
recursos propis de l’Entitat i ascendeix a 98.891,75 €. 
 
 
a) Anàlisi de la sol·licitud de subvenció 
 
Consta a l’expedient sol·licitud de subvenció per part de la Fundació, 
presentada en data 21 de setembre de 2016. Es constata que s’ha utilitzat el 
model normalitzat i que, a tenor del disposat en l’article 16 OGS, consten totes 
les dades que exigeix l’esmentat article. 
 
S’ha constatat que la sol·licitud de subvenció consta signada per la Sr. Modest 
Jou i González i que, d’acord amb la documentació que consta a l’expedient, té 
poders suficients per a representar a la Fundació en qualitat de Director General 
(Escriptura d’atorgament de poders, del 15 de febrer de 2010). 
 
D’altra banda, s’ha constatat que consta a l’expedient còpia del DNI de la 
persona que subscriu la sol·licitud de subvenció, còpia de la targeta 
d’identificació fiscal i Estatuts de l’entitat,  així com la seva inscripció al Registre 

Sol·licitud de subvenció (€) 
Capacitat màxima autoritzada d’alumnes (quota 
d’escolarització 2014-15) 195 

Total alumnes a efecte de finançament (quota 
d’escolarització 2015-16) A 97 

Import sol·licitat 66.758,43 
 

Concessió de la subvenció (€) 
Import anual assignat per alumne Diba B 303,81 
Import concedit  C=A*B 29.469,57 € 

Justificació de la subvenció (€) 
Cost pressupostat de l’activitat 270.212,57 
Cost de l’activitat 179.117,02  
Import justificat 222.773,13 
Import pagat 29.469,57 

Estructura de finançament de l’activitat  Definitiu 
Subvenció Diputació 29.469,57 
Generalitat 50.755,70 
Altres ingressos (recursos propis) 98.891,75 
Total 179.117,02 
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d’Associacions de la Generalitat de Catalunya (número d’inscripció 2561) des 
del 30 de març de 2009. 
 
La Fundació presenta 5 sol·licituds de subvenció, una per cadascun dels 
centres de titularitat privada amb una capacitat autoritzada de 195 llocs 
escolars, enfocat a l’educació, atenció i cura de nens de 0 mesos a 3 anys. En 
la memòria annexada de les mateixes, els Centres FEDAC presenten el projecte 
educatiu del Centre “Atenció educativa a infants de 0 a 3 anys” del qual és titular 
i per al qual sol·licita finançament per les quotes d’escolarització dels alumnes. 
La seva funció social és es centra en el desenvolupament integral dels alumnes 
en un entorn experimental i afectiu. 
 
No obstant això, en la base 8.3. de les bases reguladores les entitats titulars de 
més d’un centre presentaran un única sol·licitud, en formulari segons model 
normalitzat, on constaran les dades del primer centre. Les dades corresponents 
al segon i posteriors centres, s’emplenarà en formulari annex d’acord amb el 
model normalitzat.  
 
Tal i com es recull en el formulari de Sol·licitud de la subvenció, la Fundació 
sol·licita finançament per les quotes d’escolarització de 97 alumnes d’entre tots 
els Centres FEDAC. El total d’alumnes a efecte del finançament s’ha determinat 
en base als següents criteris establerts a les bases reguladores: 
 

Alumnes a jornada completa: Aquells que reben atenció educativa durant 5 
hores al dia i 5 dies a la setmana 
 
Alumnes a jornada parcial: Aquells que reben atenció educativa menys de 5 
hores al dia i/o 5 dies a la setmana 
 
Conversió d’alumnes a jornada parcial en alumnes equivalents a jornada 
completa: El número resultant de la següent fórmula: alumnes x hores 
setmanals / 25 

 
 
 

Edat 
Alumnes a 

jornada 
completa 

Alumnes a 
jornada parcial 

Conversió a 
jornada 

completa 
Total alumnes 

De 0 a 1 2 2 1,6 3,6 
D’1 a 2 anys 36     36 
De 2 a 3 anys 55 4 2,4 57,4 
Total 

*D’acord amb la base 7 de les Bases Reguladores, s’ha de fer l’equivalència dels alumnes de jornada parcial 
a alumnes que facin l’equivalent a les 5h/dia. 
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b) Concessió de la subvenció 
 
En base a aquesta sol·licitud s’aprova, per acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de data 22 de desembre de 2016, la concessió de la subvenció a 
favor de FEDAC per un import de 29.469,57 €, destinada al finançament i suport 
d’escoles bressol de titularitat privada sense finalitat de lucre per al curs 2014-
15, a raó de 303,81 euros anuals per alumne matriculat. 
 
L’import de la subvenció atorgada a la Fundació s’ha determinat en base al 
càlcul següent: 
 

Import total 
programa 

suport escoles 
bressol curs 

2014-15 

Núm. total de 
places 

subvencionables 
de tots els 

centres 
sol·licitants 

Import fix per 
alumne 

matriculat 

Núm. alumnes 
subvencionables 

de tots els 
Centres 

Import 
subvenció 
atorgada  

1.499.979,86 € 195 303,81 97 29.469,57 € 

 
Aquesta subvenció ha estat acceptada pel beneficiari de forma tàcita, atès la 
possibilitat recollida al punt tercer de la resolució de la convocatòria 
d’atorgament de subvenció, de data 22 de novembre de 2016. 
 
c) Justificació tècnica de l’activitat 
 
Juntament amb la Memòria de l’actuació del compte justificatiu, consten a 
l’expedient declaracions signades pels pares, mares i/o tutors legals dels infants 
subvencionats, i rebuts bancaris per tal de confirmar que els Centres els hi ha 
aplicat el descompte anual en la quota d’escolarització del curs 2014-2015. 
 
Així mateix, la Fundació ha presentat un certificat de la titular dels Centres 
FEDAC (Sr. Modest Jou), en el què consta que l’import de la subvenció 
concedida (29.469,57 euros) s’ha destinat íntegrament a minorar la quota de les 
famílies pel servei d’escolarització rebut durant el curs escolar 2014-2015, 
mitjançant el descompte d’acord amb el següent detall: 
 

 
Total 

descompte 
anual aplicat  

Alumnes 
Import anual descomptat 

per alumne/ 

Gironella 5 1.933,62 promig 
Monistrol 36 317,72 

Súria 62.348,00 26 2.398,00 
Manresa 34.463,00 13 2.651,00 
Prats de 
Lluçanès 61.200,00 17 3.600,00 

TOTAL 179.117,02 97  
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S’observa que el descompte total anual aplicat als 97 alumnes suposa una 
quantia de 179.117,02 euros, import que supera a l’atorgat per la Diputació 
(29.469,57 euros). Aquesta diferència ve donada pel fet que una part del 
descompte s’aplica en funció de la subvenció sol·licitada, per a la mateixa 
finalitat, a la Generalitat de Catalunya. 
 
Pel que fa a la subvenció concedida per la Generalitat de la Generalitat, aquesta 
es troba a la resolució ENS/504/2016, de 26 de febrer, per la qual es resol el 
concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a l'escolarització 
d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa 
social, durant el curs acadèmic 2014-2015. En ella s’estableix un import de 
317,72 euros per alumne/curs. En el cas dels 5 Centres FEDAC l’atorgament és 
el següent: 
 

 Total descompte anual aplicat  Infants subvenció concedida 
Gironella 1.588,60 5 
Monistrol 11.755,64 37 

Súria 8.260,72 26 
Manresa 4.130,36 13 

Prats de Lluçanès - - 
TOTAL 25.735,32 81 

 
 
Així doncs, les subvencions finalment concedides han estat les següents: 
 

Entitat 
concedent 

Subvenció 
concedida 

Alumnes 
finançats 

Descompte anual 
assignat per alumne, 

en la quota 

Descompte mensual 
per alumne en la 
quota (11 mesos) 

DIBA 29.469,57 97 303,81  27,62 

GENCAT 25.735,32 81 317,72  28,88  

Total  621,53  56,50  

 
El descompte final en la quota d’escolarització assignat a l’entitat és de 56,50 
euros per alumne/mes (o el que és equivalent, 621,53 euros per alumne/any), i 
és el resultat de la suma de les subvencions concedides per les dues 
Administracions (Diputació i Generalitat de Catalunya). 
 
Atès que la suma de les subvencions, concedides posteriorment, ha estat 
finalment de 621,5 euros per alumne/any, entenem que el descompte en escreix 
que els Centres FEDAC han aplicat als seus alumnes van a compte dels seus 
recursos propis.  
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Per tot plegat es considera que el beneficiari ha aplicat, en la seva totalitat, el 
descompte per alumne/any (303,81 euros), assignat per la Diputació, en la 
quota d’escolarització del curs 2014-15. 
 
 
d) Justificació econòmica de l’activitat 

 
d.1) Magnituds agregades de la justificació econòmica 
 
D’acord amb la base 20 de les Bases reguladores de la convocatòria, el 
pagament de la subvenció es farà efectiu prèvia presentació del compte 
justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, no més tard del 28 de 
febrer de 2017. 
 
En data 24 de febrer de 2017, i per tant dins del termini de justificació establert, 
la Fundació presenta el compte justificatiu de despeses. S’ha comprovat que la 
persona que el subscriu (Sr. Modest Jou González) té poders suficients per 
representar a la Fundació. 
 
De la documentació presentada es constata que l'entitat declara que el cost de 
l'activitat ha ascendit a 179.117,02 € i relaciona despeses per un import de 
222.773,13 €.  
 
En concret, les despeses relacionades en el compte justificatiu presentat són les 
que a continuació es detallen: 
 

Concepte 
Import net imputat 

(€) 
Nòmines i Seguretat Social 214.368,99 
Serveis corrents 8.403,14 
Total despeses justificades 222.773,13 

 
 
d.2) Verificacions relatives a l’elegibilitat de les despeses imputades en la 
justificació de la subvenció 
 
Aquestes despeses es refereixen a activitats objecte de la subvenció, en tant 
que fan referència als salaris del personal i despeses corrents dels Centres 
FEDAC generats dins el curs escolar 2014-2015 (despesa que té el caràcter de 
subvencionable, d’acord amb la base 6 de les Bases reguladores de la 
convocatòria). En concret: 

• Sous i salaris del personal del centre, així com les corresponents 
despeses de la Seguretat Social. 
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• Despeses corrents en béns i serveis, associades amb les despeses 
derivades del funcionament del centre corresponents al cost del servei 
d’escolarització. 

 
D’altra banda, s’ha comprovat que aquestes despeses han estat executades 
durant les dates d’escolarització del curs 2014-2015, és a dir, de l’1 de setembre 
de 2014 al 31 d’agost de 2015, tal i com es recull la base 3 de les Bases 
reguladores de la convocatòria. 
 
En relació al Centre FEDAC de Gironella es constata que l’entitat ha imputat un 
22,22% del cost de les despeses indirectes en relació al lloguer de l’edifici, 
neteja, electricitat, gasoil i gestions laborals, d’acord amb el següent detall: 
 

Concepte 
Import net imputat 

(€) 
Neteja 5.089,81 
Lloguer edifici 161,28 
Gasoil 1.779,44 
Electricitat 643,07 
Gestió laboral 729,54 
Total despeses justificades 

 
 
La xifra total ascendeix a 8.403,14 € i representa el 3,8% del total de les 
despeses justificades, acomplint el llindar del 5%. 
 
d.3) Verificacions relatives als comprovants de la despesa 
 
Les despeses incorporades en el Compte Justificatiu de la Subvenció estan 
agrupades per Centre. Hem comprovat i analitzat els justificant de despesa que 
es van presentar al centre gestor juntament amb l’esmentat Compte Justificatiu. 
 
En aquest àmbit, s’ha revisat tots els rebuts de nòmina imputats com a 
justificació d’una treballadora de cada Centre, confirmant la seva existència així 
com que totes elles contenen totes les dades consignades en el model oficial 
aprovat per Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1994. 
 
De les nòmines seleccionades s’ha demanat el comprovant de pagament, la 
seva inclusió en el Tc2 (actual RNT), i la presentació i pagament del Tc1 (actual 
RLC).  
 
Per altra banda, en relació a les despeses justificades del Centre FEDAC de 
Gironella, s’ha inclòs, a part de les de personal, despeses de diversos serveis: 
lloguer de l’edifici, gasoil i electricitat. En aquest sentit s’ha revisat les factures 
imputades com a justificació i s’ha confirmat la seva existència així com que són 
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correctes i reuneixen els requisits establerts en el Reial Decret 1619/2012 pel 
que s’aprova el Reglament regulador de les obligacions de facturació.  
 
Així doncs, s’ha comprovat que la documentació presentada és correcta així 
com que aquests s’han fet efectius amb anterioritat a la finalització del termini de 
justificació. 
 
 
e) Pagament de la subvenció 
 
En base a la justificació presentada, la Diputació va fer efectiu el seu 
finançament mitjançant pagament efectuat en data 18 de maig de 2017 per 
l’import total de la subvenció, és a dir, 29.469,57 euros. 
 
En el moment d’efectuar-se el pagament, el beneficiari es trobava al corrent de 
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. A tal efecte, consten 
a l’expedient certificats positius, emesos per l’Agència Tributària i per la 
Tresoreria General de la Seguretat Social en data 8 de març i 27 de febrer de 
2017, respectivament. Atès que la validesa d’aquests certificats és de sis mesos 
a comptar des de la seva data d’expedició, s’ha pogut comprovar la validesa 
dels mateixos en el moment d’efectuar-se el pagament de la subvenció.  
 
 
f) Finançament de les activitats subvencionades 
 
D’acord amb la documentació presentada per l’entitat, el cost final de l’activitat 
ha ascendit a 179.117,02 € i així mateix declara que ha rebut altres ingressos 
per finançar la mateixa activitat per un import de 50.755,70 euros procedents de 
la Generalitat de Catalunya per al finançament de les escoles bressol.  
 
No obstant, s’ha constatat que la subvenció atorgada per la Generalitat de 
Catalunya realment ha estat igual a 25.735,32 euros, segons Resolució 
ENS/504/2016 de 26 de febrer.  
 
Per tant, els ingressos realment declarats serien els següents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *xifra detreta per diferència, doncs no ha estat inclosa en l’annex C del compte 
  justificatiu 

Estructura de finançament final de l’activitat (€) 

Subvenció concedida Diputació 19.999,99 

Subvenció concedida Generalitat de Catalunya 25.735,32 

Ingressos Quotes d’escolarització  anual 2014/15* 

Total 179.117,02 
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En tant que els ingressos totals rebuts per al finançament de l’activitat 
subvencionada són inferiors al cost total del mateix, es constata que la Fundació 
no s’ha sobrefinançat amb l’execució de l’activitat. 
 
 
g) Desviacions pressupostàries 
 
Finalment, segons el certificat que consta a l’expedient i tenint presents els 
imports retornats a les famílies, no s’han registrat desviacions en l’import del 
descompte final aplicat en la quota d’escolarització a les famílies respecte de 
l’import assignat, per aquesta finalitat, per la Diputació. 
 
 
VI. CONCLUSIONS  
 
Els treballs de control del present informe s’han efectuat sobre un expedient 
relatiu a una subvenció atorgada per concurrència competitiva a la Fundació 
FEDAC. 
 
El resultat de l’anàlisi efectuada en base a les proves realitzades ha estat 
satisfactori i no se’n desprenen incidències. 
 
 
 
Laura Pallàs 

Bosch          

Tècnic Superior

Signat digitalment per 

Laura Pallàs Bosch          

Tècnic Superior 

Data: 2018.11.29 
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INFORME DE 
CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 

D’ENTITATS PÚBLIQUES 
 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius 
 

I. INTRODUCCIÓ  
 
 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant 
LGS), regula en el seu Títol III el procediment de realització del control financer 
de subvencions. 
 
En compliment d’aquesta normativa, la base 82 de les d’execució del 
pressupost d’aquesta Corporació, indica que el control financer de subvencions 
s’exercirà amb l’abast que es determini en el Pla Anual de Control Financer ( en 
endavant PACF 2018), respecte dels beneficiaris de subvencions atorgades 
amb càrrec als pressupostos de la Diputació de Barcelona (en endavant 
Diputació) i d’acord amb els procediments previstos a les Instruccions sobre 
procediments de control de la Diputació. 
 
Així mateix en el segon punt de la base s’estableix que el control d’ajuts 
econòmics a ens públics s’exercirà amb l’abast que es determini en el PACF 
2018. 
 
La base 82 de les d’execució del pressupost 2017 desenvolupada pel PACF   
2018, estableix que l’objecte del control financer de subvencions consistirà en: 
 

 Un control de legalitat dels procediments administratius d’aprovació 
de la concessió en compliment de l’article 219.3 TRLRHL 
 

 Una verificació dels extrems previstos a l’article 44 de la LGS 
 

 En el cas concret de Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019 
(en endavant Pla XGL), el control de legalitat dels procediments 
administratius d’aprovació de la concessió així com de la seva 
adequada i correcta justificació.  

 
En conseqüència, les funcions que exerceixen les diputacions comporten que 
una part de les seves activitats es materialitzin en la concessió d’ajuts que 
tenen com a destinataris entitats públiques, les quals s’instrumenten de forma 
majoritària a través del Pla XGL. Aquest fet ha determinat que en els treballs de 
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fiscalització per aquesta anualitat, s’efectuï un control específic per aquesta 
entitat, analitzant els diferents instruments previstos en el Pla XGL. 
 
El present informe té per objecte, d’una banda, efectuar un examen de caràcter 
ple respecte dels procediments administratius interns de concessió d’una 
mostra dels ajuts concedits a entitats públiques i per altra, els documents 
justificatius dels ajuts atorgats. 
 
II. OBTENCIÓ DE LA MOSTRA 
 

2.1.  Procediment de determinació de la mostra 
 
El control financer de subvencions gira al voltant de la figura del beneficiari que 
ha percebut la subvenció, de forma que la selecció de mostres es fa sobre les 
diferents entitats públiques que han estat perceptives d’ajuts. 
 
D’acord amb el PACF 2018, l’àmbit del control d’aquest informe està conformat 
per les subvencions que han estat atorgades a entitats públiques, ja sigui dins 
de la Xarxa de Governs Locals o fora d’aquesta i que s’hagin percebut durant 
l’any 2017, tenint en compte les especificitats pròpies de la Xarxa i amb la seva 
normativa reguladora. 
 
La selecció de la mostra dels beneficiaris ve determinada per l’establert al punt  
III.5.3 del PACF 2018. Seguint aquests paràmetres, en primer lloc, s’ha procedit 
a llistar totes les entitats públiques que han percebut subvencions l’any 2017 i 
s’ha ordenat forma decreixent per l’import acumulat.  
 
Del llistat resultant, la mostra ha estat seleccionada d’acord amb els següents 
criteris: d’una banda, s’han tingut en compte les entitats que han rebut un major 
import acumulat de subvencions, escollint d’aquestes les 5 de major import i la 
resta fins a 4 més de manera aleatòria entre la totalitat de la població. 
 

2.2.  Identificació de les entitats públiques i expedients objecte de 
control 
 
De la mostra extreta d’acord amb allò citat en l’apartat precedent, s’estableix 
que l’expedient de les entitats públiques que ha estat objecte de control, és el 
següent: 
 
 
 
 
 



 

Informe de Control Financer 
Subvencions a Entitats Públiques 

Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius 

4 

 
Ajuntament de Cardedeu. 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Direcció de Serveis 
de Tecnologies i 

Sistemes  
Corporatius 

Resoldre el fons de 
prestació “Equips de 

digitalització i 
emmagatzematge”, 

en el marc del Catàleg de 
Serveis 2018 del Pla XGL 

Catàleg de 
Serveis 2016/0001249 985 € 

 
 
 
III. OBJECTIUS I ABAST DEL CONTROL  
 

3.1. Objectius del control  
 
El Pla XGL, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió de 26 de novembre de 
2015, és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i 
cooperació local de la Diputació. La finalitat del Pla XGL, és oferir als governs 
locals de la demarcació de Barcelona, mitjançant l’articulació i l’impuls d’un 
sistema específic de concertació, una assistència especialitzada que 
contribueixi a reforçar les accions i prioritats locals i a garantir el seu 
desenvolupament econòmic i social, amb particular atenció als municipis petits i 
mitjans, consolidant un sistema de cooperació en xarxa amb el que es 
promogui l’equilibri territorial.  
 
El Pla XGL posa a disposició dels governs locals destinataris recursos de tipus 
tècnic, econòmic i material en el marc de quatre àmbits temàtics d’actuació: 
 

- Garantia de la prestació adequada de serveis públics. 
- Manteniment i reposició d’inversions. 
- Nova inversió. 
- Solvència Financera. 

 
Cadascun d’aquests instruments, compta amb el seu corresponent règim 
regulador, el qual  es basa en un seguit de principis bàsics de gestió, com són 
la simplificació administrativa, l’eficiència en la gestió de recursos públics i la 
transparència, entre d’altres que inspiraran la gestió i desplegament de les 
actuacions que siguin objecte de suport. 
 
Els instruments de cooperació previstos en el Pla XGL són: 
 
 -  Les Meses de Concertació. 
 -  Els Catàlegs de Serveis. 
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 -  Els Programes Complementaris 
- Suports puntuals i qualsevol altre instrument de naturalesa anàloga als       
anterior que de manera motivada es correspongui adoptar. 

 
El control que es durà a terme en aquest informe es farà d’acord amb les 
previsions de la base d’execució 82.2 que estableix que s’haurà de realitzar en 
un control de legalitat del procediment d’aprovació de la concessió així com de 
l’adequada i correcta justificació. Per altra banda es verificarà que la gestió 
econòmic-administrativa d’aquests expedients s’ajusta a les disposicions que li 
són aplicables i es determinarà el grau de compliment de la legalitat. 
 
El control de legalitat dels procediments administratius d’aprovació de les 
concessions efectuat té per objecte comprovar: 
 

a) L’adequada tramitació de l’expedient administratiu de concessió. 
 

b) L’adequada i correcta valoració de les sol·licituds d’acord amb els criteris 
de valoració establerts. 

 
D’altra banda, els objectius generals del control financer realitzats, han estat 
efectuats d’acord amb el que disposa l’article 44 de la LGS, essent els 
següents: 
 

a) L’adequada i correcta obtenció de la subvenció per part de l’entitat 
pública beneficiaria. 
 

b) El compliment per part dels ajuntament de les seves obligacions en la 
gestió i aplicació de la subvenció. 

 
c) L’adequada i correcta justificació de la subvenció per part dels ens 

públics beneficiaris. 
 

d) L’adequat i correcte finançament de les activitats subvencionades. 
 

e) L’existència de fets, circumstàncies o situacions no declarades a 
l’Administració per beneficiaris i que poguessin afectar al finançament de 
les activitats subvencionades, a l’adequada i correcta obtenció, 
utilització, gaudi o justificació de la subvenció, així com a la realitat i 
regularitat de les operacions amb ella finançades. 
 

Alhora de realitzar l’anàlisi a banda de la normativa citada s’ha tingut en compte 
les especificitats pròpies del Pla XGL. 
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3.2.  Òrgan encarregat de realitzar el control  
 
El control financer de subvencions s’efectua per la Intervenció General de 
conformitat amb el que disposen els articles 220 a 222 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals; el Títol III de la LGS; el Títol VI de la Llei 
General Pressupostària, i resta de normativa concordant. 
 
La Intervenció General, d’acord amb el PACF 2018, ha encarregat al Servei de 
Control Financer, que executi els requeriments d’informació que siguin 
necessaris per tal de dur a terme el corresponent control financer. 
 
Les facultats i deures del personal controlador així com el procediment per a 
l’exercici del control financer seran els previstos en els articles 47 a 50 LGS.  

3.3.  Estructura de l’informe i treballs efectuats 
 
En concret, el present informe s’ha dividit en dues parts clarament 
diferenciades: 
 

1.-  Genèrica: Comprèn les verificacions de legalitat dels procediments de 
concessió dels ajuts.  

 
 Els treballs efectuats en aquest epígraf han estat els següents: 

 
1) Verificar que la valoració de les sol·licituds s’ha efectuat d’acord amb 

els criteris establerts i la conformitat amb el seu règim regulador. 
 
2) Comprovar la resolució de la concessió, així com els informes 

preceptius si escau. 
 

3) Comprovar la competència de l’òrgan d’aprovació. 
 

Es verifica que l’acord de concessió hagi estat adoptat per l’òrgan 
competent d’acord amb la Refosa sobre nomenaments i delegació 
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació, diferents 
del Ple, vigent en cada moment. 

 
4) Verificar l’adequació de l’aplicació pressupostària on s’imputa la 

subvenció. 
 

Es comprova que la despesa disposada a favor de les entitats 
beneficiàries s’ha imputat als econòmics pressupostaris correctes, 
d’acord amb allò establert a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de 
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desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les 
entitats locals. 
 

2.-  Específica: Comprèn el recull de comprovacions relacionades amb la 
documentació presentada per les entitats públiques que integren la mostra. 
Amb major detall, els principal treballs efectuats en aquest epígraf han estat 
els següents:  
 

1) Verificar la presentació, en termini i forma, de les sol·licituds de l’ajut 
i que l’entitat hagi presentat la documentació requerida d’acord amb 
la normativa aplicable. 
 

2) Comprovar que la sol·licitud i la justificació de la subvenció, així com 
altra documentació presentada per l’entitat, consti signada pel seu 
representant legal o persona apoderada. 

 
3) Comprovar que s’ha acomplert l’obligació de donar difusió del suport 

rebut per la corporació si escau. 
 

4) Comprovar que les despeses que justifiquen el cost de l’acció 
subvencionada siguin elegibles i vinculades a les actuacions 
subvencionades. 

 
5) Comprovar que el document justificatiu de les despeses inclogui 

només despeses efectivament realitzades dins del període en què 
s’executen les accions de les subvencions objecte de control. 

 
6) Comprovar que les despeses estiguin justificades mitjançant 

nòmines, factures (originals o còpia compulsada) o altres documents 
comptables de valor probatori equivalent (originals o còpia 
compulsada). 

 
7) Verificar els pagaments de les despeses justificades. 

 

3.4.  Procediment de control 
 
El procediment seguit ha consistit, en primer lloc, en obtenir informació 
permanent de les dades dels arxius de l’expedient obrant en el Sistema Integrat 
de Gestió Corporativa (SIGC) i en el Sistema d’Informació Documental 
Corporatiu (VNIS). 
 
D’altra banda, s’ha requerit al servei gestor les dades relatives a les sol·licituds 
presentades, a l’objecte de comprovar el seu contingut en relació al compliment 
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dels requisits exigits, així com la resta de la documentació justificativa de 
l’expedient.  
 
Paral·lelament s’han notificat als Ajuntaments objecte de control l’inici 
d’aquestes actuacions, i se’ls ha requerit per a què aportin la documentació 
implicada en la justificació de la subvenció i els corresponents comprovants de 
pagament. 
 
A partir d’aquesta documentació, i d’acord amb les previsions de les bases 
d’execució del pressupost, es confecciona la proposta d’informe que inclou la 
revisió del procediment administratiu de concessió de la subvenció i les  
previsions exigides a la LGS i a la normativa específica reguladora. 
 
En l’informe es relacionen els treballs de comprovació efectuats, referents als 
aspectes recollits en el punt 3.3 citat anteriorment, així com uns apartats 
relatius a “conclusions” en els quals es recullen les principals incidències 
detectades en les actuacions de control. 
 

3.5.  Normativa aplicable 
 
La principal normativa aplicable per a la realització del control financer de 
subvencions és la següent: 
 

 Normativa estatal 
 

- Llei 38/2003, General de Subvencions, de 17 de novembre. 
 
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprovà el Reglament de 

la Llei General de Subvencions 
 

- Reial  Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 
- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 

Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

 
- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 

l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 
 

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú. 

 



 

Informe de Control Financer 
Subvencions a Entitats Públiques 

Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius 

9 

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. 

 
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 

 Normativa de la Generalitat de Catalunya 
 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 

- 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. 
 

 
 Normativa pròpia de la Diputació de Barcelona 

 
- Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona 

(BOP número 13, annex 1, de 15 de gener de 2009). 
 

- Circular número 19/09, que aprova les instruccions sobre 
procediments de gestió i justificació de subvencions. 

 
- Bases d’execució del Pressupost. 

 
- Refosa sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans 

competents de la Diputació, diferents del Ple. 
 
- Pla estratègic de subvencions de la Diputació. 

 
- Pla XGL i el seu protocol així com la normativa de 

desplegament. 
 
 
IV. RESULTAT DE LA FISCALITZACIÓ DELS PROCEDIMENTS 
 ADMINISTRATIUS DE CONCESSIÓ 
 

   Expedient  2016/0001249  Ajuntament de Cardedeu    16/Y/215741 

Objecte Equips de digitalització i emmagatzematge. 

Import subvenció 985,85 € 

Tipus d’expedient Subvenció  

Centre gestor Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes 
Corporatius 

Aplicació pressupostària G/14200/49100/76250 
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La Junta de Govern de la Diputació, en sessió ordinària de data 25 de febrer de 
2016, va aprovar la resolució del recurs econòmic consistent en fons de 
prestació “Equips de digitalització i emmagatzematge”, en el marc del Catàleg 
de Serveis 2016 del Pla XGL. 
 
Es va disposar l’aprovació d’un ajut a favor de l’Ajuntament de Cardedeu per un 
import de 1.000 euros. La finalitat d’aquest ajut és donar suport econòmic per a 
la provisió d’equips per a la digitalització i de sistemes d’ emmagatzematge per 
a les unitats administratives dels ens locals, amb l’objectiu de poder afrontar la 
digitalització de la documentació. 
 
 

1.Competència de l’òrgan d’aprovació 

En data 25 de febrer de 2016, mitjançant dictamen de Junta de Govern 
s’aprovà la resolució del fons de prestació “Equips de digitalització i 
emmagatzematge” en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2016 del Pla 
XGL que  ha esta aprovat per l’òrgan competent corresponent. 

 

2.Procediment de concessió 

L’atorgament de l’ajut s’ha dut a terme d’acord amb l’establert a la clàusula 16.3 
b. del protocol, en el que s’especifica la tipologia de concessió directa per a 
ajuntaments de municipis de la província de Barcelona amb població fins a 
20.000 habitants. 

Un cop revisada la documentació obrant a l’expedient podem concloure que  el 
procediment de concessió s’ha fet efectiu d’acord amb el procediment aprovat. 

 

3.Import dels ajuts 

L’import de l’ajut ha estat establert mitjançant un sistema de repartiment 
consistent en la distribució d’un import únic de 1.000 euros per a cada 
ajuntament de fins a 20.000 habitants, essent l’Ajuntament de  Cardedeu, un 
dels ens que acompleix aquesta premissa i per tant és objecte de ser 
destinatari d’aquest ajut. 

 

4.Imputació pressupostària 

L’aplicació pressupostària on s’ha imputat la despesa ha estat 
G/14200/49100/76250. S’ha comprovat que la despesa dipositada a favor del 
beneficiari s’ha imputat a l’econòmic pressupostari correcte, tot d’acord amb el 
què s’estableix a l’Ordre EHA/3565/2008, la qual va ser modificada per l’Ordre 
HAP/419/2014.  
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5.Acceptació dels ajuts 

S’estableix que per a l’efectivitat de la concessió, es necessari que el 
destinatari presenti l’acceptació de l’ajut com a màxim el 31 de maig de 2016 i 
aquesta acceptació es pot realitzar en suport electrònic o de paper. 

Consta a l’expedient el document acreditatiu de l’acceptació de la concessió en 
format electrònic, de data 31 de maig de 2016, per tant  podem concloure que 
es dona compliment aquest punt. 

 
6.Justificacions presentades 

 
El termini màxim per a presentar la justificació de les despeses, es va establir 
en el 30 d’abril de 2017. Amb posterioritat aquest termini va ser prorrogat fins el 
30 de juny de 2017. 
 
Obra a l’expedient la justificació de despeses simplificada, establerta per ajuts 
iguals i inferiors a 1.500 euros, en data 15 de febrer de 2017. 
 
Un cop revisat el contingut d’aquesta justificació,  es detecta per part del centre 
gestor que la justificació fa referència al capítol 2 del pressupost, quan en 
aquest cas  les condicions de concertació, ha de ser aplicada al capítol 6 i per 
tant es realitza el corresponent requeriment d’esmena aplicades. 
 
Consta a l’expedient que en data  17 de febrer de 2017, una nova justificació de 
despesa que modifica l’anterior en el que  s’imputa al capítol 6, essent d’aquest 
manera despesa elegible i es dona per rectificat el requeriment. 
 
La documentació aportada per l’Ajuntament per justificar la subvenció van ser 
dos factures del proveïdor Lan A2, S.L. La primera factura té un import de 
334,32€, la segona és de 804,35€, la suma de totes dues és 985,85 euros, 
generant una petita diferencia amb l’import atorgat. L’ens ha assenyalat que si 
l’import justificat es inferior a l’ajut concedit es renúncia al saldo existent. 
 
 

7.Pagaments realitzats 
 
S’ha comprovat que la Diputació ha abonat l’import de 985,85 euros, 
corresponent a l’import justificat per l’entitat destinatària de l’ajut. Tal i com s’ha 
especificat en l’apartat anterior existeix una diferencia de 14,15 euros respecte 
l’import atorgat a favor de la Diputació. 
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V. AL·LEGACIONS 
 
El resultat de la fiscalització posterior va ser materialitzada en el corresponent 
informe provisional, el qual es va donar trasllat a la Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes Corporatius, en data 30 d’octubre de 2018, tot donant 
un termini de 10 dies hàbils per presentar les al·legacions o observacions que 
es consideressin oportunes. 
 
Finalitzat el citat termini s’entén la voluntat de no presentar un escrit 
d’al·legacions per part de la Direcció de Serveis. 
 
Per  tot això les conclusions provisionals emeses en la proposta d’informe de 
control posterior  s’han d’entendre definitives. 
 
VI.  CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 
 
De la revisió de l’expedient es constata que  les validacions efectuades han 
estat correctes i no consta cap incidència respecte el procediment d’aprovació, 
concessió, execució i justificació. 
 
 
 
Mireia 

González 

Miret      

Tècnica 

Assessora

Signat digitalment 

per Mireia 

González Miret      

Tècnica Assessora 

Data: 2018.11.29 

14:15:14 +01'00'
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INFORME DE 
CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 

D’ENTITATS PÚBLIQUES 

 
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
 

 
I. INTRODUCCIÓ  
 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant 
LGS), regula en el seu Títol III el procediment de realització del control financer 
de subvencions. 
 
En compliment d’aquesta normativa, la base 82 de les d’execució del 
pressupost d’aquesta Corporació, indica que el control financer de subvencions 
s’exercirà amb l’abast que es determini en el Pla Anual de Control Financer (en 
endavant PACF 2018), respecte dels beneficiaris de subvencions atorgades 
amb càrrec als pressupostos de la Diputació de Barcelona (en endavant 
Diputació) i d’acord amb els procediments previstos a les Instruccions sobre 
procediments de control de la Diputació. 
 
Així mateix en el segon punt de la base s’estableix que el control d’ajuts 
econòmics a ens públics s’exercirà amb l’abast que es determini en el PACF 
2018. 
 
La base 82 de les d’execució del pressupost 2017 desenvolupada pel PACF   
2018, estableix que l’objecte del control financer de subvencions consistirà en: 
 
 

 Un control de legalitat dels procediments administratius d’aprovació 
de la concessió en compliment de l’article 219.3 TRLRHL 
 
 

 Una verificació dels extrems previstos a l’article 44 de la LGS 
 
 

 En el cas concret de Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019 
(en endavant Pla XGL), el control de legalitat dels procediments 
administratius d’aprovació de la concessió així com de la seva 
adequada i correcta justificació.  

 
 
En conseqüència, les funcions que exerceixen les diputacions comporten que 
una part de les seves activitats es materialitzin en la concessió d’ajuts que 



 

Informe de Control Financer 
Subvencions a Entitats Públiques 

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 

3 

tenen com a destinataris entitats públiques, les quals s’instrumenten de forma 
majoritària a través del Pla XGL. Aquest fet ha determinat que en els treballs de 
fiscalització per aquesta anualitat, s‘efectuï un control específic per a aquestes 
entitats, analitzant els diferents instruments previstos en el Pla XGL. 
 
El present informe té per objecte, d’una banda, efectuar un examen de caràcter 
ple respecte dels procediments administratius interns de concessió d’una 
mostra dels ajuts concedits a entitats públiques, i per l’altra, els documents 
justificatius dels ajuts atorgats. 
 
 
II. OBTENCIÓ DE LA MOSTRA 
 

2.1.  Procediment de determinació de la mostra 
 
El control financer de subvencions gira al voltant de la figura del beneficiari que 
ha percebut la subvenció, de forma que la selecció de mostres es fa sobre les 
diferents entitats públiques que han  estat perceptives d’ajuts. 
 
D’acord amb el PACF 2018, l’àmbit del control d’aquest informe està conformat 
per les subvencions que han estat atorgades a entitats públiques, ja sigui dins 
de la Xarxa de Governs Locals o fora d’aquesta i que s’hagin percebut durant 
l’any 2017, tenint en compte les especificitats pròpies de la Xarxa i la seva 
normativa reguladora. 
 
La selecció de la mostra dels beneficiaris ve determinada per l’establert al punt  
III.5.3 del PACF 2018. Seguint aquests paràmetres, en primer lloc, s’ha procedit 
a llistar totes les entitats públiques que han percebut subvencions l’any 2017 i 
s’ha ordenat forma decreixent per l’import acumulat. 
 
Del llistat resultant, la mostra ha estat seleccionada d’acord amb els següents 
criteris: d’una banda, s’han tingut en compte les entitats que han rebut un major 
import acumulat de subvencions, escollint d’aquestes les 5 de major import i la 
resta fins a 4 més de manera aleatòria entre la totalitat de la població. 
 
 
 

2.2.  Identificació de les entitats públiques i expedients objecte de 
control 
 
De la mostra extreta d’acord amb allò citat en l’apartat precedent, s’estableix 
que l’expedient de les entitats públiques que ha estat objecte de control, és el 
següent: 
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Ajuntament d’Olost 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Gerència de Serveis 
de Promoció 
Econòmica i 
Ocupació. 

 

Programa Complementari 
de foment de l’ocupació 
local 2017-2018 en el 

marc del Pla XGL 

Foment 
d’ocupació local 

2017-2018 
2017/0001884 28.034,22 € 

 
 
III. OBJECTIUS I ABAST DEL CONTROL  
 

3.1. Objectius del control  
 
El Pla XGL, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió de 26 de novembre de 
2015, és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i 
cooperació local de la Diputació. La finalitat del Pla XGL, és oferir als governs 
locals de la demarcació de Barcelona, mitjançant l’articulació i l’impuls d’un 
sistema específic de concertació, una assistència especialitzada que 
contribueixi a reforçar les accions i prioritats locals i a garantir el seu 
desenvolupament econòmic i social, amb particular atenció als municipis petits i 
mitjans, consolidant un sistema de cooperació en xarxa amb el que es 
promogui l’equilibri territorial.  
 
El Pla XGL posa a disposició dels governs locals destinataris recursos de tipus 
tècnic, econòmic i material en el marc de quatre àmbits temàtics d’actuació: 
 

- Garantia de la prestació adequada de serveis públics. 
- Manteniment i reposició d’inversions. 
- Nova inversió. 
- Solvència Financera. 

 
Cadascun d’aquests instruments, compta amb el seu corresponent règim 
regulador, el qual  es basa en un seguit de principis bàsics de gestió, com són 
la simplificació administrativa, l’eficiència en la gestió de recursos públics i la 
transparència, entre d’altres que inspiraran la gestió i desplegament de les 
actuacions que siguin objecte de suport. 
Els instruments de cooperació previstos en el Pla XGL són: 
 
 -  Les Meses de Concertació. 
 -  Els Catàlegs de Serveis. 
 -  Els Programes Complementaris 
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- Suports puntuals i qualsevol altre instrument de naturalesa anàloga als    
anterior que de manera motivada es correspongui adoptar. 

 
El control que es durà a terme en aquest informe es farà d’acord amb les 
previsions de la base d’execució 82.2 que estableix que s’haurà de realitzar en 
un control de legalitat del procediment d’aprovació de la concessió així com de 
l’adequada i correcta justificació. Per altra banda es verificarà que la gestió 
econòmic-administrativa d’aquests expedients s’ajusta a les disposicions que li 
són aplicables i es determinarà el grau de compliment de la legalitat. 
 
El control de legalitat dels procediments administratius d’aprovació de les 
concessions efectuat té per objecte comprovar: 
 

a) L’adequada tramitació de l’expedient administratiu de concessió. 
 

b) L’adequada i correcta valoració de les sol·licituds d’acord amb els criteris 
de valoració establerts. 

 
D’altra banda, els objectius generals del control financer realitzats han estat 
d’acord amb el que disposa l’article 44 de la LGS, essent els següents: 
 

a) L’adequada i correcta obtenció de la subvenció per part de l’entitat 
pública beneficiaria. 
 

b) El compliment per part dels ajuntament de les seves obligacions en la 
gestió i aplicació de la subvenció. 

 
c) L’adequada i correcta justificació de la subvenció per part dels ens 

públics beneficiaris. 
 

d) L’adequat i correcte finançament de les activitats subvencionades. 
 

e) L’existència de fets, circumstàncies o situacions no declarades a 
l’Administració per beneficiaris i que poguessin afectar al finançament de 
les activitats subvencionades, a l’adequada i correcta obtenció, 
utilització, gaudi o justificació de la subvenció, així com a la realitat i 
regularitat de les operacions amb ella finançades. 
 

Alhora de realitzar l’anàlisi a banda de la normativa citada s’ha tingut en compte 
les especificitats pròpies del Pla XGL. 

3.2.  Òrgan encarregat de realitzar el control  
 
El control financer de subvencions s’efectua per la Intervenció General de 
conformitat amb el que disposen els articles 220 a 222 del Reial Decret 
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Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals; el Títol III de la LGS; el Títol VI de la Llei 
General Pressupostària, i resta de normativa concordant. 
 
La Intervenció General, d’acord amb el PACF 2018, ha encarregat al Servei de 
Control Financer, que executi els requeriments d’informació que siguin 
necessaris per tal de dur a terme el corresponent control financer. 
 
Les facultats i deures del personal controlador així com el procediment per a 
l’exercici del control financer seran els previstos en els articles 47 a 50 LGS.  
 

3.3.  Estructura de l’informe i treballs efectuats 
 
En concret, el present informe s’ha dividit en dues parts clarament 
diferenciades: 
 

1.-  Genèrica: Comprèn les verificacions de legalitat dels procediments de 
concessió dels ajuts.  

 
 Els treballs efectuats en aquest epígraf han estat els següents: 

 
1) Verificar que la valoració de les sol·licituds s’ha efectuat d’acord amb 

els criteris establerts i la conformitat amb el seu règim regulador. 
 
2) Comprovar la resolució de la concessió, així com els informes 

preceptius si escau. 
 

3) Comprovar la competència de l’òrgan d’aprovació. 
 
Es verifica que l’acord de concessió hagi estat adoptat per l’òrgan 
competent d’acord amb la Refosa sobre nomenaments i delegació 
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació, diferents 
del Ple, vigent en cada moment. 

 
4) Verificar l’adequació de l’aplicació pressupostària on s’imputa la 

subvenció. 
 

Es comprova que la despesa disposada a favor de les entitats 
beneficiàries s’ha imputat als econòmics pressupostaris correctes, 
d’acord amb allò establert a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de 
desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les 
entitats locals. 
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2.-  Específica: Comprèn el recull de comprovacions relacionades amb la 
documentació presentada per les entitats públiques que integren la mostra. 
Amb major detall, els principal treballs efectuats en aquest epígraf han estat 
els següents:  
 

1) Verificar la presentació, en termini i forma, de les sol·licituds de l’ajut 
i que l’entitat hagi presentat la documentació requerida d’acord amb 
la normativa aplicable. 
 

2) Comprovar que la sol·licitud i la justificació de la subvenció, així com 
altra documentació presentada per l’entitat, consti signada pel seu 
representant legal o persona apoderada. 

 
3) Comprovar que s’ha acomplert l’obligació de donar difusió del suport 

rebut per la corporació si escau. 
 

4) Comprovar que les despeses que justifiquen el cost de l’acció 
subvencionada siguin elegibles i vinculades a les actuacions 
subvencionades. 

 
5) Comprovar que el document justificatiu de les despeses inclogui 

només despeses efectivament realitzades dins del període en què 
s’executen les accions de les subvencions objecte de control. 

 
6) Comprovar que les despeses estiguin justificades mitjançant 

nòmines, factures (originals o còpia compulsada) o altres documents 
comptables de valor probatori equivalent (originals o còpia 
compulsada). 

 
7) Verificar els pagaments de les despeses justificades. 

 

3.4.  Procediment de control 
 
El procediment seguit ha consistit, en primer lloc, en obtenir informació 
permanent de les dades dels arxius de l’expedient obrant en el Sistema Integrat 
de Gestió Corporativa (SIGC) i en el Sistema d’Informació Documental 
Corporatiu (VNIS). 
 
