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PRINCIPALS CONCLUSIONS DEL CONTROL FINANCER DE 

SUBVENCIONS I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ 

 

I. OBJECTE DE L’INFORME 
 

En el present informe s’exposen les principals consideracions obtingudes del control 
financer de les subvencions concedides a entitats públiques i privades, així com també 
del control realitzat respecte dels convenis de col·laboració amb relació a expedients 
relatius a l’anualitat 2018. 
 
Aquestes actuacions de control financer es realitzen a l’empara de l’apartat III.D.1 del 
Pla Anual de control Financer del 2019 (en endavant, PACF 2019), elaborat anualment 
per la Intervenció General, que preveu el control financer de subvencions a entitats 
públiques i privades previst als articles 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions (en endavant, LGS), i també el control de l’activitat 
convenial. 
 
Els resultats concrets dels controls realitzats, així com la metodologia emprada, es 
recullen en els informes annexos al present, amb informació detallada sobre les dades 
de cada població i mostres, els treballs de fiscalització efectuats, els resultats obtinguts i 
les conclusions i recomanacions pròpies de cada àmbit. 
 
 
II. CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS A ENTITATS PRIVADES. 
 
El control financer de subvencions s’ha realitzat respecte dels beneficiaris de 
subvencions amb l’objecte de verificar els extrems continguts a l’article 44 d’aquesta 
norma. En concret, s’ha comprovat 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.  
 
A més, s’ha realitzat un control de legalitat dels procediments administratius de 
concessió respecte de beneficiaris de subvencions i respecte el centre gestor que 
tramita l’expedient.  
 
 Control realitzat en raó dels beneficiaris: 
 
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 
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comptables com pel que fa a la gestió i aplicació de la subvenció. Malgrat tot, en alguns 
casos concrets s’han detectat algunes qüestions que caldria millorar, com per exemple:  
 

- Ús recurrent del procediment de concessió directa de subvencions quan hauria 
de ser excepcional. 
 

- Realització de tràmits administratius de forma extemporània.  
 

- Documentació justificativa incompleta o, en ocasions, sense reflectir de forma 
rigorosa l’estructura de finançament de l’actuació. 
 

- Documentació insuficient sobre el seguiment de l’execució dels convenis de 
col·laboració i el contingut de les reunions mantingudes en el marc de les 
comissions de seguiment. 

 
 Control de legalitat dels procediments de concessió: 
 
Aquest control ha derivat en resultats satisfactoris, amb caràcter general.  
 
Les observacions que es posen de manifest en aquest àmbit de fiscalització són 
bàsicament de caràcter formal i van referides a una manca de previsió de la subvenció 
en el Pla Estratègic de subvencions que aprova anualment la Diputació de Barcelona. 
 
 
III.  CONTROL FINANCER  DE 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.  
 
Les comprovacions s’han realitzat respecte la comptabilització de la subvenció i 
verificant la seva conciliació amb els pagaments efectuats. D’altra  banda, també s’han 
realitzat comprovacions específiques vinculades als extrems previstos a l’article 44 de la 
LGS, complementant l’anàlisi amb altres documents inclosos a l’expedient, com la 
sol·licitud, i la documentació tècnica relativa a l’execució de l’activitat, o la documentació 
justificativa de la subvenció. 
 
Amb caràcter general, els expedients analitzats s’han tramitat de manera correcta. No 
obstant això, caldria millorar certs aspectes per alguns casos, com per exemple: 
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- La concessió directa hauria de ser una forma excepcional d’atorgament de 
subvencions ja que la voluntat del legislador és que el sistema de concurrència 
competitiva sigui el règim general. 
 

- Extemporaneïtat dels actes d’aprovació d’ampliacions, o pròrrogues, de terminis i 
de la presentació de documentació, en particular, de la justificació de les 
subvencions. 

 
 
IV. CONTROL DELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ 
 
Pel que fa als convenis de col·laboració, les actuacions de control s’han orientat a 
revisar les qüestions formals d’aquests expedients i a comprovar com s’ha dut a terme 
el seu desplegament. Per això, s’ha fet un seguiment de la seva gestió i del compliment 
adequat de les obligacions econòmiques derivades de la seva execució per les parts 
signatàries. 
 
De forma específica, s’han realitzat les següents comprovacions: 
 

- Verificar la finalitat del conveni de col·laboració per a descartar que aquest 
instrument sigui utilitzat erròniament per regular una subvenció. 
 

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

- 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. 

 
La tramitació d’aquests expedients ha estat correcta. No obstant, cal posar de manifest 
que en alguns expedients no s’ha deixat constància del compliment de certes 
obligacions previstes en el mateix conveni.  
 
A més, un nombre elevat dels expedients analitzats han estat convalidats degut a què la 
seva tramitació es va iniciar amb posterioritat a la seva execució. Per això, caldria tenir 
en compte aquesta dada i planificar amb suficient antelació les necessitats. 

 
 
 
 
 

Pàgina 5
Codi Segur de Verificació (CSV): 71c60e0dbcc63e82a9e7   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Servei de Control Financer 
Intervenció General 
 
 

 

Principals conclusions del  
control financer de subvencions i convenis de col·laboració 

 
 

V. CONCLUSIÓ GENERAL I RECOMANACIONS 
 
Com a conclusió final global, 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.  
 
No obstant, sí que s’han detectat algunes incidències o ineficàcies, referides amb 
anterioritat, que aconsellen la formulació d’algunes recomanacions. 
 
 Recomanacions respecte les subvencions concedides a entitats públiques i 
privades: 
 

 Planificar de forma realista i adequada els procediments de concessió de 
subvencions per evitar la concentració de tràmits en un període acotat de temps, 
solapaments de terminis i possibles endarreriments en les tramitacions. 

 Incentivar el recurs al procediment de concurrència competitiva, en la mesura 
que el de concessió directa hauria de ser una forma excepcional d’atorgament 
de subvencions. 

 Concretar els terminis d’execució de les subvencions en funció de la naturalesa 
de l’activitat subvencionable, planificar i definir els terminis de justificació. 

 Apostar per tramitar les pròrrogues dels terminis d’execució i justificació amb la 
suficient antelació per tal que es puguin aprovar abans d’exhaurir el termini de 
vigència. Així mateix, convé acotar, en la mesura que sigui possible, els supòsits 
de pròrroga a circumstàncies que, estant previstes en el règim, siguin 
excepcionals o justificades. 
 

 Apostar per fer un seguiment adequat de l’execució de la subvenció i deixar 
constància, a l’expedient, de les reunions mantingudes pels òrgans de seguiment 
corresponents. 
 

 Recomanacions respecte els convenis de col·laboració: 
 
 Vetllar perquè els convenis de col·laboració s’ajustin a les tipologies previstes, 

comprovar que es compleixen els requisits per a considerar-se negocis jurídics 
exclosos de la normativa de contractació pública i verificar que no emparen la 
concessió d’una subvenció. 
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CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS EXERCICI 2018 

 
I. OBJECTIUS DELS TREBALLS DE CONTROL. 

 
 

El Pla Anual d’Actuacions de Control Financer 2019 (en endavant PACF 2019), 
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), el 
desenvolupament reglamentari que incorpora el Reial Decret 424/2017 de 28 
d’abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern de les Entitats del 
Sector Públic Local, el qual entrà en vigor el dia 1 de juliol de 2018, així com en 
l’apartat III.D1 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 a través d’un control 
financer realitzats a  posterior, de legalitat d’aquells expedients amb contingut o 
repercussió econòmica sotmesos a fiscalització limitada prèvia, 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. 
 
Tal i com es desprèn de la redacció anterior, el control de la gestió 
economicoadministrativa de la Diputació es desenvolupa, tal com s’ha indicat 
d’acord amb  el model de fiscalització prèvia limitada de requisits essencials, 
completat amb un control posterior.  
 
Aquests extrems objecte de control previ limitat estan determinats d’acord amb la 
naturalesa de l’expedient i es recullen en les instruccions de control intern de la 
Corporació. 
 
Per donar compliment a aquestes vessants de mandat de control, les actuacions 
desenvolupades durant aquest any s’han articulat en els següents eixos: 
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ÀMBITS DE CONTROL 

 Control financer de beneficiaris de subvencions a entitats privades. 

 Control de beneficiaris de subvencions a entitats públiques  

 Control de l’activitat convenial. 
 

 

 

En el primer dels àmbits, seguint allò previst al PACF 2019 i a les bases 
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 a l’àmbit restant, troba el seu origen en les previsions contingudes en 
l’apartat III.D.1.4 del  PACF 2019. 
 