D’altra banda, s’ha requerit al servei gestor les dades relatives a les sol·licituds 
presentades, a l’objecte de comprovar el seu contingut en relació al compliment 
dels requisits exigits, així com la resta de la documentació justificativa de 
l’expedient.  
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Paral·lelament s’han notificat als Ajuntaments objecte de control l’inici 
d’aquestes actuacions, i se’ls ha requerit per a què aportin la documentació 
implicada en la justificació de la subvenció i els corresponents comprovants de 
pagament. 
 
A partir d’aquesta documentació, i d’acord amb les previsions de les bases 
d’execució del pressupost, es confecciona la proposta d’informe que inclou la 
revisió del procediment administratiu de concessió de la subvenció i les  
previsions exigides a la LGS i a la normativa específica reguladora. 
 
En l’informe es relacionen els treballs de comprovació efectuats, referents als 
aspectes recollits en el punt 3.3 citat anteriorment, així com uns apartats 
relatius a “conclusions” en els quals es recullen les principals incidències 
detectades en les actuacions de control. 
 

3.5.  Normativa aplicable 
 
La principal normativa aplicable per a la realització del control financer de 
subvencions és la següent: 
 

 Normativa estatal 
 

- Llei 38/2003, General de Subvencions, de 17 de novembre. 
 
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprovà el Reglament de 

la Llei General de Subvencions 
 

- Reial  Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 
- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 

Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

 
- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 

l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 
 

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú. 

 
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 

les administracions públiques. 
 

- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
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 Normativa de la Generalitat de Catalunya 

 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
-  
- 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. 
 

 Normativa pròpia de la Diputació de Barcelona 
 

- Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona 
(BOP número 13, annex 1, de 15 de gener de 2009). 
 

- Circular número 19/09, que aprova les instruccions sobre 
procediments de gestió i justificació de subvencions. 

 
- Bases d’execució del Pressupost. 

 
- Refosa sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans 

competents de la Diputació, diferents del Ple. 
 
- Pla estratègic de subvencions de la Diputació. 

 
- Pla XGL i el seu protocol així com la normativa de 

desplegament. 
 

 
IV. RESULTAT DE LA FISCALITZACIÓ DELS PROCEDIMENTS 
 ADMINISTRATIUS DE CONCESSIÓ 
 
La mostra sorgida per a la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i 
Ocupació inclou un expedient que ha estat instrumentat a través d’un Programa 
Complementari.  
 
Els Programes Complementaris són un dels instruments de concertació dels 
què disposa la Diputació i que recull l’actual Pla XGL, que va ser aprovat pel 
Ple de la Corporació en data 26 de novembre de 2015. 
 
Per definició els Programes Complementaris “són instruments específics de  
cooperació elaborats de forma contingent per tal d’ajustar-se a les necessitats 
dels governs locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, per fer 
front a situacions conjunturals” 
 
L’acte que crea un Programa Complementari no només aprova el Programa en 
qüestió, sinó que també estableix quin és el seu règim de concertació, 
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determina quina es la normativa d’aplicació, tant pel que fa l’atorgament com 
pel que fa l’execució dels ajuts a concedir. Amb l’aprovació del Programa 
Complementari es regulen aspecte com; l’objecte, les modalitats de suport, la 
quantia màxima, el procediment de concessió, els criteris de distribució o 
d’atorgament, els possibles destinataris, les obligacions, les despeses 
elegibles, quin sons els centres gestors responsables, els terminis de resolució, 
d’acceptació, justificació i la forma de pagament entre d’altres. 
 
A continuació s’exposa l’anàlisi del Programa objecte de fiscalització: 
 

- Programa d’orientació laboral 
 

El Programa parteix de l’experiència de les passades edicions i articula una 
acció integral orientada al foment de l’ocupació i a la lluita contra l’atur. Cerca 
també afavorir la inserció sociolaboral de les persones en situació de risc 
d’exclusió social i a la vegada, impulsar una visió estratègica territorial de 
creixement econòmic que permeti incrementar les probabilitats de que les 
persones  desocupades trobin i mantinguin una feina. 
 
Expedient 2017/0001884   AJUNTAMENT DE OLOST  (17/X/233966) 

Objecte Foment d’ocupació local 2017-2018 

Import subvenció 28.034,22 € 

Tipus d’expedient Subvenció  

Centre gestor 
Servei de mercat de treball 
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 

Aplicació pressupostària G/30101/24100/46262 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 
23 de febrer de 2017, aprovà el Programa Complementari de foment de 
l’ocupació local 2017-2018, en el marc del Pla XGL.  

La despesa autoritzada i disposada a favor de l’Ajuntament d’Olost ascendeix a 
70.085.55 euros, distribuïdes en dues anualitats de 35.042,77€ per al 2017 i  
35.042,78€ per al 2018.  

En data 20 de març de 2017 l’Ajuntament de Olost va presentar justificació 
parcial de despesa, en relació a l’ajut rebut per la Diputació, per un import de 
39.512,12€ i en data 30 de març 2017 se li va concedir una bestreta del 40% 
(28.034,22€) del import total concedit (70.085,55€). 
 
    1.Competència de l’òrgan d’aprovació 

El Programa va ser aprovar per Junta de Govern, d’acord amb l’apartat 7.2a) 
de la Refosa número 1/2016. 

Aquest apartat preveu que correspon a la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència de la Diputació la competència per la creació de programes 
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complementaris. Per tant, podem dir que l’aprovació del programa ha estat 
realitzat per l’òrgan competent d’acord amb la normativa reguladora. 

2.Procediment de concessió 

Tal i com s’estableix a l’article 18 del Programa aprovat, en el mateix acte que 
s’aprova el mateix i es produeix l’aprovació definitiva dels ajuts que 
corresponen als ens locals destinataris amb població superior als 1.000 
habitants i la concessió inicial dels ajuts a atorgar als municipis de fins a 1.000 
habitants. 

Podem concloure que el procediment de concessió utilitzat s’ajusta allò que 
s’estableix el règim de concentració d’aquest Programa Complementari i per 
tant s’ajusta a la normativa aplicable. 

3.Import dels ajuts 

El càlcul dels ajuts s’ha realitzat està limitat al pressupost màxim del Programa 
Complementari que es va quantificar en 60.000.00 d’euros del pressupost 
Corporatiu distribuït de manera lineals per a les anualitat s 2017 i 2018. 

D’aquesta xifra es parteix per tal de quantificar els imports atorgats a cadascun 
dels beneficiaris. S’han aplicat els criteris per a la determinació dels ajuts tal i 
com es descriu en l’article 17 del propi Programa, donant com a resultat un 
import de 70.085,55 euros en el cas de l’Ajuntament d’Olost. 

     4.Imputació pressupostària 

L’aplicació pressupostària on s’ha imputat la despesa ha estat 
G/30101/24100/46262. S’ha comprovat que la despesa dipositada a favor del 
beneficiari s’ha imputat a l’econòmic pressupostari correcte, tot d’acord amb el 
què s’estableix a l’Ordre EHA/3565/2008, la qual va ser modificada per l’Ordre 
HAP/419/2014. 

    5.Acceptació dels ajuts 

L’obligació de l’acceptació de l’ajut queda regulada  l’article 19 del Programa 
aprovat, en el que s’especifica que l’ens destinatari ha de manifestar 
expressament l’acceptació de la concessió dels ajuts, en el termini màxim fixat 
el 29 d’abril  de 2017, a través de la presentació del model d’acceptació  
aprovat electrònicament.  

Consta a l’expedient la comunicació d’acceptació de l’ajut de data 29/03/2017 
per part de l’Ajuntament de l’import total assignat. 

 
6.Justificacions presentades 

En data 20 de març de 2017 l’Ajuntament de Olost va presentar justificació 
parcial de despesa, en relació a l’ajut rebut per la Diputació, per un import de 
39.512,12€ i en data 30 de març 2017 se li va concedir una bestreta del 40% 
(28.034,22€) del import total concedit (70.085,55€). 
 



 

Informe de Control Financer 
Subvencions a Entitats Públiques 

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 

12 

S’ha comprovat que la justificació dels beneficiaris han estat presentades dins 
del termini i forma establert 
 

7.Pagaments realitzats 

Tal i com hem descrit s’han analitzat les justificacions presentades en els 
reconeixements d’obligacions i s’ha validat que l’Ajuntament  ha rebut l’import 
corresponent d’acord amb l’aprovat en el Programa, i que aquest ha estat 
abonat una vegada presentada la justificació de despeses.  
 

V.  AL·LEGACIONS 
 
El resultat de la fiscalització posterior va ser materialitzada en el corresponent 
informe provisional, el qual es va donar trasllat a la Gerència de Serveis de 
Promoció Econòmica i Ocupació en data 30 d’octubre de 2018, tot donant un 
termini de 10 dies hàbils per presentar les al·legacions o observacions que es 
consideressin oportunes. 
 
Finalitzat el citat termini s’entén la voluntat de no presentar un escrit 
d’al·legacions per part de la Gerència. 
 
Per  tot això les conclusions provisionals emeses en la proposta d’informe de 
control posterior  s’han d’entendre definitives. 
 
 
 
VI.  CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 
 
 
De la revisió de l’expedient es constata que les validacions efectuades han 
estat correctes i no consta cap incidència respecte el procediment d’aprovació, 
concessió, execució i justificació. 
 
 
 
 

Mireia 

González 

Miret      

Tècnica 

Assessora

Signat digitalment 

per Mireia 

González Miret      

Tècnica Assessora 

Data: 2018.11.29 
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INFORME DE 
CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 

D’ENTITATS PÚBLIQUES 
 
 
Àrea de Cultura, Educació i Esports 
 

 
I. INTRODUCCIÓ  
 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant 
LGS), regula en el seu Títol III el procediment de realització del control financer 
de subvencions. 
 
En compliment d’aquesta normativa, la base 82 de les d’execució del 
pressupost d’aquesta Corporació, indica que el control financer de subvencions 
s’exercirà amb l’abast que es determini en el Pla Anual de Control Financer ( en 
endavant PACF 2018), respecte dels beneficiaris de subvencions atorgades 
amb càrrec als pressupostos de la Diputació de Barcelona (en endavant 
Diputació) i d’acord amb els procediments previstos a les Instruccions sobre 
procediments de control de la Diputació. 
 
Així mateix en el segon punt de la base s’estableix que el control d’ajuts 
econòmics a ens públics s’exercirà amb l’abast que es determini en el PACF 
2018. 
 
La base 82 de les d’execució del pressupost 2017 desenvolupada pel PACF   
2018, estableix que l’objecte del control financer de subvencions consistirà en: 
 

 Un control de legalitat dels procediments administratius d’aprovació 
de la concessió en compliment de l’article 219.3 TRLRHL 
 

 Una verificació dels extrems previstos a l’article 44 de la LGS 
 

 En el cas concret de Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019 
(en endavant Pla XGL), el control de legalitat dels procediments 
administratius d’aprovació de la concessió així com de la seva 
adequada i correcta justificació.  

 
 
En conseqüència, les funcions que exerceixen les diputacions comporten que 
una part de les seves activitats es materialitzin en la concessió d’ajuts que 
tenen com a destinataris entitats públiques, les quals s’instrumenten de forma 
majoritària a través del Pla XGL. Aquest fet ha determinat que en els treballs de 
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fiscalització per aquesta anualitat, s’efectuï un control específic per aquestes 
entitats, analitzant els diferents instruments previstos en el Pla XGL. 
 
El present informe té per objecte, d’una banda, efectuar un examen de caràcter 
ple respecte dels procediments administratius interns de concessió d’una 
mostra dels ajuts concedits a entitats públiques, i per altra, els documents 
justificatius dels ajuts atorgats. 
 
 
II. OBTENCIÓ DE LA MOSTRA 
 

2.1.  Procediment de determinació de la mostra 
 
El control financer de subvencions gira al voltant de la figura del beneficiari que 
ha percebut la subvenció, de forma que la selecció de mostres es fa sobre les 
diferents entitats públiques que han  estat perceptives d’ajuts. 
 
D’acord amb el PACF 2018, l’àmbit del control d’aquest informe està conformat 
per les subvencions que han estat atorgades a entitats públiques, ja sigui dins 
de la Xarxa de Governs Locals o fora d’aquesta i que s’hagin percebut durant 
l’any 2017, tenint en compte les especificitats pròpies de la Xarxa i la seva 
normativa reguladora. 
 
La selecció de la mostra dels beneficiaris ve determinada per l’establert al punt  
III.5.3 del PACF 2018. Seguint aquests paràmetres, en primer lloc, s’ha procedit 
a llistar totes les entitats públiques que han percebut subvencions l’any 2017 i 
s’ha ordenat forma decreixent per l’import acumulat.  
 
Del llistat resultant, la mostra ha estat seleccionada d’acord amb els següents 
criteris: d’una banda, s’han tingut en compte les entitats que han rebut un major 
import acumulat de subvencions, escollint d’aquestes les 5 de major import i la 
resta fins a 4 més de manera aleatòria entre la totalitat de la població. 
 

2.2.  Identificació de les entitats públiques i expedients objecte de 
control 
 
De la mostra extreta d’acord amb allò citat en l’apartat precedent, s’estableixen 
que els expedients de les entitats públiques que han estat objecte de control, 
essent les següents: 
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Ajuntament de Sant Martí de Tous 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Gerència de Serveis 
d’Educació 

Programa Complementari 
d’escolarització en 

primera infància curs 
2016-2017 del Pla XGL. 

Programa 
Complementari 2017/00033378 3.772,66 € 

 
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Gerència de Serveis 
d’Educació 

Programa Complementari 
d’escolarització en 

primera infància curs 
2016-2017 del Pla XGL 

Programa 
Complementari 2017/0003378 10.901,17 € 

 
Ajuntament Montornès del Vallès 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Gerència de 
Serveis d’Educació 

Programa Complementari  
d’escolarització en primera 

infància curs 2015-2016 
del Pla XGL 

Programa 
Complementari 2016/0005578 9.455,53 € 

 
 
 
III. OBJECTIUS I ABAST DEL CONTROL  
 

3.1. Objectius del control  
 
El Pla XGL, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió de 26 de novembre de 
2015, és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i 
cooperació local de la Diputació. La finalitat del Pla XGL, és oferir als governs 
locals de la demarcació de Barcelona, mitjançant l’articulació i l’impuls d’un 
sistema específic de concertació, una assistència especialitzada que 
contribueixi a reforçar les accions i prioritats locals i a garantir el seu 
desenvolupament econòmic i social, amb particular atenció als municipis petits i 
mitjans, consolidant un sistema de cooperació en xarxa amb el que es 
promogui l’equilibri territorial. 
 
 
El Pla XGL posa a disposició dels governs locals destinataris recursos de tipus 
tècnic, econòmic i material en el marc de quatre àmbits temàtics d’actuació: 
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- Garantia de la prestació adequada de serveis públics. 
- Manteniment i reposició d’inversions. 
- Nova inversió. 
- Solvència Financera. 

 
Cadascun d’aquests instruments, compta amb el seu corresponent règim 
regulador, el qual  es basa en un seguit de principis bàsics de gestió, com són 
la simplificació administrativa, l’eficiència en la gestió de recursos públics i la 
transparència, entre d’altres que inspiraran la gestió i desplegament de les 
actuacions que siguin objecte de suport. 
 
Els instruments de cooperació previstos en el Pla XGL són: 
 
 -  Les Meses de Concertació. 
 -  Els Catàlegs de Serveis. 
 -  Els Programes Complementaris 

- Suports puntuals i qualsevol altre instrument de naturalesa anàloga als    
anterior que de manera motivada es correspongui adoptar. 

 
El control que es durà a terme en aquest informe es farà d’acord amb les 
previsions de la base d’execució 82.2 que estableix que s’haurà de realitzar en 
un control de legalitat del procediment d’aprovació de la concessió així com de 
l’adequada i correcta justificació. Per altra banda es verificarà que la gestió 
econòmic-administrativa d’aquests expedients s’ajusta a les disposicions que li 
són aplicables i es determinarà el grau de compliment de la legalitat. 
 
El control de legalitat dels procediments administratius d’aprovació de les 
concessions efectuat té per objecte comprovar: 
 

a) L’adequada tramitació de l’expedient administratiu de concessió. 
 

b) L’adequada i correcta valoració de les sol·licituds d’acord amb els criteris 
de valoració establerts. 

 
D’altra banda, els objectius generals del control financer realitzats, han estat 
efectuats d’acord amb el que disposa l’article 44 de la LGS, essent els 
següents: 
 

a) L’adequada i correcta obtenció de la subvenció per part de l’entitat 
pública beneficiaria. 
 

b) El compliment per part dels ajuntament de les seves obligacions en la 
gestió i aplicació de la subvenció. 
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c) L’adequada i correcta justificació de la subvenció per part dels ens 
públics beneficiaris. 
 

d) L’adequat i correcte finançament de les activitats subvencionades. 
 

e) L’existència de fets, circumstàncies o situacions no declarades a 
l’Administració per beneficiaris i que poguessin afectar al finançament de 
les activitats subvencionades, a l’adequada i correcta obtenció, 
utilització, gaudi o justificació de la subvenció, així com a la realitat i 
regularitat de les operacions amb ella finançades. 
 

Alhora de realitzar l’anàlisi a banda de la normativa citada s’ha tingut en compte 
les especificitats pròpies del Pla XGL. 
 

3.2.  Òrgan encarregat de realitzar el control  
 
El control financer de subvencions s’efectua per la Intervenció General de 
conformitat amb el que disposen els articles 220 a 222 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals; el Títol III de la LGS; el Títol VI de la Llei 
General Pressupostària, i resta de normativa concordant. 
 
La Intervenció General, d’acord amb el PACF 2018, ha encarregat al Servei de 
Control Financer, que executi els requeriments d’informació que siguin 
necessaris per tal de dur a terme el corresponent control financer. 
 
Les facultats i deures del personal controlador així com el procediment per a 
l’exercici del control financer seran els previstos en els articles 47 a 50 LGS.  
 

3.3.  Estructura de l’informe i treballs efectuats 
 
En concret, el present informe s’ha dividit en dues parts clarament 
diferenciades: 
 

1.-  Genèrica: Comprèn les verificacions de legalitat dels procediments de 
concessió dels ajuts.  

 
 Els treballs efectuats en aquest epígraf han estat els següents: 

 
1) Verificar que la valoració de les sol·licituds s’ha efectuat d’acord amb 

els criteris establerts i la conformitat amb el seu règim regulador. 
2) Comprovar la resolució de la concessió, així com els informes 

preceptius si escau. 
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3) Comprovar la competència de l’òrgan d’aprovació. 

 
Es verifica que l’acord de concessió hagi estat adoptat per l’òrgan 
competent d’acord amb la Refosa sobre nomenaments i delegació 
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació, diferents 
del Ple, vigent en cada moment. 

 
4) Verificar l’adequació de l’aplicació pressupostària on s’imputa la 

subvenció. 
 

Es comprova que la despesa disposada a favor de les entitats 
beneficiàries s’ha imputat als econòmics pressupostaris correctes, 
d’acord amb allò establert a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de 
desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les 
entitats locals. 
 

2.-  Específica: Comprèn el recull de comprovacions relacionades amb la 
documentació presentada per les entitats públiques que integren la mostra. 
Amb major detall, els principal treballs efectuats en aquest epígraf han estat 
els següents:  
 

1) Verificar la presentació, en termini i forma, de les sol·licituds de l’ajut 
i que l’entitat hagi presentat la documentació requerida d’acord amb 
la normativa aplicable. 
 

2) Comprovar que la sol·licitud i la justificació de la subvenció, així com 
altra documentació presentada per l’entitat, consti signada pel seu 
representant legal o persona apoderada. 

 
3) Comprovar que s’ha acomplert l’obligació de donar difusió del suport 

rebut per la corporació si escau. 
 

4) Comprovar que les despeses que justifiquen el cost de l’acció 
subvencionada siguin elegibles i vinculades a les actuacions 
subvencionades. 

 
5) Comprovar que el document justificatiu de les despeses inclogui 

només despeses efectivament realitzades dins del període en què 
s’executen les accions de les subvencions objecte de control. 

 
 

6) Comprovar que les despeses estiguin justificades mitjançant 
nòmines, factures (originals o còpia compulsada) o altres documents 
comptables de valor probatori equivalent (originals o còpia 
compulsada). 
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7) Verificar els pagaments de les despeses justificades. 

 

3.4.  Procediment de control 
 
El procediment seguit ha consistit, en primer lloc, en obtenir informació 
permanent de les dades dels arxius de l’expedient obrant en el Sistema Integrat 
de Gestió Corporativa (SIGC) i en el Sistema d’Informació Documental 
Corporatiu (VNIS). 
 
D’altra banda, s’ha requerit al servei gestor les dades relatives a les sol·licituds 
presentades, a l’objecte de comprovar el seu contingut en relació al compliment 
dels requisits exigits, així com la resta de la documentació justificativa de 
l’expedient.  
 
Paral·lelament s’han notificat als Ajuntaments objecte de control l’inici 
d’aquestes actuacions, i se’ls ha requerit per a què aportin la documentació 
implicada en la justificació de la subvenció i els corresponents comprovants de 
pagament. 
 
A partir d’aquesta documentació, i d’acord amb les previsions de les bases 
d’execució del pressupost, es confecciona la proposta d’informe que inclou la 
revisió del procediment administratiu de concessió de la subvenció i les  
previsions exigides a la LGS i a la normativa específica reguladora. 
 
En l’informe es relacionen els treballs de comprovació efectuats, referents als 
aspectes recollits en el punt 3.3 citat anteriorment, així com uns apartats 
relatius a “conclusions” en els quals es recullen les principals incidències 
detectades en les actuacions de control. 
 

3.5.  Normativa aplicable 
 
La principal normativa aplicable per a la realització del control financer de 
subvencions és la següent: 
 

 Normativa estatal 
 

- Llei 38/2003, General de Subvencions, de 17 de novembre. 
 
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprovà el Reglament de 

la Llei General de Subvencions 
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- Reial  Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 
- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 

Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

 
- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 

l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 
 

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú. 

 
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 

les administracions públiques. 
 

- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 

 Normativa de la Generalitat de Catalunya 
 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 

- 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. 

 
 Normativa pròpia de la Diputació de Barcelona 

 
- Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona 

(BOP número 13, annex 1, de 15 de gener de 2009). 
 

- Circular número 19/09, que aprova les instruccions sobre 
procediments de gestió i justificació de subvencions. 

 
- Bases d’execució del Pressupost. 

 
- Refosa sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans 

competents de la Diputació, diferents del Ple. 
 
- Pla estratègic de subvencions de la Diputació. 

 
- Pla XGL i el seu protocol així com la normativa de 

desplegament. 
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IV. RESULTAT DE LA FISCALITZACIÓ DELS PROCEDIMENTS 
 ADMINISTRATIUS DE CONCESSIÓ 
  
La mostra sorgida per a la Gerència de Serveis d’Educació, inclou tres 
expedients que s’han instrumentat a través de Programes Complementaris. 
 
Els Programes Complementaris són un dels instruments de concertació dels 
què disposa la Diputació i que recull l’actual Pla XGL, que va ser aprovat pel 
Ple de la Corporació en data 26 de novembre de 2015. 
 
Per definició els programes complementaris “són instruments específics de  
cooperació elaborats de forma contingent per tal d’ajustar-se a les necessitats 
dels governs locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, per fer 
front a situacions conjunturals” 
 
L’acte que crea un Programa Complementari no només aprova el Programa en 
qüestió, sinó que també estableix quin és el seu règim de concertació, 
determina quina es la normativa d’aplicació, tant pel que fa l’atorgament com 
pel que fa l’execució dels ajuts a concedir. Amb l’aprovació del Programa 
complementari es regulen aspectes com; l’objecte, les modalitats de suport, la 
quantia màxima, el procediment de concessió, els criteris de distribució o 
d’atorgament, els possibles destinataris, les obligacions, les despeses 
elegibles, quin sons els centres gestors responsables, els terminis de resolució, 
d’acceptació, justificació i la forma de pagament entre d’altres. 
 
A continuació s’exposa l’anàlisi dels Programes objecte de fiscalització: 
 

- Programa Complementari d’escolarització en primera infància per al 
curs 2015/2016 

 
L’objecte del Programa es prestar cooperació i assistència als governs locals 
en matèria d’escolarització en primera infància, amb la finalitat de contribuir a 
l’accés a centres i serveis educatius públics del primer cicle d’educació infantil 
sota els principis d’igualtat d’oportunitats, educació inclusiva, equitat territorial  i 
suficiència financera. 
 
El present Programa es durà a terme mitjançant l’atorgament de recursos 
econòmics consistents en fons de prestació i s’emmarca en l’àmbit de Prestació 
de serveis públics i garantia de cohesió social prevista a la clàusula 10 del 
Protocol general del Pla XGL. 
 
Una vegada transcorregut el termini de presentació de sol·licituds es procedeix 
a resoldre la convocatòria d’ajuts.  
 
S’ha analitzat l’expedient 2016/0005578 sorgit a la mostra que forma part del 
Programa descrit anteriorment: 
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Expedient  2016/0005578   AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÉS  (16/X/226532) 

Objecte Programa Complementari  d’escolarització en 1a infància  

Import subvenció 9.455,53 € 

Tipus d’expedient Subvenció  

Centre gestor Gerència de Serveis d’Educació 

Aplicació pressupostària G/40300/32000/46251 

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 
30 de juny de 2016 va aprovar el Programa Complementari d’escolarització en 
primera infància per al curs 2015-2016, i la concessió dels ajuts corresponents 
a la seva fase primera, en el marc del Pla XGL. Posteriorment en data 24 de 
novembre de 2016 la Junta de Govern de la Diputació va aprovar la concessió 
dels ajuts corresponents a la fase segona del Programa. 

La despesa autoritzada i disposada a favor de l’Ajuntament de Montornès del 
Vallés per al Programa Complementari d’escolarització en primera infància per 
al curs 2015-2016 ascendeix a 9.455,53 euros.  

1. Competència de l’òrgan d’aprovació 

El Programa va ser aprovat per Junta de Govern, d’acord amb l’apartat 7.2.a) 
de la Refosa número 1/2016. 

Aquest apartat preveu que correspon a la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona la competència per la creació de 
programes complementaris. Per tant, podem dir que l’aprovació del programa 
ha estat realitzat per l’òrgan competent d’acord amb la normativa reguladora. 

2. Procediment de concessió 

L’atorgament dels ajuts s’ha dut a terme amb concurrència, és a dir, que ha 
sigut necessària la presentació de sol·licitud, acreditant que són municipis 
titulars de llars d’infants o escoles bressol i quin és el número d’alumnes 
matriculats diferenciant si ho són a jornada completa o parcial. 

El procediment de concessió utilitzat s’ajusta allò que s’estableix el règim de 
concentració d’aquest Programa Complementari i per tant s’adequa a la 
normativa aplicable. 

3. Import dels ajuts 

El càlcul dels ajuts s’ha realitzat en dues fases; La primera que correspon al 
25% del pressupost del Programa i la segona amb el 75% restant entre els ens 
destinataris que van presentar l’acceptació i van manifestar la voluntat d’acollir-
se als ajuts previstos en el marc de la segona fase del Programa.  

Per tal d’obtenir l’import individualitzat per a cadascun dels ens beneficiaris 
s’han aplicat els criteris de  l’article 7 del Programa aprovat. 
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D’aquesta aplicació i tenint en compte que l’Ajuntament de Montornès del 
Vallès reunia les característiques necessàries per disposar de la titularitat d’un 
mínim d’una llar d’infants o escola inscrita al Registre de Centres del 
Departament d’Ensenyament va obtenir un ajut quantificat en 9.455,53 euros. 

4. Imputació pressupostària 

L’aplicació pressupostària on s’ha imputat la despesa ha estat 
G/40300/32000/46251. S’ha comprovat que la despesa dipositada a favor del 
beneficiari s’ha imputat a l’econòmic pressupostari correcte, tot d’acord amb el 
què s’estableix a l’Ordre EHA/3565/2008, la qual va ser modificada per l’Ordre 
HAP/419/2014. 

5. Acceptació dels ajuts 

L’obligació de l’acceptació de l’ajut queda regulada  l’article 10 del Programa 
aprovat en el que s’especifica que l’ens destinatari ha de manifestar 
expressament l’acceptació de la concessió dels ajuts a la primera fase, en el 
termini màxim establert al 29 juliol de 2016, a través de la presentació del 
model d’acceptació  aprovat. Així mateix haurà d’expressar la voluntat positiva 
o negativa d’acollir-se als ajuts previstos en el marc de la fase segona d’aquest 
Programa. 

Consta a l’expedient comunicació d’acceptació de l’ajut en data 29/7/2016 per 
part de l’Ajuntament corresponent a la primera fase( 2.618,78€) així com la 
manifestació expressa d’acollir-se a la segona fase. En data 21 de desembre 
de 2016, la Diputació comunica a l’Ajuntament la concessió de l’import 
corresponent a la segona fase (6.836,75€). La totalitat de l’ajut concedit 
ascendeix a 9.455,53 euros. 

Per tot l’exposat podem concloure que l’anàlisi d’aquest punt ha estat gestionat 
correctament. 

6. Justificacions presentades 
 
S’ha comprovat que la justificació del beneficiari ha estat presentada dins del 
termini i forma establerta. Les despeses relacionades  estan compreses dins 
del termini escolar previst i son elegibles d’acord amb l’establert al Programa 
aprovat. 
 

7. Pagaments realitzats 
 
Tal i com hem descrit s’han analitzat les justificacions presentades en els 
reconeixements d’obligacions i s’ha validat que l’Ajuntament ha rebut l’import 
corresponent d’acord amb l’aprovat en el Programa, i que aquest ha estat 
abonat una vegada presentada la justificació de despeses.  
De la revisió de l’expedient efectuada podem concloure que la seva tramitació 
s’ha efectuat de conformitat amb que l’hi és d’aplicació i no consta cap 
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incidència respecte el procediment d’aprovació, concessió, execució i 
justificació. 
 

- Programa Complementari d’escolarització en primera infància per al 
curs 2016/2017 
 

L’objectiu del Programa aprovat, contínua essent el mateix que l’aprovat i 
analitzat en el punt anterior. Dins d’aquest Programa per a l’anualitat 2016/2017 
s’han analitzat dues entitats públiques beneficaries tal i com es descriu a 
continuació: 

 
Expedient 2017/0003378   AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE VILAMAJOR (17/X/235643) 

Objecte 
Programa Complementari d’escolarització en 1a infància 
(2016/2017)  

Import subvenció 10.901,17 € 

Tipus d’expedient Subvenció  

Centre gestor Gerència de Serveis d’Educació 

Aplicació pressupostària G/40300/32000/46281 

 

Expedient  2017/0003378  AJUNTAMENT DE SANT MARTI DE TOUS  (17/X/235620) 

Objecte 
Programa Complementari d’escolarització en 1a infància 
(2016/2017) 

Import subvenció 3.772,66 € 

Tipus d’expedient Subvenció  

Centre gestor Gerència de Serveis d’Educació 

Aplicació pressupostària G/40300/32000/46281 

 

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 
30 de març de 2017, aprovà el Programa Complementari d’escolarització en 
primera infància per al curs 2016-2017, en el marc del Pla XGL. 

Posteriorment en data 20 de juliol de 2017, s’aprovà el dictamen de concessió 
definitiva dels ajuts d’aquest Programa, prèvia rectificació d’un error material 
consistent en, l’acreditació de la grandària de la unitat familiar, essent aquesta 
una unitat jeràrquica intermèdia entre l’habitant i la família  estant format com a 
mínim per l’infant escolaritzat i un individu de parentiu estret per tant es va 
modificar una taula en la que es referenciava els membres de la unitat familiar 
indicant iniciant el nombre mínim en 2 membres i no 1 com s’havia aprovat. 

La despesa autoritzada i disposada a favor de l’Ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor per al Programa Complementari d’escolarització en primera infància 
per al curs 2016-2017 ascendeix a 10.901,17 euros i la despesa autoritzada i 
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disposada a favor de l’Ajuntament de Sant Martí de Tous, ascendeix a 3.772,66   
euros. 

1.Competència de l’òrgan d’aprovació 

El Programa va ser aprovar per Junta de Govern, d’acord amb l’apartat 7.2a) 
de la Refosa número 1/2016. 

Aquest apartat preveu que correspon a la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona la competència per la creació de 
Programes Complementaris. Per tant, podem dir que l’aprovació del Programa 
ha estat realitzat per l’òrgan competent d’acord amb la normativa reguladora. 

 

2.Procediment de concessió 

L’atorgament dels ajuts s’ha dut a terme amb concurrència, és a dir que ha 
sigut necessària la presentació de sol·licitud, amb l’acreditació que són 
municipis titulars de llars d’infants o escoles bressol i quin es el número 
d’alumnes matriculats diferenciant si ho són a jornada completa o parcial. 

El procediment de concessió utilitzat s’ajusta allò que s’estableix el règim de 
concentració d’aquest Programa Complementari i per tant s’ajusta a la 
normativa aplicable. 

 

3.Import dels ajuts 

El càlcul dels ajuts s’ha realitzat  en dues fases; La primera que correspon al 
25% del pressupost del Programa i la segona amb el 75% restant entre els ens 
destinataris que van presentar l’acceptació i van manifestar  la voluntat d’acollir-
se als ajuts previstos en el marc de la segona fase del Programa.  

Per tal d’obtenir l’import individualitzat per a cadascun dels ens beneficiaris 
s’han aplicat els criteris de l’article 7 del Programa aprovat. 

D’aquesta aplicació i tenint en compte que els Ajuntaments de Sant Antoni de 
Vilamajor i l’Ajuntament de Sant Martí de Tous reuneixen les característiques 
demandades al Programa obtenint ajuts per 10.901,17 i 3.772,66 euros 
respectivament. 

 

4.Imputació pressupostària 

L’aplicació pressupostària on s’ha imputat la despesa ha estat 
G/40300/32000/46281. S’ha comprovat que la despesa dipositada a favor del 
beneficiari s’ha imputat a l’econòmic pressupostari correcte, tot d’acord amb el 
què s’estableix a l’Ordre EHA/3565/2008, la qual va ser modificada per l’Ordre 
HAP/419/2014.  
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5.Acceptació dels ajuts 

L’obligació de l’acceptació de l’ajut queda regulada  l’article 10 del Programa 
aprovat, en el que s’especifica que l’ens destinatari ha de manifestar 
expressament l’acceptació de la concessió dels ajuts a la primera fase, en el 
termini màxim de 31 de maig de 2017, a través de la presentació del model 
d’acceptació aprovat. 

Així mateix haurà d’expressar la voluntat positiva o negativa d’acollir-se als 
ajuts previstos en el marc de la fase segona d’aquest Programa. 

Per l’Ajuntament de Sant Antoni Vilamajor, consta a l’expedient comunicació 
d’acceptació de l’ajut de data 24/05/2017 per part de l’Ajuntament  
corresponent a la primera fase ( 5.822,25 €) acollint-se així a l’import de la 
segona fase del Programa. La totalitat de  l’ajut concedit ascendeix a 10.901,17 
euros 

Per a l’Ajuntament de Sant Martí de Tous, consta a l’expedient la comunicació 
d’acceptació d’ajut de data 18/05/2017 per part de l’Ajuntament corresponent a 
la primera fase(1.617,75€) i que va ser esmenada en data 22/05/2017 acollint-
se així a l’import de la segona fase del Programa. La totalitat de l’ajut concedit 
ascendeix a 3.722,66 euros. 

6.Justificacions presentades 
 

S’ha comprovat que la justificació dels beneficiaris han estat presentades dins 
del termini i forma establerta. Les despeses relacionades estan compreses dins 
del termini escolar previst i son elegibles d’acord amb l’establert al Programa 
aprovat. 

 
7.Pagaments realitzats 

 
Tal i com hem descrit s’han analitzat les justificacions presentades en els 
reconeixements d’obligacions i s’ha validat que els Ajuntaments han rebut 
l’import corresponent d’acord amb l’aprovat en el Programa, i que aquest ha 
estat abonat una vegada presentada la justificació de despeses. 
 
 
V.  AL·LEGACIONS 
 
El resultat de la fiscalització posterior va ser materialitzada en el corresponent 
informe provisional, el qual es va donar trasllat a la Gerència de Serveis 
d’Educació, en data 30 d’octubre de 2018, tot donant un termini de 10 dies 
hàbils per presentar les al·legacions o observacions que es consideressin 
oportunes. 
 
Finalitzat el citat termini s’entén la voluntat de no presentar un escrit 
d’al·legacions per part de la Gerència. 
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Per  tot això les conclusions provisionals emeses en la proposta d’informe de 
control posterior  s’han d’entendre definitives. 
 
 
VI.  CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 
 
Un cop fetes totes les verificacions, podem concloure que la tramitació dels 
expedients fiscalitzats, s’ha efectuat d’acord amb la normativa reguladora i no 
consta cap incidència respecte els procediments d’aprovació, concessió, 
execució i justificació. 
 
 
 
 
 

Mireia 
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Miret      

Tècnica 

Assessora
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INFORME DE 
CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 

D’ENTITATS PÚBLIQUES 

Gerència de Serveis de Salut Pública I Consum 
Àrea de Atenció a les Persones 
 

I. INTRODUCCIÓ  
 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant 
LGS), regula en el seu Títol III el procediment de realització del control financer 
de subvencions. 
 
En compliment d’aquesta normativa, la base 82 de les d’execució del 
pressupost d’aquesta Corporació, indica que el control financer de subvencions 
s’exercirà amb l’abast que es determini en el Pla Anual de Control Financer ( en 
endavant PACF 2018), respecte dels beneficiaris de subvencions atorgades 
amb càrrec als pressupostos de la Diputació de Barcelona (en endavant 
Diputació) i d’acord amb els procediments previstos a les Instruccions sobre 
procediments de control de la Diputació. 
 
Així mateix en el segon punt de la base s’estableix que el control d’ajuts 
econòmics a ens públics s’exercirà amb l’abast que es determini en el PACF 
2018. 
 
La base 82 de les d’execució del pressupost 2017 desenvolupada pel PACF   
2018, estableix que l’objecte del control financer de subvencions consistirà en: 
 

 Un control de legalitat dels procediments administratius d’aprovació 
de la concessió en compliment de l’article 219.3 TRLRHL 
 

 Una verificació dels extrems previstos a l’article 44 de la LGS 
 

 En el cas concret de Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019 
(en endavant Pla XGL), el control de legalitat dels procediments 
administratius d’aprovació de la concessió així com de la seva 
adequada i correcta justificació.  

 
En conseqüència, les funcions que exerceixen les diputacions comporten que 
una part de les seves activitats es materialitzin en la concessió d’ajuts que 
tenen com a destinataris entitats públiques, les quals s’instrumenten de forma 
majoritària a través del Pla XGL. Aquest fet ha determinat que en els treballs de 
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fiscalització per aquesta anualitat, s’efectuï un control específic per aquestes 
entitats analitzant els diferents instruments previstos en el Pla XGL. 
 
El present informe té per objecte, d’una banda, efectuar un examen de caràcter 
ple respecte dels procediments administratius interns de concessió d’una 
mostra dels ajuts concedits a entitats públiques i per l’altra, els documents 
justificatius dels ajuts atorgats.  
 
 
II. OBTENCIÓ DE LA MOSTRA 
 

2.1.  Procediment de determinació de la mostra 
 
El control financer de subvencions gira al voltant de la figura del beneficiari que 
ha percebut la subvenció, de forma que la selecció de mostres es fa sobre les 
diferents entitats públiques que han  estat perceptives d’ajuts. 
 
D’acord amb el PACF 2018, l’àmbit del control d’aquest informe està conformat 
per les subvencions que han estat atorgades a entitats públiques, ja sigui dins 
de la Xarxa de Governs Locals o fora d’aquesta, i que s’hagin percebut durant 
l’any 2017, tenint en compte les especificitats pròpies de la Xarxa i la seva 
normativa reguladora. 
 
La selecció de la mostra dels beneficiaris ve determinada per l’establert al punt  
III.5.3 del PACF 2018. Seguint aquests paràmetres, en primer lloc, s’ha procedit 
a llistar totes les entitats públiques que han percebut subvencions l’any 2017 i 
s’ha ordenat forma decreixent per l’import acumulat. 
 
Del llistat resultant, la mostra ha estat seleccionada d’acord amb els següents 
criteris: d’una banda, s’han tingut en compte les entitats que han rebut un major 
import acumulat de subvencions, escollint d’aquestes les 5 de major import i la 
resta fins a 4 més de manera aleatòria entre la totalitat de la població. 
 
 

2.2.  Identificació de les entitats públiques i expedients objecte de 
control 
 
De la mostra extreta d’acord amb allò citat en l’apartat precedent, s’estableix 
que l’expedient de les entitats publiques que ha estat objecte de control, és el 
següent: 
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Ajuntament de la Llagosta 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Gerència  de Serveis 
de Salut Pública 

Resoldre la convocatòria 
per a la concessió d’ajuts 
econòmics en el marc del 
Catàleg de Serveis 2016 

del Pla XGL 

Catàleg de 
Serveis 2015/0009378 11.952,64 € 

 
 
III. OBJECTIUS I ABAST DEL CONTROL  
 

3.1. Objectius del control  
 
El Pla XGL, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió de 26 de novembre de 
2015, és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i 
cooperació local de la Diputació. La finalitat del Pla XGL, és oferir als governs 
locals de la demarcació de Barcelona, mitjançant l’articulació i l’impuls d’un 
sistema específic de concertació, una assistència especialitzada que 
contribueixi a reforçar les accions i prioritats locals i a garantir el seu 
desenvolupament econòmic i social, amb particular atenció als municipis petits i 
mitjans, consolidant un sistema de cooperació en xarxa amb el que es 
promogui l’equilibri territorial. 
 
El Pla XGL posa a disposició dels governs locals destinataris recursos, de tipus 
tècnic, econòmic i material en el marc de quatre àmbits temàtics d’actuació: 
 

- Garantia de la prestació adequada de serveis públics. 
- Manteniment i reposició d’inversions. 
- Nova inversió. 
- Solvència Financera. 

 
Cadascun d’aquests instruments, compta amb el seu corresponent règim 
regulador, el qual  es basa en un seguit de principis bàsics de gestió, com són 
la simplificació administrativa, l’eficiència en la gestió de recursos públics i la 
transparència, entre d’altres que inspiraran la gestió i desplegament de les 
actuacions que siguin objecte de suport. 
 
Els instruments de cooperació previstos en el Pla XGL són: 
 
 -  Les Meses de Concertació. 
 -  Els Catàlegs de Serveis. 
 -  Els Programes Complementaris 
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- Suports puntuals i qualsevol altre instrument de naturalesa anàloga als    
anterior que de manera motivada es correspongui adoptar. 

 
El control que es durà a terme en aquest informe es farà d’acord amb les 
previsions de la base d’execució 82.2 que estableix que s’haurà de realitzar en 
un control de legalitat del procediment d’aprovació de la concessió així com de 
l’adequada i correcta justificació. Per altra banda es verificarà que la gestió 
econòmic-administrativa d’aquests expedients s’ajusta a les disposicions que li 
són aplicables i es determinarà el grau de compliment de la legalitat. 
 
El control de legalitat dels procediments administratius d’aprovació de les 
concessions efectuat té per objecte comprovar: 
 

a) L’adequada tramitació de l’expedient administratiu de concessió. 
 

b) L’adequada i correcta valoració de les sol·licituds d’acord amb els criteris 
de valoració establerts. 

 
D’altra banda, els objectius generals del control financer realitzats han estat 
efectuats d’acord amb el que disposa l’article 44 de la LGS, essent els 
següents: 
 

a) L’adequada i correcta obtenció de la subvenció per part de l’entitat 
pública beneficiaria. 
 

b) El compliment per part dels ajuntament de les seves obligacions en la 
gestió i aplicació de la subvenció. 

 
c) L’adequada i correcta justificació de la subvenció per part dels ens 

públics beneficiaris. 
 

d) L’adequat i correcte finançament de les activitats subvencionades. 
 

e) L’existència de fets, circumstàncies o situacions no declarades a 
l’Administració per beneficiaris i que poguessin afectar al finançament de 
les activitats subvencionades, a l’adequada i correcta obtenció, 
utilització, gaudi o justificació de la subvenció, així com a la realitat i 
regularitat de les operacions amb ella finançades. 
 

Alhora de realitzar l’anàlisi a banda de la normativa citada s’ha tingut en compte 
les especificitats pròpies del Pla XGL. 
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3.2.  Òrgan encarregat de realitzar el control  
 
El control financer de subvencions s’efectua per la Intervenció General de 
conformitat amb el que disposen els articles 220 a 222 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals; el Títol III de la LGS; el Títol VI de la Llei 
General Pressupostària, i resta de normativa concordant. 
 
La Intervenció General, d’acord amb el PACF 2018, ha encarregat al Servei de 
Control Financer, que executi els requeriments d’informació que siguin 
necessaris per tal de dur a terme el corresponent control financer. 
 
Les facultats i deures del personal controlador així com el procediment per a 
l’exercici del control financer seran els previstos en els articles 47 a 50 LGS.  
 

3.3.  Estructura de l’informe i treballs efectuats 
 
En concret, el present informe s’ha dividit en dues parts clarament 
diferenciades: 
 

1.-  Genèrica: Comprèn les verificacions de legalitat dels procediments de 
concessió dels ajuts.  