La realització d’aquests treballs s’han 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 
d’11 beneficiaris de subvencions d’entitats privades 
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 Control financer de les entitats públiques correspon als treballs 
realitzats durant l’exercici de revisió dels expedients obtinguts a partir 
d’una mostra de 10 beneficiaris de subvencions d’entitats públiques. 

 
 Convenis de col·laboració, on es recull l’anàlisi efectuat en relació a 10 

convenis de col·laboració gestionats. 
 

En l’àmbit del control financer de subvencions s’incorporen, com annexos, els 
informes confeccionats pels beneficiaris seleccionats, així com els elaborats 
respecte els procediments de concessió seguits per les diferents  
Direccions/Gerències/Gabinets gestors 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 2019 i les bases 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. 
 
En aquest àmbit, la població la composen tots els beneficiaris de subvencions 
que siguin persones físiques o jurídiques, que hagin percebut pagaments de 
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subvencions durant l’exercici 2018 de qualsevol Direcció/Gerència de Serveis 
corporativa.   
 
 
Aquesta població inicial va quedar composada per: 
 

NÚMERO DE 
BENEFICIARIS  

IMPORT OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

PAGADES 
1.429 11.394.121,02 

 
 
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 835.000 € i 134 € repartits entre 
1.429 beneficiaris. D’acord amb la transcripció d’aquells que han rebut més de 
100.000 € i que representen el 28,3%, obtenim el següent detall: 
 

 
Beneficiaris receptors de subv.>100.000 € 

 
IMPORT (€) 

 
% 

CIRCUITS DE CATALUNYA. SL 835.000,00 7,3% 
FED. CAT. DE NATACION 800.000,00 7,0% 
FUNDACIÓ TARRAGONA 2017 400.000,00 3,5% 
FUNDACIÓ ROLLER SPORTS 300.000,00 2,6% 
INST. D'ESTUDIS CATALANS 220.000,00 1,9% 
ACADÈMIA  ARTS I CIÈNCIES CINEMATOGRÀFIQUES 162.093,58 1,4% 
ORDEN SAN BENITO ABADIA DE MONTSERRAT 142.683,71 1,3% 
AS. CAT. ENGINYERIA SENSE FRONTERES 131.958,74 1,2% 
FUNDACIÓ AULA D'ALTS ESTUDIS D'ELECTES 130.000,00 1,1% 
CTR. INTERNACIONAL DE MUSICA ANTIGA 100.000,00 0,9% 
TOTAL 3.221.736,03 28,3% 
Per tal d’identificar com han estat atorgades les subvencions tenint en compte 
aquest extrem, s’ha procedit a analitzar la informació mitjançant diferents 
variables que són susceptibles de donar informació rellevant, tals com: 
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- 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: 
 

Tipologia beneficiari IMPORT (€) % 
Associacions, Fund., Federacions Esp., Partits Polítics, i altres 9.377.126,99 82,30% 
Societats de responsabilitat limitada 899.287,14 7,89% 
Congregacions i institucions religioses 376.935,20 3,31% 
Societats anònimes 176.034,27 1,54% 
Autònoms 164.192,78 1,44% 
Societat cooperatives 159.994,01 1,40% 
Organismes públics 106.763,27 0,94% 
Altres tipus no tipificats a l'Agència Tributària 87.363,26 0,77% 
Entitats estrangeres 21.000,00 0,18% 
Altres tipus amb saldos molt atomitzats 25.424,10 0,22% 

TOTAL 11.394.121,02  
   *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 2018 han estat les Associacions, Fundacions 
i Federacions Esportives, entre d’altres, amb un 82,3% sobre el total de la 
mostra. Essent les següents, les Societats de responsabilitat limitada i les 
Congregacions i Institucions religioses amb un 7,9% i 3,3%, respectivament. 
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Com que el grup més nombrós de beneficiaris, amb un volum de subvencions 
total de 9.377.126,99 €, 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, 2.738.777,57 €, seguit de les Associacions amb un 
volum de 2.349.428,94 €. Tot seguit, amb un 13% de representació sobre el 
total, hi ha les Federacions Esportives (1.209.017,75 €). Per la resta, el grup és 
molt atomitzat i destaquem els Instituts, els Centres Culturals, la Unió de 
col·lectius i l’Acadèmia de les Arts. 
 