 
 Els treballs efectuats en aquest epígraf han estat els següents: 

 
1) Verificar que la valoració de les sol·licituds s’ha efectuat d’acord amb 

els criteris establerts i la conformitat amb el seu règim regulador. 
 
2) Comprovar la resolució de la concessió, així com els informes 

preceptius si escau. 
 

3) Comprovar la competència de l’òrgan d’aprovació. 
 

Es verifica que l’acord de concessió hagi estat adoptat per l’òrgan 
competent d’acord amb la Refosa sobre nomenaments i delegació 
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació, diferents 
del Ple, vigent en cada moment. 
 

 
4) Verificar l’adequació de l’aplicació pressupostària on s’imputa la 

subvenció. 
 

Es comprova que la despesa disposada a favor de les entitats 
beneficiàries s’ha imputat als econòmics pressupostaris correctes, 



 

Informe de Control Financer 
Subvencions a Entitats Públiques 

Gerència de Serveis de Salut Pública i consum 

7 

d’acord amb allò establert a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de 
desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les 
entitats locals. 
 

2.-  Específica: Comprèn el recull de comprovacions relacionades amb la 
documentació presentada per les entitats públiques que integren la mostra. 
Amb major detall, els principal treballs efectuats en aquest epígraf han estat 
els següents:  
 

1) Verificar la presentació, en termini i forma, de les sol·licituds de l’ajut 
i que l’entitat hagi presentat la documentació requerida d’acord amb 
la normativa aplicable. 
 

2) Comprovar que la sol·licitud i la justificació de la subvenció, així com 
altra documentació presentada per l’entitat, consti signada pel seu 
representant legal o persona apoderada. 

 
3) Comprovar que s’ha acomplert l’obligació de donar difusió del suport 

rebut per la corporació si escau. 
 

4) Comprovar que les despeses que justifiquen el cost de l’acció 
subvencionada siguin elegibles i vinculades a les actuacions 
subvencionades. 

 
5) Comprovar que el document justificatiu de les despeses inclogui 

només despeses efectivament realitzades dins del període en què 
s’executen les accions de les subvencions objecte de control. 

 
6) Comprovar que les despeses estiguin justificades mitjançant 

nòmines, factures (originals o còpia compulsada) o altres documents 
comptables de valor probatori equivalent (originals o còpia 
compulsada). 

 
7) Verificar els pagaments de les despeses justificades 
 

 

3.4.  Procediment de control 
 
El procediment seguit ha consistit, en primer lloc, en obtenir informació 
permanent de les dades dels arxius de l’expedient obrant en el Sistema Integrat 
de Gestió Corporativa (SIGC) i en el Sistema d’Informació Documental 
Corporatiu (VNIS). 
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D’altra banda, s’ha requerit al servei gestor les dades relatives a les sol·licituds 
presentades, a l’objecte de comprovar el seu contingut en relació al compliment 
dels requisits exigits, així com la resta de la documentació justificativa de 
l’expedient.  
 
Paral·lelament s’han notificat als Ajuntaments objecte de control l’inici 
d’aquestes actuacions, i se’ls ha requerit per a què aportin la documentació 
implicada en la justificació de la subvenció i els corresponents comprovants de 
pagament. 
 
A partir d’aquesta documentació, i d’acord amb les previsions de les bases 
d’execució del pressupost, es confecciona la proposta d’informe que inclou la 
revisió del procediment administratiu de concessió de la subvenció i les  
previsions exigides a la LGS i a la normativa específica reguladora. 
 
En l’informe es relacionen els treballs de comprovació efectuats, referents als 
aspectes recollits en el punt 3.3 citat anteriorment, així com uns apartats 
relatius a “conclusions” en els quals es recullen les principals incidències 
detectades en les actuacions de control. 
 

3.5.  Normativa aplicable 
 
La principal normativa aplicable per a la realització del control financer de 
subvencions és la següent: 
 

 Normativa estatal 
 

- Llei 38/2003, General de Subvencions, de 17 de novembre. 
 
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprovà el Reglament de 

la Llei General de Subvencions 
 

- Reial  Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 
- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 

Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

 
- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 

l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 
 

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú. 
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- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 

les administracions públiques. 
 

- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 

 Normativa de la Generalitat de Catalunya 
 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 

- 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. 

 
 Normativa pròpia de la Diputació de Barcelona 

 
- Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona 

(BOP número 13, annex 1, de 15 de gener de 2009). 
 

- Circular número 19/09, que aprova les instruccions sobre 
procediments de gestió i justificació de subvencions. 

 
- Bases d’execució del Pressupost. 

 
- Refosa sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans 

competents de la Diputació, diferents del Ple. 
 
- Pla estratègic de subvencions de la Diputació. 

 
- Pla XGL i el seu protocol així com la normativa de 

desplegament. 
 

 
IV. RESULTAT DE LA FISCALITZACIÓ DELS PROCEDIMENTS 
 ADMINISTRATIUS DE CONCESSIÓ 
 

Expedient 2015/0009378 Ajuntament de la Llagosta  16/Y/220447 

Objecte Sanitat ambiental municipal 

Import subvenció 11.952,64 € 

Tipus d’expedient Subvenció  

Centre gestor Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 

Aplicació pressupostària G/60401/31100/46250 
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La Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 22 de desembre de 2016, va 
aprovar, en el marc del Protocol general del Pla XGL, el Catàleg de Serveis de 
l’any 2016, el seu règim i la convocatòria per a la concessió de recursos. 
 
L’atorgament dels ajuts econòmics derivats de l’esmentada convocatòria es va 
produir per acord de Junta de Govern de la Diputació de data 28 d’abril de 2016, 
en ella es va aprovar un ajut econòmic de 11.952,64 € per l’Ajuntament de la 
Llagosta destinat al finançament del servei de sanitat ambiental municipal. 
 

1.Competència de l’òrgan d’aprovació 

 

En data 28 d’abril de 2016 la Junta de Govern aprovà la concessió d’ajuts 
econòmics a executar en el període comprès entre l’1 de gener de 2016 i el de 
31 de desembre de 2016, en el marc de la convocatòria del Catàleg de Serveis 
de l’any 2016 del Pla XGL en els que trobem l’expedient objecte d’anàlisi. Podem 
concloure que l’aprovació del ajut ha estat efectuada per l’òrgan competent 
d’acord amb la refosa vigent. 

 

2.Procediment de concessió 

 

Tal i com s’estableix en la convocatòria relativa a la concessió de recursos 
aprovada conjuntament amb el Catàleg de Serveis per a l’any 2016, per Junta de 
Govern de la Diputació, els ajuts econòmics inclosos en aquest Catàleg es 
concedeixen per mitjà del procediment de concurrència competitiva, previ estudi i 
comparació de les sol·licituds presentades, que es valoren i classifiquen de 
conformitat els criteris de valoració establerts. L’ajut analitzat s’inclou en aquest 
tipus de procediment. 

Un cop revisada la documentació obrant a l’expedient podem concloure que el 
procediment de concessió s’ha fet efectiu d’acord amb el procediment aprovat. 

    

 3.Import dels ajuts  

 

L’import de l’ajut analitzat ha estat establert mitjançant un sistema de repartiment 
específic aprovat per a tots els ajuts inclosos en el Catàleg, i que en el cas de 
l’Ajuntament de la Llagosta ascendeix a 11.952,64 euros. Aquest està inclòs en 
el Programa salut pública amb l’actuació de sanitat ambiental municipal. Un cop 
revisat el sistema de repartiment aplicat a l’Ajuntament de la Llagosta, podem 
concloure que s’ha realitzat de manera correcta. 
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4.Imputació pressupostària 

L’aplicació pressupostària on s’ha imputat la despesa és 
G/60401/31100/46250. S’ha comprovat que l’ajut atorgat a favor del beneficiari 
s’ha imputat a l’econòmic pressupostari correcte, tot d’acord amb el què 
s’estableix a l’Ordre EHA/3565/2008, la qual va ser modificada per l’Ordre 
HAP/419/2014.  

 

5.Acceptació dels ajuts 

Consta a l’expedient el document acreditatiu de l’acceptació de la concessió en 
format electrònic, de data 3 d’agost de 2016, signada per la secretària de 
l’entitat. Tenint en compte aquesta documentació donem per correcta la 
validació d’aquest punt. 

 

6.Justificacions presentades 
 
L’entitat en data 30 de març de 2017, va presentar el  document normalitzat de 
justificació de despeses en la modalitat d’execució individual. En data 18 d’abril 
consta un requeriment per part de la Diputació en el que s’especifica que es 
detecten discrepàncies entre la justificació econòmica i la tècnica, incloent la 
recomanació de fer constar els dos cognoms del perceptor assignat com a 
relació de despeses directes de personal. 
 
Posteriorment en data 21 d’abril de 2017 consta que l’entitat va presentar una 
sol·licitud d’esmena de justificació de despeses en les que es resol l’anterior 
incidència. 
 
Així mateix obra a l’expedient la conformitat de la Diputació en la que es 
confirma que s’ha finalitzat el servei de manera satisfactòria. 
 
Per tot això podem concloure que l’ajut ha estat  justificat correctament. 
 

7.Pagaments realitzats 
 
S’ha comprovat que la Diputació ha abonat l’import de 11.952,64 euros, 
corresponent a l’import justificat per l’entitat destinatària de l’ajut.  
 

V. AL·LEGACIONS 
 
El resultat de la fiscalització posterior va ser materialitzada en el corresponent 
informe provisional, el qual es va donar trasllat a la Gerència de Serveis de 
Salut Pública i Consum en data 30 d’octubre de 2018, tot donant un termini de 
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10 dies hàbils per presentar les al·legacions o observacions que es 
consideressin oportunes. 
 
Finalitzat el citat termini s’entén la voluntat de no presentar un escrit 
d’al·legacions per part de la Gerència. 
 
Per  tot això les conclusions provisionals emeses en la proposta d’informe de 
control posterior  s’han d’entendre definitives. 
 
VI.  CONCLUSIONS  I RECOMANACIONS 
 
Un cop fetes totes les verificacions podem concloure que la tramitació de 
l’expedient fiscalitzat, s’ha efectuat de conformitat a la normativa reguladora i 
no consta cap incidència respecte el procediment d’aprovació, concessió, 
execució i justificació. 
 
 
 
 
 

Mireia 

González 

Miret      

Tècnica 

Assessora

Signat digitalment 

per Mireia 

González Miret      

Tècnica Assessora 

Data: 2018.11.29 

14:18:13 +01'00'
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INFORME DE 
CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 

D’ENTITATS PÚBLIQUES 

 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 

 
I. INTRODUCCIÓ  
 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant 
LGS), regula en el seu Títol III el procediment de realització del control financer 
de subvencions. 
 
En compliment d’aquesta normativa, la base 82 de les d’execució del 
pressupost d’aquesta Corporació, indica que el control financer de subvencions 
s’exercirà amb l’abast que es determini en el Pla Anual de Control Financer (en 
endavant PACF 2018), respecte dels beneficiaris de subvencions atorgades 
amb càrrec als pressupostos de la Diputació de Barcelona (en endavant 
Diputació) i d’acord amb els procediments previstos a les Instruccions sobre 
procediments de control de la Diputació. 
 
Així mateix en el segon punt de la base s’estableix que el control d’ajuts 
econòmics a ens públics s’exercirà amb l’abast que es determini en el PACF 
2018. 
 
La base 82 de les d’execució del pressupost 2017 desenvolupada pel PACF   
2018, estableix que l’objecte del control financer de subvencions consistirà en: 
 

 Un control de legalitat dels procediments administratius d’aprovació 
de la concessió en compliment de l’article 219.3 TRLRHL 
 

 Una verificació dels extrems previstos a l’article 44 de la LGS 
 

 En el cas concret de Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019 
(en endavant Pla XGL), el control de legalitat dels procediments 
administratius d’aprovació de la concessió així com de la seva 
adequada i correcta justificació.  

 
 

 
En conseqüència, les funcions que exerceixen les diputacions comporten que 
una part de les seves activitats es materialitzin en la concessió d’ajuts que 
tenen com a destinataris entitats públiques, les quals s’instrumenten de forma 
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majoritària a través del Pla XGL. Aquest fet ha determinat que en els treballs de 
fiscalització per aquesta anualitat, s’efectuï un control específic per aquestes 
entitats analitzant els diferents d’instruments previstos en el Pla XGL. 
 
El present informe té per objecte, d’una banda, efectuar un examen de caràcter 
ple respecte dels procediments administratius interns de concessió d’una 
mostra dels ajuts concedits a entitats públiques i per altra banda, els 
documents justificatius dels ajuts atorgats. 
 
 
II. OBTENCIÓ DE LA MOSTRA 
 

2.1.  Procediment de determinació de la mostra 
 
El control financer de subvencions gira al voltant de la figura del beneficiari que 
ha percebut la subvenció, de forma que la selecció de mostres es fa sobre les 
diferents entitats públiques que han estat perceptives d’ajuts. 
 
D’acord amb el PACF 2018, l’àmbit del control d’aquest informe està conformat 
per les subvencions que han estat atorgades a entitats públiques, ja sigui dins 
de la Xarxa de Governs Locals o fora d’aquesta i que s’hagin percebut durant 
l’any 2017, tenint en compte les especificitats pròpies de la Xarxa i la seva 
normativa reguladora. 
 
La selecció de la mostra dels beneficiaris ve determinada per l’establert al punt  
III.5.3 del PACF 2018. Seguint aquests paràmetres, en primer lloc, s’ha procedit 
a llistar totes les entitats públiques que han percebut subvencions l’any 2017 i 
s’ha ordenat forma decreixent per l’import acumulat. 
  
Del llistat resultant, la mostra ha estat seleccionada d’acord amb els següents 
criteris: d’una banda, s’han tingut en compte les entitats que han rebut un major 
import acumulat de subvencions, escollint d’aquestes les 5 de major import i la 
resta fins a 4 més de manera aleatòria entre la totalitat de la població. 
 

2.2.  Identificació de les entitats públiques i expedients objecte de 
control 
 
De la mostra extreta d’acord amb allò citat en l’apartat precedent, s’estableix 
que l’expedient de l’entitat pública que ha estat objecte de control, és el 
següent: 
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Ajuntament de Balsareny. 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Gerència  Serveis 
d'Habitatge, 

Urbanisme i Activitat 

Finançament del servei 
d’inspecció d’activitats 

comunicades 

Catàleg de 
Serveis 

2015/0009405 2.924,28 € 

 
 
III. OBJECTIUS I ABAST DEL CONTROL  
 

3.1. Objectius del control  
 
El Pla XGL, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió de 26 de novembre de 
2015, és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i 
cooperació local de la Diputació. La finalitat del Pla XGL, és oferir als governs 
locals de la demarcació de Barcelona, mitjançant l’articulació i l’impuls d’un 
sistema específic de concertació, una assistència especialitzada que 
contribueixi a reforçar les accions i prioritats locals i a garantir el seu 
desenvolupament econòmic i social, amb particular atenció als municipis petits i 
mitjans, consolidant un sistema de cooperació en xarxa amb el que es 
promogui l’equilibri territorial. 
 
El Pla XGL posa a disposició dels governs locals destinataris recursos de tipus 
tècnic, econòmic i material en el marc de quatre àmbits temàtics d’actuació: 
 

- Garantia de la prestació adequada de serveis públics. 
- Manteniment i reposició d’inversions. 
- Nova inversió. 
- Solvència Financera. 

 
Cadascun d’aquests instruments, compta amb el seu corresponent règim 
regulador, el qual es basa en un seguit de principis bàsics de gestió, com són la 
simplificació administrativa, l’eficiència en la gestió de recursos públics i la 
transparència, entre d’altres que inspiraran la gestió i desplegament de les 
actuacions que siguin objecte de suport. 
 
Els instruments de cooperació previstos en el Pla XGL són: 
 
 -  Les Meses de Concertació. 
 -  Els Catàlegs de Serveis. 
 -  Els Programes Complementaris 

- Suports puntuals i qualsevol altre instrument de naturalesa anàloga als    
anterior que de manera motivada es correspongui adoptar. 
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El control que es durà a terme en aquest informe es farà d’acord amb les 
previsions de la base d’execució 82.2 que estableix que s’haurà de realitzar en 
un control de legalitat del procediment d’aprovació de la concessió així com de 
l’adequada i correcta justificació. Per altra banda es verificarà que la gestió 
econòmic-administrativa d’aquests expedients s’ajusta a les disposicions que li 
són aplicables i es determinarà el grau de compliment de la legalitat. 
 
El control de legalitat dels procediments administratius d’aprovació de les 
concessions efectuat té per objecte comprovar: 
 

a) L’adequada tramitació de l’expedient administratiu de concessió. 
 

b) L’adequada i correcta valoració de les sol·licituds d’acord amb els criteris 
de valoració establerts. 

 
D’altra banda, els objectius generals del control financer realitzats han estat 
efectuats d’acord amb el que disposa l’article 44 de la LGS, essent els 
següents: 
 

a) L’adequada i correcta obtenció de la subvenció per part de l’entitat 
pública beneficiaria. 
 

b) El compliment per part dels ajuntament de les seves obligacions en la 
gestió i aplicació de la subvenció. 

 
c) L’adequada i correcta justificació de la subvenció per part dels ens 

públics beneficiaris. 
 

d) L’adequat i correcte finançament de les activitats subvencionades. 
 

e) L’existència de fets, circumstàncies o situacions no declarades a 
l’Administració per beneficiaris i que poguessin afectar al finançament de 
les activitats subvencionades, a l’adequada i correcta obtenció, 
utilització, gaudi o justificació de la subvenció, així com a la realitat i 
regularitat de les operacions amb ella finançades. 
 

Alhora de realitzar l’anàlisi a banda de la normativa citada s’ha tingut en compte 
les especificitats pròpies del Pla XGL. 
 

3.2.  Òrgan encarregat de realitzar el control  
 
El control financer de subvencions s’efectua per la Intervenció General de 
conformitat amb el que disposen els articles 220 a 222 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
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Reguladora de les Hisendes Locals; el Títol III de la LGS; el Títol VI de la Llei 
General Pressupostària, i resta de normativa concordant. 
 
La Intervenció General, d’acord amb el PACF 2018, ha encarregat al Servei de 
Control Financer, que executi els requeriments d’informació que siguin 
necessaris per tal de dur a terme el corresponent control financer. 
 
Les facultats i deures del personal controlador així com el procediment per a 
l’exercici del control financer seran els previstos en els articles 47 a 50 LGS.  
 

3.3.  Estructura de l’informe i treballs efectuats 
 
En concret, el present informe s’ha dividit en dues parts clarament 
diferenciades: 
 

1.-  Genèrica: Comprèn les verificacions de legalitat dels procediments de 
concessió dels ajuts.  

 
 Els treballs efectuats en aquest epígraf han estat els següents: 

 
1) Verificar que la valoració de les sol·licituds s’ha efectuat d’acord amb 

els criteris establerts i la conformitat amb el seu règim regulador. 
 
2) Comprovar la resolució de la concessió, així com els informes 

preceptius si escau. 
 

3) Comprovar la competència de l’òrgan d’aprovació. 
 

Es verifica que l’acord de concessió hagi estat adoptat per l’òrgan 
competent d’acord amb la Refosa sobre nomenaments i delegació 
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació, diferents 
del Ple, vigent en cada moment. 

 
4) Verificar l’adequació de l’aplicació pressupostària on s’imputa la 

subvenció. 
 

Es comprova que la despesa disposada a favor de les entitats 
beneficiàries s’ha imputat als econòmics pressupostaris correctes, 
d’acord amb allò establert a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de 
desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les 
entitats locals. 
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2.-  Específica: Comprèn el recull de comprovacions relacionades amb la 
documentació presentada per les entitats públiques que integren la mostra. 
Amb major detall, els principal treballs efectuats en aquest epígraf han estat 
els següents:  
 

1) Verificar la presentació, en termini i forma, de les sol·licituds de l’ajut 
i que l’entitat hagi presentat la documentació requerida d’acord amb 
la normativa aplicable. 
 

2) Comprovar que la sol·licitud i la justificació de la subvenció, així com 
altra documentació presentada per l’entitat, consti signada pel seu 
representant legal o persona apoderada. 

 
3) Comprovar que s’ha acomplert l’obligació de donar difusió del suport 

rebut per la corporació si escau. 
 

4) Comprovar que les despeses que justifiquen el cost de l’acció 
subvencionada siguin elegibles i vinculades a les actuacions 
subvencionades. 

 
5) Comprovar que el document justificatiu de les despeses inclogui 

només despeses efectivament realitzades dins del període en què 
s’executen les accions de les subvencions objecte de control. 

 
6) Comprovar que les despeses estiguin justificades mitjançant 

nòmines, factures (originals o còpia compulsada) o altres documents 
comptables de valor probatori equivalent (originals o còpia 
compulsada). 

 
7) Verificar els pagaments de les despeses justificades. 
 

 
 

3.4.  Procediment de control 
 
El procediment seguit ha consistit, en primer lloc, en obtenir informació 
permanent de les dades dels arxius de l’expedient obrant en el Sistema Integrat 
de Gestió Corporativa (SIGC) i en el Sistema d’Informació Documental 
Corporatiu (VNIS). 
 
D’altra banda, s’ha requerit al servei gestor les dades relatives a les sol·licituds 
presentades, a l’objecte de comprovar el seu contingut en relació al compliment 
dels requisits exigits, així com la resta de la documentació justificativa de 
l’expedient.  



 

Informe de Control Financer 
Subvencions a Entitats Públiques 

Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 

8 

 
Paral·lelament s’han notificat als Ajuntaments objecte de control l’inici 
d’aquestes actuacions, i se’ls ha requerit per a què aportin la documentació 
implicada en la justificació de la subvenció i els corresponents comprovants de 
pagament. 
 
A partir d’aquesta documentació, i d’acord amb les previsions de les bases 
d’execució del pressupost, es confecciona la proposta d’informe que inclou la 
revisió del procediment administratiu de concessió de la subvenció i les  
previsions exigides a la LGS i a la normativa específica reguladora. 
 
En l’informe es relacionen els treballs de comprovació efectuats, referents als 
aspectes recollits en el punt 3.3 citat anteriorment, així com uns apartats 
relatius a “conclusions” en els quals es recullen les principals incidències 
detectades en les actuacions de control. 
 

3.5.  Normativa aplicable 
 
La principal normativa aplicable per a la realització del control financer de 
subvencions és la següent: 
 

 Normativa estatal 
 

- Llei 38/2003, General de Subvencions, de 17 de novembre. 
 
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprovà el Reglament de 

la Llei General de Subvencions 
 

- Reial  Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 
- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 

Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

 
- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 

l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 
 

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú. 

 
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 

les administracions públiques. 
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- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 

 Normativa de la Generalitat de Catalunya 
 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 

- 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. 

 
 Normativa pròpia de la Diputació de Barcelona 

 
- Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona 

(BOP número 13, annex 1, de 15 de gener de 2009). 
 

- Circular número 19/09, que aprova les instruccions sobre 
procediments de gestió i justificació de subvencions. 

 
- Bases d’execució del Pressupost. 

 
- Refosa sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans 

competents de la Diputació, diferents del Ple. 
 
- Pla estratègic de subvencions de la Diputació. 

 
- Pla XGL i el seu protocol així com la normativa de 

desplegament. 
 

 
 
 
IV. RESULTAT DE LA FISCALITZACIÓ DELS PROCEDIMENTS 
 ADMINISTRATIUS DE CONCESSIÓ 
 
La mostra sorgida per a la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i 
Activitats inclou un expedient que s’ha instrumentat a través del Catàleg de 
Serveis. 
 
El Catàleg de Serveis és un dels instruments de concertació dels què disposa 
la Diputació de Barcelona i que recull l’actual Pla XGL, que va ser aprovat pel 
Ple de la Corporació en data 26 de novembre de 2015. 
 
Per definició el Catàleg de Serveis, és una relació completa i ordenada de 
recursos que periòdicament aprova la Diputació, per satisfer les necessitats 
manifestades pels governs locals. Es presenta també com una carta de serveis 
amb la finalitat de garantir la qualitat d eles assistències prestades, oferint un 
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conjunt de recursos ajustats a les expectatives i necessitats manifestades pels 
governs locals. 
 
A continuació s’exposa l’anàlisi de l’expedient objecte de fiscalització:  
 
Expedient 2015/0009405 Ajuntament de Balsareny    16/Y/222928 

Objecte Servei inspecció i verificació d’activitats comunicades 

Import subvenció 2.924,28 € 

Tipus d’expedient Subvenció  

Centre gestor Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 

Aplicació pressupostària G/50300/15100/46250 

 
La Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 22 de desembre de 2016, va 
aprovar, en el marc del Protocol general del Pla XGL, el Catàleg de Serveis de 
l’any 2016, el seu règim i la convocatòria per a la concessió de recursos. 
 
L’atorgament dels ajuts econòmics derivats de l’esmentada convocatòria es va 
produir per acord de Junta de Govern de la Diputació, en la que es va aprovar 
un ajut econòmic de 2.924,28€ per l’Ajuntament de Balsareny destinat al 
finançament del servei d’inspecció i verificació d’activitats comunicades. 
 
 
    1.Competència de l’òrgan d’aprovació 

L’ajut econòmic atorgat a l’Ajuntament de Balsareny ha estat aprovat en el 
marc del Catàleg de Serveis inclòs en el Pla XGL, i la seva assignació ha 
estat  aprovada per l’òrgan competent d’acord amb la Refosa vigent 1/2016. 

 

    2.Procediment de concessió 

Un cop revisada la documentació obrant a l’expedient podem concloure que  
la col·laboració s’ha fet efectiva i s’ha concedit d’acord amb el procediment 
establert pel Catàleg inclòs en  el Pla XGL. 

 

3.Import dels ajuts 

L’import de l’ajut concedit ha estat 2.924,28 euros, per a l’actuació del servei 
d’inspecció i verificació d’activitats comunicades, dins del Programa 
activitats i establiment aprovades en el Catàleg. 
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4.Imputació pressupostària 

L’aplicació pressupostària on s’ha imputat la despesa ha estat 
G/50300/15100/46250. S’ha comprovat que la despesa dipositada a favor 
del beneficiari s’ha imputat a l’econòmic pressupostari correcte, tot d’acord 
amb el què s’estableix a l’Ordre EHA/3565/2008, la qual va ser modificada 
per l’Ordre HAP/419/2014.  

 

5.Acceptació dels ajuts 

Tal i com s’estableix en el punt 1 del decret de formalització del preacord  
16/Y/222928 l’acceptació de l’ajut ha estat de manera tàcita , transcorreguts 
vint dies naturals, comptats a partir de la recepció de la notificació. 

 
6.Justificacions presentades 

 
En data 27 de gener de 2017 l’Ajuntament de Balsareny va presentar 
justificació total de l’ajut rebut de la Diputació.  

La documentació aportada per l’Ajuntament per justificar la subvenció de 
2.924,28€ són dos factures del servei tècnic extern consistent en la 
contractació de personal tècnic qualificat. 

Un cop revisades les justificacions presentades, podem concloure que són 
elegibles d’acord amb l’establert al Catàleg aprovat. 

 
7.Pagaments realitzats 
 

S’ha comprovat que la Diputació ha abonat l’import total de l’ajut en data 13 
de març de 2017. 

 

V.  AL·LEGACIONS 
 
El resultat de la fiscalització posterior va ser materialitzada en el corresponent 
informe provisional, el qual es va donar trasllat a la Gerència de Serveis 
d’Habitatge ,Urbanisme i Activitats, en data 30 d’octubre de 2018, tot donant un 
termini de 10 dies hàbils per presentar les al·legacions o observacions que es 
consideressin oportunes. 
 
Finalitzat el citat termini s’entén la voluntat de no presentar un escrit 
d’al·legacions per part de la Gerència. 
 
Per  tot això les conclusions provisionals emeses en la proposta d’informe de 
control posterior  s’han d’entendre definitives. 
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VI.  CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 
 
Un cop fetes totes les verificacions, podem concloure que la tramitació dels 
expedients fiscalitzats, s’ha efectuat d’acord amb la normativa reguladora i no 
consta cap incidència respecte els procediments d’aprovació, concessió, 
execució i justificació. 
 

Mireia 

González 

Miret      

Tècnica 

Assessora

Signat digitalment 

per Mireia 

González Miret      

Tècnica Assessora 

Data: 2018.11.29 

14:19:20 +01'00'
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INFORME DE 

CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 
D’ENTITATS PÚBLIQUES 

Servei de Patrimoni Arquitectònic Local 
 

I. INTRODUCCIÓ  
 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant 
LGS), regula en el seu Títol III el procediment de realització del control financer 
de subvencions. 
 
En compliment d’aquesta normativa, la base 82 de les d’execució del 
pressupost d’aquesta Corporació, indica que el control financer de subvencions 
s’exercirà amb l’abast que es determini en el Pla Anual de Control Financer (en 
endavant PACF 2018), respecte dels beneficiaris de subvencions atorgades 
amb càrrec als pressupostos de la Diputació de Barcelona (en endavant 
Diputació) i d’acord amb els procediments previstos a les Instruccions sobre 
procediments de control de la Diputació. 
 
Així mateix en el segon punt de la base s’estableix que el control d’ajuts 
econòmics a ens públics s’exercirà amb l’abast que es determini en el PACF 
2018. 
 
La base 82 de les d’execució del pressupost 2017 desenvolupada pel PACF   
2018, estableix que l’objecte del control financer de subvencions consistirà en: 
 

 Un control de legalitat dels procediments administratius d’aprovació 
de la concessió en compliment de l’article 219.3 TRLRHL 
 

 Una verificació dels extrems previstos a l’article 44 de la LGS 
 

 En el cas concret de Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019 
(en endavant Pla XGL), el control de legalitat dels procediments 
administratius d’aprovació de la concessió així com de la seva 
adequada i correcta justificació.  

 
En conseqüència, les funcions que exerceixen les diputacions comporten que 
una part de les seves activitats es materialitzin en la concessió d’ajuts que 
tenen com a destinataris entitats públiques, les quals s’instrumenten de forma 
majoritària a través del Pla XGL. Aquest fet ha determinat que en els treballs de 
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fiscalització per aquesta anualitat, s’efectuï un control específic per aquestes 
entitats, analitzant els diferents instruments previstos en el Pla XGL. 
 
 
 
El present informe té per objecte, d’una banda, efectuar un examen de caràcter 
ple respecte dels procediments administratius interns de concessió d’una 
mostra dels ajuts concedits a entitats públiques, i per altra, els documents 
justificatius dels ajuts atorgats. 
 
 
II. OBTENCIÓ DE LA MOSTRA 
 

2.1.  Procediment de determinació de la mostra 
 
El control financer de subvencions gira al voltant de la figura del beneficiari que 
ha percebut la subvenció, de forma que la selecció de mostres es fa sobre les 
diferents entitats públiques que han  estat perceptives d’ajuts. 
 
D’acord amb el PACF 2018, l’àmbit del control d’aquest informe està conformat 
per les subvencions que han estat atorgades a entitats públiques, ja sigui dins 
de la Xarxa de Governs Locals o fora d’aquesta i que s’hagin percebut durant 
l’any 2017, tenint en compte les especificitats pròpies de la Xarxa i la seva 
normativa reguladora. 
 
La selecció de la mostra dels beneficiaris ve determinada per l’establert al punt  
III.5.3 del PACF 2018. Seguint aquests paràmetres, en primer lloc, s’ha procedit 
a llistar totes les entitats públiques que han percebut subvencions l’any 2017 i 
s’ha ordenat forma decreixent per l’import acumulat.  
 
Del llistat resultant, la mostra ha estat seleccionada d’acord amb els següents 
criteris: d’una banda, s’han tingut en compte les entitats que han rebut un major 
import acumulat de subvencions, escollint d’aquestes les 5 de major import i la 
resta fins a 4 més de manera aleatòria entre la totalitat de la població. 
 

2.2.  Identificació de les entitats públiques i expedients objecte de 
control 
 
De la mostra extreta d’acord amb allò citat en l’apartat precedent, s’estableixen 
que els expedients de les entitats públiques que han estat objecte de control, 
són els següents: 
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Ajuntament de Terrassa. 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Servei d’Equipament  
i Espai Públic 

Ajut econòmic en el 
marc de les Meses de 

Concertació del Pla 
XGL. Segon Pagament 

expropiacions 

Meses de 
Concertació 

 
2016/0011421 2.000.000,00€ 

 
Ajuntament d’Hospitalet de Llobregat 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Servei d’Equipament 
i Espai Públic 

Actuació 14/X/110014 
Construcció Casal Gent 

Gran Ca n’ Arús  

Meses de 
Concertació 

 
2014/0005864 1.499.012,09€ 

 
 
 

III. OBJECTIUS I ABAST DEL CONTROL  
 

3.1. Objectius del control  
 
El Pla XGL, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió de 26 de novembre de 
2015, és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i 
cooperació local de la Diputació. La finalitat del Pla XGL, és oferir als governs 
locals de la demarcació de Barcelona, mitjançant l’articulació i l’impuls d’un 
sistema específic de concertació, una assistència especialitzada que 
contribueixi a reforçar les accions i prioritats locals i a garantir el seu 
desenvolupament econòmic i social, amb particular atenció als municipis petits i 
mitjans, consolidant un sistema de cooperació en xarxa amb el que es 
promogui l’equilibri territorial.  
 
El Pla XGL posa a disposició dels governs locals destinataris recursos de tipus 
tècnic, econòmic i material en el marc de quatre àmbits temàtics d’actuació: 
 

- Garantia de la prestació adequada de serveis públics. 
- Manteniment i reposició d’inversions. 
- Nova inversió. 
- Solvència Financera. 
 

Cadascun d’aquests instruments, compta amb el seu corresponent règim 
regulador, el qual  es basa en un seguit de principis bàsics de gestió, com són 
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la simplificació administrativa, l’eficiència en la gestió de recursos públics i la 
transparència, entre d’altres que inspiraran la gestió i desplegament de les 
actuacions que siguin objecte de suport. 
 
Els instruments de cooperació previstos en el Pla XGL són: 
 
 -  Les Meses de Concertació. 
 -  Els Catàlegs de Serveis. 
 -  Els Programes Complementaris 

- Suports puntuals i qualsevol altre instrument de naturalesa anàloga als    
anterior que de manera motivada es correspongui adoptar. 

 
El control que es durà a terme en aquest informe es farà d’acord amb les 
previsions de la base d’execució 82.2 que estableix que s’haurà de realitzar en 
un control de legalitat del procediment d’aprovació de la concessió així com de 
l’adequada i correcta justificació. Per altra banda es verificarà que la gestió 
econòmic-administrativa d’aquests expedients s’ajusta a les disposicions que li 
són aplicables i es determinarà el grau de compliment de la legalitat. 
 
El control de legalitat dels procediments administratius d’aprovació de les 
concessions efectuat té per objecte comprovar: 
 

a) L’adequada tramitació de l’expedient administratiu de concessió. 
 

b) L’adequada i correcta valoració de les sol·licituds d’acord amb els criteris 
de valoració establerts. 

 
D’altra banda, els objectius generals del control financer realitzats, han estat 
efectuats d’acord amb el que disposa l’article 44 de la LGS, essent els 
següents: 
 

a) L’adequada i correcta obtenció de la subvenció per part de l’entitat 
pública beneficiaria. 
 

b) El compliment per part dels ajuntament de les seves obligacions en la 
gestió i aplicació de la subvenció. 

 
c) L’adequada i correcta justificació de la subvenció per part dels ens 

públics beneficiaris. 
 

d) L’adequat i correcte finançament de les activitats subvencionades. 
 

e) L’existència de fets, circumstàncies o situacions no declarades a 
l’Administració per beneficiaris i que poguessin afectar al finançament de 
les activitats subvencionades, a l’adequada i correcta obtenció, 
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utilització, gaudi o justificació de la subvenció, així com a la realitat i 
regularitat de les operacions amb ella finançades. 
 

Alhora de realitzar l’anàlisi a banda de la normativa citada s’ha tingut en compte 
les especificitats pròpies del Pla XGL. 
 

3.2.  Òrgan encarregat de realitzar el control  
 
El control financer de subvencions s’efectua per la Intervenció General de 
conformitat amb el que disposen els articles 220 a 222 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals; el Títol III de la LGS; el Títol VI de la Llei 
General Pressupostària, i resta de normativa concordant. 
 
La Intervenció General, d’acord amb el PACF 2018, ha encarregat al Servei de 
Control Financer, que executi els requeriments d’informació que siguin 
necessaris per tal de dur a terme el corresponent control financer. 
 
Les facultats i deures del personal controlador així com el procediment per a 
l’exercici del control financer seran els previstos en els articles 47 a 50 LGS.  
 

3.3.  Estructura de l’informe i treballs efectuats 
 
En concret, el present informe s’ha dividit en dues parts clarament 
diferenciades: 
 

1.-  Genèrica: Comprèn les verificacions de legalitat dels procediments de 
concessió dels ajuts.  

 
 Els treballs efectuats en aquest epígraf han estat els següents: 

 
1) Verificar que la valoració de les sol·licituds s’ha efectuat d’acord amb 

els criteris establerts i la conformitat amb el seu règim regulador. 
 
2) Comprovar la resolució de la concessió, així com els informes 

preceptius si escau. 
 

3) Comprovar la competència de l’òrgan d’aprovació. 
 

Es verifica que l’acord de concessió hagi estat adoptat per l’òrgan 
competent d’acord amb la Refosa sobre nomenaments i delegació 
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació, diferents 
del Ple, vigent en cada moment. 
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4) Verificar l’adequació de l’aplicació pressupostària on s’imputa la 
subvenció. 

 
Es comprova que la despesa disposada a favor de les entitats 
beneficiàries s’ha imputat als econòmics pressupostaris correctes, 
d’acord amb allò establert a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de 
desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les 
entitats locals. 
 

2.-  Específica: Comprèn el recull de comprovacions relacionades amb la 
documentació presentada per les entitats públiques que integren la mostra. 
Amb major detall, els principal treballs efectuats en aquest epígraf han estat 
els següents:  
 

1) Verificar la presentació, en termini i forma, de les sol·licituds de l’ajut 
i que l’entitat hagi presentat la documentació requerida d’acord amb 
la normativa aplicable. 
 

2) Comprovar que la sol·licitud i la justificació de la subvenció, així com 
altra documentació presentada per l’entitat, consti signada pel seu 
representant legal o persona apoderada. 

 
3) Comprovar que s’ha acomplert l’obligació de donar difusió del suport 

rebut per la corporació si escau. 
 

4) Comprovar que les despeses que justifiquen el cost de l’acció 
subvencionada siguin elegibles i vinculades a les actuacions 
subvencionades. 

 
5) Comprovar que el document justificatiu de les despeses inclogui 

només despeses efectivament realitzades dins del període en què 
s’executen les accions de les subvencions objecte de control. 

 
6) Comprovar que les despeses estiguin justificades mitjançant 

nòmines, factures (originals o còpia compulsada) o altres documents 
comptables de valor probatori equivalent (originals o còpia 
compulsada). 

 
7) Verificar els pagaments de les despeses justificades. 
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3.4.  Procediment de control 
 
El procediment seguit ha consistit, en primer lloc, en obtenir informació 
permanent de les dades dels arxius de l’expedient obrant en el Sistema Integrat  
de Gestió Corporativa (SIGC) i en el Sistema d’Informació Documental 
Corporatiu (VNIS). 
 
D’altra banda, s’ha requerit al servei gestor les dades relatives a les sol·licituds 
presentades, a l’objecte de comprovar el seu contingut en relació al compliment 
dels requisits exigits, així com la resta de la documentació justificativa de 
l’expedient.  
 
Paral·lelament s’han notificat als Ajuntaments objecte de control l’inici 
d’aquestes actuacions, i se’ls ha requerit per a què aportin la documentació 
implicada en la justificació de la subvenció i els corresponents comprovants de 
pagament. 
 
A partir d’aquesta documentació, i d’acord amb les previsions de les bases 
d’execució del pressupost, es confecciona la proposta d’informe que inclou la 
revisió del procediment administratiu de concessió de la subvenció i les  
previsions exigides a la LGS i a la normativa específica reguladora. 
 
En l’informe es relacionen els treballs de comprovació efectuats, referents als 
aspectes recollits en el punt 3.3 citat anteriorment, així com uns apartats 
relatius a “conclusions” en els quals es recullen les principals incidències 
detectades en les actuacions de control. 

3.5.  Normativa aplicable 
 
La principal normativa aplicable per a la realització del control financer de 
subvencions és la següent: 
 

 Normativa estatal 
 

- Llei 38/2003, General de Subvencions, de 17 de novembre. 
 
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprovà el Reglament de 

la Llei General de Subvencions 
 

- Reial  Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
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- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

 
- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 

l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 
 
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de les Administracions Públiques i 

del Procediment Administratiu Comú. 
 

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. 

 
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 
 Normativa de la Generalitat de Catalunya 

 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
-  
- 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. 
 

 Normativa pròpia de la Diputació de Barcelona 
 

- Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona 
(BOP número 13, annex 1, de 15 de gener de 2009). 
 

- Circular número 19/09, que aprova les instruccions sobre 
procediments de gestió i justificació de subvencions. 

 
- Bases d’execució del Pressupost. 

 
- Refosa sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans 

competents de la Diputació, diferents del Ple. 
 
- Pla estratègic de subvencions de la Diputació. 

 
- Pla XGL i el seu protocol així com la normativa de 

desplegament. 
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La mostra sorgida per la Gerència de Serveis de Patrimoni Arquitectònic Local 
inclou dos expedients que s’han instrumentat a través de les Meses de 
Concertació: 
 

Centre gestor Objecte Numero 
d’expedient Ens públic destinatari 

Servei 
d’Equipament  
i Espai Públic 

Ajut econòmic en el marc de les 
Meses de Concertació del Pla 

XGL 
2016/0011421 Ajuntament de 

Terrassa 

Servei 
d’Equipament  
i Espai Públic 

Actuació 14/X/110014 
Construcció Casal Gent Gran Ca 

n’Arús  
2014/0005864 

Ajuntament de 
l’Hospitalet de 

Llobregat 

 
Les Meses de Concertació són un dels instruments de concertació dels què 
disposa la Diputació de Barcelona i que recull l’actual Pla XGL, que va ser 
aprovat pel Ple de la Corporació en data 26 de novembre de 2015. 
 
Per definició les Meses de Concertació “són instruments que preveuen i 
orienten el sistema de cooperació i l’accés als àmbits que integren el Pla. La 
seva funció es contrastar les necessitats prèviament expressades i prioritzades 
pels ens destinataris amb els recursos i criteris de la Diputació. La seva finalitat 
és l’assoliment de preacords, que són el reconeixement de l’existència plena 
d’un compromís de suport per a la realització total o parcial de les actuacions 
que s’implementin dins del Pla. 
 
IV. RESULTAT DE LA FISCALITZACIÓ DELS PROCEDIMENTS 
 ADMINISTRATIUS DE CONCESSIÓ 
 
Expedient  2016/0011421   AJUNTAMENT DE TERRASSA 16/X/231912 

Objecte Segon Pagament expropiacions 

Import subvenció 2.000.000,00 € 

Tipus d’expedient Subvenció  

Centre gestor Servei de Patrimoni Arquitectònic Local 

Aplicació pressupostària G/50200/15000/76260 

El Ple de la Diputació celebrat el 26 de novembre 2015 va aprovar el Pla XGL, 
instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència I cooperació 
local de la Diputació de Barcelona. Les Meses de Concertació són un dels 
instruments que preveuen i orienten el Sistema de cooperació i l’accés als 
àmbits que integren el Pla. La seva finalitat és l’assoliment de preacords. Per 
decret de la presidenta de la Diputació, en data 19 de maig de 2016 es va 
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aprovar el preacord analitzat, en el marc de les Meses de Concertació del Pla 
XGL 2016-2019. 

 

La despesa autoritzada i disposada a favor de l’Ajuntament de Terrassa per les 
expropiacions del terreny de sòl urbà no consolidat pendents d’urbanització per a 
la seva destinació com a espais lliures d’edificació, al barri de Sant Pere Nord, 
ascendeix a 5.750.000,00€ que es periodifica des del 2016 fins al 2019.  

Per a l’anualitat 2017 correspon la quantitat de 2.00.000,00€.  

 

1.Competència de l’òrgan d’aprovació 

Tant el decret aprovat en data 19 de maig de 2016 relatiu al preacord  assolit en 
el marc de les Meses de Concertació del Pla XGL amb l’Ajuntament de Terrassa, 
com l’aprovació de la formalització del preacord 16/X/231912, en data 23 de 
desembre de 2016 relatiu a expropiacions per atorgar ajuts econòmic en el marc 
de les Meses de Concertació del mateix Pla, han estat aprovades per l’òrgan 
competent d’acord amb la Refosa vigent 1/2016. 

 

2.Procediment de concessió 

L’atorgament de l’ajut s’ha dut a terme d’acord amb les instruccions de 
funcionament de  les Meses de Concertació del Pla XGL, en la que es regula el 
sistema de funcionament d’aquestes i, en particular, la metodologia de 
celebració de les Meses, els criteris de distribució dels recursos i els requisit dels 
actes que expressen els compromisos assolits. 

L’Ajuntament de Terrassa en data 16 de novembre de 2016 va presentar la 
formalització de dit preacord. Així mateix  per fer efectiu els pagaments de les 
expropiacions va aprovar dos convenis on s’establien les anualitats a pagar per a 
cadascun d’ells.  