- 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 45,1% de les subvencions 
s’han atorgat per concurrència competitiva (5.139.117,58€), seguit de la 
concessió directa nominativa regulada amb conveni (2.882.995,59 €) i de la 
concessió directa no nominativa i sense conveni (2.028.157,45 €). 
 

- 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 (€) % 
Direcció de Serveis de suport a la Direcció General 2.486.339,48 21,8% 
Gerència de Serveis de Cultura 1.767.197,48 15,5% 
Gerència de Serveis de Benestar Social 1.602.224,72 14,1% 
Oficina de Cooperació al Desenvolupament 924.877,42 8,1% 
Gerència de Serveis d'Esports 835.000,00 7,3% 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 656.616,47 5,8% 
Direcció de relacions internacionals 508.124,30 4,5% 
Gerència de Serveis d’Educació 500.894,07 4,4% 
Oficina de Difusió Artística 377.878,30 3,3% 
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local 315.112,50 2,8% 
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Orgànic IMPORT (€) % 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 211.607,05 1,9% 
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 209.000,00 1,8% 
Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana 198.495,59 1,7% 
Servei de Comerç Urbà 163.624,58 1,4% 
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 146.683,71 1,3% 

Gerència de Serveis de Biblioteques 119.324,46 1,0% 
Àrea de Cultura, Educació i Esports 103.722,58 0,9% 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 67.045,30 0,6% 
Resta  (formada per 13 orgànics) 200.353,01 1,8% 

TOTAL 11.394.121,02 100% 
 
D’aquesta graella s’extreu la informació que hi ha 7 Gerències que aglutinen el 
81,5% del total de subvencions atorgades en l’exercici 2018, d’acord amb el 
següent detall: 
 

 
 

La Direcció de Serveis de suport a la Direcció General és la que ha atorgat més 
subvencions, en un 21,8%, seguida de la Gerència de Serveis de Cultura i la 
Gerència de Serveis de Benestar Social, amb un 15,5% i 14,1%, respectivament. 
Posteriorment, trobem l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament amb un 
8,1%, així com també la Gerència de Serveis d’Eports i la Gerència de  Serveis 
d’Igualtat i Ciutadania, amb un 7,3% i un  5,8%, respectivament. En el llindar dels 
500,0 Milers d’€, trobem la Direcció de relacions internacionals (4,5%) i la 
Gerència de Serveis d’Educació (4,4%). Finalment, trobem la resta d’orgànics 
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que atorguen el 18,5% de les subvencions de l’exercici 2018 i que s’aglutinen en 
una mostra més atomitzada de 23 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 com: 
l’acompliment dels objectius fixats per la Coordinació General en l’àmbit de 
l’Àrea de Presidència i donar suport al Gabinet de la Presidència i als òrgans de 
govern (com per exemple, el finançament de l’organització dels 33 campionats 
d’Europa LEN de Waterpolo,  l’organització dels World Roller Games - Barcelona 
2019, o bé l’organització dels XVIII dels Jocs del Mediterrani); el foment i 
promoció del patrimoni cultural local i de la difusió artística local (destaquem 
l’organització del Cicle Gaudí i la preparació dels X Premis Gaudí); o bé, donar 
suport als ajuntaments perquè puguin prestar, en condicions de qualitat i 
d’equitat territorial, els Serveis Socials Bàsics. 

 
1.1. 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 2018 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 2019, 
s’ha seleccionat una mostra de 10 beneficiaris (entitats privades) els quals han 
rebut subvencions, i un altre beneficiari seleccionat de forma addicional. 
 