Per una banda el conveni per a l’expropiació de mutu acord de dues porcions de 
sòl propietat de la família Simó ubicades als carrers Provença i Roig Ventura del 
barri Sant Pere Nord, amb el pagament de cadascuna de les anualitats cada 21 
de març de l’any en curs fins l’exercici 2018. Així mateix en data 18 de desembre 
de 2014 es va aprovar un conveni per a l’expropiació de dues porcions de sòl 
qualificades d’equipaments comunitaris, claus E.2 i E.3 ubicades al carrer 
Extremadura amb pagament de les anualitats cada 31 de març en curs fins 
l’exercici 2019. 

El procediment de concessió utilitzat s’ajusta a l’establert en el decret de 
presidència de la Diputació de Barcelona número 3194/2016 de 21 d’abril de 
2016 i per tant s’ajusta a la normativa reguladora aplicable. 
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3.Import dels ajuts 

L’import de l’ajut concedit ha estat aprovat amb un preacord amb la tipologia 
d’expropiacions, per un total de 5.750.000 euros distribuïts en quatre anualitats  
tals com:  

2016 1.00.0000 euros 
2017 2.000.000 euros 
2018 2.000.000 euros 
2019    750.000 euros 

 
Tal i com s’especifica al quadre anterior per a l’anualitat 2017, s’estableix en 
2.000.000 d’euros. 
 

4.Imputació pressupostària 

L’aplicació pressupostària on s’ha imputat la despesa ha estat 
G/50200/15000/76260. S’ha comprovat que la despesa dipositada a favor del 
beneficiari s’ha imputat a l’econòmic pressupostari correcte, tot d’acord amb el 
què s’estableix a l’Ordre EHA/3565/2008, la qual va ser modificada per l’Ordre 
HAP/419/2014.  

 

5.Acceptació dels ajuts 

Tal i com s’estableix en el punt 1 del decret, de formalització del preacord  
16/X/231912 l’acceptació de l’ajut ha estat de manera tàcita, transcorreguts deu 
dies hàbils, comptats a partir de la recepció de la notificació. 

 

 6.Justificacions presentades 
 
S’ha comprovat que la justificació del beneficiari, han estat presentades dins 
del termini i forma establerts de l’anualitat analitzada tal i com es descriu a 
continuació: 
 

- Factura número 201700056175 de data 09/03/2017 del proveïdor 
COINTASADOS S.L. que ascendeix a 1.555.000,00 € per l’expropiació 
de mutu acord de dues porcions de sòl qualificades d’equipaments 
comunitaris 

- Factura número 201700054120 de data 06/03/2017 del proveïdor 
ARJOSIPRA, S.L. que ascendeix a 728.880,72 € però únicament es va 
imputar 445.000,01€ per a l’expropiació dels terrenys afectats d’espais 
lliures i equipaments. 
 

Les despeses relacionades estan compreses dins del termini d’execució previst 
(31 de juliol, 2017) i son elegibles d’acord amb l’establert . 
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7.Pagaments realitzats 
 

S’ha comprovat que la Diputació ha avançat el pagament del 100% de l’import 
concedit per a cada anualitat establerta tal i com s’establia al  punt 6 del decret 
d’aprovació del preacord 16/X/231912. 
 
Expedient  2014/0005864 Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat  14/X/110014 

Objecte CONSTRUCCIÓ CASAL GENT GRAN CA N'ARUS 

Import subvenció 1.499.012,09 € 

Tipus d’expedient Subvenció  

Centre gestor Servei de Patrimoni Arquitectònic Local 

Aplicació pressupostària G/50202/156A0/76240 

 
L’Ajuntament d’Hospitalet de Llobregat i la Diputació han decidit desenvolupar 
conjuntament la “Creació d’equipaments i d’infraestructures”: la construcció de 
63 habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer per a joves al sector de 
Ca n’Arús al barri del Centre i un equipament municipal que es destinarà a un 
casal de gent gran. En data 24 de novembre de 2015 es va aprovar per decret 
el canvi de destinació de l’actuació a una nova necessitat preacordada: 
“Construcció Casal Gent Gran Ca n’Arús i Espai per a joves”. 
 
En data 17 de juny de 2014 les Meses de Concertació van formalitzar el 
preacord de l’ajut econòmic. L’execució de l’actuació analitzada és la següent: 
  

Descripció actuació Construcció Casal Gent Gran Ca n’Arús 
Termini d’execució: Data inici:                             01/09/2014 

Data de finalització:            01/02/2016 
Estructura del finançament Aportació de la Diputació 1.499.012,09€ 

 

    1.Competència de l’òrgan d’aprovació 

Tant el decret aprovat en data 30 de juliol de 2014 relatiu al preacord  assolit en 
el marc de les Meses de concentració del amb l’Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat, com l’aprovació del canvi de destinació de l’ajut econòmic 
14/X/110014, consistent en afegir un Espai per a joves, han estat aprovades 
per l’òrgan competent d’acord amb la Refosa vigent en el moment de la seva 
aprovació. 
 
    2.Procediment de concessió 

L’atorgament de l’ajut s’ha dut a terme d’acord amb les instruccions de 
funcionament de  les Meses de concentració del Pla XGL. 

L’ens destinatari tal i com s’especifica en el decret de data 30 de juliol de 2014, 
va acreditar les condicions administratives i econòmiques requerides per al 
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desenvolupament de l’actuació objecte del present ajut a través del formulari 
normalitzat del preacord. 

Així mateix consta a l’expedient un decret de data 15 d’octubre de 2015 de 
modificació dels preacords assolits amb el destinatari per tal de modificar la 
periodicitat de l’ajut i la descripció del mateix, passant a ser  Construcció Casal 
Gent Gran Ca n’Arús i Espai per a Joves. 

Un cop revisada la documentació obrant a l’expedient podem concloure que  la 
col·laboració s’ha fet efectiva i s’ha concedit d’acord amb el procediment 
establert en el Pla XGL. 

 

    3.Import dels ajuts 

L’import de l’ajut concedit ha estat aprovat amb un preacord de l’àmbit 
d’actuació “Creació d’equipaments i infraestructures”, per un total de 
1.499.012,09 euros periodificats entre les anualitats 2013-2017.  

Existeix una modificació de la periodificació de l’ajut aprovada mitjançant de 
decret de data 19 de novembre de 2015, en el que l’import de l’ajut s’assenyala 
per a l’anualitat 2015 en comptes de l’any 2014, com estava inicialment 
aprovat. 

 

4.Imputació pressupostària 

L’aplicació pressupostària on s’ha imputat la despesa ha estat 
G/50202/156A0/76240. S’ha comprovat que la despesa dipositada a favor del 
beneficiari s’ha imputat a l’econòmic pressupostari correcte, tot d’acord amb el 
què s’estableix a l’Ordre EHA/3565/2008, la qual va ser modificada per l’Ordre 
HAP/419/2014.  

 

5.Acceptació dels ajuts 

Tal i com s’estableix en el punt 1 del decret  de formalització del preacord  
14/X/110014 l’acceptació de l’ajut ha estat de manera tàcita , transcorreguts 
vint dies naturals , comptats a partir de la recepció de la notificació. 

 

6.Justificacions presentades 
 

S’ha comprovat que la justificació del beneficiari, han estat presentades dins 
del termini i forma establerts en el decret entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de 
desembre de 2017, essent el termini màxim de presentació de les justificacions 
el 31 de març de 2018. 
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En data 1 de desembre de  2017 l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat va 
presentar justificació total de l’ajut rebut de la Diputació.  

La documentació aportada per l’ajuntament per justificar la subvenció de 
1.499.012,09 € són tres factures de INCASOL d’un import de 513.248,05€ 
cadascuna d’elles. 

Les despeses relacionades  estan compreses dins del termini d’execució 
previst i son elegibles d’acord amb l’establert . 

 

7.Pagaments realitzats 
 

S’ha comprovat que la Diputació ha avançat el pagament del 100% de l’import 
concedit per a cada anualitat establerta tal i com s’establia al  punt 3 del decret 
d’aprovació del preacord 14/X/110014. 

 

V.  AL·LEGACIONS 
 
El resultat de la fiscalització posterior va ser materialitzada en el corresponent 
informe provisional, el qual es va donar trasllat al Servei de Patrimoni 
Arquitectònic Local, en data 30 d’octubre de 2018, tot donant un termini de 10 
dies hàbils per presentar les al·legacions o observacions que es consideressin 
oportunes. 
 
Finalitzat el citat termini s’entén la voluntat de no presentar un escrit 
d’al·legacions per part del Servei 
 
Per  tot això les conclusions provisionals emeses en la proposta d’informe de 
control posterior  s’han d’entendre definitives. 
 
 
VI.  CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 
 
De la revisió dels expedients efectuada, podem concloure que la seva 
tramitació s’ha efectuat de conformitat a la normativa legalment aplicable, així 
mateix no consta cap incidència respecte els procediments d’aprovació, 
concessió, execució i justificació. 
 
 
 
Mireia 

González 

Miret      

Tècnica 

Assessora

Signat digitalment 

per Mireia 

González Miret      

Tècnica Assessora 

Data: 2018.11.29 
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PROPOSTA D’INFORME  DE  CONTROL  
DE L’ACTIVITAT CONVENIAL 

 
 
Informe de control de l’activitat convenial 
Gerència de Serveis d’Educació 

I. INTRODUCCIÓ 
 
El títol IV del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), regula les funcions de 
control i fiscalització que s’han de realitzar a l’Administració local.  L’article 220 
estableix l’àmbit d’aplicació i la finalitat del control financer, amb el següent 
contingut: 
 
«1. El control financer tindrà per objecte comprovar el funcionament en 
l'aspecte economicofinancer dels serveis de les entitats locals, dels seus 
organismes autònoms i de les societats mercantils que en depenen. 
 
2. Aquest control tindrà per objecte informar sobre l'adequada presentació de la 
informació financera, del compliment de les normes i directrius que siguin 
d'aplicació i del grau d'eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius 
previstos. 
 
3. El control financer es realitzarà per procediments d'auditoria d'acord amb les 
normes d'auditoria del sector públic. 
 
4. Com a resultat del control efectuat haurà d'emetre’s informe escrit en el qual 
es faci constar totes les observacions i conclusions que es dedueixin de 
l'examen practicat. Els informes, conjuntament amb les al·legacions efectuades 
per l'òrgan auditat, seran enviats al Ple per al seu examen." 
 
En compliment d’aquesta normativa, el control de la gestió econòmica de la 
corporació s’efectuarà d’acord amb l’establert a les Instruccions sobre 
procediments de control de la Diputació de Barcelona i el Pla Anual de Control 
Financer  per al 2018, en endavant, PACF 2018, aprovat per la Intervenció 
General el 22 de març de 2018.  
 
El PACF 2018, delimita els objectius, els àmbits, l’abast i la forma de realitzar 
el  control posterior. En aquest sentit, recull la possibilitat de complementar el 
control financer de les subvencions i control d’ajuts econòmics a ens públics 
amb altres controls específics, un dels quals és l’anàlisi de l’activitat convenial 
de la Corporació; previsió que es reafirma el previst en les Instruccions  
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Corporatives aprovades per a la mateixa anualitat, en establir que ”amb 
caràcter anual es podran efectuar, d’acord amb el Pla anual d’actuacions de 
control, altres controls específics sobre pagaments avançats i respecte dels 
convenis de col·laboració”. 
 
Per a l’anàlisi corresponent al 2018, es seleccionarà, de totes les Àrees de la 
Diputació i ens del seu sector públic sotmesos a control, el conveni de 
col·laboració de més import. Addicionalment, es seleccionarà de manera 
aleatòria la resta de convenis per cadascuna d’elles, amb el benentès de que 
es podran seleccionar convenis per criteri d’oportunitat en base al judici 
professional.  
 
Aquest criteri de selecció suposa analitzar una major diversitat d’aquests 
negocis jurídics amb la conseqüent obtenció de resultats més transversals. 
 

II.  OBJECTIU  I  ABAST  DEL  TREBALL 
 

2.1. Objectiu del treball 
 
El PACF 2018 ha recollit en el seu punt III.5.4. el control dels convenis de 
col·laboració, dins de les actuacions de control a realitzar. 
 
Aquest informe abastarà un control específic sobre determinats convenis de 
col·laboració atès que, a l’igual que les subvencions i els ajuts econòmics a ens 
públics, es tracta de despeses imputades pressupostàriament als capítols 4 i 7.  
 
L’especificitat d’aquest control també està emparat en les bases d’execució del 
pressupost, que possibiliten que el PACF 2018 prevegi altres controls 
específics, un dels quals és l’anàlisi de l’activitat convenial de la Corporació. 
 

2.2.    Abast del treball 
 
L’obtenció de la mostra prové d’un anàlisi previ de la població, classificant en 
una taula tots els expedients relatius a convenis tramitats a totes les Àrees de 
la Diputació, escollint els de més import tal i com s’especificava al PACF  2018. 
Addicionalment s’han afegit de manera aleatòria la resta de convenis per a 
completar un nombre representatiu de la població tant a nivell de número com 
d’import, pretenent analitzar una major diversitat de negocis jurídics amb 
l’obtenció de resultats més transversals. 
 
Les operacions seleccionades s’han obtingut mitjançant l’ordenació per import 
de tots els expedients tramitats durant l’exercici 2017 per part de la Corporació, 
escollint aquell de més import de cada Àrea i un segon conveni de manera 
aleatòria.  
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Tenint en compte el calendari d’actuacions i els recursos personals disponibles, 
en el cas de la Diputació de Barcelona, s’han seleccionat  els 10 convenis de 
major import,  que han generat pagaments durant l’any 2018, independentment 
de l’any de la seva aprovació. Finalment s’ha afegit 1 conveni més per al seu 
anàlisi, degut a que va sortir en la mostra de subvencions d’entitats públiques, 
quan es tractava d’un conveni. Amb la inclusió d’aquest nou expedient els 
convenis que conformen la mostra ascendeixen  a 11. 
 
A continuació es descriuen les operacions finalment seleccionades : 
 

Expedient Operació 
 

Import (€) Destinatari Objecte 

2016/0003698 

 
1703002754 
1703002755 

 

 
270.000 € 
123.000 € 

Consorci de Turisme de 
Barcelona 

Ajuntament de 
Barcelona 

Conveni per l’anualitat 2017 del 
conveni de col·laboració de 12 de 

setembre de 2016 “Destinació 
Barcelona 2017” 

2017/0010634 1703004921 

 
 

1.000.000 € Circuits de Catalunya SL 
Conveni  Col·laboració Circuits de 

Catalunya 

2016/0006068 1703001066 

 
 
11.250.000 € 

 

Departament de 
Governació, 

Administracions 
Públiques i Habitatge de 

la Generalitat de 
Catalunya 

Aportació per  a l’any 2017 de la 
Diputació de Barcelona al Pla Únic 

d’obres i Serveis de Cooperació Local, 
en compliment de l’acord de la Junta 
de Govern número 326/16 de 14 de 

juliol de 2016. 

2017/0004389 1703002434 

 
 

90.797 € 
Il·lustre Col·legi de 

l’Advocacia de 
Barcelona 

Assessorament i orientació jurídica en 
matèria de clàusules abusives en 
temes hipotecaris dins dels servei 

públics de consum. 

2017/0010779 
 

1703005424 
 

 
 

57.169 € 

Fundació Jaume Bofill 
Federació de Moviments 

de Renovació 
Pedagògica de 

Catalunya 

Desenvolupament del projecte 
Educació a Temps Complet. 

2016/0011224 1703004179 

 
 

336.745,15 € Fundació Jaume Bofill 

Desplegament de les xarxes 
d’aprenentatge entre centres 

educatius sobre una base local i/o 
territorial del Programa Escola Nova 
21- Xarxes Locals Escola Nova 21- 

 
2017/0001328 

 
1703000378 

 
 

300.000 € 
Consell Comarcal del 
Baix Llobregat- Servei 
de control de mosquits 

Foment de la prevenció i control de 
mosquit culídicids, altres plagues i la 

vigilància de l’arbovirosi en els 
municipis de la província de Barcelona 

2014/0002739 1703005784 

 
 

490.000 € 
Institut de Recerca i 

Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA) 

Serveis de manteniment i seguretat 
dels espais d’ús públic de la finca 
Torre Marimón, anys 2016 i 2017. 

2014/0005856 1703000811 

 
 
1.925.335,59€ 

Departament de Territori 
i Sostenibilitat 
(Generalitat de 

Catalunya) 

Execució de les obres variant de 
Calldetenes. 

2017/0001995 1703002330 

 
10.000.000 € 
812.404,25 € 

Consell Comarcal Alt 
Penedès 

Aportació pla d’operacions de 
tresoreria per al Consell Comarcal Alt 

Penedès. 
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Expedient Operació 
 

Import (€) Destinatari Objecte 

2016/0006996 1703002781 

 
 

123.129,43 € 
Consorci de Turisme del 

Baix Llobregat 

Programa  formalitzat el 22 de 
desembre de 2016 entre la Diputació 
de Barcelona i el Consorci de Turisme 

Baix Llobregat 

 
Pel que fa a la Gerència del Serveis d’Educació han estat analitzats els 
expedients següents: 
 

Expedient Operació 
 

Import (€) Destinatari Objecte 

2017/0010779 
1703005424/1 
1703005424/2 

 

 
39.369 € 
17.800 € 

 

Fundació Jaume Bofill 
Federació de Moviments 

de Renovació Pedagògica 
de Catalunya 

Desenvolupament del projecte 
Educació a Temps Complet. 

2016/0011224 1703004179 

 
 

336.745,15€ Fundació Jaume Bofill 

Desplegament de les xarxes 
d’aprenentatge entre centres 

educatius sobre una base local i/o 
territorial del Programa Escola Nova 
21- Xarxes Locals Escola Nova 21- 

 

2.3. Òrgan encarregat de realitzar el control 
 
La fiscalització plena posterior s’efectua per la Intervenció General de 
conformitat amb el que disposa l’article 219 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals; el Títol III de la LGS; el Títol VI de la Llei General 
Pressupostària, i resta de normativa concordant. 
 
La Intervenció General, d’acord amb el PACF 2018, ha encarregat al Servei de 
Control Financer, que executi els requeriments d’informació que siguin 
necessaris per tal de dur a terme el corresponent control posterior. 
 

2.4. Limitacions a l’abast 
 
La Gerència de Serveis d’Educació, ha facilitat a aquesta Intervenció l’accés a 
la documentació acreditativa i justificació de les operacions fiscalitzades, 
prestant la seva col·laboració en les actuacions de control. 
 
Durant les actuacions de control, no s’ha posat de manifest cap limitació a 
l’abast del treball. 
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2.5. Estructura de l’informe i treballs efectuats 
 
El treball a efectuar no consisteix en una revisió complerta de totes les 
actuacions administratives que conformen l’expedient, sinó que es concentra 
en tot allò vinculat a l’anàlisi de l’adequació de la figura jurídica del conveni de 
col·laboració i de la justificació del pagament de les aportacions compromeses. 
Concretament, s’han efectuat les següents comprovacions: 

 
 
1. Verificar l’ús adequat del conveni de col·laboració i descartar que 

aquest instrument sigui utilitzat erròniament per regular una 
subvenció.  
 
Comprovació que la figura jurídica del conveni de col·laboració és 
l’instrument adequat per articular la relació entre les parts que els 
subscriuen, en detriment d’altres possibles figures jurídiques com poden 
ser el contracte, la subvenció o l’encàrrec de gestió. 
 
Així mateix, es comprova que l’acord de col·laboració ha estat aprovat 
en la forma i per l’òrgan adequats. 
 
Per dur a terme aquesta comprovació s’han analitzat els aspectes 
relatius a que: 

 
 L’objecte del conveni està inclòs dins de les competències de les 

parts signants. 
 

 Consta l’existència de convergència d’interessos en el projecte a 
desenvolupar. 

 
 L’objecte del conveni no està comprès en els previstos al Text 

Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 

 La resolució ha estat aprovada per l’òrgan competent. 
 

 El conveni o la seva pròrroga s’ha aprovat abans de la seva 
entrada en vigor. 

 
 El conveni conté tots els aspectes recollits a l’article 110 de la Llei 

26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya que li són d’aplicació si 
s’escau. 

 
 Consten obligacions per la Diputació relatives al desenvolupament 

material del projecte, a més del finançament. 
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 El conveni indica la forma d’acreditació dels fons econòmics a la 
consecució dels objectius de la col·laboració. 

 
 S’indica el termini màxim de presentació de l’acreditació dels fons 

econòmics. 
 

 Consta la forma de pagament. 
 

 Si s’estableixen pagaments avançats, s’ha justificat suficientment 
a l’expedient la seva necessitat. 

 
 Les comprovacions incloses al capítol VI, del Títol Preliminar de la 

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del Sector Públic, 
relativa als convenis, llei que va entrar en vigor el dia 2 d’octubre 
de 2016, si s’escau. 
 
 

2. Comprovar que la justificació recollida en el conveni s’ha presentat 
dins del termini establert:  

 
Verificació de què la justificació de les aportacions compromeses s’han 
presentat dins dels terminis fixats en la minuta del conveni o en la 
resolució d’aprovació; o si és el cas, dins del termini de vigència de la 
seva pròrroga. 

 
 

3. Revisió del contingut de la justificació presentada: 
 
Comprovació de que la documentació justificativa presentada s’ajusta a 
les obligacions establertes en el conveni o a la resolució d’aprovació, bé 
sigui mitjançant un informe emès per l’òrgan de seguiment i/o direcció, 
quan aquest s’hagi constituït, o bé amb un informe tècnic d’una de les 
parts, on consti la conformitat de les altres parts, o bé mitjançant la 
presentació d’un compte justificatiu; sens perjudici, de la comprovació 
d’altres previsions de caràcter econòmic que s’hagin establert al conveni.  

 
 

4. Altres comprovacions: 
 
S’efectuen altres comprovacions com pot ser la formalització del conveni 
mitjançat la seva signatura, la vigència del conveni, possibles pròrrogues 
o addendes, existència de comissió de seguiment, etc. 
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2.6. Procediment de control 
 
Respecte a les operacions comptables objecte d’aquest informe, sorgides a la 
mostra, el procediment que s’ha seguit per a la seva fiscalització ha estat, en 
primer lloc, obtenir informació permanent de les dades dels arxius de 
l’expedient obrant en el SIGC i VNIS. En segon lloc, i als efectes de comprovar 
el contingut de tota la documentació justificativa del pagament en qüestió, es 
procedeix a examinar tota la documentació annexada al reconeixement 
d’obligació, i en el seu defecte, es completa amb la documentació sol·licitada al 
centre gestor.  
 
A partir d’aquesta documentació, i d’acord amb les previsions de les bases 
d’execució del pressupost, es confecciona una proposta d’informe on es 
relacionen els treballs de comprovació efectuats, referents als aspectes recollits 
en el punt 2.5 citat anteriorment, així com uns apartats relatius a “conclusions” 
en els quals es recullen les principals incidències detectades en les actuacions 
de control. 
 

2.7. Normativa aplicable 
 
La normativa aplicable és la següent : 
 

 Llei 7/1985, del 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 

 Decret Legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya 

 
 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
 

 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis del ens locals 
 

 Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.  
 

 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del Sector Públic, relativa 
als convenis, llei que va entrar en vigor el dia 2 d’octubre de 2016. 
 

 Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol 
primer del Títol VI del TRLRHL. 
 

 Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, modificada per 
l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març. 
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 Bases d’execució del Pressupost. 
 

 Refosa, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple. 

 
 Instruccions sobre procediments de control de la Diputació de 

Barcelona. 
 

III. RESULTATS DE LA FISCALITZACIÓ 
 
S’han comprovat els següents extrems, amb el resultat que s’indica: 
 
Expedient  2017/0010779 

Objecte 

Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, La 
Fundació Jaume Bofill i la Federació de Moviments de Renovació 
Pedagògica de Catalunya relatiu al desenvolupament del projecte 
educatiu temps complet. 

Import del conveni 
39.369 € 
17.800 € 

Tipus d’expedient Conveni de col·laboració 

Centre gestor Gerència de Serveis d’Educació 

 
El conveni sorgeix en un moment en que es produeix un debat sobre la jornada 
escolar, la reforma horària i la innovació educativa, tenint una oportunitat d’anar 
més enllà i repensar el model d’educació que tenim al nostre país. 
 
L’Educació a temps complet (ETC) proposa reordenar els temps i els espais 
educatius per oferir més i millors oportunitats educatives. Durant l’any 2017 les 
tres institucions ja han desenvolupat diverses accions relacionades amb el 
desenvolupament de l’Educació a Temps complert  a la demarcació de 
Barcelona.  
 
La Diputació de Barcelona ha desenvolupat projectes pilot al territori i ha 
elaborat un marc d’orientacions adreçat al món local. 
 
La Fundació Jaume Bofill ha dut a terme una sèrie de recerques relacionades 
amb l’Educació a Temps complet i la Federació de Moviments de Renovació 
Pedagògica ha organitzat sessions de treball i reflexió al voltant de l’Educació a 
Temps Complet i redactant un marc d’orientacions adreçat als centres 
educatius i a la comunitat educativa.  
 
Per tot això les tres institucions consideren necessari formalitzar un conveni per 
donar impuls i intensificar el grau de cooperació desenvolupat fins ara. El 
conveni va ser aprovat per decret de 20 de desembre de 2017. 
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1. Verificació de l’ús adequat  del conveni de col·laboració i descartar que 
aquest instrument sigui utilitzat erròniament per regular una subvenció. 
   
L’objecte del conveni, consisteix en l’establiment de les condicions de 
col·laboració i el desenvolupament del projecte Educació a Temps complert 
(ETC) tals com  dissenyar l’estratègia de desenvolupament del projecte i fer-ne 
el seguiment, vetllar per la viabilitat del projecte, la consecució dels objectius 
plantejats i la seva suficiència econòmica, així com l’aportació de recursos per 
al manteniment de les accions bàsiques.  
 
Un cop analitzat el conveni poden dir que està inclòs dins les competències de 
les parts signants on consta la convergència d’interessos en el projecte i/o 
activitats a efectuar així com el seu desenvolupament material conjunt i el seu 
objecte no està inclòs en els contractes regulats al Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic.  
 
Per tant, la figura jurídica del conveni de col·laboració s’ha utilitzat de forma 
adequada i d’acord amb la normativa que li és d’aplicació. 
 
2. Comprovació que la justificació s’ha presentat dins del termini 
establert: 
 
El conveni estableix, que la vigència del mateix serà de tres anys des del 
moment de la seva signatura i serà prorrogable anualment fins a un màxim de 
quatre anys addicionals, previ acord exprés de  les parts comunicat tres mesos 
abans de l’exhauriment del termini. El termini de presentació de la justificació 
serà abans del 31 de març de 2018. 
 
S’ha validat que la documentació justificativa de les activitats efectuades i dels 
fons econòmics destinats al compliment dels objectius del conveni, s’ha 
presentat en data 22 de març de 2018, dins del termini previst i d’acord amb els 
requisits previstos al conveni. 
 
3. Contingut de la justificació:  
 
El conveni estableix que la Diputació efectuarà el pagament de 57.169 euros un 
cop signat  el conveni per les parts, i amb la següent distribució: 
 

- Aportació econòmica de 39.369 euros a la Fundació Jaume Bofill per a 
despeses de personal al càrrec del projecte ETC i despeses del pla de 
comunicació del projecte. 
 

- Aportació econòmica de 17.800 euros a la Federació de Moviments de 
Renovació pedagògica de Catalunya, per a despeses de personal a 
càrrec del projecte ETC, despeses d’organització de seminaris i sessions  
de treball, així com despeses de participació en actes per donar a 
conèixer ET en el territori. 
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S’ha analitzat la justificació presentada d’acord amb l’aprovat en el conveni 
referint-se a: 
 

- Una memòria tècnica i econòmica amb el detall de les tasques 
realitzades on es justifiquen les despeses assumides. 
 

- Un informe d’avaluació final que ha permès validar el compliment dels 
objectius previstos, emès pel responsable tècnic donant la conformitat, 
incorporant la informació econòmica suficient que ha permès identificar 
les despeses i els ingressos vinculats al desenvolupament de l’actuació. 
 

- En tots aquells materials de les actuacions com els anuncis o altres 
accions de divulgació dels treballs, s’ha deixat constància de la 
col·laboració i s’ha ofert una imatge d’igualtat. 

 
Per tot això un cop comprovades totes les justificacions annexades als 
reconeixements d’obligacions, podem concloure que les justificacions s’han dut 
a terme en compliment dels compromisos adoptats, i que els recursos 
econòmics assignats al conveni de col·laboració han estat aplicats 
adequadament a la consecució dels objectius previstos. 
 
4. Altres comprovacions: 
 
El conveni es va aprovar en data 27 de desembre de 2017, encara que la seva 
execució tenia efectes des de  l’1 de gener de 2017, malgrat la seva manca 
d’aprovació prèvia tal i com exigeix la normativa de procediment administratiu.  
No obstant cal especificar que el decret ha estat convalidat.  
 
Forma part de l’expedient la tramitació d’una addenda al conveni de 
col·laboració, d’acord amb el que preveu la clàusula sisena del conveni, en la 
que s’especifica que en el cas que la concreció de les actuacions a realitzar per 
les parts els anys 2018 i 2019 comporti contraprestacions econòmiques, 
aquestes hauran de ser aprovades prèviament pels òrgans de govern 
competents de cadascuna de les parts a proposta de la comissió de seguiment.   
 
En aquest cas la comissió reunida en data 25 d’abril de 2018 fa la seva 
proposta donant lloc que es tramiti l’addenda corresponent aprovant una nova 
despesa per a l’any 2018 de 87.800 euros. 
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Expedient  2016/0011224 

Objecte 

Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, La 
Fundació Jaume Bofill per al desplegament de les xarxes 
d’aprenentatge entre centres  educatius sobre una base local i /o 
territorial del Programa Escola Nova 21- Xarxes Locals Escola 
Nova 21. 

Import del 
conveni 

336.745,15 € 

Tipus d’expedient Conveni de col·laboració 

Centre gestor Gerència de Serveis d’Educació 

 
Els antecedents del present conveni provenen de l’any 2016, moment en que 
es va signar un conveni marc de col·laboració entre el centre Unesco de 
Catalunya, la Universitat Oberta i la Fundació Jaume Bofill, que tenia per 
objecte establir un marc d’actuació per a la col·laboració entre les referides 
entitats  en el desenvolupament  del programa EN21. 
 
En data 19 de febrer es va signar l’addenda numero 1 per tal de crear la figura 
del director del programa. Posteriorment en data 18 d’abril de 2016, es va 
formalitzar l’addenda numero 2 en el sentit d’entrar les entitats promotores la 
Fundació Bancària “la caixa”. En data 18 d’abril de 2017, es va signar 
l’addenda número 3 en la que es va incorporar a la Diputació de Barcelona part 
de ple dret del mateix. 
 
La decisió d’entrar de la Diputació de Barcelona  tal i com resta argumentat en 
el propi conveni, obeeix a l’alta mobilització de centres educatius dels quals 265 
estan a la demarcació de Barcelona. La Diputació de Barcelona va decidir no 
deixar fora cap centre i donar cabuda als que volien comprometre’s amb el 
procés de canvi tot impulsant una estratègia  de treball estructurada al voltant 
de les xarxes de centres educatius de base local i territorial amb una alta 
implicació dels ens locals. 
 
 
1. Verificació de l’ús adequat  del conveni de col·laboració i descartar que 
aquest instrument sigui utilitzat erròniament per regular una subvenció. 
 
L’objecte del conveni, consisteix en el desenvolupament de les bases de 
col·laboració necessàries per al desplegament de les xarxes d’aprenentatge de 
centres educatius sobre una base local territorial amb la implicació dels ens 
locals, aportant els mecanismes de reflexió conjunta i la metodologia 
d’acompanyament als centres en el seu  procés de canvi i oferir formació i 
suport als ajuntaments i als tècnics municipals. 
 
Per tant l’objecte del conveni de col·laboració analitzat està inclòs dins les 
competències de les parts signants, consta la convergència d’interessos en el 
projecte i/o activitats a efectuar així com el seu desenvolupament material 
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conjunt i el seu objecte no està inclòs en els contractes regulats al Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic.  
 
Per tant podem concloure que, la figura jurídica del conveni de col·laboració 
s’ha utilitzat de forma adequada i d’acord amb la normativa que li és d’aplicació. 
 
 
2. Comprovació que la justificació s’ha presentat dins del termini 
establert: 
 
El conveni estableix la seva vigència fins el 31 de desembre de 2019 coincidint 
amb el termini inicial de vigència del Programa Escola Nova del Segle  21. 
L’esmentat termini  podrà prorrogar-se fins a un màxim de 4 anys de vigència 
total del conveni, previ acord exprés per escrit de les parts, d’acord amb el 
conveni. 
 
S’han revisat la documentació justificativa que consta a l’expedient, que com 
resta en execució només inclou una part de les activitats efectuades. Aquesta 
documentació s’ha presentat d’acord amb els requisits previstos al conveni. 
 
 
3. Contingut de la justificació:  
 
El conveni estableix que la Diputació efectuarà una aportació econòmica total a 
la Fundació Jaume Bofill de 336.745,15 euros per tal que al llarg dels anys de 
vigència del Programa Escola Nova 21 del 2017 al 2019, dita entitat pugui 
assumir el cost de la contractació de les dues persones que formen part  de 
l’equip de xarxes del programa EN21 en concret una directora i un coordinador. 
 
S’especifica que l’aportació es distribuirà al llarg de tres anys de la següent 
manera: 
 

104.241,43 €        per a l’any 2017 
110.949,30 €        per a l’any 2018 
121.554,42 €        per a l’any 2019 

 
 
S’estableix que en quant a l’anualitat 2017, es realitzarà mitjançant un primer 
pagament del 80% del referit import dins del mes següent a la signatura del 
conveni, prèvia presentació d’un informe amb la conformitat de la Gerència de  
Serveis d’Educació, on es detallin les tasques realitzades i es justifiquin les 
despeses de manera individualitzada assumides per la referida fundació dins a 
la data de tancament. En el cas que la despesa no arribi el 80% es pagarà per 
avançat la quantitat que correspongui fins arribar al referit percentatge. 
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El pagament  corresponent al resta 20% es farà efectiu durant el primer 
trimestre de l’any 2018 prèvia presentació per part de la Fundació Jaume Bofill, 
d’un informe amb la conformitat de la Gerència de Serveis d’Educació on es 
detallin les tasques realitzades i es justifiqui la totalitat de la despesa assumida 
per la referida fundació durant l’any 2017 de manera individualitzada. 
 
Un cop comprovades totes les justificacions annexades als reconeixements 
d’obligacions, podem concloure que per l’anualitat  2017, no s’ha acomplert el 
termini de pagament ni les condicions especificades, del  80% inicial i el 20% 
posterior degut a que malgrat existeix a l’expedient un informe amb una 
valoració tècnica adequada, destacar un endarreriment en la posada en marxa 
del conveni va endarrerit la presentació de la justificació de totes les despeses 
del 2017 en referència a la previsió inicial. 
 
Es valora que s’han complert de manera satisfactòria tots els compromisos 
adoptats per l’entitat en el marc del conveni, i que la documentació lliurada per 
la contrapart s’ajusta a l’execució dels compromisos tècnic aprovats. Encara 
que es tracta d’una valoració positiva cal destacar que l’endarrariment de la 
signatura del conveni i la seva posada en marxa, han comportat un 
endarreriment  inicial en tot el procés. Es per això que s’ha presentat una 
memòria  amb la informació relativa a tota l’any 2017 juntament amb la 
justificació de totes les desepeses del 2017. 
 
 
4. Altres comprovacions:   
 
El conveni es va aprovar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/40300/32000/48902.  
 
La despesa ha estat imputada a l’aplicació G/ 40300/32000/48914 per a l’any 
2017 i a l’econòmic 48903 per a les anualitats 2018 i 2019 .Un cop fetes les 
comprovacions addients podem concloure que  la denominació de la nova 
aplicació pressupostària es la mateixa que l’aprovada en el decret, per tant no 
existeix cap incidència en aquest sentit. 
 
S’han validat  l’acta de la reunió de la comissió de seguiment reunida amb la 
periodicitat anual  d’acord amb l’establert en el conveni sigant. 
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IV. AL·LEGACIONS 
 
El resultat de la fiscalització posterior va ser materialitzada en el corresponent 
informe provisional, el qual es va donar trasllat a la Gerència de Serveis 
d’Educació, en data 30 d’octubre de 2018, tot donant un termini de 10 dies 
hàbils per presentar les al·legacions o observacions que es consideressin 
oportunes. 
 
Finalitzat el citat termini s’entén la voluntat de no presentar un escrit 
d’al·legacions per part de la Gerència. 
 
Per  tot això les conclusions provisionals emeses en la proposta d’informe de 
control posterior  s’han d’entendre definitives. 
 
 

V. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 
 
Un cop analitzada tota la documentació obrant als expedients, podem 
concloure que les seves tramitacions, s’han efectuat de conformitat a la 
normativa legalment aplicable. No obstant podem citar la següent observació: 
 

- Pel que fa a l’expedient 2017/0010779, el conveni va ser aprovat amb 
retard, degut a que iniciava els seus efectes en data 1 de gener de 2017 
i va ser aprovat en data 27 de desembre de 2017. 

 
 Caldria vetllar per la planificació de la tramitació del 

expedients amb la suficient antelació per tal de complir 
amb els terminis d’execució dels mateixos i evitar 
endarreriments. 

 
Mireia 

González 

Miret      

Tècnica 

Assessora

Signat digitalment 

per Mireia 

González Miret      

Tècnica Assessora 

Data: 2018.11.29 

14:21:41 +01'00'
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PROPOSTA D’INFORME  DE  CONTROL  
DE L’ACTIVITAT CONVENIAL 

 
 
Informe de control de l’activitat convenial 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 

I. INTRODUCCIÓ 
 
 
El títol IV del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), regula les funcions de 
control i fiscalització que s’han de realitzar a l’Administració local. L’article 220 
estableix l’àmbit d’aplicació i la finalitat del control financer, amb el següent 
contingut: 
 
«1. El control financer tindrà per objecte comprovar el funcionament en 
l'aspecte economicofinancer dels serveis de les entitats locals, dels seus 
organismes autònoms i de les societats mercantils que en depenen. 
 
2. Aquest control tindrà per objecte informar sobre l'adequada presentació de la 
informació financera, del compliment de les normes i directrius que siguin 
d'aplicació i del grau d'eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius 
previstos. 
 
3. El control financer es realitzarà per procediments d'auditoria d'acord amb les 
normes d'auditoria del sector públic. 
 
4. Com a resultat del control efectuat haurà d'emetre’s informe escrit en el qual 
es faci constar totes les observacions i conclusions que es dedueixin de 
l'examen practicat. Els informes, conjuntament amb les al·legacions efectuades 
per l'òrgan auditat, seran enviats al Ple per al seu examen." 
 
En compliment d’aquesta normativa, el control de la gestió econòmica de la 
corporació s’efectuarà d’acord amb l’establert a les Instruccions sobre 
procediments de control de la Diputació de Barcelona i el Pla Anual de Control 
Financer  per al 2018, en endavant, PACF 2018, aprovat per la Intervenció 
General el 22 de març de 2018.  
 
El PACF 2018, delimita els objectius, els àmbits, l’abast i la forma de realitzar 
el  control posterior. En aquest sentit, recull la possibilitat de complementar el 
control financer de les subvencions i control d’ajuts econòmics a ens públics 
amb altres controls específics, un dels quals és l’anàlisi de l’activitat convenial 
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de la Corporació; previsió que es reafirma el previst en les Instruccions 
Corporatives aprovades per a la mateixa anualitat, en establir que ”amb 
caràcter anual es podran efectuar, d’acord amb el Pla anual d’actuacions de 
control, altres controls específics sobre pagaments avançats i respecte dels 
convenis de col·laboració”. 
 
Per a l’anàlisi corresponent al 2018, es seleccionarà, de totes les Àrees de la 
Diputació i ens del seu sector públic sotmesos a control, el conveni de 
col·laboració de més import. Addicionalment, es seleccionarà de manera 
aleatòria la resta de convenis per cadascuna d’elles, amb el benentès de que 
es podran seleccionar convenis per criteri d’oportunitat en base al judici 
professional.  
 
Aquest criteri de selecció suposa analitzar una major diversitat d’aquests 
negocis jurídics amb la conseqüent obtenció de resultats més transversals. 
 

II.  OBJECTIU  I  ABAST  DEL  TREBALL 
 

2.1. Objectiu del treball 
 
El PACF 2018 ha recollit en el seu punt III.5.4. el control dels convenis de 
col·laboració, dins de les actuacions de control a realitzar. 
 
Aquest informe abastarà un control específic sobre determinats convenis de 
col·laboració atès que, a l’igual que les subvencions i els ajuts econòmics a ens 
públics, es tracta de despeses imputades pressupostàriament als capítols 4 i 7.  
 
L’especificitat d’aquest control també està emparat en les bases d’execució del 
pressupost, que possibiliten que el PACF 2018 prevegi altres controls 
específics, un dels quals és l’anàlisi de l’activitat convenial de la Corporació.  
 

2.2.   Abast del treball 
 
L’obtenció de la mostra prové d’un anàlisi previ de la població, classificant en 
una taula tots els expedients relatius a convenis tramitats a totes les Àrees de 
la Diputació escollint les de més import tal i com s’especificava al PACF  2018. 
Addicionalment s’han afegit de manera aleatòria la resta de convenis per a 
completar un nombre representatiu de la població tant a nivell de número com 
d’import, pretenent analitzar una major diversitat de negocis jurídics amb 
l’obtenció de resultats més transversals. 
 
 
 



 

Informe de control de l’activitat convenial 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 

 
 

4

Les operacions seleccionades s’han obtingut mitjançant  l’ordenació per import 
de tots els expedients tramitats durant l’exercici 2017 per part de la Corporació, 
escollint aquell de més import de cada Àrea i un segon conveni de manera 
aleatòria. 
 
Tenint en compte el calendari d’actuacions i els recursos personals disponibles, 
en el cas de la Diputació de Barcelona, s’han seleccionat  els 10 convenis de 
major import,  que han generat pagaments durant l’any 2018, independentment 
de l’any de la seva aprovació. Finalment s’ha afegit 1 conveni més per al seu 
anàlisi, degut a que va sortir en la mostra de subvencions d’entitats públiques, 
quan es tractava d’un conveni. Amb la inclusió d’aquest nou expedient els 
convenis que conformen la mostra ascendeixen  a 11. 
 
 
A continuació es descriuen les operacions finalment seleccionades : 
 
 

Expedient Operació 
 

Import (€) Destinatari Objecte 

2016/0003698 

 
1703002754 
1703002755 

 

 
270.000 € 
123.000 € 

Consorci de Turisme de 
Barcelona 

Ajuntament de 
Barcelona 

Conveni per l’anualitat 2017 del 
conveni de col·laboració de 12 de 

setembre de 2016 “Destinació 
Barcelona 2017” 

2017/0010634 1703004921 

 
 

1.000.000 € Circuits de Catalunya SL 
Conveni  Col·laboració Circuits de 

Catalunya 

2016/0006068 1703001066 

 
 
11.250.000 € 

 

Departament de 
Governació, 

Administracions 
Públiques i Habitatge de 

la Generalitat de 
Catalunya 

Aportació per  a l’any 2017 de la 
Diputació de Barcelona al Pla Únic 

d’obres i Serveis de Cooperació Local, 
en compliment de l’acord de la Junta 
de Govern número 326/16 de 14 de 

juliol de 2016. 

2017/0004389 1703002434 

 
 

90.797 € 
Il·lustre Col·legi de 

l’Advocacia de 
Barcelona 

Assessorament i orientació jurídica en 
matèria de clàusules abusives en 
temes hipotecaris dins dels servei 

públics de consum. 

2017/0010779 
 

1703005424 
 

 
 

57.169 € 

Fundació Jaume Bofill 
Federació de Moviments 

de Renovació 
Pedagògica de 

Catalunya 

Desenvolupament del projecte 
Educació a Temps Complet. 

2016/0011224 1703004179 

 
 

336.745,15 € Fundació Jaume Bofill 

Desplegament de les xarxes 
d’aprenentatge entre centres 

educatius sobre una base local i/o 
territorial del Programa Escola Nova 
21- Xarxes Locals Escola Nova 21- 

 
2017/0001328 

 
1703000378 

 
 

300.000 € 
Consell Comarcal del 
Baix Llobregat- Servei 
de control de mosquits 

Foment de la prevenció i control de 
mosquit culídicids, altres plagues i la 

vigilància de l’arbovirosi en els 
municipis de la província de Barcelona 

2014/0002739 1703005784 

 
 

490.000 € 
Institut de Recerca i 

Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA) 

Serveis de manteniment i seguretat 
dels espais d’ús públic de la finca 
Torre Marimón, anys 2016 i 2017. 
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Expedient Operació 
 

Import (€) Destinatari Objecte 

2014/0005856 1703000811 

 
 
1.925.335,59€ 

Departament de Territori 
i Sostenibilitat 
(Generalitat de 

Catalunya) 

Execució de les obres variant de 
Calldetenes. 

2017/0001995 1703002330 

 
10.000.000 € 
812.404,25 € 

Consell Comarcal Alt 
Penedès 

Aportació pla d’operacions de 
tresoreria per al Consell Comarcal Alt 

Penedès. 

2016/0006996 1703002781 

 
 

123.129,43 € 
Consorci de Turisme del 

Baix Llobregat 

Programa  formalitzat el 22 de 
desembre de 2016 entre la Diputació 
de Barcelona i el Consorci de Turisme 

Baix Llobregat 

 
 
Pel que fa a la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, han estat analitzat 
l’expedient següent: 
 
 

Expedient Operació 
 

Import (€) Destinatari Objecte 

2014/0002739 1703005784 

 
 

490.000 € 
Institut de Recerca i 

Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA) 

Serveis de manteniment i seguretat dels 
espais d’ús públic de la finca Torre 

Marimón, anys 2016 i 2017. 

 

2.3. Òrgan encarregat de realitzar el control 
 
La fiscalització plena posterior s’efectua per la Intervenció General de 
conformitat amb el que disposa l’article 219 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals; el Títol III de la LGS; el Títol VI de la Llei General 
Pressupostària, i resta de normativa concordant. 
 
La Intervenció General, d’acord amb el PACF-2018, ha encarregat al Servei de 
Control Financer, que executi els requeriments d’informació que siguin 
necessaris per tal de dur a terme el corresponent control posterior. 
 

2.4.   Limitacions a l’abast 
 
La Gerència de Serveis d’Espais Naturals ha facilitat a aquesta Intervenció 
l’accés a la documentació acreditativa i justificació de les operacions 
fiscalitzades, prestant la seva col·laboració en les actuacions de control. 
 
Durant les actuacions de control, no s’ha posat de manifest cap limitació a 
l’abast del treball. 
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2.5. Estructura de l’informe i treballs efectuats 
 
El treball a efectuar no consisteix en una revisió complerta de totes les 
actuacions administratives que conformen l’expedient, sinó que es concentra 
en tot allò vinculat a l’anàlisi de l’adequació de la figura jurídica del conveni de 
col·laboració i de la justificació del pagament de les aportacions compromeses. 
Concretament, s’han efectuat les següents comprovacions: 

 
 
1. Verificar l’ús adequat del conveni de col·laboració i descartar que 

aquest instrument sigui utilitzat erròniament per regular una 
subvenció.  
 
Comprovació que la figura jurídica del conveni de col·laboració és 
l’instrument adequat per articular la relació entre les parts que els 
subscriuen, en detriment d’altres possibles figures jurídiques com poden 
ser el contracte, la subvenció o l’encàrrec de gestió. 
 
Així mateix, es comprova que l’acord de col·laboració ha estat aprovat 
en la forma i per l’òrgan adequats. 
 
Per dur a terme aquesta comprovació s’han analitzat els aspectes 
relatius a que: 
 

 L’objecte del conveni està inclòs dins de les competències de les 
parts signants. 
 

 Consta l’existència de convergència d’interessos en el projecte a 
desenvolupar. 

 
 L’objecte del conveni no està comprès en els previstos al Text 

Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 

 La resolució ha estat aprovada per l’òrgan competent. 
 

 El conveni o la seva pròrroga s’ha aprovat abans de la seva 
entrada en vigor. 

 
 El conveni conté tots els aspectes recollits a l’article 110 de la Llei 

26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya que li són d’aplicació si 
s’escau. 

 
 Consten obligacions per la Diputació relatives al desenvolupament 

material del projecte, a més del finançament. 
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 El conveni indica la forma d’acreditació dels fons econòmics a la 
consecució dels objectius de la col·laboració. 

 S’indica el termini màxim de presentació de l’acreditació dels fons 
econòmics. 

 
 Consta la forma de pagament. 

 
 Si s’estableixen pagaments avançats, s’ha justificat suficientment 

a l’expedient la seva necessitat. 
 

 Les comprovacions incloses al capítol VI, del Títol Preliminar de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del Sector Públic, 
relativa als convenis, llei que va entrar en vigor el dia 2 d’octubre 
de 2016 si s’escau. 
 
 

2. Comprovar que la justificació recollida en el conveni s’ha presentat 
dins del termini establert:  

 
Verificació de què la justificació de les aportacions compromeses s’han 
presentat dins dels terminis fixats en la minuta del conveni o en la 
resolució d’aprovació; o si és el cas, dins del termini de vigència de la 
seva pròrroga. 

 
 

3. Revisió del contingut de la justificació presentada: 
 
Comprovació de que la documentació justificativa presentada s’ajusta a 
les obligacions establertes en el conveni o a la resolució d’aprovació, bé 
sigui mitjançant un informe emès per l’òrgan de seguiment i/o direcció, 
quan aquest s’hagi constituït, o bé amb un informe tècnic d’una de les 
parts, on consti la conformitat de les altres parts, o bé mitjançant la 
presentació d’un compte justificatiu; sens perjudici, de la comprovació 
d’altres previsions de caràcter econòmic que s’hagin establert al conveni.  

 
 

4. Altres comprovacions: 
 
S’efectuen altres comprovacions com pot ser la formalització del conveni 
mitjançat la seva signatura, la vigència del conveni, possibles pròrrogues 
o addendes, existència de comissió de seguiment, etc. 
 
 
 
 



 

Informe de control de l’activitat convenial 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 

 
 

8

2.6. Procediment de control 
 
Respecte a les operacions comptables objecte d’aquest informe, sorgides a la 
mostra, el procediment que s’ha seguit per a la seva fiscalització ha estat, en 
primer lloc, obtenir informació permanent de les dades dels arxius de 
l’expedient obrant en el SIGC i VNIS. En segon lloc, i als efectes de comprovar 
el contingut de tota la documentació justificativa del pagament en qüestió, es 
procedeix a examinar tota la documentació annexada al reconeixement 
d’obligació, i en el seu defecte, es completa amb la documentació sol·licitada al 
centre gestor.  
 
A partir d’aquesta documentació, i d’acord amb les previsions de les bases 
d’execució del pressupost, es confecciona una proposta d’informe on es 
relacionen els treballs de comprovació efectuats, referents als aspectes recollits 
en el punt 2.5 citat anteriorment, així com uns apartats relatius a “conclusions” 
en els quals es recullen les principals incidències detectades en les actuacions 
de control. 

2.7.   Normativa aplicable 
 
La normativa aplicable és la següent : 
 

 Llei 7/1985, del 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 

 Decret Legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya 

 
 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
 

 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis del ens locals 
 

 Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.  
 

 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del Sector Públic, relativa 
als convenis, llei que va entrar en vigor el dia 2 d’octubre de 2016. 
 

 Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol 
primer del Títol VI del TRLRHL. 
 

 Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, modificada per 
l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març. 
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 Bases d’execució del Pressupost. 
 

 Refosa, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple. 

 
 Instruccions sobre procediments de control de la Diputació de 

Barcelona. 

III. RESULTATS DE LA FISCALITZACIÓ 
 
S’han comprovat els següents extrems, amb el resultat que s’indica: 
 
 
Expedient  2014/0002739 

Objecte 

Transferència a l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA endavant) per la prestació de serveis de 
manteniment i de seguretat dels espais d’ús públic de la finca 
Torre Marimón, anys 2016 i 2017 

Import del conveni 490.000 € 

Tipus d’expedient Transferència provinent d’un conveni 

Centre gestor Gerència de Serveis d’Espais Naturals 

 
 
Abans d’analitzar la transferència exercida en l’anualitat 2017, cal 
contextualitzar el conveni signat, ja que degut a la complexa naturalesa de 
l’objecte del conveni inicial, no podem parlar d’un únic centre gestor com a 
promotor de l’expedient en tant que els actes administratius han afectat de 
manera transversal a àmbits de gestió de més d’un centre gestor, inclòs de 
més d’una Àrea.  
 
De forma inicial, aquest expedient va ser gestionat directament per l’Àrea de 
Govern Local, que va actuar com a Servei Gestor promotor de l’aprovació dels 
convenis de 2005 i 2006. En termes generals, de la documentació examinada, 
podem afirmar que els expedients han estat proposats i gestionats per la 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals, pel que fa a l’aprovació de les 
aportacions econòmiques per cessió d’ús de la Torre Marimón. 
 
En l’exercici 2014 es va aprovar un nou conveni regulador de la concessió 
demanial a favor de l’IRTA, el qual ha estat gestionat per l’Oficina de Patrimoni i 
Gestió Immobiliària. 
 
L’IRTA és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, adscrita al 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
regulat per la Llei 4/2009, de 15 d’abril, del Parlament de Catalunya, que ajusta 
la seva activitat a l’ordenament jurídic privat. 
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La finalitat de l’IRTA és contribuir a la modernització, a la millora i l’impuls de la 
competitivitat; al desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari, 
agro-forestal, aqüícola i pesquer, i també dels directament o indirectament 
relacionats amb el proveïment d’aliments sans i de qualitat als consumidors 
finals; a la seguretat alimentària i a la transformació dels aliments i, en general, 
a la millora del benestar i la salut de la població (art. 3 Llei 4/2009). 
 
Per la seva banda, la Diputació de Barcelona és propietària de la finca 
anomenada Torre Marimón, ubicada al terme municipal de Caldes de Montbui, 
dins la qual existeixen diverses edificacions i instal·lacions dedicades, des de la 
seva inauguració als anys 20 del segle passat, a tasques relacionades amb la 
docència i la investigació en el sector agro-ramader.  
 
Amb la voluntat de la Corporació de que el destí de la Torre Marimón estigui 
vinculat a funcions relacionades amb la recerca i el desenvolupament 
tecnològic agroalimentari i forestal, i amb l’ensenyament, juntament amb el fet 
d’estendre la funció social i ús públic de la finca a la població en general, així 
com que un dels projectes desenvolupats per l’IRTA des de l’any 1985 és 
l’anomenat sistema d’R+D agroalimentari cooperatiu, es va considerar oportú 
formalitzar de forma convenial la col·laboració entre ambdues entitats. 
 
El ple de la Diputació es va reunir en data 26 de juny e 2014 aprovant la minuta 
del conveni que regula la concessió demanial a favor de l’Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentària de la part de la finca Torre Marimon el qual es va 
signar el 30 de desembre de 2014. 
 
D’acord amb el pacte 15 relatiu al servei de seguretat i manteniment dels 
espais d’ús públic de la Torre Marimon, l’IRTA presentarà aquests serveis i els 
repercutirà a la Diputació de Barcelona, mentre aquesta no estableixi 
l’estructura pròpia i durant un període màxim de sis mesos a comptar des de la 
signatura del present conveni, és a dir fins als 30  de juny de 2015. 
 
 
1. Verificació de l’ús adequat  del conveni de col·laboració i descartar que 
aquest instrument sigui utilitzat erròniament per regular una subvenció. 
   
L’objecte de la part del conveni analitzat es l’especificada en el pacte 15.2  en 
el sentit d’abonar l’import  relatiu al servei de seguretat i manteniment dels 
espais d’ús públic de la Torre Marimon, Tal i com s’estableix l’IRTA presentarà 
aquests serveis i els repercutirà a la Diputació de Barcelona, mentre aquesta 
no estableixi l’estructura pròpia i durant un període màxim de sis mesos a 
comptar des de la signatura del present conveni, és a dir fins als 30  de juny de 
2015. 
 
L’anàlisi de l’aprovació de les despeses per a la prestació de serveis de 
manteniment i de seguretat dels espais d’ús públic de la finca Torre Marimon 
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corresponent als  exercicis 2016 i 2017 exposa que s’han executat de manera 
adequada d’acord amb els compromisos adquirits en el seu moment. 
 
Per tot això es valida que l’ús de la figura jurídica del conveni de col·laboració 
és l’instrument adequat. 
 
 
2. Comprovació que la justificació s’ha presentat dins del termini 
establert: 
 
S’ha analitzat la documentació justificativa consistent en la certificació per part 
del director d’administració i finances de l’IRTA en la que s’especifica que s’han 
realitzat amb grau de compliment i resultat satisfactori les activitats i inversions 
derivades de l’aplicació el conveni de la finca Torre Marimon signant en data 30 
de desembre de 2014, concretament  les detallades a la clàusula 15.2. 
  
Consta el detall de l’aportació econòmica, especificant la relació de despeses 
per a l’anualitat actual, per tant la documentació justificativa de les activitats 
efectuades, s’ha presentat de conformitat als requisits previstos al conveni i els 
fons econòmics han estat destinats al compliment dels objectius aprovats. 
 
 
3. Contingut de la justificació:  
 
El conveni estableix que la Diputació realitzarà una col·laboració en les 
despeses generades de 490.000 euros per al desenvolupament de les activitats 
del conveni (en les anualitats 2016-2017). 
 
D’acord amb l’acta de la reunió de la comissió de seguiment del conveni de 
data 2 de novembre de 2017, s’especifica que es dona per assabentada que no 
s’han modificat les circumstàncies que van donar lloc a l’aprovació dels acords, 
per la qual cosa s’ha procedit a abonar les quanties establertes per cada 
anualitat.(2016-2017). 
 
Per tot això un cop comprovades totes les justificacions annexades als 
reconeixements d’obligacions, podem concloure que s’han dut a terme en 
compliment dels compromisos adoptats. 
 

IV. AL·LEGACIONS 
 
El resultat de la fiscalització posterior va ser materialitzada en el corresponent 
informe provisional, el qual es va donar trasllat a la Gerència de Serveis 
d’Espais Naturals, en data 30 d’octubre de 2018, tot donant un termini de 10 
dies hàbils per presentar les al·legacions o observacions que es consideressin 
oportunes. 
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Finalitzat el citat termini s’entén la voluntat de no presentar un escrit 
d’al·legacions per part de la Gerència. 
 
Per  tot això les conclusions provisionals emeses en la proposta d’informe de 
control posterior  s’han d’entendre definitives. 
 

V. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 
  
Un cop analitzada tota la documentació obrant a l’expedient, podem concloure 
que la seva tramitació, s’ha efectuat de conformitat a la normativa legalment 
aplicable. 
 
 
 
Mireia 

González Miret 

Tècnica 

Assessora

Signat digitalment 

per Mireia 

González Miret      

Tècnica Assessora 

Data: 2018.11.29 
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PROPOSTA D’INFORME  DE  CONTROL  
DE L’ACTIVITAT CONVENIAL 

 
 
Informe de control de l’activitat convenial 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 

 

I. INTRODUCCIÓ 
 
El títol IV del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), regula les funcions de 
control i fiscalització que s’han de realitzar a l’Administració local.  L’article 220 
estableix l’àmbit d’aplicació i la finalitat del control financer, amb el següent 
contingut: 
 
«1. El control financer tindrà per objecte comprovar el funcionament en 
l'aspecte economicofinancer dels serveis de les entitats locals, dels seus 
organismes autònoms i de les societats mercantils que en depenen. 
 
2. Aquest control tindrà per objecte informar sobre l'adequada presentació de la 
informació financera, del compliment de les normes i directrius que siguin 
d'aplicació i del grau d'eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius 
previstos. 
 
3. El control financer es realitzarà per procediments d'auditoria d'acord amb les 
normes d'auditoria del sector públic. 
 
4. Com a resultat del control efectuat haurà d'emetre’s informe escrit en el qual 
es faci constar totes les observacions i conclusions que es dedueixin de 
l'examen practicat. Els informes, conjuntament amb les al·legacions efectuades 
per l'òrgan auditat, seran enviats al Ple per al seu examen." 
 
En compliment d’aquesta normativa, el control de la gestió econòmica de la 
corporació s’efectuarà d’acord amb l’establert a les Instruccions sobre 
procediments de control de la Diputació de Barcelona i el Pla Anual de Control 
Financer  per al 2018, en endavant, PACF 2018, aprovat per la Intervenció 
General el 22 de març de 2018.  
 
El PACF 2018, delimita els objectius, els àmbits, l’abast i la forma de realitzar 
el  control posterior. En aquest sentit, recull la possibilitat de complementar el 
control financer de les subvencions i control d’ajuts econòmics a ens públics 
amb altres controls específics, un dels quals és l’anàlisi de l’activitat convenial 
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de la Corporació; previsió que es reafirma el previst en les Instruccions 
Corporatives aprovades per a la mateixa anualitat, en establir que ”amb 
caràcter anual es podran efectuar, d’acord amb el Pla anual d’actuacions de 
control, altres controls específics sobre pagaments avançats i respecte dels 
convenis de col·laboració”. 
 
Per a l’anàlisi corresponent al 2018, es seleccionarà, de totes les Àrees de la 
Diputació i ens del seu sector públic sotmesos a control, el conveni de 
col·laboració de més import. Addicionalment, es seleccionarà de manera 
aleatòria la resta de convenis per cadascuna d’elles, amb el benentès de que 
es podran seleccionar convenis per criteri d’oportunitat en base al judici 
professional.  
 
Aquest criteri de selecció suposa analitzar una major diversitat d’aquests 
negocis jurídics amb la conseqüent obtenció de resultats més transversals. 
 

II.  OBJECTIU  I  ABAST  DEL  TREBALL 
 

2.1. Objectiu del treball 
 
El PACF 2018 ha recollit en el seu punt III.5.4. el control dels convenis de 
col·laboració, dins de les actuacions de control a realitzar. 
 
Aquest informe abastarà un control específic sobre determinats convenis de 
col·laboració atès que, a l’igual que les subvencions i els ajuts econòmics a ens 
públics, es tracta de despeses imputades pressupostàriament als capítols 4 i 7.  
 
L’especificitat d’aquest control també està emparat en les bases d’execució del 
pressupost que possibiliten que el PACF 2018 prevegi altres controls 
específics, un dels quals és l’anàlisi de l’activitat convenial de la Corporació 
 

2.2. Abast del treball 
 
L’obtenció de la mostra prové d’un anàlisi previ de la població, classificant en 
una taula tots els expedients relatius a convenis tramitats a totes les Àrees de 
la Diputació escollint les de més import tal i com s’especificava al PACF  2018. 
Addicionalment s’han afegit de manera aleatòria la resta de convenis per a 
completar un nombre representatiu de la població tant a nivell de número com 
d’import, pretenent  analitzar una major diversitat de negocis jurídics amb 
l’obtenció de resultats més transversals. 
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Les operacions seleccionades s’han obtingut mitjançant  l’ordenació per import 
de tots els expedients tramitats durant l’exercici 2017 per part de la Corporació, 
escollint aquell de més import de cada Àrea i un segon conveni de manera 
aleatòria. 
 
Tenint en compte el calendari d’actuacions i els recursos personals disponibles, 
en el cas de la Diputació de Barcelona, s’han seleccionat  els 10 convenis de 
major import,  que han generat pagaments durant l’any 2018, independentment 
de l’any de la seva aprovació. Finalment s’ha afegit 1 conveni més per al seu 
anàlisi, degut a que va sortir en la mostra de subvencions d’entitats públiques, 
quan es tractava d’un conveni. Amb la inclusió d’aquest nou expedient els 
convenis que conformen la mostra ascendeixen  a 11. 
 
  A continuació es descriuen les operacions finalment seleccionades : 
 
 

Expedient Operació 
 

Import (€) Destinatari Objecte 

2016/0003698 

 
1703002754 
1703002755 

 

 
270.000 € 
123.000 € 

Consorci de Turisme de 
Barcelona 

Ajuntament de 
Barcelona 

Conveni per l’anualitat 2017 del 
conveni de col·laboració de 12 de 

setembre de 2016 “Destinació 
Barcelona 2017” 

2017/0010634 1703004921 

 
 

1.000.000 € Circuits de Catalunya SL 
Conveni  Col·laboració Circuits de 

Catalunya 

2016/0006068 1703001066 

 
 
11.250.000 € 

 

Departament de 
Governació, 

Administracions 
Públiques i Habitatge de 

la Generalitat de 
Catalunya 

Aportació per  a l’any 2017 de la 
Diputació de Barcelona al Pla Únic 

d’obres i Serveis de Cooperació Local, 
en compliment de l’acord de la Junta 
de Govern número 326/16 de 14 de 

juliol de 2016. 

2017/0004389 1703002434 

 
 

90.797 € 
Il·lustre Col·legi de 

l’Advocacia de 
Barcelona 

Assessorament i orientació jurídica en 
matèria de clàusules abusives en 
temes hipotecaris dins dels servei 

públics de consum. 

2017/0010779 
 

1703005424 
 

 
 

57.169 € 

Fundació Jaume Bofill 
Federació de Moviments 

de Renovació 
Pedagògica de 

Catalunya 

Desenvolupament del projecte 
Educació a Temps Complet. 

2016/0011224 1703004179 

 
 

336.745,15 € Fundació Jaume Bofill 

Desplegament de les xarxes 
d’aprenentatge entre centres 

educatius sobre una base local i/o 
territorial del Programa Escola Nova 
21- Xarxes Locals Escola Nova 21- 

 
2017/0001328 

 
1703000378 

 
 

300.000 € 
Consell Comarcal del 
Baix Llobregat- Servei 
de control de mosquits 

Foment de la prevenció i control de 
mosquit culídicids, altres plagues i la 

vigilància de l’arbovirosi en els 
municipis de la província de Barcelona 

2014/0002739 1703005784 

 
 

490.000 € 
Institut de Recerca i 

Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA) 

Serveis de manteniment i seguretat 
dels espais d’ús públic de la finca 
Torre Marimón, anys 2016 i 2017. 
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Expedient Operació 
 

Import (€) Destinatari Objecte 

2014/0005856 1703000811 

 
 
1.925.335,59€ 

Departament de Territori 
i Sostenibilitat 
(Generalitat de 

Catalunya) 

Execució de les obres variant de 
Calldetenes. 

2017/0001995 1703002330 

 
10.000.000 € 
812.404,25 € 

Consell Comarcal Alt 
Penedès 

Aportació pla d’operacions de 
tresoreria per al Consell Comarcal Alt 

Penedès. 

2016/0006996 1703002781 

 
 

123.129,43 € 
Consorci de Turisme del 

Baix Llobregat 

Programa  formalitzat el 22 de 
desembre de 2016 entre la Diputació 
de Barcelona i el Consorci de Turisme 

Baix Llobregat 

 
 
Pel que fa a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, s’ha 
analitzat l’expedient següent: 
 

Expedient Operació 
 

Import (€) Destinatari Objecte 

2014/0005856 1703000811 

 
 
1.925.335,59€ 

Departament de Territori i 
Sostenibilitat (Generalitat 

de Catalunya) 

Execució de les obres variant de 
Calldetenes. 

 
 

2.3. Òrgan encarregat de realitzar el control 
 
La fiscalització plena posterior s’efectua per la Intervenció General de 
conformitat amb el que disposa l’article 219 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals; el Títol III de la LGS; el Títol VI de la Llei General 
Pressupostària, i resta de normativa concordant. 
 
La Intervenció General, d’acord amb el PACF-2018, ha encarregat al Servei de 
Control Financer, que executi els requeriments d’informació que siguin 
necessaris per tal de dur a terme el corresponent control posterior. 
 

2.4. Limitacions a l’abast 
 
La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, ha facilitat a 
aquesta Intervenció l’accés a la documentació acreditativa i justificació de les 
operacions fiscalitzades, prestant la seva col·laboració en les actuacions de 
control. 
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Durant les actuacions de control, no s’ha posat de manifest cap limitació a 
l’abast del treball. 
 

2.5. Estructura de l’informe i treballs efectuats 
 
 
El treball a efectuar no consisteix en una revisió complerta de totes les 
actuacions administratives que conformen l’expedient, sinó que es concentra 
en tot allò vinculat a l’anàlisi de l’adequació de la figura jurídica del conveni de 
col·laboració i de la justificació del pagament de les aportacions compromeses. 
Concretament, s’han efectuat les següents comprovacions: 

 
 
1. Verificar l’ús adequat del conveni de col·laboració i descartar que 

aquest instrument sigui utilitzat erròniament per regular una 
subvenció.  
 
Comprovació que la figura jurídica del conveni de col·laboració és 
l’instrument adequat per articular la relació entre les parts que els 
subscriuen, en detriment d’altres possibles figures jurídiques com poden 
ser el contracte, la subvenció o l’encàrrec de gestió. 
 
Així mateix, es comprova que l’acord de col·laboració ha estat aprovat 
en la forma i per l’òrgan adequats. 
 
Per dur a terme aquesta comprovació s’han analitzat els aspectes 
relatius a que: 
 

 L’objecte del conveni està inclòs dins de les competències de les 
parts signants. 
 

 Consta l’existència de convergència d’interessos en el projecte a 
desenvolupar. 

 
 L’objecte del conveni no està comprès en els previstos al Text 

Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 

 La resolució ha estat aprovada per l’òrgan competent. 
 

 El conveni o la seva pròrroga s’ha aprovat abans de la seva 
entrada en vigor. 

 
 Consten obligacions per la Diputació relatives al desenvolupament 

material del projecte, a més del finançament. 
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 El conveni indica la forma d’acreditació dels fons econòmics a la 
consecució dels objectius de la col·laboració. 

 
 S’indica el termini màxim de presentació de l’acreditació dels fons 

econòmics. 
 

 Consta la forma de pagament. 
 

 Si s’estableixen pagaments avançats, s’ha justificat suficientment 
a l’expedient la seva necessitat. 

 
 

2. Comprovar el correcte compliment de les obligacions derivades del 
conveni i la revisió del contingut de la justificació presentada. 

 
Verificació de què la justificació de les aportacions compromeses s’han 
presentat dins dels terminis fixats en la minuta del conveni o en la 
resolució d’aprovació; o si és el cas, dins del termini de vigència de la 
seva pròrroga. 
 
Comprovació de que la documentació justificativa presentada s’ajusta a 
les obligacions establertes en el conveni o a la resolució d’aprovació, bé 
sigui mitjançant un informe emès per l’òrgan de seguiment i/o direcció, 
quan aquest s’hagi constituït, o bé amb un informe tècnic d’una de les 
parts, on consti la conformitat de les altres parts, o bé mitjançant la 
presentació d’un compte justificatiu; sens perjudici, de la comprovació 
d’altres previsions de caràcter econòmic que s’hagin establert al conveni.  

 
 

3. Altres comprovacions: 
 
S’efectuen altres comprovacions com pot ser la formalització del conveni 
mitjançat la seva signatura, la vigència del conveni, possibles pròrrogues 
o addendes, existència de comissió de seguiment, etc. 

 

2.6. Procediment de control 
 
Respecte a les operacions comptables objecte d’aquest informe, sorgides a la 
mostra, el procediment que s’ha seguit per a la seva fiscalització ha estat, en 
primer lloc, obtenir informació permanent de les dades dels arxius de 
l’expedient obrant en el SIGC i VNIS. En segon lloc, i als efectes de comprovar 
el contingut de tota la documentació justificativa del pagament en qüestió, es 
procedeix a examinar tota la documentació annexada al reconeixement 
d’obligació, i en el seu defecte, es completa amb la documentació sol·licitada al 
centre gestor.  
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A partir d’aquesta documentació, i d’acord amb les previsions de les bases 
d’execució del pressupost, es confecciona una proposta d’informe on es 
relacionen els treballs de comprovació efectuats, referents als aspectes recollits 
en el punt 2.5 citat anteriorment, així com uns apartats relatius a “conclusions” 
en els quals es recullen les principals incidències detectades en les actuacions 
de control. 
 

2.7. Normativa aplicable 
 
La normativa aplicable és la següent : 
 

 Llei 7/1985, del 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 

 Decret Legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya 

 
 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
 

 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis del ens locals 
 

 Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.  
 

 Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol 
primer del Títol VI del TRLRHL. 
 

 Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, modificada per 
l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març. 

 
 Bases d’execució del Pressupost. 

 
 Refosa, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 

dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple. 
 

 Instruccions sobre procediments de control de la Diputació de 
Barcelona. 
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III. RESULTATS DE LA FISCALITZACIÓ 
 
S’han comprovat els següents extrems, amb el resultat que s’indica: 
 
Expedient  2014/0005856 

Objecte 

Conveni de col·laboració amb el Departament de Territori i 
sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya sobre l’execució  de 
les obres de la Variant de Calldetenes (Carretera N141 del pk 1,500 
al 3,000) 

Import del conveni 1.925.335,59€ 

Tipus d’expedient Conveni de col·laboració 

Centre gestor Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 

 
 
En data 26 de maig de 2006 es va formalitzar un primer conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i   llavors  el Departament de 
política territorial i obres públiques de la Generalitat de Catalunya, per al 
d’implementar el procés de traspàs de la  Generalitat de les carreteres de la 
xarxa comarcal gestionades per la Diputació  i definir les de la xarxa local, que 
havia de passar a gestionar la Diputació  per delegació de la Generalitat. 
Aquest conveni i l’acceptació de la delegació van ser aprovats pel ple de la 
Diputació de Barcelona en data 25 de maig de 2006 i per acord de Govern de 
la Generalitat de data  25 de juliol de 2006. 
  
Amb data de 3 de novembre de 2010 es va formalitzar el conveni entre la 
Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per a la transferència de 
titularitat de determinades carreteres de la xarxa local de finançament. 
d’actuacions amb una vigència de 15 anys. Aquest conveni va ser aprovat per 
Acord del Govern de la Generalitat de 14 de setembre de 2010 i per acord del 
Ple de la Diputació de Barcelona en data 28 d’octubre de 2010. 
 
La clàusula tercera del conveni esmentat, estableix que, la comissió de 
seguiment formada per representants de les dues administracions a proposta 
de la Diputació de Barcelona, formularà un pla anual d’actuació de millora 
general de les carreteres  locals titularitats de la Diputació de Barcelona a 
finançar conjuntament. Aquest pla establirà a banda de les obligacions 
concretes per cada anualitat, les obligacions de cadascuna de les 
administracions signatàries del conveni respecte a cascuna de les actuacions 
definides en el Pla. 
 
El conveni de 3 de novembre de 2010 va materialitzar el fet de procedir a la 
transferència de la titularitat de les carreteres de la xarxa local a favor de la 
Diputació de Barcelona entre les que s’hi incloïa la carretera N-141 de 
Calldetenes. 
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Dins del marc de l’abast del conveni de 29 de maig de 2006 i en compliment 
dels plans d’actuació que s’hi van preveure, el maig de 2008  la Generalitat de 
Catalunya va aprovar definitivament l’estudi informatiu corresponent a la 
Variant de Calldetenes i el maig del 2010 va aprovar el corresponent projecte 
constructiu. 
 
Per acord de 19 de juliol  de 2012 la Comissió de seguiment del conveni de 29 
de maig de 2006 va decidir traspassar les actuacions que no es van poder 
executar (entre elles la variant de Calldetenes) al Pla d’actuació de millora 
general de les carreteres locals que s’havia d’elaborar anul·lament en el marc 
del conveni de 3 de novembre de 2010. 
 
Per acord de Junta de Govern adoptat per la Diputació de Barcelona en sessió 
celebrada en data 24 de juliol de 2014 es va aprovar un conveni 
interadministratiu de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el 
Departament de Territori i sostenibilitat en el quan es va formalitzar per 
ambdues parts el mateix 24 de juliol de 2014, per tal de dur a terme l’execució, 
per part de la Generalitat de Catalunya, de les obres de la Variant de 
Calldetenes, incloent el seu finançament així com les competències respectives 
en odre a la conservació i manteniment de les obres una vegada executades. 
 
Entre altres l’esmentat conveni citat obliga a la Diputació a finançar les obres 
objecte del mateix així com el preu just dels terrenys a ocupar i o expropiar per 
la Generalitat necessaris per a l’execució de les obres. S’estableix també que 
en el cas de possibles desviacions dels imports previstos els criteris pel seu 
finançament es determinaran per les parts mitjançant l’aprovació d’una 
addenda al conveni 
 
De conformitat amb la comissió es va elaborar, la minuta d’un conveni de 
col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona amb 
l’objecte de regular les obligacions que assumeixen cadascuna de les parts en 
ordre a les actuacions necessàries en relació a l’execució d’aquestes obres, en 
desenvolupament del previst al pla 2014, així com les seves competències  
respectives en ordre a la conservació i manteniment de les obres una vegada 
executades. 
 
D’acord amb les clàusules del conveni la Diputació es comprometia a finançar  
l’execució de les obres esmentades, efectuades a favor de l’empresa 
adjudicatària Pasquina, SA i finançar així mateix el preu just dels terrenys a 
ocupar o expropiar per la Generalitat per a l’execució de les obres. 
 
En data 8 de setembre de 2011 fins a 16 de setembre de 2014 es van 
suspendre les obres signant l’acta de comprovació de replanteig el 27 d’octubre 
de 2014 . Un cop iniciades les obres es va veure la necessitat de redactar un 
projecte complementari de les mateixes i per tant la signatura d’una addenda al 
conveni retenint la despesa corresponent a aquest projecte complementari. 
Aquests serien els antecedents del conveni analitzat. 
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1. Verificació de l’ús adequat  del conveni de col·laboració i descartar que 
aquest instrument sigui utilitzat erròniament per regular una subvenció. 
 
 
Tenint en compte tot l’exposat podem concloure que la figura jurídica del 
conveni de col·laboració s’ha utilitzat de forma adequada i d’acord amb la 
normativa que li és d’aplicació, ja que l’objecte del conveni està inclòs dins de 
les parts signants, així com consta convergència d’interessos en el projecte 
conjunt. 
 
 
2. Comprovar el correcte compliment de les obligacions derivades del 
conveni i la revisió del contingut de la justificació presentada. 
 
Es constata que s’incompleix amb l’establert a l’article 6 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, d’aplicació al present conveni, en tant que no 
s’especifica el termini de vigència amb una data concreta sinó amb un fet, la 
finalització de les obres i l’exhauriment del termini de garantia.  
 
De la documentació facilitada pel centre gestor i de la consultada a l’aplicació 
SAP, és desprèn que no es disposa d’informació suficient per a concloure que 
la despesa ha estat justificada en la seva totalitat. 
 

IV. AL·LEGACIONS 
 
El resultat de la fiscalització posterior va ser materialitzada en el corresponent 
informe provisional, el qual es va donar trasllat a la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, en data 30 d’octubre de 2018, tot donant 
un termini de 10 dies hàbils per presentar les al·legacions o observacions que 
es consideressin oportunes. 
 
Finalitzat el citat termini s’entén la voluntat de no presentar un escrit 
d’al·legacions per part de la Gerència. 
 
Per tot això les conclusions provisionals emeses en la proposta d’informe de 
control posterior  s’han d’entendre definitives. 
 

V. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 
 
Un cop analitzada tota la documentació obrant a l’expedient, podem concloure 
que la seva tramitació, podem citar les següents observacions: 
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- Es constata que s’incompleix amb l’establert a l’article 6 de la Llei 

30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, d’aplicació al present 
conveni, en tant que no s’especifica el termini de vigència amb una data 
concreta sinó amb un fet, la finalització de les obres i l’exhauriment del 
termini de garantia. 

 
- De la documentació facilitada pel centre gestor i de la consultada a 

l’aplicació SAP, és desprèn que no es disposa d’informació suficient per 
a concloure que la despesa ha estat justificada en la seva totalitat. 
 

 Caldria vetllar per realitzar el seguiment de l’execució del 
conveni aprovat, així com deixar constància a l’expedient 
de tota la documentació acreditativa del compliment dels 
pactes aprovats. 

 
 Mireia 

González 

Miret      

Tècnica 

Assessora
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per Mireia 

González Miret      

Tècnica Assessora 
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PROPOSTA D’INFORME  DE  CONTROL  
DE L’ACTIVITAT CONVENIAL 

 
 
Informe de control de l’activitat convenial 
Gerència de Serveis de Turisme 

I. INTRODUCCIÓ 
 
El títol IV del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), regula les funcions de 
control i fiscalització que s’han de realitzar a l’Administració local.  L’article 220 
estableix l’àmbit d’aplicació i la finalitat del control financer, amb el següent 
contingut: 
 
«1. El control financer tindrà per objecte comprovar el funcionament en 
l'aspecte economicofinancer dels serveis de les entitats locals, dels seus 
organismes autònoms i de les societats mercantils que en depenen. 
 
2. Aquest control tindrà per objecte informar sobre l'adequada presentació de la 
informació financera, del compliment de les normes i directrius que siguin 
d'aplicació i del grau d'eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius 
previstos. 
 
3. El control financer es realitzarà per procediments d'auditoria d'acord amb les 
normes d'auditoria del sector públic. 
 
4. Com a resultat del control efectuat haurà d'emetre’s informe escrit en el qual 
es faci constar totes les observacions i conclusions que es dedueixin de 
l'examen practicat. Els informes, conjuntament amb les al·legacions efectuades 
per l'òrgan auditat, seran enviats al Ple per al seu examen." 
 
En compliment d’aquesta normativa, el control de la gestió econòmica de la 
corporació s’efectuarà d’acord amb l’establert a les Instruccions sobre 
procediments de control de la Diputació de Barcelona i el Pla Anual de Control 
Financer  per al 2018, en endavant, PACF 2018, aprovat per la Intervenció 
General el 22 de març de 2018.  
 
El PACF 2018, delimita els objectius, els àmbits, l’abast i la forma de realitzar 
el  control posterior. En aquest sentit, recull la possibilitat de complementar el 
control financer de les subvencions i control d’ajuts econòmics a ens públics 
amb altres controls específics, un dels quals és l’anàlisi de l’activitat convenial 
de la Corporació; previsió que es reafirma el previst en les Instruccions 
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Corporatives aprovades per a la mateixa anualitat, en establir que ”amb 
caràcter anual es podran efectuar, d’acord amb el Pla anual d’actuacions de 
control, altres controls específics sobre pagaments avançats i respecte dels 
convenis de col·laboració”. 
 
Per a l’anàlisi corresponent al 2018, es seleccionarà, de totes les Àrees de la 
Diputació i ens del seu sector públic sotmesos a control, el conveni de 
col·laboració de més import. Addicionalment, es seleccionarà de manera 
aleatòria la resta de convenis per cadascuna d’elles, amb el benentès de que 
es podran seleccionar convenis per criteri d’oportunitat en base al judici 
professional.  
 
Aquest criteri de selecció suposa analitzar una major diversitat d’aquests 
negocis jurídics amb la conseqüent obtenció de resultats més transversals. 
 

II.  OBJECTIU  I  ABAST  DEL  TREBALL 
 

2.1. Objectiu del treball 
 
El PACF 2018 ha recollit en el seu punt III.5.4. el control dels convenis de 
col·laboració, dins de les actuacions de control a realitzar. 
 
Aquest informe abastarà un control específic sobre determinats convenis de 
col·laboració atès que, a l’igual que les subvencions i els ajuts econòmics a ens 
públics, es tracta de despeses imputades pressupostàriament als capítols 4 i 7.  
 
L’especificitat d’aquest control també està emparat en les bases d’execució del 
pressupost, que possibiliten que el PACF 2018 prevegi altres controls 
específics, un dels quals és l’anàlisi de l’activitat convenial de la Corporació.  
 

2.2. Abast del treball 
 
L’obtenció de la mostra prové d’un anàlisi previ de la població, classificant en 
una taula tots els expedients relatius a convenis tramitats a totes les Àrees de 
la Diputació escollint els de més import tal i com s’especificava al PACF  2018. 
Addicionalment s’han afegit de manera aleatòria la resta de convenis per a 
completar un nombre representatiu de la població tant a nivell de número com 
d’import, pretenent analitzar una major diversitat de negocis jurídics amb 
l’obtenció de resultats més transversals. 
 
Les operacions seleccionades s’han obtingut mitjançant l’ordenació per import 
de tots els expedients tramitats durant l’exercici 2017 per part de la Corporació, 
escollint aquell de més import de cada Àrea i un segon conveni de manera 
aleatòria. 
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Tenint en compte el calendari d’actuacions i els recursos personals disponibles, 
en el cas de la Diputació de Barcelona, s’han seleccionat els 10 convenis de 
major import, que han generat pagaments durant l’any 2018, independentment 
de l’any de la seva aprovació. Finalment s’ha afegit 1 conveni més per al seu 
anàlisi, degut a que va sortir en la mostra de subvencions d’entitats públiques, 
quan es tractava d’un conveni. Amb la inclusió d’aquest nou expedient els 
convenis que conformen la mostra ascendeixen  a 11. 
 
A continuació es descriuen les operacions finalment seleccionades : 
 

Expedient Operació 
 

Import (€) Destinatari Objecte 

2016/0003698 

 
1703002754 
1703002755 

 

 
270.000 € 
123.000 € 

Consorci de Turisme de 
Barcelona 

Ajuntament de 
Barcelona 

Conveni per l’anualitat 2017 del 
conveni de col·laboració de 12 de 

setembre de 2016 “Destinació 
Barcelona 2017” 

2017/0010634 1703004921 

 
 

1.000.000 € Circuits de Catalunya SL 
Conveni  Col·laboració Circuits de 

Catalunya 

2016/0006068 1703001066 

 
 
11.250.000 € 

 

Departament de 
Governació, 

Administracions 
Públiques i Habitatge de 

la Generalitat de 
Catalunya 

Aportació per  a l’any 2017 de la 
Diputació de Barcelona al Pla Únic 

d’obres i Serveis de Cooperació Local, 
en compliment de l’acord de la Junta 
de Govern número 326/16 de 14 de 

juliol de 2016. 

2017/0004389 1703002434 

 
 

90.797 € 
Il·lustre Col·legi de 

l’Advocacia de 
Barcelona 

Assessorament i orientació jurídica en 
matèria de clàusules abusives en 
temes hipotecaris dins dels servei 

públics de consum. 

2017/0010779 
 

1703005424 
 

 
 

57.169 € 

Fundació Jaume Bofill 
Federació de Moviments 

de Renovació 
Pedagògica de 

Catalunya 

Desenvolupament del projecte 
Educació a Temps Complet. 

2016/0011224 1703004179 

 
 

336.745,15 € Fundació Jaume Bofill 

Desplegament de les xarxes 
d’aprenentatge entre centres 

educatius sobre una base local i/o 
territorial del Programa Escola Nova 
21- Xarxes Locals Escola Nova 21- 

 
2017/0001328 

 
1703000378 

 
 

300.000 € 
Consell Comarcal del 
Baix Llobregat- Servei 
de control de mosquits 

Foment de la prevenció i control de 
mosquit culídicids, altres plagues i la 

vigilància de l’arbovirosi en els 
municipis de la província de Barcelona 

2014/0002739 1703005784 

 
 

490.000 € 
Institut de Recerca i 

Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA) 

Serveis de manteniment i seguretat 
dels espais d’ús públic de la finca 
Torre Marimón, anys 2016 i 2017. 

2014/0005856 1703000811 

 
 
1.925.335,59€ 

Departament de Territori 
i Sostenibilitat 
(Generalitat de 

Catalunya) 

Execució de les obres variant de 
Calldetenes. 

2017/0001995 1703002330 

 
10.000.000 € 
812.404,25 € 

Consell Comarcal Alt 
Penedès 

Aportació pla d’operacions de 
tresoreria per al Consell Comarcal Alt 

Penedès. 
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Expedient Operació 
 

Import (€) Destinatari Objecte 

2016/0006996 1703002781 

 
 

123.129,43 € 
Consorci de Turisme del 

Baix Llobregat 

Programa  formalitzat el 22 de 
desembre de 2016 entre la Diputació 
de Barcelona i el Consorci de Turisme 

Baix Llobregat 

 
 
Pel que fa a la Gerència de Serveis de Turisme han estat analitzat els convenis 
següents: 
 

Expedient Operació 
 

Import (€) Destinatari Objecte 

2016/0003698 

 
1703002754 
1703002755 

 

 
270.000 € 
123.000 € 

Consorci de Turisme 
de Barcelona 

Ajuntament de 
Barcelona 

Conveni per l’anualitat 2017 del 
conveni de col·laboració de 12 de 

setembre de 2016 “Destinació 
Barcelona 2017” 

 
 

Expedient Operació 
 

Import (€) Destinatari Objecte 

2016/0006996 1703002781 

 
 

123.129,43 € 
Consorci de Turisme 

del Baix Llobregat 

Programa  formalitzat el 22 de 
desembre de 2016 entre la Diputació 
de Barcelona i el Consorci de Turisme 

Baix Llobregat 

 

2.3. Òrgan encarregat de realitzar el control 
 
La fiscalització plena posterior s’efectua per la Intervenció General de 
conformitat amb el que disposa l’article 219 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals; el Títol III de la LGS; el Títol VI de la Llei General 
Pressupostària, i resta de normativa concordant. 
 
La Intervenció General, d’acord amb el PACF-2018, ha encarregat al Servei de 
Control Financer, que executi els requeriments d’informació que siguin 
necessaris per tal de dur a terme el corresponent control posterior. 
 

2.4. Limitacions a l’abast 
 
La Gerència de Serveis de Turisme, ha facilitat a aquesta Intervenció l’accés a 
la documentació acreditativa i justificació de les operacions fiscalitzades, 
prestant la seva col·laboració en les actuacions de control. 
Durant les actuacions de control, no s’ha posat de manifest cap limitació a 
l’abast del treball. 
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2.5. Estructura de l’informe i treballs efectuats 
 
El treball a efectuar no consisteix en una revisió complerta de totes les 
actuacions administratives que conformen l’expedient, sinó que es concentra 
en tot allò vinculat a l’anàlisi de l’adequació de la figura jurídica del conveni de 
col·laboració i de la justificació del pagament de les aportacions compromeses. 
Concretament, s’han efectuat les següents comprovacions: 

 
1. Verificar l’ús adequat del conveni de col·laboració i descartar que 

aquest instrument sigui utilitzat erròniament per regular una 
subvenció.  

 
Comprovació que la figura jurídica del conveni de col·laboració és 
l’instrument adequat per articular la relació entre les parts que els 
subscriuen, en detriment d’altres possibles figures jurídiques com poden 
ser el contracte, la subvenció o l’encàrrec de gestió. 
 
Així mateix, es comprova que l’acord de col·laboració ha estat aprovat 
en la forma i per l’òrgan adequats. 
 
Per dur a terme aquesta comprovació s’han analitzat els aspectes 
relatius a que: 
 

 L’objecte del conveni està inclòs dins de les competències de les 
parts signants. 
 

 Consta l’existència de convergència d’interessos en el projecte a 
desenvolupar. 

 
 L’objecte del conveni no està comprès en els previstos al Text 

Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 

 La resolució ha estat aprovada per l’òrgan competent. 
 

 El conveni o la seva pròrroga s’ha aprovat abans de la seva 
entrada en vigor. 

 
 El conveni conté tots els aspectes recollits a l’article 110 de la Llei 

26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya que li són d’aplicació si 
escau. 

 
 Consten obligacions per la Diputació relatives al desenvolupament 

material del projecte, a més del finançament. 
 

 El conveni indica la forma d’acreditació dels fons econòmics a la 
consecució dels objectius de la col·laboració. 
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 S’indica el termini màxim de presentació de l’acreditació dels fons 

econòmics. 
 

 Consta la forma de pagament. 
 

 Si s’estableixen pagaments avançats, s’ha justificat suficientment 
a l’expedient la seva necessitat. 

 
 Les comprovacions incloses al capítol VI, del Títol Preliminar de la 

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del Sector Públic, 
relativa als convenis, llei que va entrar en vigor el dia 2 d’octubre 
de 2016 si escau. 
 
 

2. Comprovar que la justificació recollida en el conveni s’ha presentat 
dins del termini establert:  

 
Verificació de què la justificació de les aportacions compromeses s’han 
presentat dins dels terminis fixats en la minuta del conveni o en la 
resolució d’aprovació; o si és el cas, dins del termini de vigència de la 
seva pròrroga. 

 
 

3. Revisió del contingut de la justificació presentada: 
 
Comprovació de que la documentació justificativa presentada s’ajusta a 
les obligacions establertes en el conveni o a la resolució d’aprovació, bé 
sigui mitjançant un informe emès per l’òrgan de seguiment i/o direcció, 
quan aquest s’hagi constituït, o bé amb un informe tècnic d’una de les 
parts, on consti la conformitat de les altres parts, o bé mitjançant la 
presentació d’un compte justificatiu; sens perjudici, de la comprovació 
d’altres previsions de caràcter econòmic que s’hagin establert al conveni.  

 
 

4. Altres comprovacions: 
 
S’efectuen altres comprovacions com pot ser la formalització del conveni 
mitjançat la seva signatura, la vigència del conveni, possibles pròrrogues 
o addendes, existència de comissió de seguiment, etc. 
 
 

2.6. Procediment de control 
 
Respecte a les operacions comptables objecte d’aquest informe, sorgides a la 
mostra, el procediment que s’ha seguit per a la seva fiscalització ha estat, en 
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primer lloc, obtenir informació permanent de les dades dels arxius de 
l’expedient obrant en el SIGC i VNIS. En segon lloc, i als efectes de comprovar 
el contingut de tota la documentació justificativa del pagament en qüestió, es 
procedeix a examinar tota la documentació annexada al reconeixement 
d’obligació, i en el seu defecte, es completa amb la documentació sol·licitada al 
centre gestor.  
 
A partir d’aquesta documentació, i d’acord amb les previsions de les bases 
d’execució del pressupost, es confecciona una proposta d’informe on es 
relacionen els treballs de comprovació efectuats, referents als aspectes recollits 
en el punt 2.5 citat anteriorment, així com uns apartats relatius a “conclusions” 
en els quals es recullen les principals incidències detectades en les actuacions 
de control. 
 

2.7. Normativa aplicable 
 
La normativa aplicable és la següent : 
 

 Llei 7/1985, del 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 

 Decret Legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya 

 
 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
 

 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis del ens locals 
 

 Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.  
 

 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del Sector Públic, relativa 
als convenis, llei que va entrar en vigor el dia 2 d’octubre de 2016. 

 
 Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol 

primer del Títol VI del TRLRHL. 
 

 Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, modificada per 
l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març. 
 

 Bases d’execució del Pressupost. 
 

 Refosa, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple. 
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 Instruccions sobre procediments de control de la Diputació de 

Barcelona. 
 

III. RESULTATS DE LA FISCALITZACIÓ 
 
S’han comprovat els següents extrems, amb el resultat que s’indica: 
 
 
Expedient  2016/0003698  

Objecte 
Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona a través 
de la Gerència de Serveis de Turisme de Barcelona i l’Ajuntament 
de Barcelona “Destinació turística “ 2017 

Import del conveni 
270.000 € 
123.000€ 

Tipus d’expedient Conveni de col·laboració 

Centre gestor Gerència de Serveis de Turisme 

 
Segons el  conveni signat en data 20 d’abril de 2015 es va posar en marxa el 
programa “Barcelona és molt més” creat per Turisme de Barcelona i gestionat 
per la Diputació de Barcelona, essent una concreció molt important per a la 
promoció de la Destinació de Barcelona de manera conjunta. 
 
La vigència d’aquest conveni va ser renovada durant l’any 2016 mitjançant la 
formalització d’un segon conveni en data 12 de setembre de 2016 fins el 31 de 
desembre de 2016. 
 
Atès que es preveu una durada màxima de tres anys s’acorda amb el consorci 
de Turisme de Barcelona, formalitzar una addenda per a l’any 2017. 
 
La destinació Barcelona, ofereix l’oportunitat de repensar la direcció i 
governança d’una destinació que és molt complexa per la seva extensió i 
diversitat d’agents públics i privats, al mateix temps, que és necessària per 
garantir la millora del turisme com a motor de progrés, de generació de riquesa 
i de creació de llocs de treball. Una oportunitat per consolidar-se com una gran 
destinació de turisme responsable sostenible. 
 
 
1. Verificació de l’ús adequat  del conveni de col·laboració i descartar que 
aquest instrument sigui utilitzat erròniament per regular una subvenció. 
   
L’objecte del conveni, consisteix en el procés de col·laboració institucional entre 
l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci de Turisme de Barcelona i la Diputació 
de Barcelona en el sentit d’avançar cap a la configuració estratègica de la 
Destinació Barcelona, entesa en un sentit ampli, tenint la ciutat de Barcelona 



 

Informe de control de l’activitat convenial 
Gerència de Serveis de Turisme 

 
 

10

com a columna vertebral amb el turisme urbà i que troba un excel·lent 
complement amb el seu entorn. 
 
Un cop analitzat el contingut del conveni podem dir que el objecte del mateix 
està inclòs dins les competències de les parts signants, consta la convergència 
d’interessos en el projecte i/o activitats a efectuar així com l’objecte no està 
inclòs en els contractes regulats al Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic.   
 
Per tant, la figura jurídica del conveni de col·laboració s’ha utilitzat de forma 
adequada i d’acord amb la normativa que li és d’aplicació. 
 
 
2. Comprovació que la justificació s’ha presentat dins del termini 
establert: 
 
La documentació justificativa de les activitats efectuades, així com la correcta 
assignació del fons econòmics destinats al compliment dels objectius del 
conveni s’han presentat dins del termini previst en la resolució amb l’excepció 
següent: 
 

- En data 9 de maig de 2018 es va presentar la documentació justificativa 
relativa a l’acció prevista en el conveni amb el  concepte d’estudis i 
estadístiques, per la que la Diputació de Barcelona va aportar  
l’Ajuntament de Barcelona la quantitat de 73.000 euros. La justificació va 
estar presentada fora de termini, no obstant a l’expedient consta un 
informe emès per l’Oficina, en el que s’especifica que s’ha acomplert 
amb la finalitat per la qual es va donar la subvenció no perjudicant al 
tercer i es procedeix al seu pagament. 

 
 
3. Contingut de la justificació:  
 
El conveni analitzat preveu per a l’any 2017 l’aportació de tres accions 
concretes: 
 

- Accions de promoció i comunicació a la Barcelona Convention Bureau, 
gestionades  per l’Oficina de Promoció turística, en les que la Diputació 
transferirà la quantiat de 270.000 euros previament justificada. 

 
- Oficines d’Informació turística i productes ( gestionat per l’Oficina tècnica 

de turisme) pel que existirà una aportació de 50.000 euros. 
 

- En concepte d’estudis i estadístiques la Diputació de Barcelona aportarà 
a l’Ajuntament de Barcelona la quantitat de 73.000 euros. 
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Comprovades les justificacions annexades als reconeixements d’obligacions 
del conveni, es constata, que s’han dut a terme donant compliment dels 
compromisos adoptats. Així mateix han estat aplicats adequadament a la 
consecució dels objectius previstos. 
 
Tanmateix, s’han evidenciat les observacions que es detallen a continuació: 
 

 En data  20 de març de 2018, el Consorci ha presentat la documentació 
justificativa per a la primera i segona de les accions citades en la que 
podem destacar que els imports imputats són correctes encara que no 
són el resultat exacte de l’import pel % imputat ja que el Consorci ha 
posat els percentatges imputats aproximats, sense decimals. No obstant 
existeix informe emès per part de l’Oficina de promoció turística que 
valida el pagament de  l’import total de 270.000 euros. 

 
 En data 9 de maig de 2018 el Consorci, ha presentat la documentació 

justifcativa per la tercera de les accions en la que la factura corresponent 
al número d’ordre 12 és de data 18 de gener de 2018, però correspon a 
la  realització d’enquestes efectuades en el mes de desembre de 2017, 
per import de 1.346,09 euros. Des de l’Oficina s’ha considerat que seria 
correcta degut a que la despesa esta executada dins del període de 
justificació. 

 
4. Altres comprovacions: 
 
S’ha detectat un endarreriment en la tramitació de la pròrroga del conveni 
analitzat ja que els efectes d’aquesta són anteriors a l’aprovació i formalització 
de la  mateixa, donat que la seva aprovació data  29 de juny de 2017 i  els seus 
efectes van des de 1 de gener fins el 31 de desembre de 2017. No obstant  
s’ha tramitat la seva convalidació. 

 
En l’apartat cinquè del conveni es preveu per tal de garantir la necessària 
coordinació institucional, l’establiment d’una comissió de seguiment, formada 
per tres representants de cada una de les parts, que es reunirà amb una 
periodicitat de dos cops a l’any i sempre que de mutu acord, així s’acordi.  
 
En data 5 de setembre s’incorpora un informe  emès pel Sr. Francesc Vila en el 
que s’especifica que la previsió inicial de la realització de dues reunions a l’any 
es veu del tot superada, en el sentit de que es realitzen reunions periòdiques 
de seguiments a tots els nivells  i entre les entitats. Donat que son reunions i 
trobades de caire tècnic regulars i molt freqüents no es fan actes ni es realitzen 
resums. Si que s’ha desenvolupat un sistema de control mitjançant un 
document Excel.  
 
Es recomana que per a posteriors convenis en els que s’inclogui aquesta 
clàusula es deixi constància a l’expedient dels acords que es prenen a les 
reunions mitjançant una acta individualitzada. 
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Expedient  2016/0006996  

Objecte 

Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el 
Consorci de Turisme del Baix Llobregat per a fer front a les 
obligacions del Contracte Programa signat en 22 de desembre de 
2016. 

Import del conveni 123.129,43 € 

Tipus d’expedient Aportació econòmica derivada de conveni de col·laboració 

Centre gestor Gerència de Serveis de Turisme 

 
En data 8 de juny de 2017 per dictamen de la Junta de Govern es va aprovar 
l’aportació corresponent a l’any 2017, per fer front a les obligacions derivades 
del Contracte Programa signat amb el Consorci de Turisme de Baix Llobregat. 
 
L’any 2012 es va establir un nou model de relació entre la Diputació de 
Barcelona i les entitats de gestió turística comarcals del territori provincial, a 
través de la signatura de convenis de col·laboració, amb l’objectiu de coordinar, 
explicitar i ordenar les accions per aconseguir el màxim d’eficiència en 
l’acompliment del conjunt de finalitats que tenen encomanades per aquest ens.  
 
En data 22 de desembre de 2016, es va signar el contracte Programa entre la 
Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, per establir 
el marc de relacions recíproques per desenvolupar els instruments de gestió 
turística a la comarca del Baix Llobregat, que té una vigència fins el 31 de 
desembre de 2019. Aquest Contracte Programa va ser aprovat per acord de la 
Junta de Govern de la Corporació en sessió de 29 de setembre de 2016 i 
posteriorment rectificat per acord de Junta de Govern de data 22 de desembre 
de 2016. 
 
D’acord amb les condicions establertes en el contracte Programa, caldrà 
determinar anualment en  base a les  propostes que s’adoptin en el sí de la 
Comissió de seguiment del conveni el grau de compliment dels objectius, les 
accions i els compromisos, establint la revisió de les dotacions inicialment 
establertes. 
 
Per aquest any 2017 es parteix de la base  d’una dotació inicial de 1.150.000 € 
que es distribueix entre els ens comarcals que han signat el Contracte 
Programa. Els import distribuïts per factors son: 
 

- Factor de garantia i factor corrector municipal: 750.000 € 
- Factor de gestió: 150.000€ 
- Projecte singular: 250.000 € 

 
D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva 
aplicació són objecte de revisió anual. 
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El Consorci en data 30 de novembre de 2016 va aprovar el Pla d’Accions per a 
l’exercici 2017. 
 
1. Verificació de l’ús adequat  del conveni de col·laboració i descartar que 
aquest instrument sigui utilitzat erròniament per regular una subvenció. 
   
L’objecte de l’expedient analitzat consisteix en la fixació de l’aportació 
corresponent a l’any 2017, en la quantia de 123.129,43 euros, per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 22 de 
desembre de 2016 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del  
Baix Llobregat de vigència fins el 31 de desembre de 2019. 
 
Aquesta aportació,  prové de l’any 2012 en el que es va establir un nou model 
de relació entre la Diputació i les entitats de gestió turística comarcals a través 
de la signatura de convenis de col·laboració amb l’objectiu de reforçar les  
finalitats que tenen encomanades aquest ens. Per això es va pactar realitzar 
una sèrie d’aportacions amb caràcter anual. Concretament l’aportació 
especificada per a l’anualitat 2017 és la que es objecte d’anàlisi. 
 
S’ha revisat el conveni inicial i un cop analitzat el contingut d’aquest podem dir 
que l’objecte del mateix està inclòs dins les competències de les parts signants, 
consta la convergència d’interessos en el projecte i no està inclòs en els 
contractes regulats al Text refós de la Llei de contractes del sector públic.   
 
Per tant, la figura jurídica del conveni de col·laboració va ser utilitzada de forma 
adequada i d’acord amb la normativa reguladora aplicable. 
 
2. Comprovació que la justificació s’ha presentat dins del termini 
establert: 
 
Per tal de poder fer efectiu el pagament de les aportacions pactades el 
Consorci cal que acrediti que està al corrent de les obligacions tributàries i de 
seguretat social, o en el seu cas autoritzar a la Diputació per tal que obtingui de 
forma directa  aquesta acreditació. En aquest cas el Consorci ha presentat un 
escrit a la Diputació en el que s’autoritza a realitzar aquest tipus de consulta. 
 
S’ha comprovat també la relació de despeses, que han esta destinades 
íntegrament a l’actuació. Aquestes despeses han de ser del període comprés 
entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017. 
 
La justificació de les despeses han d’estar presentades en tres períodes 
diferenciats tal i com s’estableix als pactes aprovats. La primera abans del 30 
de juliol de 2017, la segona fase caldria justificar-la com a màxim el 30 de 
setembre de 2017 i la tercera fase  com a màxim en data 31 de desembre de 
2017. 
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Un cop revisades els justificants, podem concloure que en el cas de la 
justificació de la tercera fase existeix un endarreriment en la presentació, ja que 
la documentació  es va presentar en data 8 de gener al Registre de la Gerència 
de Turisme, per tant  hi ha 8 dies d’endarreriment. 
 
3. Contingut de la justificació:  
 
El conveni analitzat preveu per a l’any 2017 l’aportació d’import de 123.129,43 
euros ditribuida en tres pagaments: 
 

- Un primer pagament avançat per un import del 50% de la uma dels 
import corresponents al factor garantia i corrector municipal i projectes 
singulars, que es farà efectiu una vegada fixada i aprovada l’assignació 
anual i sempre que estigui justificat la totalitat dels imports corresponents 
a l’any 2016. Aquesta s’haurà de justicar com a màxim el 30 de juliol de 
2017. 

 
- Un segon pagament avançat per import del 25% de la suma dels imports 

corresponent al factor de garantia, corrector municipal i projectes 
singulars, que es realtizarà quan es justifiqui el pagament anterior i com 
a màxim podrà serl el 30 de setmebre de 2017. 

 
- Un tercer pagament avançat per import del 25% de la suma dels imports 

de factor de garantia i corrector municipal i projecte singular que es farà 
efectiu una vegada es justiqui  el pagament anterior. Aquest pagament 
s’haura de justificar com a màxim el 31 de setembre de 2017. 

 
Comprovades les justificacions annexades als reconeixements d’obligacions 
del conveni, es constata, que s’han dut  a terme donant compliment dels 
compromisos adoptats. Així mateix han estat aplicats adequadament a la 
consecució dels objectius previstos. No obstant podem destacar el següent: 
 

- En el cas de la primera justificació es va requerir al Consorci per part del  
Centre gestor que es presentes una còpia d’una serie de factures en les 
que s’havia detectat un error material alhora de citar unes dates. Un cop 
presentades les correccions es va donar per corregit l’error material i es 
va procedir al corresponent pagament. 

 
- Tant el segon pagament com el tercer, un cop revisada la documentació 

aportada es considera que s’ajusta al requeriments previstos i per tant 
es correcte el seu pagament. 
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IV. AL·LEGACIONS 
 
El resultat de la fiscalització posterior va ser materialitzada en el corresponent 
informe provisional, el qual es va donar trasllat a la Gerència de Serveis de 
Turisme en data 30 d’octubre de 2018, tot donant un termini de 10 dies hàbils 
per presentar les al·legacions o observacions que es consideressin oportunes. 
 
Finalitzat el citat termini s’entén la voluntat de no presentar un escrit 
d’al·legacions per part de la Gerència. 
 
Per  tot això les conclusions provisionals emeses en la proposta d’informe de 
control posterior  s’han d’entendre definitives. 

 

V. CONCLUSIONS  I RECOMANACIONS 
 
Un cop analitzada tota la documentació obrant als expedients, podem 
concloure que la seva tramitació, s’ha efectuat de conformitat a la normativa 
legalment aplicable. No obstant podem citar les següents observacions: 

 
- A l’expedient 2016/0003698 ,existeix un endarreriment en la tramitació 

de la prorroga del conveni ja que els efectes de la mateixa son anteriors 
a la seva formalització. 
 

- A l’expedient 2016/0006996, existeix un petit endarreriment en la 
presentació de la documentació justificativa per poder fer efectiu el tercer 
pagament.  
 

 Caldria vetllar per la planificació de la tramitació del 
expedients amb la suficient antelació per tal de complir 
amb els terminis d’execució dels mateixos i evitar 
endarreriments. 
 

 Mireia 

González 

Miret      

Tècnica 

Assessora

Signat digitalment 

per Mireia 

González Miret      

Tècnica Assessora 

Data: 2018.11.29 

14:25:12 +01'00'
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PROPOSTA D’INFORME  DE  CONTROL  
DE L’ACTIVITAT CONVENIAL 

 
 
Informe de control de l’activitat convenial 
Gerència de Salut Pública i Consum 

 

I. INTRODUCCIÓ 
 
El títol IV del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), regula les funcions de 
control i fiscalització que s’han de realitzar a l’Administració local.  L’article 220 
estableix l’àmbit d’aplicació i la finalitat del control financer, amb el següent 
contingut: 
 
«1. El control financer tindrà per objecte comprovar el funcionament en 
l'aspecte economicofinancer dels serveis de les entitats locals, dels seus 
organismes autònoms i de les societats mercantils que en depenen. 
 
2. Aquest control tindrà per objecte informar sobre l'adequada presentació de la 
informació financera, del compliment de les normes i directrius que siguin 
d'aplicació i del grau d'eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius 
previstos. 
 
3. El control financer es realitzarà per procediments d'auditoria d'acord amb les 
normes d'auditoria del sector públic. 
 
4. Com a resultat del control efectuat haurà d'emetre’s informe escrit en el qual 
es faci constar totes les observacions i conclusions que es dedueixin de 
l'examen practicat. Els informes, conjuntament amb les al·legacions efectuades 
per l'òrgan auditat, seran enviats al Ple per al seu examen." 
 
En compliment d’aquesta normativa, el control de la gestió econòmica de la 
corporació s’efectuarà d’acord amb l’establert a les Instruccions sobre 
procediments de control de la Diputació de Barcelona i el Pla Anual de Control 
Financer  per al 2018, en endavant, PACF 2018, aprovat per la Intervenció 
General el 22 de març de 2018.  
 
El PACF 2018, delimita els objectius, els àmbits, l’abast i la forma de realitzar 
el  control posterior. En aquest sentit, recull la possibilitat de complementar el 
control financer de les subvencions i control d’ajuts econòmics a ens públics 
amb altres controls específics, un dels quals és l’anàlisi de l’activitat convenial 
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de la Corporació; previsió que es reafirma el previst en les Instruccions 
Corporatives aprovades per a la mateixa anualitat, en establir que ”amb 
caràcter anual es podran efectuar, d’acord amb el Pla anual d’actuacions de 
control, altres controls específics sobre pagaments avançats i respecte dels 
convenis de col·laboració”. 
 
Per a l’anàlisi corresponent al 2018, es seleccionarà, de totes les Àrees de la 
Diputació i ens del seu sector públic sotmesos a control, el conveni de 
col·laboració de més import. Addicionalment, es seleccionarà de manera 
aleatòria la resta de convenis per cadascuna d’elles, amb el benentès de que 
es podran seleccionar convenis per criteri d’oportunitat en base al judici 
professional.  
 
Aquest criteri de selecció suposa analitzar una major diversitat d’aquests 
negocis jurídics amb la conseqüent obtenció de resultats més transversals. 
  

II.  OBJECTIU  I  ABAST  DEL  TREBALL 
 

2.1. Objectiu del treball 
 
El PACF 2018 ha recollit en el seu punt III.5.4. el control dels convenis de 
col·laboració, dins de les actuacions de control a realitzar. 
 
Aquest informe abastarà un control específic sobre determinats convenis de 
col·laboració atès que, a l’igual que les subvencions i els ajuts econòmics a ens 
públics, es tracta de despeses imputades pressupostàriament als capítols 4 i 7.  
 
L’especificitat d’aquest control també està emparat en les bases d’execució del 
pressupost que possibiliten que el PACF 2018 prevegi altres controls 
específics, un dels quals és l’anàlisi de l’activitat convenial de la Corporació.  
  

2.2. Abast del treball 
 
L’obtenció de la mostra prové d’un anàlisi previ de la població, classificant en 
una taula tots els expedients relatius a convenis tramitats a totes les Àrees de 
la Diputació, escollint els de més import tal i com s’especificava al PACF  2018. 
Addicionalment s’han afegit de manera aleatòria la resta de convenis per a 
completar un nombre representatiu de la població tant a nivell de número com 
d’import, pretenent  analitzar una major diversitat de negocis jurídics amb 
l’obtenció de resultats més transversals. 
 
Les operacions seleccionades s’han obtingut mitjançant  l’ordenació per import 
de tots els expedients tramitats durant l’exercici 2017 per part de la Corporació, 
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escollint aquell de més import de cada Àrea i un segon conveni de manera 
aleatòria. 
 
Tenint en compte el calendari d’actuacions i els recursos personals disponibles, 
en el cas de la Diputació de Barcelona, s’han seleccionat  els 10 convenis de 
major import,  que han generat pagaments durant l’any 2018, independentment 
de l’any de la seva aprovació. Finalment s’ha afegit 1 conveni més per al seu 
anàlisi, degut a que va sortir en la mostra de subvencions d’entitats públiques, 
quan es tractava d’un conveni. Amb la inclusió d’aquest nou expedient els 
convenis que conformen la mostra ascendeixen  a 11. 
 
 A continuació es descriuen les operacions finalment seleccionades : 
 

Expedient Operació 
 

Import (€) Destinatari Objecte 

2016/0003698 

 
1703002754 
1703002755 

 

 
270.000 € 
123.000 € 

Consorci de Turisme de 
Barcelona 

Ajuntament de 
Barcelona 

Conveni per l’anualitat 2017 del 
conveni de col·laboració de 12 de 

setembre de 2016 “Destinació 
Barcelona 2017” 

2017/0010634 1703004921 

 
 

1.000.000 € Circuits de Catalunya SL 
Conveni  Col·laboració Circuits de 

Catalunya 

2016/0006068 1703001066 

 
 
11.250.000 € 

 

Departament de 
Governació, 

Administracions 
Públiques i Habitatge de 

la Generalitat de 
Catalunya 

Aportació per  a l’any 2017 de la 
Diputació de Barcelona al Pla Únic 

d’obres i Serveis de Cooperació Local, 
en compliment de l’acord de la Junta 
de Govern número 326/16 de 14 de 

juliol de 2016. 

2017/0004389 1703002434 

 
 

90.797 € 
Il·lustre Col·legi de 

l’Advocacia de 
Barcelona 

Assessorament i orientació jurídica en 
matèria de clàusules abusives en 
temes hipotecaris dins dels servei 

públics de consum. 

2017/0010779 
 

1703005424 
 

 
 

57.169 € 

Fundació Jaume Bofill 
Federació de Moviments 

de Renovació 
Pedagògica de 

Catalunya 

Desenvolupament del projecte 
Educació a Temps Complet. 

2016/0011224 1703004179 

 
 

336.745,15 € Fundació Jaume Bofill 

Desplegament de les xarxes 
d’aprenentatge entre centres 

educatius sobre una base local i/o 
territorial del Programa Escola Nova 
21- Xarxes Locals Escola Nova 21- 

 
2017/0001328 

 
1703000378 

 
 

300.000 € 
Consell Comarcal del 
Baix Llobregat- Servei 
de control de mosquits 

Foment de la prevenció i control de 
mosquit culídicids, altres plagues i la 

vigilància de l’arbovirosi en els 
municipis de la província de Barcelona 

2014/0002739 1703005784 

 
 

490.000 € 
Institut de Recerca i 

Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA) 

Serveis de manteniment i seguretat 
dels espais d’ús públic de la finca 
Torre Marimón, anys 2016 i 2017. 

2014/0005856 1703000811 

 
 
1.925.335,59€ 

Departament de Territori 
i Sostenibilitat 
(Generalitat de 

Catalunya) 

Execució de les obres variant de 
Calldetenes. 
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Expedient Operació 
 

Import (€) Destinatari Objecte 

2017/0001995 1703002330 

 
10.000.000 € 
812.404,25 € 

Consell Comarcal Alt 
Penedès 

Aportació pla d’operacions de 
tresoreria per al Consell Comarcal Alt 

Penedès. 

2016/0006996 1703002781 

 
 

123.129,43 € 
Consorci de Turisme del 

Baix Llobregat 

Programa  formalitzat el 22 de 
desembre de 2016 entre la Diputació 
de Barcelona i el Consorci de Turisme 

Baix Llobregat 

 
 
Pel que fa al Servei de Suport a les Polítiques de Consum, s’ha analitzat 
l’expedient següent: 
 

Expedient Operació 
 

Import 
(€) 

Destinatari Objecte 

2017/0004389 1703002434 

 
 

90.797 € 
Il·lustre Col·legi de 

l’Advocacia de 
Barcelona 

Assessorament i orientació jurídica en 
matèria de clàusules abusives en temes 
hipotecaris dins dels servei públics de 
consum. 

 

2.3. Òrgan encarregat de realitzar el control 
 
La fiscalització plena posterior s’efectua per la Intervenció General de 
conformitat amb el que disposa l’article 219 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals; el Títol III de la LGS; el Títol VI de la Llei General 
Pressupostària, i resta de normativa concordant. 
 
La Intervenció General, d’acord amb el PACF-2018, ha encarregat al Servei de 
Control Financer, que executi els requeriments d’informació que siguin 
necessaris per tal de dur a terme el corresponent control posterior. 
 

2.4. Limitacions a l’abast 
 
El Servei de Suport a les Polítiques de Consum ha facilitat a aquesta 
Intervenció l’accés a la documentació acreditativa i justificació de les 
operacions fiscalitzades, prestant la seva col·laboració en les actuacions de 
control. 
 
Durant les actuacions de control, no s’ha posat de manifest cap limitació a 
l’abast del treball. 
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2.5. Estructura de l’informe i treballs efectuats 
 
El treball a efectuar no consisteix en una revisió complerta de totes les 
actuacions administratives que conformen l’expedient, sinó que es concentra 
en tot allò vinculat a l’anàlisi de l’adequació de la figura jurídica del conveni de 
col·laboració i de la justificació del pagament de les aportacions compromeses. 
Concretament, s’han efectuat les següents comprovacions: 

 
1. Verificar l’ús adequat del conveni de col·laboració i descartar que 

aquest instrument sigui utilitzat erròniament per regular una 
subvenció.  
 
Comprovació que la figura jurídica del conveni de col·laboració és 
l’instrument adequat per articular la relació entre les parts que els 
subscriuen, en detriment d’altres possibles figures jurídiques com poden 
ser el contracte, la subvenció o l’encàrrec de gestió. 
 
Així mateix, es comprova que l’acord de col·laboració ha estat aprovat 
en la forma i per l’òrgan adequats. 
 
Per dur a terme aquesta comprovació s’han analitzat els aspectes 
relatius a que: 
 

 L’objecte del conveni està inclòs dins de les competències de les 
parts signants. 
 

 Consta l’existència de convergència d’interessos en el projecte a 
desenvolupar. 

 
 L’objecte del conveni no està comprès en els previstos al Text 

Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 

 La resolució ha estat aprovada per l’òrgan competent. 
 

 El conveni o la seva pròrroga s’ha aprovat abans de la seva 
entrada en vigor. 

 
 El conveni conté tots els aspectes recollits a l’article 110 de la Llei 

26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya que li són d’aplicació, si 
escau. 

 
 Consten obligacions per la Diputació relatives al desenvolupament 

material del projecte, a més del finançament. 
 

 El conveni indica la forma d’acreditació dels fons econòmics a la 
consecució dels objectius de la col·laboració. 
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 S’indica el termini màxim de presentació de l’acreditació dels fons 

econòmics. 
 

 Consta la forma de pagament. 
 

 Si s’estableixen pagaments avançats, s’ha justificat suficientment 
a l’expedient la seva necessitat. 

 
 Les comprovacions incloses al capítol VI, del Títol Preliminar de la 

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del Sector Públic, 
relativa als convenis, llei que va entrar en vigor el dia 2 d’octubre 
de 2016, si escau. 

  
2. Comprovar que la justificació recollida en el conveni s’ha presentat 

dins del termini establert:  
 

Verificació de què la justificació de les aportacions compromeses s’han 
presentat dins dels terminis fixats en la minuta del conveni o en la 
resolució d’aprovació; o si és el cas, dins del termini de vigència de la 
seva pròrroga. 

 
3. Revisió del contingut de la justificació presentada: 

 
Comprovació de que la documentació justificativa presentada s’ajusta a 
les obligacions establertes en el conveni o a la resolució d’aprovació, bé 
sigui mitjançant un informe emès per l’òrgan de seguiment i/o direcció, 
quan aquest s’hagi constituït, o bé amb un informe tècnic d’una de les 
parts, on consti la conformitat de les altres parts, o bé mitjançant la 
presentació d’un compte justificatiu; sens perjudici, de la comprovació 
d’altres previsions de caràcter econòmic que s’hagin establert al conveni.  

 
4. Altres comprovacions: 

 
S’efectuen altres comprovacions com pot ser la formalització del conveni 
mitjançat la seva signatura, la vigència del conveni, possibles pròrrogues 
o addendes, existència de comissió de seguiment, etc. 
 

2.6. Procediment de control 
 
Respecte a les operacions comptables objecte d’aquest informe, sorgides a la 
mostra, el procediment que s’ha seguit per a la seva fiscalització ha estat, en 
primer lloc, obtenir informació permanent de les dades dels arxius de 
l’expedient obrant en el SIGC i VNIS. En segon lloc, i als efectes de comprovar 
el contingut de tota la documentació justificativa del pagament en qüestió, es 
procedeix a examinar tota la documentació annexada al reconeixement 
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d’obligació, i en el seu defecte, es completa amb la documentació sol·licitada al 
centre gestor.  
 
A partir d’aquesta documentació, i d’acord amb les previsions de les bases 
d’execució del pressupost, es confecciona una proposta d’informe on es 
relacionen els treballs de comprovació efectuats, referents als aspectes recollits 
en el punt 2.5 citat anteriorment, així com uns apartats relatius a “conclusions” 
en els quals es recullen les principals incidències detectades en les actuacions 
de control. 
 

2.7. Normativa aplicable 
 
La normativa aplicable és la següent : 
 

 Llei 7/1985, del 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 

 Decret Legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya 

 
 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
 

 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis del ens locals 
 

 Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.  
 

 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del Sector Públic, relativa 
als convenis, llei que va entrar en vigor el dia 2 d’octubre de 2016. 
 

 Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol 
primer del Títol VI del TRLRHL. 
 

 Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, modificada per 
l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març. 

 
 Bases d’execució del Pressupost. 

 
 Refosa, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 

dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple. 
 

 Instruccions sobre procediments de control de la Diputació de 
Barcelona. 
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III. RESULTATS DE LA FISCALITZACIÓ 
 
S’han comprovat els següents extrems, amb el resultat que s’indica: 
 
Expedient  2017/0004389 

Objecte 

Conveni de col·laboració entre el departament de Justícia  de la 
Generalitat de Catalunya la Diputació de Barcelona i el Consell 
d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya per al funcionament 
d’uns punts d’orientació municipals. 

Import del conveni 90.797 € 

Tipus d’expedient Conveni de Col·laboració  

Centre gestor Servei de Suport a les Polítiques de Consum 

 
 
La Diputació te com a voluntat atendre als ens locals en relació a orientar 
jurídicament per dispensar als ciutadans en matèria de clàusules abusives 
incorporades als contractes de préstec hipotecari. 
 
Tal i com consta en la memòria justificativa el Servei de Suport a les Polítiques 
de Consum i la Diputació de Barcelona, estan interessats en col·laborar 
conjuntament per a l’any 2017 en l’assessorament i orientació jurídica en 
matèria de clàusules abusives en termes hipotecaris dins dels serveis públics 
de consum. Per tant es voluntat de la Diputació atendre les consultes que es 
venen produint respecte a les qüestions esmentades que requereixen una 
especial atenció tant, pel que fa el tipus d’assessorament que s’ha de prestar,  
com pel que fa a la prioritat amb el que aquest s’ha de realitzar. Per tot això 
caldrà cooperar amb l’il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona a l’hora de 
crear i posar en marxa un servei d’orientació jurídica especifica per aquesta 
qüestió. 
 
 
1. Verificació de l’ús adequat  del conveni de col·laboració i descartar que 
aquest instrument sigui utilitzat erròniament per regular una subvenció. 
   
L’objecte del conveni, consisteix en l’establiment de les directrius que han de 
regir la col·laboració per a l’assessorament i l’orientació jurídica en matèria de 
clàusules abusives en termes hipotecaris dins dels serveis públics de consum, 
tenint com a principi, proporcionar-los un primer consell orientador no directiu i 
gratuït, relatiu a aspectes jurídics que puguin derivar-se de l’existència de 
clàusules abusives  en especial la clàusula terra, en contractes de préstec 
hipotecari.  La resta de qüestions jurídiques també podran ser ateses, sempre i 
quan siguin col·laterals a la qüestió principal.  
 
Per tant podem dir que l’objecte del conveni de col·laboració analitzat, està 
inclòs dins les competències de les parts signants, ja que consta la 
convergència d’interessos en el projecte i/o activitats a efectuar i el seu objecte 
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no està inclòs en els contractes regulats al Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic.  
 
Per tant, la figura jurídica del conveni de col·laboració s’ha utilitzat de forma 
adequada i d’acord amb la normativa que li és d’aplicació. 
 
 
2. Comprovació que la justificació s’ha presentat dins del termini 
establert: 
 
El conveni estableix, que la vigència del mateix serà des del 24 de maig de 
2017, fins al 31 de desembre de 2017, sens perjudici que els treballs de 
justificació s’estendran fins el 31 de març de 2018. 
 
Un cop revisat l’expedient podem concloure que la documentació justificativa 
de les activitats efectuades així com l’aplicació dels fons econòmics han estat 
destinat al compliment dels objectius del conveni s’han presentat dins del 
termini i d’acord amb les previsions del mateix conveni. 
 
 
3. Contingut de la justificació:  
 
El conveni estableix l’abonament d’un import de 90.797 euros en un únic 
pagament, prèvia aportació de la documentació següent: 
 
S’ha analitzat la justificació presentada d’acord amb l’aprovat en el conveni 
referint-se a: 
 

- Les activitats pactades tenen com a termini màxim  per a ser executades 
el 31 de desembre de 2017. 
 

- S’ha previst la verificació del compliment dels objectius de col·laboració, 
així com l’adequada aplicació dels fons econòmics per  a la seva 
consecució. 

 
Per una banda, la verificació s’ha realitzat mitjançant la validació d’un informe 
emès  i signat  pels representants designats per les parts de la comissió mixta 
de coordinació on s’indica que s’han l’assolit els compromisos previstos, i ha 
estat presentat en data 28 de març de 2018 on es manifesta que s’han  
acomplert amb total satisfacció els compromisos adoptats per les dues parts . 

 
Per altra banda, el Col·legi d’Advocacia ha remes a la Diputació de Barcelona, 
el certificat del nombre d’hores de servei efectivament realitzades durant la 
vigència del conveni, essent presentat en data 28 de març de 2018 i en el que 
s’especifiquen els imports destinats a nòmines de lletrats i el de despeses de 
gestió. 
 



 

Informe de control de l’activitat convenial 
Servei de Suport a les Polítiques de Consum 

 
 

11

Per tot això un cop comprovades totes les justificacions podem concloure que 
s’han dut a terme en compliment dels compromisos adoptats. Així mateix els 
recursos economics assignats en el conveni de col·laboració han estat aplicats 
adequadament a la consecució dels objectius previstos. 
 
 
4. Altres comprovacions: 
 
El conveni analitzat establia un màxim de 2774 hores a distribuir fins el 31 de 
desembre de 2017. Consta a l’expedient que finalment les hores realitzades 
han estat 2.238 amb la corresponent minoració de l’import de la factura. 
 
Una de les obligacions establertes en el conveni era que l’ICAB havia de fer 
constar la participació de la Diputació en tota la documentació impresa i en els 
cartells o mitjans electrònics i audiovisuals. En el moment de la realització de 
les tasques de fiscalització no constava a l’expedient documentació que pogués 
acreditar aquest punt. El servei, ha manifestat que malgrat el conveni  era 
vigent des del mes de maig de 2017, no es va realitzar publicitat fins el mes de 
juliol, aprofitant el ressò mediàtic de l’acte protocol·lari de presentació del 
conveni a càrrec de la Presidenta de la Corporació.  Aquesta dilatació va ser 
motivada per situacions d’agenda dels actors principals. La difusió es va 
realitzar per mitjans corporatius xarxes socials, per tant es dona per validada la 
revisió d’aquest punt. 
 
En l’expedient consta la tramitació de l’addenda del conveni  en el sentit de 
prorrogar el conveni subscrit entre ambdues parts el 2017 per a l’anualitat 2018 
(31 de desembre de 2018), ja que les institucions participants estan 
interessades en seguir col·laborant conjuntament. L’addenda ha estat tramitada 
en temps i amb la forma correcta. 
 

IV. AL·LEGACIONS 
 
El resultat de la fiscalització posterior va ser materialitzada en el corresponent 
informe provisional, el qual es va donar trasllat al Servei de Suport a les 
Polítiques de Consum en data 30 d’octubre de 2018, tot donant un termini de 
10 dies hàbils per presentar les al·legacions o observacions que es 
consideressin oportunes. 
 
Finalitzat el citat termini s’entén la voluntat de no presentar un escrit 
d’al·legacions per part del Servei. 
 
Per  tot això les conclusions provisionals emeses en la proposta d’informe de 
control posterior  s’han d’entendre definitives. 
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V. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 
 
Un cop analitzada tota la documentació obrant a l’expedient, podem concloure 
que la seva tramitació, s’ha efectuat de conformitat a la normativa legalment 
aplicable. 
 
Mireia 

González 

Miret      

Tècnica 

Assessora

Signat digitalment 

per Mireia 

González Miret      

Tècnica Assessora 

Data: 2018.11.29 
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PROPOSTA D’INFORME  DE  CONTROL  
DE L’ACTIVITAT CONVENIAL 

  
 
Informe de control de l’activitat convenial 
Gerència de Salut Pública i Consum 

 

I. INTRODUCCIÓ 
 
El títol IV del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), regula les funcions de 
control i fiscalització que s’han de realitzar a l’Administració local.  L’article 220 
estableix l’àmbit d’aplicació i la finalitat del control financer, amb el següent 
contingut: 
 
«1. El control financer tindrà per objecte comprovar el funcionament en 
l'aspecte economicofinancer dels serveis de les entitats locals, dels seus 
organismes autònoms i de les societats mercantils que en depenen. 
 
2. Aquest control tindrà per objecte informar sobre l'adequada presentació de la 
informació financera, del compliment de les normes i directrius que siguin 
d'aplicació i del grau d'eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius 
previstos. 
 
3. El control financer es realitzarà per procediments d'auditoria d'acord amb les 
normes d'auditoria del sector públic. 
 
4. Com a resultat del control efectuat haurà d'emetre’s informe escrit en el qual 
es faci constar totes les observacions i conclusions que es dedueixin de 
l'examen practicat. Els informes, conjuntament amb les al·legacions efectuades 
per l'òrgan auditat, seran enviats al Ple per al seu examen." 
 
En compliment d’aquesta normativa, el control de la gestió econòmica de la 
corporació s’efectuarà d’acord amb l’establert a les Instruccions sobre 
procediments de control de la Diputació de Barcelona i el Pla Anual de Control 
Financer  per al 2018, en endavant, PACF 2018, aprovat per la Intervenció 
General el 22 de març de 2018.  
 
El PACF 2018, delimita els objectius, els àmbits, l’abast i la forma de realitzar 
el  control posterior. En aquest sentit, recull la possibilitat de complementar el 
control financer de les subvencions i control d’ajuts econòmics a ens públics 
amb altres controls específics, un dels quals és l’anàlisi de l’activitat convenial 
de la Corporació; previsió que es reafirma el previst en les Instruccions  
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Corporatives aprovades per a la mateixa anualitat, en establir que ”amb 
caràcter anual es podran efectuar, d’acord amb el Pla anual d’actuacions de 
control, altres controls específics sobre pagaments avançats i respecte dels 
convenis de col·laboració”. 
 
Per a l’anàlisi corresponent al 2018, es seleccionarà, de totes les Àrees de la 
Diputació i ens del seu sector públic sotmesos a control, el conveni de 
col·laboració de més import. Addicionalment, es seleccionarà de manera 
aleatòria la resta de convenis per cadascuna d’elles, amb el benentès de que 
es podran seleccionar convenis per criteri d’oportunitat en base al judici 
professional.  
 
Aquest criteri de selecció suposa analitzar una major diversitat d’aquests 
negocis jurídics amb la conseqüent obtenció de resultats més transversals. 
 

II.  OBJECTIU  I  ABAST  DEL  TREBALL 
 

2.1. Objectiu del treball 
 
El PACF 2018 ha recollit en el seu punt III.5.4. el control dels convenis de 
col·laboració, dins de les actuacions de control a realitzar. 
 
Aquest informe abastarà un control específic sobre determinats convenis de 
col·laboració atès que, a l’igual que les subvencions i els ajuts econòmics a ens 
públics, es tracta de despeses imputades pressupostàriament als capítols 4 i 7.  
 
L’especificitat d’aquest control també està emparat en les bases d’execució del 
pressupost que possibiliten que el PACF 2018 prevegi altres controls 
específics, un dels quals és l’anàlisi de l’activitat convenial de la Corporació.  
 

2.2. Abast del treball 
 
L’obtenció de la mostra prové d’un anàlisi previ de la població, classificant en 
una taula tots els expedients relatius a convenis tramitats a totes les Àrees de 
la Diputació escollint les de més import tal i com s’especificava al PACF  2018. 
Addicionalment s’han afegit de manera aleatòria la resta de convenis per a 
completar un nombre representatiu de la població tant a nivell de número com 
d’import, pretenent  analitzar una major diversitat de negocis jurídics amb 
l’obtenció de resultats més transversals. 
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Les operacions seleccionades s’han obtingut mitjançant  l’ordenació per import 
de tots els expedients tramitats durant l’exercici 2017 per part de la Corporació, 
escollint aquell de més import de cada Àrea i un segon conveni de manera 
aleatòria. 
 
Tenint en compte el calendari d’actuacions i els recursos personals disponibles, 
en el cas de la Diputació de Barcelona, s’han seleccionat  els 10 convenis de 
major import, que han generat pagaments durant l’any 2018, independentment 
de l’any de la seva aprovació. Finalment s’ha afegit 1 conveni més per al seu 
anàlisi, degut a que va sortir en la mostra de subvencions d’entitats públiques, 
quan es tractava d’un conveni. Amb la inclusió d’aquest nou expedient els 
convenis que conformen la mostra ascendeixen  a 11. 
 
A continuació es descriuen les operacions finalment seleccionades : 
 

Expedient Operació 
 

Import (€) Destinatari Objecte 

2016/0003698 

 
1703002754 
1703002755 

 

 
270.000 € 
123.000 € 

Consorci de Turisme de 
Barcelona 

Ajuntament de 
Barcelona 

Conveni per l’anualitat 2017 del 
conveni de col·laboració de 12 de 

setembre de 2016 “Destinació 
Barcelona 2017” 

2017/0010634 1703004921 

 
 

1.000.000 € Circuits de Catalunya SL 
Conveni  Col·laboració Circuits de 

Catalunya 

2016/0006068 1703001066 

 
 
11.250.000 € 

 

Departament de 
Governació, 

Administracions 
Públiques i Habitatge de 

la Generalitat de 
Catalunya 

Aportació per  a l’any 2017 de la 
Diputació de Barcelona al Pla Únic 

d’obres i Serveis de Cooperació Local, 
en compliment de l’acord de la Junta 
de Govern número 326/16 de 14 de 

juliol de 2016. 

2017/0004389 1703002434 

 
 

90.797 € 
Il·lustre Col·legi de 

l’Advocacia de 
Barcelona 

Assessorament i orientació jurídica en 
matèria de clàusules abusives en 
temes hipotecaris dins dels servei 

públics de consum. 

2017/0010779 
 

1703005424 
 

 
 

57.169 € 

Fundació Jaume Bofill 
Federació de Moviments 

de Renovació 
Pedagògica de 

Catalunya 

Desenvolupament del projecte 
Educació a Temps Complet. 

2016/0011224 1703004179 

 
 

336.745,15 € Fundació Jaume Bofill 

Desplegament de les xarxes 
d’aprenentatge entre centres 

educatius sobre una base local i/o 
territorial del Programa Escola Nova 
21- Xarxes Locals Escola Nova 21- 

 
2017/0001328 

 
1703000378 

 
 

300.000 € 
Consell Comarcal del 
Baix Llobregat- Servei 
de control de mosquits 

Foment de la prevenció i control de 
mosquit culídicids, altres plagues i la 

vigilància de l’arbovirosi en els 
municipis de la província de Barcelona 

2014/0002739 1703005784 

 
 

490.000 € 
Institut de Recerca i 

Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA) 

Serveis de manteniment i seguretat 
dels espais d’ús públic de la finca 
Torre Marimón, anys 2016 i 2017. 

2014/0005856 1703000811 

 
 
1.925.335,59€ 

Departament de Territori 
i Sostenibilitat 
(Generalitat de 

Catalunya) 

Execució de les obres variant de 
Calldetenes. 
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Expedient Operació 
 

Import (€) Destinatari Objecte 

2017/0001995 1703002330 

 
10.000.000 € 
812.404,25 € 

Consell Comarcal Alt 
Penedès 

Aportació pla d’operacions de 
tresoreria per al Consell Comarcal Alt 

Penedès. 

2016/0006996 1703002781 

 
 

123.129,43 € 
Consorci de Turisme del 

Baix Llobregat 

Programa  formalitzat el 22 de 
desembre de 2016 entre la Diputació 
de Barcelona i el Consorci de Turisme 

Baix Llobregat 

 
 
Pel que fa al Servei de Salut Pública ha estat analitzat l’expedient següent: 
 

Expedient Operació 
 

Import 
(€) 

Destinatari Objecte 

 
2017/0001328 

 
1703000378 

 
 

300.000 € 
Consell Comarcal del Baix 

Llobregat- Servei de 
control de mosquits 

Foment de la prevenció i control de 
mosquit culídicids, altres plagues i la 
vigilància de l’arbovirosi en els 
municipis de la província de Barcelona 

 
 
 

2.3. Òrgan encarregat de realitzar el control 
 
La fiscalització plena posterior s’efectua per la Intervenció General de 
conformitat amb el que disposa l’article 219 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals; el Títol III de la LGS; el Títol VI de la Llei General 
Pressupostària, i resta de normativa concordant. 
 
La Intervenció General, d’acord amb el PACF 2018, ha encarregat al Servei de 
Control Financer, que executi els requeriments d’informació que siguin 
necessaris per tal de dur a terme el corresponent control posterior. 
 
 

2.4. Limitacions a l’abast 
 
El Servei de Salut Pública, ha facilitat a aquesta Intervenció l’accés a la 
documentació acreditativa i justificació de les operacions fiscalitzades, prestant 
la seva col·laboració en les actuacions de control. 
 
Durant les actuacions de control, no s’ha posat de manifest cap limitació a 
l’abast del treball. 
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2.5. Estructura de l’informe i treballs efectuats 
 
 
El treball a efectuar no consisteix en una revisió complerta de totes les 
actuacions administratives que conformen l’expedient, sinó que es concentra 
en tot allò vinculat a l’anàlisi de l’adequació de la figura jurídica del conveni de 
col·laboració i de la justificació del pagament de les aportacions compromeses. 
Concretament, s’han efectuat les següents comprovacions: 

 
 
1. Verificar l’ús adequat del conveni de col·laboració i descartar que 

aquest instrument sigui utilitzat erròniament per regular una 
subvenció.  
 
Comprovació que la figura jurídica del conveni de col·laboració és 
l’instrument adequat per articular la relació entre les parts que els  
 
subscriuen, en detriment d’altres possibles figures jurídiques com poden 
ser el contracte, la subvenció o l’encàrrec de gestió. 
 
Així mateix, es comprova que l’acord de col·laboració ha estat aprovat 
en la forma i per l’òrgan adequats. 
 
Per dur a terme aquesta comprovació s’han analitzat els aspectes 
relatius a que: 
 

 L’objecte del conveni està inclòs dins de les competències de les 
parts signants. 
 

 Consta l’existència de convergència d’interessos en el projecte a 
desenvolupar. 

 
 L’objecte del conveni no està comprès en els previstos al Text 

Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 

 La resolució ha estat aprovada per l’òrgan competent. 
 

 El conveni o la seva pròrroga s’ha aprovat abans de la seva 
entrada en vigor. 

 
 El conveni conté tots els aspectes recollits a l’article 110 de la Llei 

26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya que li són d’aplicació i 
escau. 

 
 Consten obligacions per la Diputació relatives al desenvolupament 

material del projecte, a més del finançament. 
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 El conveni indica la forma d’acreditació dels fons econòmics a la 

consecució dels objectius de la col·laboració. 
 

 S’indica el termini màxim de presentació de l’acreditació dels fons 
econòmics. 

 
 Consta la forma de pagament. 

 
 Si s’estableixen pagaments avançats, s’ha justificat suficientment 

a l’expedient la seva necessitat. 
 

 Les comprovacions incloses al capítol VI, del Títol Preliminar de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del Sector Públic, 
relativa als convenis, llei que va entrar en vigor el dia 2 d’octubre 
de 2016 si escau. 
 
 

2. Comprovar que la justificació recollida en el conveni s’ha presentat 
dins del termini establert:  

 
Verificació de què la justificació de les aportacions compromeses s’han 
presentat dins dels terminis fixats en la minuta del conveni o en la 
resolució d’aprovació; o si és el cas, dins del termini de vigència de la 
seva pròrroga. 

 
 

3. Revisió del contingut de la justificació presentada: 
 
Comprovació de que la documentació justificativa presentada s’ajusta a 
les obligacions establertes en el conveni o a la resolució d’aprovació, bé 
sigui mitjançant un informe emès per l’òrgan de seguiment i/o direcció, 
quan aquest s’hagi constituït, o bé amb un informe tècnic d’una de les 
parts, on consti la conformitat de les altres parts, o bé mitjançant la 
presentació d’un compte justificatiu; sens perjudici, de la comprovació 
d’altres previsions de caràcter econòmic que s’hagin establert al conveni.  

 
 

4. Altres comprovacions: 
 
S’efectuen altres comprovacions com pot ser la formalització del conveni 
mitjançat la seva signatura, la vigència del conveni, possibles pròrrogues 
o addendes, existència de comissió de seguiment, etc. 
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2.6. Procediment de control 
 
Respecte a les operacions comptables objecte d’aquest informe, sorgides a la 
mostra, el procediment que s’ha seguit per a la seva fiscalització ha estat, en 
primer lloc, obtenir informació permanent de les dades dels arxius de 
l’expedient obrant en el SIGC i VNIS. En segon lloc, i als efectes de comprovar 
el contingut de tota la documentació justificativa del pagament en qüestió, es 
procedeix a examinar tota la documentació annexada al reconeixement 
d’obligació, i en el seu defecte, es completa amb la documentació sol·licitada al 
centre gestor.  
 
A partir d’aquesta documentació, i d’acord amb les previsions de les bases 
d’execució del pressupost, es confecciona una proposta d’informe on es 
relacionen els treballs de comprovació efectuats, referents als aspectes recollits 
en el punt 2.5 citat anteriorment, així com uns apartats relatius a “conclusions” 
en els quals es recullen les principals incidències detectades en les actuacions 
de control. 
 

2.7. Normativa aplicable 
 
La normativa aplicable és la següent : 
 
 

 Llei 7/1985, del 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 

 Decret Legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya 

 
 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
 

 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis del ens locals 
 

 Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.  
 

 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del Sector Públic, relativa 
als convenis, llei que va entrar en vigor el dia 2 d’octubre de 2016. 
 

 Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol 
primer del Títol VI del TRLRHL. 
 

 Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, modificada per 
l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març. 
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 Bases d’execució del Pressupost. 

 
 Refosa, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 

dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple. 
 

 Instruccions sobre procediments de control de la Diputació de 
Barcelona. 
 

III. RESULTATS DE LA FISCALITZACIÓ 
 
S’han comprovat els següents extrems, amb el resultat que s’indica: 
 
 
Expedient  2017/0001328 

Objecte 

Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat en l’àmbit de salut pública per  
fomentar la prevenció i control de mosquits culícids, altres plagues 
i la vigilància de l’arbovirosi en els municipis de la província de 
Barcelona. 

Import del conveni 300.0000 euros 

Tipus d’expedient Conveni de col·laboració 

Centre gestor Servei de Salut Pública 

 
 
La motivació del present conveni prové perquè Catalunya és un territori on les 
condicions climàtiques i ecològiques propicien el desenvolupament de diversos 
vectors de malalties i en concret de mosquits de la família dels culícids.  
 
Un cop detectat en més de 210 municipis de la província de Barcelona el 
mosquit tigre i la proliferació de certes malalties, es considera que les 
actuacions a realitzar es basen en la prevenció i el control específic d’aquesta 
situació. 
 
Mitjançant el Servei de Salut Pública de la Diputació té entre els seus de la  
objectius prestar suport tècnic en l’àmbit de control de les plagues als municipis 
que ho sol·liciten així com la realització , de la diagnosi per a la prevenció. La 
Diputació, considera conjuntament amb el Consell comarcal del Baix Llobregat 
l’interès en col·laborar en el 2017  per a la prevenció i control dels mosquits. 
 
 
 
 
1. Verificació de l’ús adequat  del conveni de col·laboració i descartar que 
aquest instrument sigui utilitzat erròniament per regular una subvenció. 
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L’objecte del conveni  es col·laborar conjuntament en l’àmbit de la salut pública 
per tal de fomentar la prevenció i el control de mosquits culícids, altres plagues 
i la vigilància  de l’arbovirosi en els municipis de la província de Barcelona. 
 
Un cop analitzat l’objecte del conveni de col·laboració podem concloure que 
està inclòs dins les competències de les parts signants. Així mateix, consta la 
convergència d’interessos en el projecte i/o activitats a efectuar, el seu 
desenvolupament material conjunt i el seu objecte no està inclòs en els 
contractes regulats al Text refós de la Llei de contractes del sector públic.  
 
Per tant, la figura jurídica del conveni de col·laboració s’ha utilitzat de forma 
adequada i d’acord amb la normativa que li és d’aplicació. 
 
 
2. Comprovació que la justificació s’ha presentat dins del termini 
establert: 
 
El conveni estableix, que iniciarà els seus efectes des del moment de la seva 
signatura, produïda l’1 de juny de 2017 fins a 31 de desembre de 2017, sens 
perjudici d’estendre els seus efectes fins a 31 de gener de 2018 si escau. 
 
S’estableix que el termini de presentació de la justificació final de les activitats 
pactades haurà de ser abans del 31 de gener de 2018. 
 
S’ha revisat la documentació justificativa de les activitats efectuades així com el 
fons econòmic destinat al compliment dels objectius del conveni concloent que 
s’han realitzat d’acord amb els requisits previstos al conveni. No obstant en el 
cas dels informes de verificació del compliment dels objectius per 
quadrimestres cal destacar els següent: 
 
En l’apartat cinquè s’especifica que  per tal de poder dur a terme la verificació 
de les activitats realitzades, es farà mitjançant un informe emès per les dues 
parts a la comissió des seguiment on s’indiqui l’assoliment dels objectius 
previstos durant aquest període.  Aquests informes s’hauran de presentar: 
 
En el primer quadrimestre, abans del 31 de maig de 2017; En el segon 
quadrimestre, abans del 30 de setembre de 2017 i en el tercer quadrimestre: 
abans del  31 de gener de 2018. 
 
Un cop revisat l’expedient podem concloure que existeix un endarreriment en 
l’entrega del informe de 1r quadrimestre ja que en el cas el primer quadrimestre 
l’informe data de 27 de juliol de 2017. 
 
En segon quadrimestre consta informe de data 12 de setembre de 2017, per 
tant si s’ha complert amb els terminis especificats en el conveni. En el tercer 
quadrimestre, s’ha presentat informe en data 31 de gener de 2018, quan el 
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conveni especificava abans del 31 de gener de 2018, per tant poden considerar 
que s’ha donat un incompliment. 
 
3. Contingut de la justificació:  
 
El conveni estableix que la Diputació realitzarà una col·laboració en les 
despeses generades per un import de 300.000 euros per al desenvolupament 
de les activitats del conveni distribuïdes en tres períodes de temps: 
 

- 100.000 euros corresponents a l’activitat en el primer quadrimestre de 
l’any fins el 30 d’abril. 
 

- 100.000 euros corresponent al segon quadrimestre fins el 31 d’agost. 
 

- 100.000 euros corresponent a l’activitat desenvolupada en el tercer 
quadrimestre de l’any fins el 31 de desembre. 
 

Tenint en compte això i un cop comprovades totes les justificacions annexades 
als reconeixements d’obligacions podem concloure que, les justificacions s’han 
dut a terme en compliment dels compromisos previstos tenint en compte els 
enderreriments dels informes especificats en el punt anterior, i que els recursos 
econòmics assignats al conveni de col·laboració han estat aplicats 
adequadament a la consecució dels objectius previstos. 
 
4.Altres comprovacions: 

   
El conveni especifica la constitució d’una comissió mixta de seguiment i 
avaluació formada com a mínim per a un representant de cadascuna de les 
entitats, que es reunirà com a mínim tres cops a l’any emetent l’assoliment dels 
compromisos previstos al conveni. S’ha validat que aquest punt s’ha realitzat 
correctament. 
 

IV. AL·LEGACIONS 
 
El resultat de la fiscalització posterior va ser materialitzada en el corresponent 
informe provisional, el qual es va donar trasllat al Servei de Salut Pública en 
data 30 d’octubre de 2018, tot donant un termini de 10 dies hàbils per presentar 
les al·legacions o observacions que es consideressin oportunes. 
 
Finalitzat el citat termini s’entén la voluntat de no presentar un escrit 
d’al·legacions per part del Servei. 
 
Per  tot això les conclusions provisionals emeses en la proposta d’informe de 
control posterior  s’han d’entendre definitives. 
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V. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 
 
Un cop analitzada tota la documentació obrant a l’expedient, podem concloure 
que la seva tramitació, s’ha efectuat de conformitat a la normativa legalment 
aplicable. No obstant podem citar la següent observació: 
 
  

- Tenint en compte que el conveni estableix terminis parcials d’execució, 
que estan vinculats a la presentació de justificants, podem concloure que 
s’ha produït un incompliment dels terminis establerts en relació als 
justificants a presentar en el 1r i 3r quadrimestre. 

 
 

 Caldria vetllar per l’establiment dels terminis d’execució 
adequats al ritme d’execució dels convenis, així com fer el 
seguiment  del seu compliment. 

Mireia 

González 

Miret      

Tècnica 

Assessora

Signat digitalment 

per Mireia 

González Miret      

Tècnica Assessora 

Data: 2018.11.29 

14:27:30 +01'00'
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PROPOSTA D’INFORME  DE  CONTROL  
DE L’ACTIVITAT CONVENIAL 

 
 
Informe de control de l’activitat convenial 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 

 

I. INTRODUCCIÓ 
 
El títol IV del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), regula les funcions de 
control i fiscalització que s’han de realitzar a l’Administració local. L’article 220 
estableix l’àmbit d’aplicació i la finalitat del control financer, amb el següent 
contingut: 
 
«1. El control financer tindrà per objecte comprovar el funcionament en 
l'aspecte economicofinancer dels serveis de les entitats locals, dels seus 
organismes autònoms i de les societats mercantils que en depenen. 
 
2. Aquest control tindrà per objecte informar sobre l'adequada presentació de la 
informació financera, del compliment de les normes i directrius que siguin 
d'aplicació i del grau d'eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius 
previstos. 
 
3. El control financer es realitzarà per procediments d'auditoria d'acord amb les 
normes d'auditoria del sector públic. 
 
4. Com a resultat del control efectuat haurà d'emetre’s informe escrit en el qual 
es faci constar totes les observacions i conclusions que es dedueixin de 
l'examen practicat. Els informes, conjuntament amb les al·legacions efectuades 
per l'òrgan auditat, seran enviats al Ple per al seu examen." 
 
En compliment d’aquesta normativa, el control de la gestió econòmica de la 
corporació s’efectuarà d’acord amb l’establert a les Instruccions sobre 
procediments de control de la Diputació de Barcelona i el Pla Anual de Control 
Financer per al 2018, en endavant, PACF 2018, aprovat per la Intervenció 
General el 22 de març de 2018.  
 
El PACF 2018, delimita els objectius, els àmbits, l’abast i la forma de realitzar 
el  control posterior. En aquest sentit, recull la possibilitat de complementar el 
control financer de les subvencions i control d’ajuts econòmics a ens públics 
amb altres controls específics, un dels quals és l’anàlisi de l’activitat convenial 
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de la Corporació; previsió que es reafirma el previst en les Instruccions 
Corporatives aprovades per a la mateixa anualitat, en establir que ”amb 
caràcter anual es podran efectuar, d’acord amb el Pla anual d’actuacions de 
control, altres controls específics sobre pagaments avançats i respecte dels 
convenis de col·laboració”. 
 
Per a l’anàlisi corresponent al 2018, es seleccionarà, de totes les Àrees de la 
Diputació i ens del seu sector públic sotmesos a control, el conveni de 
col·laboració de més import. Addicionalment, es seleccionarà de manera 
aleatòria la resta de convenis per cadascuna d’elles, amb el benentès de que 
es podran seleccionar convenis per criteri d’oportunitat en base al judici 
professional.  
 
Aquest criteri de selecció suposa analitzar una major diversitat d’aquests 
negocis jurídics amb la conseqüent obtenció de resultats més transversals. 
 

II.  OBJECTIU  I  ABAST  DEL  TREBALL 
 

2.1. Objectiu del treball 
 
El PACF 2018 ha recollit en el seu punt III.5.4. el control dels convenis de 
col·laboració, dins de les actuacions de control a realitzar. 
 
Aquest informe abastarà un control específic sobre determinats convenis de 
col·laboració atès que, a l’igual que les subvencions i els ajuts econòmics a ens 
públics, es tracta de despeses imputades pressupostàriament als capítols 4 i 7.  
 
L’especificitat d’aquest control també està emparat en les bases d’execució del 
pressupost, que possibiliten que el PACF 2018 prevegi altres controls 
específics, un dels quals és l’anàlisi de l’activitat convenial de la Corporació.  
 

2.2. Abast del treball 
 
L’obtenció de la mostra prové d’un anàlisi previ de la població, classificant en 
una taula tots els expedients relatius a convenis tramitats a totes les Àrees de 
la Diputació escollint els de més import tal i com s’especificava al PACF  2018. 
Addicionalment s’han afegit de manera aleatòria la resta de convenis per a 
completar un nombre representatiu de la població tant a nivell de número com 
d’import, pretenent analitzar una major diversitat de negocis jurídics amb 
l’obtenció de resultats més transversals. 
 
Les operacions seleccionades s’han obtingut mitjançant l’ordenació per import 
de tots els expedients tramitats durant l’exercici 2017 per part de la Corporació, 
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escollint aquell de més import de cada Àrea i un segon conveni de manera 
aleatòria. 
 
Tenint en compte el calendari d’actuacions i els recursos personals disponibles, 
en el cas de la Diputació de Barcelona, s’han seleccionat  els 10 convenis de 
major import, que han generat pagaments durant l’any 2018, independentment 
de l’any de la seva aprovació. Finalment s’ha afegit 1 conveni més per al seu 
anàlisi, degut a que va sortir en la mostra de subvencions d’entitats públiques, 
quan es tractava d’un conveni. Amb la inclusió d’aquest nou expedient els 
convenis que conformen la mostra ascendeixen  a 11. 
 
A continuació es descriuen les operacions finalment seleccionades : 
 

Expedient Operació 
 

Import (€) Destinatari Objecte 

2016/0003698 

 
1703002754 
1703002755 

 

 
270.000 € 
123.000 € 

Consorci de Turisme de 
Barcelona 

Ajuntament de 
Barcelona 

Conveni per l’anualitat 2017 del 
conveni de col·laboració de 12 de 

setembre de 2016 “Destinació 
Barcelona 2017” 

2017/0010634 1703004921 

 
 

1.000.000 € Circuits de Catalunya SL 
Conveni  Col·laboració Circuits de 

Catalunya 

2016/0006068 1703001066 

 
 
11.250.000 € 

 

Departament de 
Governació, 

Administracions 
Públiques i Habitatge de 

la Generalitat de 
Catalunya 

Aportació per  a l’any 2017 de la 
Diputació de Barcelona al Pla Únic 

d’obres i Serveis de Cooperació Local, 
en compliment de l’acord de la Junta 
de Govern número 326/16 de 14 de 

juliol de 2016. 

2017/0004389 1703002434 

 
 

90.797 € 
Il·lustre Col·legi de 

l’Advocacia de 
Barcelona 

Assessorament i orientació jurídica en 
matèria de clàusules abusives en 
temes hipotecaris dins dels servei 

públics de consum. 

2017/0010779 
 

1703005424 
 

 
 

57.169 € 

Fundació Jaume Bofill 
Federació de Moviments 

de Renovació 
Pedagògica de 

Catalunya 

Desenvolupament del projecte 
Educació a Temps Complet. 

2016/0011224 1703004179 

 
 

336.745,15 € Fundació Jaume Bofill 

Desplegament de les xarxes 
d’aprenentatge entre centres 

educatius sobre una base local i/o 
territorial del Programa Escola Nova 
21- Xarxes Locals Escola Nova 21- 

 
2017/0001328 

 
1703000378 

 
 

300.000 € 
Consell Comarcal del 
Baix Llobregat- Servei 
de control de mosquits 

Foment de la prevenció i control de 
mosquit culídicids, altres plagues i la 

vigilància de l’arbovirosi en els 
municipis de la província de Barcelona 

2014/0002739 1703005784 

 
 

490.000 € 
Institut de Recerca i 

Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA) 

Serveis de manteniment i seguretat 
dels espais d’ús públic de la finca 
Torre Marimón, anys 2016 i 2017. 

2014/0005856 1703000811 

 
 
1.925.335,59€ 

Departament de Territori 
i Sostenibilitat 
(Generalitat de 

Catalunya) 

Execució de les obres variant de 
Calldetenes. 
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Expedient Operació 
 

Import (€) Destinatari Objecte 

2017/0001995 1703002330 

 
10.000.000 € 
812.404,25 € 

Consell Comarcal Alt 
Penedès 

Aportació pla d’operacions de 
tresoreria per al Consell Comarcal Alt 

Penedès. 

2016/0006996 1703002781 

 
 

123.129,43 € 
Consorci de Turisme del 

Baix Llobregat 

Programa  formalitzat el 22 de 
desembre de 2016 entre la Diputació 
de Barcelona i el Consorci de Turisme 

Baix Llobregat 

 
Pel que fa a la Direcció de Serveis de Cooperació local, ha estat analitzat el 
següent: 
 

Expedient Operació 
 

Import (€) Destinatari Objecte 

2016/0006068 1703001066 

 
 

11.250.000 € 
 

Departament de 
Governació, 

Administracions 
Públiques i Habitatge de 

la Generalitat de 
Catalunya 

Aportació per  a l’any 2017 de la 
Diputació de Barcelona al Pla Únic 
d’obres i Serveis de Cooperació Local, 
en compliment de l’acord de la Junta de 
Govern número 326/16 de 14 de juliol de 
2016. 

 

2.3. Òrgan encarregat de realitzar el control 
 
La fiscalització plena posterior s’efectua per la Intervenció General de 
conformitat amb el que disposa l’article 219 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals; el Títol III de la LGS; el Títol VI de la Llei General 
Pressupostària, i resta de normativa concordant. 
 
La Intervenció General, d’acord amb el PACF 2018, ha encarregat al Servei de 
Control Financer, que executi els requeriments d’informació que siguin 
necessaris per tal de dur a terme el corresponent control posterior. 
 
 

2.4. Limitacions a l’abast 
 
La Direcció de Serveis de Cooperació Local, ha facilitat a aquesta Intervenció 
l’accés a la documentació acreditativa i justificació de les operacions 
fiscalitzades, prestant la seva col·laboració en les actuacions de control. 
 
Durant les actuacions de control, no s’ha posat de manifest cap limitació a 
l’abast del treball. 
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2.5. Estructura de l’informe i treballs efectuats 
 
El treball a efectuar no consisteix en una revisió complerta de totes les 
actuacions administratives que conformen l’expedient, sinó que es concentra 
en tot allò vinculat a l’anàlisi de l’adequació de la figura jurídica del conveni de 
col·laboració i de la justificació del pagament de les aportacions compromeses. 
Concretament, s’han efectuat les següents comprovacions: 

 
1. Verificar l’ús adequat del conveni de col·laboració i descartar que 

aquest instrument sigui utilitzat erròniament per regular una 
subvenció.  
 
Comprovació que la figura jurídica del conveni de col·laboració és 
l’instrument adequat per articular la relació entre les parts que els 
subscriuen, en detriment d’altres possibles figures jurídiques com poden 
ser el contracte, la subvenció o l’encàrrec de gestió. 
 
Així mateix, es comprova que l’acord de col·laboració ha estat aprovat 
en la forma i per l’òrgan adequats. 
 
Per dur a terme aquesta comprovació s’han analitzat els aspectes 
relatius a que: 
 

 L’objecte del conveni està inclòs dins de les competències de les 
parts signants. 
 

 Consta l’existència de convergència d’interessos en el projecte a 
desenvolupar. 

 
 L’objecte del conveni no està comprès en els previstos al Text 

Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 

 La resolució ha estat aprovada per l’òrgan competent. 
 

 El conveni o la seva pròrroga s’ha aprovat abans de la seva 
entrada en vigor. 

 
 El conveni conté tots els aspectes recollits a l’article 110 de la Llei 

26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya que li són d’aplicació si 
escau. 

 
 Consten obligacions per la Diputació relatives al desenvolupament 

material del projecte, a més del finançament. 
 

 El conveni indica la forma d’acreditació dels fons econòmics a la 
consecució dels objectius de la col·laboració. 
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 S’indica el termini màxim de presentació de l’acreditació dels fons 

econòmics. 
 

 Consta la forma de pagament. 
 

 Si s’estableixen pagaments avançats, s’ha justificat suficientment 
a l’expedient la seva necessitat. 

 
 Les comprovacions incloses al capítol VI, del Títol Preliminar de la 

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del Sector Públic, 
relativa als convenis, llei que va entrar en vigor el dia 2 d’octubre 
de 2016, si escau. 
 

2. Comprovar que la justificació recollida en el conveni s’ha presentat 
dins del termini establert:  

 
Verificació de què la justificació de les aportacions compromeses s’han 
presentat dins dels terminis fixats en la minuta del conveni o en la 
resolució d’aprovació; o si és el cas, dins del termini de vigència de la 
seva pròrroga. 

 
3. Revisió del contingut de la justificació presentada: 

 
Comprovació de que la documentació justificativa presentada s’ajusta a 
les obligacions establertes en el conveni o a la resolució d’aprovació, bé 
sigui mitjançant un informe emès per l’òrgan de seguiment i/o direcció, 
quan aquest s’hagi constituït, o bé amb un informe tècnic d’una de les 
parts, on consti la conformitat de les altres parts, o bé mitjançant la 
presentació d’un compte justificatiu; sens perjudici, de la comprovació 
d’altres previsions de caràcter econòmic que s’hagin establert al conveni.  

 
4. Altres comprovacions: 

 
S’efectuen altres comprovacions com pot ser la formalització del conveni 
mitjançat la seva signatura, la vigència del conveni, possibles pròrrogues 
o addendes, existència de comissió de seguiment, etc. 

 

2.6. Procediment de control 
 
Respecte a les operacions comptables objecte d’aquest informe, sorgides a la 
mostra, el procediment que s’ha seguit per a la seva fiscalització ha estat, en 
primer lloc, obtenir informació permanent de les dades dels arxius de 
l’expedient obrant en el SIGC i VNIS. En segon lloc, i als efectes de comprovar 
el contingut de tota la documentació justificativa del pagament en qüestió, es 
procedeix a examinar tota la documentació annexada al reconeixement 
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d’obligació, i en el seu defecte, es completa amb la documentació sol·licitada al 
centre gestor.  
 
A partir d’aquesta documentació, i d’acord amb les previsions de les bases 
d’execució del pressupost, es confecciona una proposta d’informe on es 
relacionen els treballs de comprovació efectuats, referents als aspectes recollits 
en el punt 2.5 citat anteriorment, així com uns apartats relatius a “conclusions” 
en els quals es recullen les principals incidències detectades en les actuacions 
de control. 
 

2.7. Normativa aplicable 
 
La normativa aplicable és la següent : 
 
 

 Llei 7/1985, del 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 

 Decret Legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya 

 
 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
 

 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis del ens locals 
 

 Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.  
 

 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del Sector Públic, relativa 
als convenis, llei que va entrar en vigor el dia 2 d’octubre de 2016. 
 

 Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol 
primer del Títol VI del TRLRHL. 
 

 Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, modificada per 
l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març. 

 
 Bases d’execució del Pressupost. 

 
 Refosa, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 

dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple. 
 

 Instruccions sobre procediments de control de la Diputació de 
Barcelona. 
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III. RESULTATS DE LA FISCALITZACIÓ 
 
S’han comprovat els següents extrems, amb el resultat que s’indica: 
 
Expedient  2016/0006068 

Objecte 

Conveni de col·laboració entre el departament de Governació, 
Administracions públiques i habitatge de la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Barcelona per al finançament de les 
anualitats 2016 i 2017 de la línia de reparacions, manteniment i 
conservació del Pla únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2013-
2017. 

Import del conveni 11.250.000 € 

Tipus d’expedient Conveni de col·laboració  

Centre gestor Direcció de Serveis de Cooperació Local 

 
En data 14 de juliol de  2106 s’aprova la minuta del conveni per dictamen de 
junta de Govern, entre el departament de Governació, Adminsitracions 
públiques i habitatge de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona 
per al finançament de les anualitats 2016 i 2017 de la línia de reparacions, 
manteniment i conservació del Pla únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2013-
2017. 
 
El  Pla únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), és una de les principals 
eines de col·laboració entre la Generalitat i els ens locals per assolir la 
construcció d’equipaments i serveis de competència municipal.  
 
L’any 2004 es va  signar un conveni per aprovar la cooperació local en matèria 
d’inversions en obres i serveis municipals i el règim transitòri d’aportacions de 
la Diputació al PUOSC i altres mesures connexes. 
 
Aquest conveni es va prorrogar mitjançant una addenda aprovada pel Ple de la 
Diputació en sessió de 8 de maig de 2008. A través d’aquesta addenda es  va 
prorrogar el període de vigència del  conveni  anterior fins a 31 de desembre de 
2012 amb l’actualtizació de les aportacions de la Diputació de Barcelona al 
PUOSC previstes en el conveni de 10 de juny de 2004. 
 
Un cop finaltizada la programació quinquenal 2008-2012 del PUOSC i per tal 
de mantenir la continuïtat de la cooperació econòmica en les inversions locals, 
s’ha ampliat el programa al quinqueni 2013/2017. 
 
Amb data  8 de juliol de 2014 es va  formalitzar un conveni per al finançament 
de l’anualitat 2014, i així mateix aquest conveni establia que la concreció de 
l’aportació de la Diputació de Barceona per a les línies de reparacions i 
manteniments i conservació de l’anualitat 2015 s’instrumentaria mitjançant una 
addenda que va ser aprovado el 2 de juny de 2015. 
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Un cop vistos els antecedents el present conveni fiscalitzat es doncs una 
plasmació de l’instrument de referencia quant a les anualitats 2016 i 2017, en la 
mesura que constitueix una de les vies mitjançant les quals la Diputació de 
Barcelona, vehicula la seva competència en matèria d’assistència i cooperació 
local. 
 
1. Verificació de l’ús adequat  del conveni de col·laboració i descartar que 
aquest instrument sigui utilitzat erròniament per regular una subvenció. 
   
L’objecte del conveni, consisteix en la determinació de l’aportació de la 
Diputació de Barcelona, en el finançament de les anualitats 2016/2017 de la 
línia de reparacions, manteniment i conservació PUOSC entre les anualitat  
2013 a 2017. 
 
Per tant l’objecte analitzat, tipificat com a conveni de col·laboració, si està 
inclòs dins les competències de les parts signants, tal i com està concretat en el 
propi conveni, ja que consta la convergència d’interessos en el projecte i/o 
activitats a efectuar així com el desenvolupament del material conjunt. Així 
mateix l’objecte del conveni no està inclòs en els contractes regulats al Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic.  
 
Malgrat tot això ens trobem davant d’una aportació econòmica tipificada per llei  
mitjançant el decret 273/2016 de 12 de juliol en el que es van aprovar les bases 
reguladores de la línia de subvencions per despeses de reparacions, 
manteniment i conservació del pla únic d’obres i Serveis de Catalunya per al 
període 2016/ 2017.  
 
D’acord amb el que estableix l’apartat quart de l’article 3 s’han subscrit 
convenis entre les quatre diputacions provincials i el Departament de 
Governació, administracions públiques i habitatge pels quals es determinen en 
relació amb cada diputació, les previsions de les aportacions per a les 
anualitats 2016/2017. 
 
Per tot això podem concloure que ens trobem davant d’una aportació dinerària 
compromesa, mitjançant un decret tipificat per llei. 
 
 
2 i 3. Comprovació que la justificació s’ha presentat dins del termini 
establert i el validació del seu contingut 
 
El conveni estableix, que l’aportació de la Diputació de Barcelona per a les 
anualitats  2016/2017 serà de 22.500.000 euros, 11.250.000 euros per any, que 
s’aplicaran a les línies de reparacions, manteniment i conservació. La vigència 
del conveni s’estableix des de la seva signatura fins el 31 de desembre de 2017 
i no serà prorrogable. 
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L’import relatiu a l’anualitat 2016 es realitzarà a la signatura del conveni i el 
relatiu a l’anualitat 2017, es transferirà abans del 31 de juliol de 2017. El 
conjunt de les aportacions s’han d’invertir en benefici dels municipis de la 
demarcació de Barcelona. 
 
Per tal de validar aquesta premissa s’ha revisat la  resolució GAH 2698/2016 
de concessió de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i 
conservació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 
2016/2017 en la que s’especifiquen els municipis beneficiaris de les 
subvencions. 
 
Així mateix el conveni estableix que si en el moment del lliurament de 
l’aportació existissin crèdits recíprocs líquids i exigibles entre les dues parts, la 
Diputació podrà compensar les aportacions amb les obligacions recíproques de 
la Generalitat vigents en el moment dels venciments, prèvia comunicació i 
comprovació per part del Departament d’Economia i Coneixement. 
 
S’ha validat amb la revisió de l’expedient que s’ha fet ús d’aquesta 
compensació, d’acord amb el que s’estableix en el decret aprovat  en data 30 
de novembre de 2016 de compensació de deutes amb la Generalitat de 
Catalunya per import de 3.750.778,13 euros 
 
Per tot això un cop comprovades totes les justificacions presentades, podem 
concloure que s’han dut a terme en compliment dels compromisos adoptats, i 
els recursos econòmics assignats al conveni de col·laboració han estat aplicats 
adequadament a la consecució dels objectius previstos. 
 
4. Altres comprovacions: 
 
El conveni estableix que es podrà crear de mutu acord una comissió paritària 
de seguiment integrada pels representants designats a aquest efecte per tal de 
vetllar pel compliment dels acord que són objecte del conveni i si escau produir 
la resolució amistosa de qualsevol desacord que sorgeixi en relació a la 
interpretació i execució del conveni. 
 
No consta a l’expedient l’acta de constitució de la comissió de seguiment, però 
sí la convocatòria de la Generalitat de Catalunya. 
 
En la revisió del expedient s’ha detectat que existeix un decret  d’aprovació de 
l’autorització i disposició de la consignació de la despesa de l’anualitat 2016 
inclosa en una aplicació pressupostària per l’orgànic 1B000. Atenent a un millor 
criteri d’assignació orgànica, el Ple de la Diputació aprova consignar la dotació 
econòmica per a l’anualitat 2017 en l’aplicació G713200/94100/4500. Tot i la 
diferent classificació orgànica es considera adient posar de manifest que es 
tracta de la mateixa despesa i determinar que el pagament de l’anualitat 2017 
s’entendrà  a càrrec de la direcció de Serveis de Cooperació Local a la que va 
dirigit aquest informe. 
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IV. AL·LEGACIONS 
 
El resultat de la fiscalització posterior va ser materialitzada en el corresponent 
informe provisional, el qual es va donar trasllat a la Direcció de Serveis de 
Cooperació Local, en data 30 d’octubre de 2018, tot donant un termini de 10 
dies hàbils per presentar les al·legacions o observacions que es consideressin 
oportunes. 
 
Finalitzat el citat termini s’entén la voluntat de no presentar un escrit 
d’al·legacions per part de la Direcció de Serveis. 
 
Per  tot això les conclusions provisionals emeses en la proposta d’informe de 
control posterior  s’han d’entendre definitives. 
 

V. CONCLUSIONS  I RECOMANACIONS 
 
Un cop analitzada tota la documentació obrant a l’expedient, podem concloure 
que la seva tramitació, s’ha efectuat de conformitat a la normativa legalment 
aplicable. 
 
 Mireia 

González 

Miret      

Tècnica 

Assessora

Signat digitalment 

per Mireia 

González Miret      

Tècnica Assessora 

Data: 2018.11.29 

14:28:45 +01'00'
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PROPOSTA D’INFORME  DE  CONTROL  
DE L’ACTIVITAT CONVENIAL 

 
 
Informe de control de l’activitat convenial 
Servei de Programació 

 

I. INTRODUCCIÓ 
 
El títol IV del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), regula les funcions de 
control i fiscalització que s’han de realitzar a l’Administració local.  L’article 220 
estableix l’àmbit d’aplicació i la finalitat del control financer, amb el següent 
contingut: 
 
«1. El control financer tindrà per objecte comprovar el funcionament en 
l'aspecte economicofinancer dels serveis de les entitats locals, dels seus 
organismes autònoms i de les societats mercantils que en depenen. 
 
2. Aquest control tindrà per objecte informar sobre l'adequada presentació de la 
informació financera, del compliment de les normes i directrius que siguin 
d'aplicació i del grau d'eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius 
previstos. 
 
3. El control financer es realitzarà per procediments d'auditoria d'acord amb les 
normes d'auditoria del sector públic. 
 
4. Com a resultat del control efectuat haurà d'emetre’s informe escrit en el qual 
es faci constar totes les observacions i conclusions que es dedueixin de 
l'examen practicat. Els informes, conjuntament amb les al·legacions efectuades 
per l'òrgan auditat, seran enviats al Ple per al seu examen." 
 
En compliment d’aquesta normativa, el control de la gestió econòmica de la 
corporació s’efectuarà d’acord amb l’establert a les Instruccions sobre 
procediments de control de la Diputació de Barcelona i el Pla Anual de Control 
Financer  per al 2018, en endavant, PACF 2018, aprovat per la Intervenció 
General el 22 de març de 2018.  
 
El PACF 2018, delimita els objectius, els àmbits, l’abast i la forma de realitzar 
el  control posterior. En aquest sentit, recull la possibilitat de complementar el 
control financer de les subvencions i control d’ajuts econòmics a ens públics 
amb altres controls específics, un dels quals és l’anàlisi de l’activitat convenial 
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de la Corporació; previsió que es reafirma el previst en les Instruccions 
Corporatives aprovades per a la mateixa anualitat, en establir que ”amb 
caràcter anual es podran efectuar, d’acord amb el Pla anual d’actuacions de 
control, altres controls específics sobre pagaments avançats i respecte dels 
convenis de col·laboració”. 
 
Per a l’anàlisi corresponent al 2018, es seleccionarà, de totes les Àrees de la 
Diputació i ens del seu sector públic sotmesos a control, el conveni de 
col·laboració de més import. Addicionalment, es seleccionarà de manera 
aleatòria la resta de convenis per cadascuna d’elles, amb el benentès de que 
es podran seleccionar convenis per criteri d’oportunitat en base al judici 
professional.  
 
Aquest criteri de selecció suposa analitzar una major diversitat d’aquests 
negocis jurídics amb la conseqüent obtenció de resultats més transversals. 
  

II.  OBJECTIU  I  ABAST  DEL  TREBALL 
 

2.1. Objectiu del treball 
 
El PACF 2018 ha recollit en el seu punt III.5.4. el control dels convenis de 
col·laboració, dins de les actuacions de control a realitzar. 
 
Aquest informe abastarà un control específic sobre determinats convenis de 
col·laboració atès que, a l’igual que les subvencions i els ajuts econòmics a ens 
públics, es tracta de despeses imputades pressupostàriament als capítols 4 i 7.  
 
L’especificitat d’aquest control també està emparat en les bases d’execució del 
pressupost que possibiliten que el PACF 2018 prevegi altres controls 
específics, un dels quals és l’anàlisi de l’activitat convenial de la Corporació.  
 

2.2. Abast del treball 
 
L’obtenció de la mostra prové d’un anàlisi previ de la població, classificant en 
una taula tots els expedients relatius a convenis tramitats a totes les Àrees de 
la Diputació escollint els de més import tal i com s’especificava al PACF  2018. 
Addicionalment s’han afegit de manera aleatòria la resta de convenis per a 
completar un nombre representatiu de la població tant a nivell de número com 
d’import, pretenent  analitzar una major diversitat de negocis jurídics amb 
l’obtenció de resultats més transversals. 
 
Les operacions seleccionades s’han obtingut mitjançant  l’ordenació per import 
de tots els expedients tramitats durant l’exercici 2017 per part de la Corporació, 
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escollint aquell de més import de cada Àrea i un segon conveni de manera 
aleatòria. 
 
Tenint en compte el calendari d’actuacions i els recursos personals disponibles, 
en el cas de la Diputació de Barcelona, s’han seleccionat els 10 convenis de  
major import,  que han generat pagaments durant l’any 2018, independentment 
de l’any de la seva aprovació. Finalment s’ha afegit 1 conveni més per al seu 
anàlisi, degut a que va sortir en la mostra de subvencions d’entitats públiques, 
quan es tractava d’un conveni. Amb la inclusió d’aquest nou expedient els 
convenis que conformen la mostra ascendeixen  a 11. 
 
A continuació es descriuen les operacions finalment seleccionades : 
 

Expedient Operació 
 

Import (€) Destinatari Objecte 

2016/0003698 

 
1703002754 
1703002755 

 

 
270.000 € 
123.000 € 

Consorci de Turisme de 
Barcelona 

Ajuntament de 
Barcelona 

Conveni per l’anualitat 2017 del 
conveni de col·laboració de 12 de 

setembre de 2016 “Destinació 
Barcelona 2017” 

2017/0010634 1703004921 

 
 

1.000.000 € Circuits de Catalunya SL 
Conveni  Col·laboració Circuits de 

Catalunya 

2016/0006068 1703001066 

 
 
11.250.000 € 

 

Departament de 
Governació, 

Administracions 
Públiques i Habitatge de 

la Generalitat de 
Catalunya 

Aportació per  a l’any 2017 de la 
Diputació de Barcelona al Pla Únic 

d’obres i Serveis de Cooperació Local, 
en compliment de l’acord de la Junta 
de Govern número 326/16 de 14 de 

juliol de 2016. 

2017/0004389 1703002434 

 
 

90.797 € 
Il·lustre Col·legi de 

l’Advocacia de 
Barcelona 

Assessorament i orientació jurídica en 
matèria de clàusules abusives en 
temes hipotecaris dins dels servei 

públics de consum. 

2017/0010779 
 

1703005424 
 

 
 

57.169 € 

Fundació Jaume Bofill 
Federació de Moviments 

de Renovació 
Pedagògica de 

Catalunya 

Desenvolupament del projecte 
Educació a Temps Complet. 

2016/0011224 1703004179 

 
 

336.745,15 € Fundació Jaume Bofill 

Desplegament de les xarxes 
d’aprenentatge entre centres 

educatius sobre una base local i/o 
territorial del Programa Escola Nova 
21- Xarxes Locals Escola Nova 21- 

 
2017/0001328 

 
1703000378 

 
 

300.000 € 
Consell Comarcal del 
Baix Llobregat- Servei 
de control de mosquits 

Foment de la prevenció i control de 
mosquit culídicids, altres plagues i la 

vigilància de l’arbovirosi en els 
municipis de la província de Barcelona 

2014/0002739 1703005784 

 
 

490.000 € 
Institut de Recerca i 

Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA) 

Serveis de manteniment i seguretat 
dels espais d’ús públic de la finca 
Torre Marimón, anys 2016 i 2017. 

2014/0005856 1703000811 

 
 
1.925.335,59€ 

Departament de Territori 
i Sostenibilitat 
(Generalitat de 

Catalunya) 

Execució de les obres variant de 
Calldetenes. 
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Expedient Operació 
 

Import (€) Destinatari Objecte 

2017/0001995 1703002330 

 
10.000.000 € 
812.404,25 € 

Consell Comarcal Alt 
Penedès 

Aportació pla d’operacions de 
tresoreria per al Consell Comarcal Alt 

Penedès. 

2016/0006996 1703002781 

 
 

123.129,43 € 
Consorci de Turisme del 

Baix Llobregat 

Programa  formalitzat el 22 de 
desembre de 2016 entre la Diputació 
de Barcelona i el Consorci de Turisme 

Baix Llobregat 

 
 
Pel que fa al Servei de Programació s’ha analitzat l’expedient següent: 
 

Expedient Operació 
 

Import (€) Destinatari Objecte 

2017/0001995 1703002330 
 

10.000.000 € 
812.404,25 € 

Consell Comarcal Alt 
Penedès 

Aportació pla d’operacions de 
tresoreria per al Consell Comarcal 

Alt Penedès. 

 
 

2.3. Òrgan encarregat de realitzar el control 
 
La fiscalització plena posterior s’efectua per la Intervenció General de 
conformitat amb el que disposa l’article 219 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals; el Títol III de la LGS; el Títol VI de la Llei General 
Pressupostària, i resta de normativa concordant. 
 
La Intervenció General, d’acord amb el PACF 2018, ha encarregat al Servei de 
Control Financer, que executi els requeriments d’informació que siguin 
necessaris per tal de dur a terme el corresponent control posterior. 
 
 

2.4. Limitacions a l’abast 
 
El Servei de Programació,  ha facilitat a aquesta Intervenció l’accés a la 
documentació acreditativa i justificació de les operacions fiscalitzades, prestant 
la seva col·laboració en les actuacions de control. 
 
Durant les actuacions de control, no s’ha posat de manifest cap limitació a 
l’abast del treball. 
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2.5. Estructura de l’informe i treballs efectuats 
 
El treball a efectuar no consisteix en una revisió complerta de totes les 
actuacions administratives que conformen l’expedient, sinó que es concentra 
en tot allò vinculat a l’anàlisi de l’adequació de la figura jurídica del conveni de 
col·laboració i de la justificació del pagament de les aportacions compromeses. 
Concretament, s’han efectuat les següents comprovacions: 

 
1. Verificar l’ús adequat del conveni de col·laboració i descartar que 

aquest instrument sigui utilitzat erròniament per regular una 
subvenció.  
 
Comprovació que la figura jurídica del conveni de col·laboració és 
l’instrument adequat per articular la relació entre les parts que els 
subscriuen, en detriment d’altres possibles figures jurídiques com poden 
ser el contracte, la subvenció o l’encàrrec de gestió. 
 
Així mateix, es comprova que l’acord de col·laboració ha estat aprovat 
en la forma i per l’òrgan adequats. 
 
Per dur a terme aquesta comprovació s’han analitzat els aspectes 
relatius a que: 
 

 L’objecte del conveni està inclòs dins de les competències de les 
parts signants. 
 

 Consta l’existència de convergència d’interessos en el projecte a 
desenvolupar. 

 
 L’objecte del conveni no està comprès en els previstos al Text 

Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 

 La resolució ha estat aprovada per l’òrgan competent. 
 

 El conveni o la seva pròrroga s’ha aprovat abans de la seva 
entrada en vigor. 

 
 El conveni conté tots els aspectes recollits a l’article 110 de la Llei 

26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya que li són d’aplicació si 
escau. 

 
 Consten obligacions per la Diputació relatives al desenvolupament 

material del projecte, a més del finançament. 
 

 El conveni indica la forma d’acreditació dels fons econòmics a la 
consecució dels objectius de la col·laboració. 
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 S’indica el termini màxim de presentació de l’acreditació dels fons 

econòmics. 
 

 Consta la forma de pagament. 
 

 Si s’estableixen pagaments avançats, s’ha justificat suficientment 
a l’expedient la seva necessitat. 

 
 Les comprovacions incloses al capítol VI, del Títol Preliminar de la 

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del Sector Públic, 
relativa als convenis, llei que va entrar en vigor el dia 2 d’octubre 
de 2016, si escau. 
 
 

2. Comprovar que la justificació recollida en el conveni s’ha presentat 
dins del termini establert:  

 
Verificació de què la justificació de les aportacions compromeses s’han 
presentat dins dels terminis fixats en la minuta del conveni o en la 
resolució d’aprovació; o si és el cas, dins del termini de vigència de la 
seva pròrroga. 

 
3. Revisió del contingut de la justificació presentada: 

 
Comprovació de que la documentació justificativa presentada s’ajusta a 
les obligacions establertes en el conveni o a la resolució d’aprovació, bé 
sigui mitjançant un informe emès per l’òrgan de seguiment i/o direcció, 
quan aquest s’hagi constituït, o bé amb un informe tècnic d’una de les 
parts, on consti la conformitat de les altres parts, o bé mitjançant la 
presentació d’un compte justificatiu; sens perjudici, de la comprovació 
d’altres previsions de caràcter econòmic que s’hagin establert al conveni.  

 
4. Altres comprovacions: 

 
S’efectuen altres comprovacions com pot ser la formalització del conveni 
mitjançat la seva signatura, la vigència del conveni, possibles pròrrogues 
o addendes, existència de comissió de seguiment, etc. 

 

2.6. Procediment de control 
 
Respecte a les operacions comptables objecte d’aquest informe, sorgides a la 
mostra, el procediment que s’ha seguit per a la seva fiscalització ha estat, en 
primer lloc, obtenir informació permanent de les dades dels arxius de 
l’expedient obrant en el SIGC i VNIS. En segon lloc, i als efectes de comprovar 
el contingut de tota la documentació justificativa del pagament en qüestió, es 
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procedeix a examinar tota la documentació annexada al reconeixement 
d’obligació, i en el seu defecte, es completa amb la documentació sol·licitada al 
centre gestor.  
 
A partir d’aquesta documentació, i d’acord amb les previsions de les bases 
d’execució del pressupost, es confecciona una proposta d’informe on es 
relacionen els treballs de comprovació efectuats, referents als aspectes recollits 
en el punt 2.5 citat anteriorment, així com uns apartats relatius a “conclusions” 
en els quals es recullen les principals incidències detectades en les actuacions 
de control. 
 

2.7. Normativa aplicable 
 
La normativa aplicable és la següent : 
 
 

 Llei 7/1985, del 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 

 Decret Legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya 

 
 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
 

 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis del ens locals 
 

 Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.  
 

 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del Sector Públic, relativa 
als convenis, llei que va entrar en vigor el dia 2 d’octubre de 2016. 
 

 Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol 
primer del Títol VI del TRLRHL. 
 

 Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, modificada per 
l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març. 

 
 Bases d’execució del Pressupost. 

 
 Refosa, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 

dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple. 
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 Instruccions sobre procediments de control de la Diputació de 
Barcelona. 

III. RESULTATS DE LA FISCALITZACIÓ 
 
S’han comprovat els següents extrems, amb el resultat que s’indica: 
 
Expedient  2017/0001995 

Objecte 
Aportació pla operacions de tresoreria per a Consell 
Comarcal – ALT PENEDÈS 

Import del conveni 10.000.000 euros ( 812.404,25 euros) 

Tipus d’expedient Conveni 

Centre gestor Servei de Programació 

 
 
La Diputació de Barcelona  a l’any 2013 va posar en marxa un pla d’operacions 
de tresoreria per als Consells comarcals amb la finalitat de donar liquiditat als 
mateixos per garantir les seves competències. Des de llavors, anualment 
s’ofereix  una línia de crèdit a curt termini per garantir les competències locals 
exercides pels Consells Comarcals per tal que puguin prestar els serveis amb 
normalitat; tot això en aplicació del que disposen els articles 92 i 93 del Text 
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003 de 28 d’abril que possibilita que les comarques puguin ser 
beneficiàries de les funcions d’assistència i cooperació que presten les 
diputacions provincials. 

 
Per a l’any 2017 es va obrir una nova línia de crèdit consistent en prestar 
assistència econòmica als Consells Comarcals, per tal de proporcionar un 
sistema per cobrir temporalment la insuficiència de recursos líquids disponibles 
amb els qual fer front a les seves despeses. 
 
L’assignació pressupostària per fer front a aquesta despesa és de 10.000.000 
euros per a crèdits a curt termini, sense interès per a necessitats transitòries de 
tresoreria. 
 
En data 30 de març de 2017, el Ple de la Diputació va aprovar el Pla 
d’operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2017, consistent en 
l’atorgament de crèdits a curt termini en l’àmbit territorial de la Diputació de 
Barcelona. 

 
Consta a l’expedient la sol·licitud presentada en data 21 d’abril per part del 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès, amb la petició d’un crèdit d’1.000.000 euros  
on s’especifiquen les necessitats dels diferents projectes a executar per al 
consell comarcal, motivats per  circumstàncies extraordinàries justificades en 
els retards en el cobrament de les subvencions i transferències per part de la 
Generalitat de Catalunya i altres administracions, així com la necessitat de 
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donar compliment a la vigent llei 15/2010 de 5 de juliol de modificació de la llei 
3/2004 de 29 de desembre per a les que s’estableixen mesures de lluita contra 
la morositat pel que fa als pagaments de les factures i certificacions d’obra. 

 
Per acord de Junta de Govern de data 25 de maig de 2017 s’aprova  la 
concessió dels crèdits sol·licitats d’acord  amb les condicions aprovades 
prèviament. Aquestes condicions establien que els Consells Comarcals havien 
d’efectuar les peticions de crèdit en el període comprès entre el 3 d’abril de 
2017 i el 5 de maig de 2017, determinant també que el total de les sol·licituds 
no podia superar l’import dels 10.000.000 euros amb el que s’ha dotat el Pla. 
 
Un cop valorades les sol·licituds admeses, es determina que tots els Consells 
comarcals han justificat les circumstàncies extraordinàries i  que el total de 
peticions ascendeix a 13.448.801,93 euros, i per tant supera el pla de 
10.000.000 d’euros establert en el Pla aprovat.  
 
En conseqüència s’ha validat que  el repartiment dels imports s’ha realitzat 
tenint en compte els criteris aprovats prèviament, el 40% en funció de la 
població, el 40% en funció del nombre de municipis, el 10% en funció de 
l’extensió territorial de cada comarca i el 10% pel nombre d’entitats singulars de 
població. 
 
S’ha verificat que l’import final de 812.404,25 euros atorgat al Consell Comarcal 
de l’Alt Penedès compleix amb els requisits de distribució anteriorment citats. 
 
1. Verificació de l’ús adequat  del conveni de col·laboració i descartar que 
aquest instrument sigui utilitzat erròniament per regular una subvenció. 
   
L’objecte del conveni de col·laboració analitzat estableix la regulació de les 
condicions del préstec concertat en el marc del Pla d’operacions de Tresoreria 
per a Consells Comarcals, en la que la Diputació concedeix al Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès el crèdit assignat amb un tipus d’interès del 0% a un 
termini d’1 any, estant inclòs dins les competències de les parts signants.  
 
La convergència d’interessos en el projecte i/o activitats a efectuar així com el 
desenvolupament material conjunt i el seu objecte no està inclòs en els 
contractes regulats al Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
També s’ha comprovat que la seva tramitació s’ha efectuat de conformitat amb 
allò que preveu la Llei 26/2010, de 26 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, i  en general, els convenis 
contenen tots els aspectes establerts a l’article 110.1, que els hi són d’aplicació.  
 
Per tot això podem concloure que la figura jurídica del conveni de col·laboració 
s’ha utilitzat de forma adequada i d’acord amb la normativa que li és d’aplicació. 
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2. Comprovació que la justificació i que el seu contingut s’ha presentat 
dins del termini establert. 
 
El conveni estableix  que les sol·licituds es realitzaran entre el 03/04/2017 i el 
05/05/2017 mitjançant instància i que l’acceptació del mateix correspon a la 
Junta de Govern de manera expressa abans del 14 de juliol de 2017. A 
l’expedient consten aquestes dades per tant podem concloure que l’assignació 
del crèdit ha estat correcta. 
 
El conveni va ser acceptat  tal i com s’estableix en el tercer punt del conveni 
mitjançant  Acord de Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès 
en sessió de 22 de juny de 2017, adoptant en els acords l’acceptació del crèdit 
concedit d’acord amb les condicions establertes. 
 
En  quant a la justificació s’ha validat el compliment de l’amortització mitjançant 
el sistema constant de quotes amb liquidació semestral, essent el primer 
venciment als 6 mesos del lliurament del préstec i la resta a l’any de la data de 
lliurament.   
 
Per tot l’exposat podem concloure, que la documentació justificativa de les 
activitats efectuades, s’ha presentat de conformitat als requisits previstos al 
conveni i els fons econòmics han estat destinats al compliment dels objectius 
aprovats. 
 
 
3. Altres observacions  
 
El conveni estableix que es realitzarà un únic pagament per la totalitat del 
préstec concedit desprès de la signatura del mateix. El pagament resta 
condicionat a que el Consell Comarcal estigui al corrent de les quotes 
d’amortització del crèdit concertat dins del Pla de Tresoreria. S’ha comprovat 
mitjançant una graella de seguiment d’imports pendents, que obra a 
l’expedient, es dona compliment d’aquesta premissa. 
 
S’ha validat que les condicions del crèdit atorgat ha estat a tipus d’interès 0%, 
la duració esta establerta a un any, i el sistema d’amortització ha estat constant 
per mitjà de quotes iguals amb periodicitat de liquidació semestral. Com a data 
de càlcul s’ha  pres com a referència la data del pagament del crèdit realitzat 
per la Diputació. 
 
 
 
 
 
 



 

Informe de control de l’activitat convenial 
Servei de Programació 

 
 

12

IV. AL·LEGACIONS 
 
El resultat de la fiscalització posterior va ser materialitzada en el corresponent 
informe provisional, el qual es va donar trasllat al Servei de Programació, en 
data 30 d’octubre de 2018, tot donant un termini de 10 dies hàbils per presentar 
les al·legacions o observacions que es consideressin oportunes. 
 
Finalitzat el citat termini s’entén la voluntat de no presentar un escrit 
d’al·legacions per part del Servei. 
 
Per  tot això les conclusions provisionals emeses en la proposta d’informe de 
control posterior  s’han d’entendre definitives. 
 

V. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 
 
Un cop analitzada tota la documentació obrant a l’expedient, podem concloure 
que la seva tramitació, s’ha efectuat de conformitat a la normativa legalment 
aplicable. 
 
Mireia 

González 

Miret      

Tècnica 

Assessora

Signat digitalment 

per Mireia 

González Miret      

Tècnica Assessora 

Data: 2018.11.29 

14:29:53 +01'00'
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PROPOSTA D’INFORME  DE  CONTROL  
DE L’ACTIVITAT CONVENIAL 

 
 
Informe  de control de l’activitat convenial 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 

I. INTRODUCCIÓ 
 
El títol IV del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), regula les funcions de 
control i fiscalització que s’han de realitzar a l’Administració local. L’article 220 
estableix l’àmbit d’aplicació i la finalitat del control financer, amb el següent 
contingut: 
 
«1. El control financer tindrà per objecte comprovar el funcionament en 
l'aspecte economicofinancer dels serveis de les entitats locals, dels seus 
organismes autònoms i de les societats mercantils que en depenen. 
 
2. Aquest control tindrà per objecte informar sobre l'adequada presentació de la 
informació financera, del compliment de les normes i directrius que siguin 
d'aplicació i del grau d'eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius 
previstos. 
 
3. El control financer es realitzarà per procediments d'auditoria d'acord amb les 
normes d'auditoria del sector públic. 
 
4. Com a resultat del control efectuat haurà d'emetre’s informe escrit en el qual 
es faci constar totes les observacions i conclusions que es dedueixin de 
l'examen practicat. Els informes, conjuntament amb les al·legacions efectuades 
per l'òrgan auditat, seran enviats al Ple per al seu examen." 
 
En compliment d’aquesta normativa, el control de la gestió econòmica de la 
corporació s’efectuarà d’acord amb l’establert a les Instruccions sobre 
procediments de control de la Diputació de Barcelona i el Pla Anual de Control 
Financer per al 2018, en endavant, PACF 2018, aprovat per la Intervenció 
General el 22 de març de 2018.  
 
El PACF 2018, delimita els objectius, els àmbits, l’abast i la forma de realitzar 
el  control posterior. En aquest sentit, recull la possibilitat de complementar el 
control financer de les subvencions i control d’ajuts econòmics a ens públics 
amb altres controls específics, un dels quals és l’anàlisi de l’activitat convenial 
de la Corporació; previsió que es reafirma el previst en les Instruccions 
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Corporatives aprovades per a la mateixa anualitat, en establir que ”amb 
caràcter anual es podran efectuar, d’acord amb el Pla anual d’actuacions de 
control, altres controls específics sobre pagaments avançats i respecte dels 
convenis de col·laboració”. 
 
Per a l’anàlisi corresponent al 2018, es seleccionarà, de totes les Àrees de la 
Diputació i ens del seu sector públic sotmesos a control, el conveni de 
col·laboració de més import. Addicionalment, es seleccionarà de manera 
aleatòria la resta de convenis per cadascuna d’elles, amb el benentès de que 
es podran seleccionar convenis per criteri d’oportunitat en base al judici 
professional.  
 
Aquest criteri de selecció suposa analitzar una major diversitat d’aquests 
negocis jurídics amb la conseqüent obtenció de resultats més transversals. 
 

II.  OBJECTIU  I  ABAST  DEL  TREBALL 
 

2.1. Objectiu del treball 
 
 
El PACF 2018 ha recollit en el seu punt III.5.4. el control dels convenis de 
col·laboració, dins de les actuacions de control a realitzar. 
 
Aquest informe abastarà un control específic sobre determinats convenis de 
col·laboració atès que, a l’igual que les subvencions i els ajuts econòmics a ens 
públics, es tracta de despeses imputades pressupostàriament als capítols 4 i 7.  
 
L’especificitat d’aquest control també està emparat en les bases d’execució del 
pressupost, que possibiliten que el PACF 2018 prevegi altres controls 
específics, un dels quals és l’anàlisi de l’activitat convenial de la Corporació. 
 

2.2. Abast del treball 
 
 
L’obtenció de la mostra prové d’un anàlisi previ de la població, classificant en 
una taula tots els expedients relatius a convenis tramitats a totes les Àrees de 
la Diputació escollint les de més import tal i com s’especificava al PACF  2018. 
Addicionalment s’han afegit de manera aleatòria la resta de convenis per a 
completar un nombre representatiu de la població tant a nivell de número com 
d’import, pretenent analitzar una major diversitat de negocis jurídics amb 
l’obtenció de resultats més transversals. 
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Les operacions seleccionades s’han obtingut mitjançant  l’ordenació per import 
de tots els expedients tramitats durant l’exercici 2017 per part de la Corporació, 
escollint aquell de més import de cada Àrea i un segon conveni de manera 
aleatòria. 
 
Tenint en compte el calendari d’actuacions i els recursos personals disponibles, 
en el cas de la Diputació de Barcelona, s’han seleccionat  els 10 convenis de 
major import, que han generat pagaments durant l’any 2018, independentment 
de l’any de la seva aprovació. Finalment s’ha afegit 1 conveni més per al seu 
anàlisi, degut a que va sortir en la mostra de subvencions d’entitats públiques, 
quan es tractava d’un conveni. Amb la inclusió d’aquest nou expedient els 
convenis que conformen la mostra ascendeixen  a 11. 
 
A continuació es descriuen les operacions finalment seleccionades : 
 
 

Expedient Operació 
 

Import (€) Destinatari Objecte 

2016/0003698 

 
1703002754 
1703002755 

 

 
270.000 € 
123.000 € 

Consorci de Turisme de 
Barcelona 

Ajuntament de 
Barcelona 

Conveni per l’anualitat 2017 del 
conveni de col·laboració de 12 de 

setembre de 2016 “Destinació 
Barcelona 2017” 

2017/0010634 1703004921 

 
 

1.000.000 € Circuits de Catalunya SL 
Conveni  Col·laboració Circuits de 

Catalunya 

2016/0006068 1703001066 

 
 
11.250.000 € 

 

Departament de 
Governació, 

Administracions 
Públiques i Habitatge de 

la Generalitat de 
Catalunya 

Aportació per  a l’any 2017 de la 
Diputació de Barcelona al Pla Únic 

d’obres i Serveis de Cooperació Local, 
en compliment de l’acord de la Junta 
de Govern número 326/16 de 14 de 

juliol de 2016. 

2017/0004389 1703002434 

 
 

90.797 € 
Il·lustre Col·legi de 

l’Advocacia de 
Barcelona 

Assessorament i orientació jurídica en 
matèria de clàusules abusives en 
temes hipotecaris dins dels servei 

públics de consum. 

2017/0010779 
 

1703005424 
 

 
 

57.169 € 

Fundació Jaume Bofill 
Federació de Moviments 

de Renovació 
Pedagògica de 

Catalunya 

Desenvolupament del projecte 
Educació a Temps Complet. 

2016/0011224 1703004179 

 
 

336.745,15 € Fundació Jaume Bofill 

Desplegament de les xarxes 
d’aprenentatge entre centres 

educatius sobre una base local i/o 
territorial del Programa Escola Nova 
21- Xarxes Locals Escola Nova 21- 

 
2017/0001328 

 
1703000378 

 
 

300.000 € 
Consell Comarcal del 
Baix Llobregat- Servei 
de control de mosquits 

Foment de la prevenció i control de 
mosquit culídicids, altres plagues i la 

vigilància de l’arbovirosi en els 
municipis de la província de Barcelona 

2014/0002739 1703005784 

 
 

490.000 € 
Institut de Recerca i 

Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA) 

Serveis de manteniment i seguretat 
dels espais d’ús públic de la finca 
Torre Marimón, anys 2016 i 2017. 



 

Informe de control de l’activitat convenial 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 

 
 

5

Expedient Operació 
 

Import (€) Destinatari Objecte 

2014/0005856 1703000811 

 
 
1.925.335,59€ 

Departament de Territori 
i Sostenibilitat 
(Generalitat de 

Catalunya) 

Execució de les obres variant de 
Calldetenes. 

2017/0001995 1703002330 

 
10.000.000 € 
812.404,25 € 

Consell Comarcal Alt 
Penedès 

Aportació pla d’operacions de 
tresoreria per al Consell Comarcal Alt 

Penedès. 

2016/0006996 1703002781 

 
 

123.129,43 € 
Consorci de Turisme del 

Baix Llobregat 

Programa  formalitzat el 22 de 
desembre de 2016 entre la Diputació 
de Barcelona i el Consorci de Turisme 

Baix Llobregat 

 
 
Pel que fa a la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General ha estat 
analitzat l’expedient següent: 
 

Expedient Operació 
 

Import (€) Destinatari Objecte 

2017/0010634 1703004921 

 
 

1.000.000 € Circuits de Catalunya SL Cooperació de  les activitats que es 
desenvolupen al circuit de Catalunya 

 

2.3. Òrgan encarregat de realitzar el control 
 
La fiscalització plena posterior s’efectua per la Intervenció General de 
conformitat amb el que disposa l’article 219 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals; el Títol III de la LGS; el Títol VI de la Llei General 
Pressupostària, i resta de normativa concordant. 
 
La Intervenció General, d’acord amb el PACF 2018, ha encarregat al Servei de 
Control Financer, que executi els requeriments d’informació que siguin 
necessaris per tal de dur a terme el corresponent control posterior. 
 

2.4. Limitacions a l’abast 
 
La Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General, han facilitat a 
aquesta Intervenció l’accés a la documentació acreditativa i justificació de les 
operacions fiscalitzades, prestant la seva col·laboració en les actuacions de 
control. 
 
Durant les actuacions de control, no s’ha posat de manifest cap limitació a 
l’abast del treball. 
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2.5. Estructura de l’informe i treballs efectuats 
 
 
El treball a efectuar no consisteix en una revisió complerta de totes les 
actuacions administratives que conformen l’expedient, sinó que es concentra 
en tot allò vinculat a l’anàlisi de l’adequació de la figura jurídica del conveni de 
col·laboració i de la justificació del pagament de les aportacions compromeses. 
Concretament, s’han efectuat les següents comprovacions: 
 

 
1. Verificar l’ús adequat del conveni de col·laboració i descartar que 

aquest instrument sigui utilitzat erròniament per regular una 
subvenció.  
 
Comprovació que la figura jurídica del conveni de col·laboració és 
l’instrument adequat per articular la relació entre les parts que els 
subscriuen, en detriment d’altres possibles figures jurídiques com poden 
ser el contracte, la subvenció o l’encàrrec de gestió. 
 
Així mateix, es comprova que l’acord de col·laboració ha estat aprovat 
en la forma i per l’òrgan adequats. 
 
Per dur a terme aquesta comprovació s’han analitzat els aspectes 
relatius a que: 
 

 L’objecte del conveni està inclòs dins de les competències de les 
parts signants. 
 

 Consta l’existència de convergència d’interessos en el projecte a 
desenvolupar. 

 
 L’objecte del conveni no està comprès en els previstos al Text 

Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 

 La resolució ha estat aprovada per l’òrgan competent. 
 

 El conveni o la seva pròrroga s’ha aprovat abans de la seva 
entrada en vigor. 

 
 El conveni conté tots els aspectes recollits a l’article 110 de la Llei 

26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya que li són d’aplicació si 
escau. 

 
 Consten obligacions per la Diputació relatives al desenvolupament 

material del projecte, a més del finançament. 
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 El conveni indica la forma d’acreditació dels fons econòmics a la 
consecució dels objectius de la col·laboració. 

 
 S’indica el termini màxim de presentació de l’acreditació dels fons 

econòmics. 
 

 Consta la forma de pagament. 
 

 Si s’estableixen pagaments avançats, s’ha justificat suficientment 
a l’expedient la seva necessitat. 

 
 Les comprovacions incloses al capítol VI, del Títol Preliminar de la 

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del Sector Públic, 
relativa als convenis, llei que va entrar en vigor el dia 2 d’octubre 
de 2016, si escau. 
 
 

2. Comprovar que la justificació recollida en el conveni s’ha presentat 
dins del termini establert:  

 
Verificació de què la justificació de les aportacions compromeses s’han 
presentat dins dels terminis fixats en la minuta del conveni o en la 
resolució d’aprovació; o si és el cas, dins del termini de vigència de la 
seva pròrroga. 

 
 

3. Revisió del contingut de la justificació presentada: 
 
Comprovació de que la documentació justificativa presentada s’ajusta a 
les obligacions establertes en el conveni o a la resolució d’aprovació, bé 
sigui mitjançant un informe emès per l’òrgan de seguiment i/o direcció, 
quan aquest s’hagi constituït, o bé amb un informe tècnic d’una de les 
parts, on consti la conformitat de les altres parts, o bé mitjançant la 
presentació d’un compte justificatiu; sens perjudici, de la comprovació 
d’altres previsions de caràcter econòmic que s’hagin establert al conveni.  

 
 

4. Altres comprovacions: 
 
S’efectuen altres comprovacions com pot ser la formalització del conveni 
mitjançat la seva signatura, la vigència del conveni, possibles pròrrogues 
o addendes, existència de comissió de seguiment, etc. 
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2.6. Procediment de control 
 
Respecte a les operacions comptables objecte d’aquest informe, sorgides a la 
mostra, el procediment que s’ha seguit per a la seva fiscalització ha estat, en 
primer lloc, obtenir informació permanent de les dades dels arxius de 
l’expedient obrant en el SIGC i VNIS. En segon lloc, i als efectes de comprovar 
el contingut de tota la documentació justificativa del pagament en qüestió, es 
procedeix a examinar tota la documentació annexada al reconeixement 
d’obligació, i en el seu defecte, es completa amb la documentació sol·licitada al 
centre gestor.  
 
A partir d’aquesta documentació, i d’acord amb les previsions de les bases 
d’execució del pressupost, es confecciona una proposta d’informe on es 
relacionen els treballs de comprovació efectuats, referents als aspectes recollits 
en el punt 2.5 citat anteriorment, així com uns apartats relatius a “conclusions” 
en els quals es recullen les principals incidències detectades en les actuacions 
de control. 

2.7. Normativa aplicable 
 
La normativa aplicable és la següent : 
 
 

 Llei 7/1985, del 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 

 Decret Legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya 

 
 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
 

 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis del ens locals 
 

 Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.  
 

 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del Sector Públic, relativa 
als convenis, llei que va entrar en vigor el dia 2 d’octubre de 2016. 
 

 Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol 
primer del Títol VI del TRLRHL. 
 

 Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, modificada per 
l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març. 
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 Bases d’execució del Pressupost. 
 

 Refosa, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple. 

 
 Instruccions sobre procediments de control de la Diputació de 

Barcelona. 
 

III. RESULTATS DE LA FISCALITZACIÓ 
 
S’han comprovat els següents extrems, amb el resultat que s’indica: 
 
 
Expedient  2017/0010634  

Objecte 
Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i Circuits 
de Catalunya SL per  a la  cooperació en les activitats que es 
desenvolupen al circuit de Barcelona-Catalunya. 

Import del conveni 1.000.000 € 

Tipus d’expedient Conveni de col·laboració 

Centre gestor Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 

 
 
En data 9 de novembre de 2017, per dictamen de la Junta de Govern s’aprova 
el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Circuit de 
Catalunya, SL, per a la col·laboració de les activitats que es desenvolupen al 
circuit de Barcelona-Catalunya a l’any 2017. 
 
L’objecte del conveni inclou les activitats de fort impacte econòmic com són el 
Gran premi de Formula 1, el Gran Premi de Motociclisme, el Test Days i altres 
proves del món del motor com Barcelona FIA World Rallycross. Així mateix es 
facilita la utilització del circuit per esdeveniments singulars impulsats per 
entitats educatives, socials i esportives, així com activitats per escolars i gent 
gran. 
 
 
1. Verificació de l’ús adequat  del conveni de col·laboració i descartar que 
aquest instrument sigui utilitzat erròniament per regular una subvenció. 
   
L’objecte del conveni, fa considerar que tant la Diputació de Barcelona com el 
Circuit Barcelona-Catalunya veuen el circuit com un pulmó de promoció 
econòmica i treball de cohesió social i valors mediambientals que incideix molt 
especialment en els municipis de confluència del Vallès Oriental, Vallés 
Occidental, Barcelonès i Maresme. 
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Malgrat en el conveni s’especifiquen les accions a realitzar per a cadascuna de 
les parts participants en el conveni, si analitzem les corresponen a la Diputació 
de Barcelona, trobem que bàsicament són col·laborar econòmicament en el 
desenvolupament dels esdeveniments que es duguin a terme, així com facilitar 
logotips, materials d’imatge corporativa entre d’altres.  
 
D’aquest anàlisi poden concloure que la figura jurídica del conveni de 
col·laboració, no seria la més idònia per regular aquest tipus d’activitats. Caldria 
valorar la possibilitat d’instrumentar l’objecte del conveni actual mitjançant una 
subvenció. 
 
Tot i això, la Direcció de Serveis, ha presentat la seva justificació en les 
al·legacions que s’acompanyen a aquest informe. 
 
2. Comprovació que la justificació s’ha presentat dins del termini 
establert. 
 
El conveni estableix, que la vigència del mateix iniciarà els seus efectes des de 
la signatura, efectuada en data 14 de novembre de 2017 i el 21 de desembre 
de 2017, sens perjudici que els treballs de justificació s’estendran fins el 31 de 
març de 2018. 
 
Per tot l’exposat podem concloure, que la documentació justificativa de les 
activitats efectuades, s’ha presentat de conformitat als requisits previstos al 
conveni i els fons econòmics han estat destinats al compliment dels objectius 
aprovats. 
 
 
3. Contingut de la justificació:  
 
El conveni  estableix en la seva clausula quarta, que l’import d’aquest serà 
1.000.000 d’euros a abonar en dos  pagaments parcials, el primer de 800.000 
euros a la signatura del conveni i el segon de 200.000 euros previa presentació 
d’un informe comprensiu de les activitats realtizades en el marc d’aquest 
conveni, així com la correcta aplicació dels fons compromesos per la Diputació 
en el mateix. 
 
S’especifica que amb caràcter previ al segon pagament i abans del 31 de març 
de 2018 s’haurà de presentar l’auditoria de comptes de la societat Circuits de 
Catalunya, SL, conjuntament amb la documentació següent: 
 

 Una memòria tècnica i un balanç dels esdeveniments en suport 
informàtic. 

 Un recull fotogràfic de les diferents activitats realitzades. 
 Un exemplar de la documentació gràfica generada per dites activitats 

amb el logotip facilitat. 
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S’ha comprovat que  per a la realització del primer pagament de 800.000 euros 
consta a l’expedient, la sol·licitud per part de la societat circuit de Barcleona-
Catalunya a la signatura del conveni tal i com estava establert. 
 
En data  21 de març de  2018, es presenta la sol·licitud per al pagament del 
segon import compromés, juntament amb l’informe d’auditoria justificatiu, la 
memòria tècnica i el recull fotogràfic, donant compliment als pactes establerts. 
  
Un cop analitzada la documentació per part del centre gestor, consta a 
l’expedient un requeriment al Circuit de Barcelona-Catalunya, en el sentit de 
presentar una nova justificació dels fons compromessos degut a que l’informe 
inicial presentat, no guardava relació amb la naturalesa juridica del conveni, 
necessitant una acreditació d’anàlisi de costos de les activitats realtizades amb 
el corresponent desglossament de despeses. 
 
Consta a l’expedient l’ informe d’auditoria  per part de UniauditOliverCamps, en 
el que es conclou que com a resultat dels treballs realtizats no s’han detectat 
fets o circumstàncies que puguin suposar incompliments de les condicions 
imposades a la societat per a la percepció de l’aportació i previstes en el 
conveni. 
 
Per tot això un cop comprovades totes les justificacions presentades poden 
concloure que s’han dut a terme en compliment dels compromisos adoptats, i 
els recursos econòmics assignats al conveni de col·laboració han estat aplicats 
adequadament a la consecució dels objectius previstos. 
 
 
4. Altres comprovacions: 
 
 
Validat la presencia a l’expedient de diferents actes de reunions  i un informe la 
constitució de la comissió tècnica de seguiment, integrada per dos 
representants de cadascuna de les parts signatàries, en la que s’estableix una 
periodicitat de reunió mínima de dos cops a l’any, donant compliment a aquest 
punt. 
 

IV. AL·LEGACIONS 
 
El resultat de la fiscalització posterior va ser materialitzada en el corresponent 
informe provisional del qual es va donar trasllat a la Direcció de Serveis de 
Suport a la Coordinació General, en data 30 d’octubre de 2018, tot donant un 
termini de 10 dies hàbils per a presentar al·legacions o observacions que es 
consideressin oportunes. 
 
En data 14 de novembre de 2018, la Direcció, presenta les al·legacions que es 
reprodueixen tot seguit: 
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RESPOSTA a la proposta d’informe provisional emès pel Servei de Control 
Financer de la Intervenció General, en relació als expedients de la Direcció de 
Serveis de Suport a la Coordinació General (DSSCG), objecte de control financer 
de subvencions sobre beneficiaris i control convenial. 
 

ANTECEDENTS 

El passat 7 de novembre, la Intervenció General fa arribar a la DSSCG 
l’informe provisional de control financer de subvencions concedides 
corresponents a l’any 2017 per a revisió. 
 

 
Han estat objecte d’informe de control financer els següents beneficiaris 
 
Fundació Roller Sports Organització del World Roller 

Games Barcelona 2019 

1.200.000 

Federació Catalana de Natació 33ens  Campionat  d’Europa  LEN  de 

Waterpolo Barcelona 2018 

1.000.000 

Ocularis Associació Formació de professionals 
oftalmològics  a  Moçambic;  així  com 
l’adquisició de material per la creació 

d’una consulta d’oftalmopediàtrica 

35.000 

Fundació Aula 

d’Estudis Electes 
Col·laboració   en   diverses   activitats 
formatives destinades al món local i 
publicacions  en  matèria  d’hisendes 

locals i gestió dels ens locals. 

130.000 

Associació programa Bisaura 

per Leader 

la gestió Ripollès del Ges 

Suport a diverses activitats de promoció del 
producte local en la part corresponent al 

territori de la província de Barcelona. 

10.000 

Circuit de Catalunya S.L. Conveni de col·laboració prt 1.000.000 

 

S’INFORMA 
 
 
 
Primer.- Ocularis Associació 
 
 
De les comprovacions fetes per la Intervenció General, es comprova que en 
el compte justificatiu de despesa, que es va presentar el 19 de maig de 2017, 
d’import 35.000€, es va incloure una relació de factures amb l’IVA deduïble 
inclòs que és el que des de la DSSCG es comprova, doncs no es fa control 
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financer de la despesa de l’entitat. Ha estat a la fase de control financer a 
posteriori que la Intervenció General, demanades les oportunes explicacions a 
l’Associació, explica que els imports justificats en la relació de despeses sí que 
inclouen l’IVA deduïble. Per tant, hi ha una part de la despesa subvencionada 
que no és elegible i susceptible de ser revocada parcialment, amb el 
requeriment corresponent a reintegrar la despesa no elegible. Fets els càlculs 
pertinents, es considera que 3.896,07 € no és despesa elegible. 
 

 
Com a resultat del treball realitzat per la Intervenció General, es conclou que 
no s’han observat fets o circumstàncies que poguessin suposar incompliments 
de la normativa aplicable o de les condicions imposades a l’Associació, a 
excepció de l’esmentada despesa que es considera no elegible atesa la regulació 
de l’IVA. 
 
 
Des de la DSSCG es procedeix a incoar l’expedient de revocació parcial de la 
subvenció atorgada; donar al beneficiari el corresponent termini d’al·legacions, 
amb l’advertiment que un cop la revocació esdevingui definitiva, es requerirà el seu 
reintegrament.  

 
Segon.- Circuit de Catalunya S.L. 
 
 
El conveni de col·laboració objecte de control financer ha estat el que correspon 
al signat entre la Diputació de Barcelona i Circuits de Catalunya SL. 

 

Expedient Operació 
 

Import (€) Destinatari Objecte 

2017/0010634 1703004921 

 
 

1.000.000 € Circuits de Catalunya SL Cooperació de  les activitats que es 
desenvolupen al circuit de Catalunya 

 
Tal i com es desprèn del propi text del conveni, al Circuit de Catalunya, a 
banda del Gran Premi de Formula 1, al Circuit també es desenvolupen 
activitats que no són de motor, i que donen al Circuit  un caràcter  polivalent 
de la instal·lació al desenvolupar esdeveniments singulars com són les 
tandes BiCircuit, durant tot l’any, el cap de setmana del BICIRCUIT 
FESTIVAL ,curses d’atletisme, proves de Duatló etc.... que volen apropar el 
Circuit al territori i és en aquests aspectes que es realitza el conveni de 
col·laboració, on la Diputació de Barcelona participa amb el Circuit en la 
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col·laboració través dels ens locals per coordinar visites a les instal·lacions 
de col·lectius de tercera edat, clubs, passejades per gent gran, 
esdeveniments singulars impulsats per entitats esportives, educatives i 
socials. Cal tenir present que el Circuit també col·labora amb una diversitat 
d’activitats solidàries. 
 

 
És precisament en aquestes actuacions que no són les grans proves 
conegudes de motor, on la Diputació de Barcelona ha col·laborat i s’ha posat 
en contacte amb els ajuntaments de la demarcació de Barcelona fent difusió 
entre els municipis dels esdeveniments i activitats portades a terme en el 
circuit. Alhora ha facilitat una interacció entre els ajuntaments i el circuit per 
tal de promoure les activitats de motor per a nens i nenes, per tal que 
puguin utilitzar les instal·lacions per a fins esportius, educatius, socials, etc. 

L’anàlisi del Servei de Control Financer de la Intervenció General, conclou que 
malgrat en el conveni s’especifiquen les accions a realitzar pe a cadascuna de 
les parts participants en el conveni, si s’analitzen les corresponents a la 
Diputació de Barcelona, es troba que bàsicament les tasques són col·laborar 
econòmicament en el desenvolupament dels esdeveniments que es duguin a 
terme pel Circuit, així com facilitar logotips, materials d’imatge corporativa entre 
d’altres. 
 

 
Per tant, l’informe provisional de control financer, conclou que la figura jurídica 
del conveni de col·laboració no seria la més idònia per regular aquest tipus 
d’activitats. Caldria valorar la possibilitat d’instrumentar l’objecte del conveni 
actual mitjançant una subvenció 
 

 
A la documentació gràfica que s’inclou a l’expedient es fa palesa tota aquesta 
col·laboració pel que fa a les activitats realitzades per a la ciutadania de la 
demarcació que no són les grans proves de motor. 
 

 
A part de fer les reunions de la Comissió de Seguiment del conveni, el 
representant d’Esports de la Diputació i els representants del Circuit han estat 
en contacte durant tota la vigència del conveni per dur a terme aquestes 
actuacions. 

 
És per això que aquesta Direcció va analitzar en el seu dia l’instrument a 
seguir, i va considerar que hi havia una col·laboració al darrera d’aquestes 
dues entitats, i no una mera aportació econòmica per part de la Diputació. 
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Aquestes al·legacions es posen de manifest a la Intervenció General, als 
efectes que escaiguin. 
 

 
 

Tercer.- Aclariment 
 

 

Des de la Direcció de de Servei de Suport a la Coordinació General tots els 
expedients de subvenció concedides, objecte de l’informe de control financer, 
ho han estat a l’empara de l’article 15.1 ) OGS i es comprova que es doni 
compliment allò disposat a l’article 64 RLGS respecte a la nominativa de les 
subvencions i, més concretament, que es tracti de subvencions consignades 
nominativament en el Pressupost General de la Diputació o en modificacions 
de crèdit aprovades del Ple. 
 

 
A l’informe provisional de control financers s’estableix que es fa aquest estudi de 
compliment, si bé hem detectat que als informes individuals de cada beneficiari, 
quan s’especifica l’atorgament es diu subvenció directa. 
 

 
Aquesta Direcció demana, si és possible, especificar que es tracta 
d’atorgaments realitzats amb aquest caràcter nominatiu, el caràcter nominatiu 
implica un procediment específic per l’aprovació de la partida pressupostària 
nominativa a favor del beneficiari, la diferència d’aquest procediment respecte a 
la directa, rau en l’òrgan d’aprovació de la partida pressupostària, que és el 
Plenari, que es fa una aprovació inicial, una exposició al públic amb període 
d’al·legacions i si no hi ha al·legacions queda definitivament aprovada la 
partida nominativa que posteriorment és objecte d’atorgament de subvenció. Per 
aquesta direcció és rellevant diferenciar entre directa i nominativa directa en tant 
que per aquesta última tipologia intervé el Ple de la corporació en la 
determinació de la partida nominativa, té una publicitat i un període 
d’al·legacions previ a l’atorgament de la subvenció. 
 

 
Juntament amb aquest informe, retem a disposició de la Intervenció General 
per qualsevol aclariment. 
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V. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 
 
Un cop analitzada tota la documentació obrant a l’expedient, podem concloure 
que la seva tramitació, s’ha efectuat de conformitat a la normativa legalment 
aplicable. No obstant podem citar la següent observació: 
 

- La figura jurídica del conveni de col·laboració no és la més adequada per 
a regular les obligacions que es contemplen en el conveni.  
 

 D’acord amb l’objecte del conveni, caldria adoptar, per a 
posteriors tramitacions, la figura jurídica de la subvenció, 
amb independència que s’instrumenti mitjançant un 
conveni regulador. 

 
Mireia 

González 

Miret      

Tècnica 

Assessora
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