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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BENEFICIARI 
DIRECCIÓ/GERÈNCIA 

GESTORA 
FUNDACIÓ TARRAGONA 2017 Direcció de Serveis de 

suport a la Direcció 
General 

UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA 
FUNDACIÓ REVISTA DE CATALUNYA 
ACADÈMIA ARTS I CIÈNCIES CINEMATOGRÀFIQUES Gerència de Serveis de 

Cultura FUNDACIÓ LA RODA D'ACCIONS CULTURALS I LLENGUA 
FUNDACIÓ XARXA ESPECTACLES INFANTIL I JUVENIL 

ASSOCIACIÓ FAMÍLIA ALZHEIMER BAIX LLOBREGAT 
Gerència de Serveis de 

Benestar Social 

ASSOCIACIÓ MESTRES ROSA SENSAT BCN Gerència de Serveis 
d’Educació FUNDACIÓ PRIVADA EL LLINDAR 

ASSOCIACIÓ AJUDA MÚTUA IMMIGRANTS CATALUNYA 
Gerència de Serveis 

d’Igualtat i Ciutadania 

CIRCUITS DE CATALUNYA, S.A. 
Gerència de Serveis 

d’Esports 
 
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 

11 3.207.026,85 € 
 

 
A efectes de control no s’ha analitzat únicament l’import dels pagaments 
percebuts pels beneficiaris sinó l’expedient de concessió íntegre. 
 
 
1.2. 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: 
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CENTRE GESTOR MOSTRA DE 
BENEFICIARIS 

Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 3 
Gerència de Serveis de Cultura 3 
Gerència de Serveis d’Educació 2 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 1 
Gerència de Serveis d’Esports 1 
Gerència de Serveis Benestar Social 1 

 11 
 

Els 11 beneficiaris seleccionats a la mostra, deriven d’11 expedients dels quals 9 
són de concessió directa i 2 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 3 465.000,00 € 

Gerència de Serveis de Cultura 1 1 2 2 160.000,00 € 
Gerència de Serveis d’Educació - - 2 2 66.200,00 € 
Gerència de Serveis d’Igualtat i 
Ciutadania 

- - 3 1 198.495,59 € 

Gerència de Serveis d’Esports - - 1 1 1.035.000,00 € 
Gerència de Serveis Benestar Social 405 1 - - 1.282.331,26 € 

 406 2 13 9 3.207.026,85 € 
 
A la vista de les dades anteriors podem dir que la totalitat de l’import 
corresponen als expedients d’ajuts concedits ascendeix a 3.207.026,85 €. 
 
 
2. Treballs de fiscalització. 
 
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 
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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 
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. 
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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 
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. 
 
 
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 2019 en el seu punt III.D.1.3 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. 

 
Les bases d’execució del pressupost 2018, desenvolupades pel PACF 2019, 
estableixen 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:  

 
 Per al cas concret de pla XGL, el control de legalitat dels 

procediments administratius d’aprovació de la concessió  i la  seva 
adequada i correcta justificació.  
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1. Obtenció de poblacions i selecció de mostres. 
 
En aquest àmbit la població la composen tots els beneficiaris de subvencions 
públiques que hagin percebut pagaments durant l’exercici 2018 de qualsevol 
Direcció/ Gerència de Serveis/ Gabinet Corporatives. 
 
En aquest àmbit la població la composen totes les entitats públiques 
beneficiàries que hagin percebut pagaments de subvencions durant l’exercici 
2018 de qualsevol Gerència /Direcció Corporativa. 
 

La mostra seleccionada ha estat la següent: 
 
 

CENTRE GESTOR OPERACIONS 
SELECCIONADES  

IMPORT 
TOTAL 

Gerència de Serveis d’Esports 1804013244 1.034.000,00* 

Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 1804012707 29.220,48 

Gerència de Serveis de Benestar Social 1804044092 436.831,28 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat 1804043919 49.431,95 

Gerència de Serveis de Medi Ambient 1804049112 73.118,11 

Gerència de Serveis d’Educació 1804046667 6.606,00 

Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 1804031862 13.000,00 

Gerència de Serveis de Turisme 1804056224 171.982,65 
Gerència de Serveis d’Equipaments, 
Infraestructures, Urbanisme i Patrimoni 
Arquitectònic 

1804055167 19.996,73 

Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i 
Activitats 1804028520 750.000,00 

 TOTAL 2.584.187,20 
* Veure informe Annex III de la Gerència de Serveis d’Esports (+16.000 €) amb núm. d’operació 

1604010823  
 
 
L’import total destinat a subvencions d’ens públics ha ascendit a 215.172.450,18 
euros per a l’any 2018. 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 200.567.055,74 93,2% 
Consells Comarcals 11.799.251,24 5,5% 
Mancomunitats 1.390.014,50 0,6% 
Agències 994.809,53 0,5% 
Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) 369.258,19 0,2% 
Altres (Comunitat de Municipis, etc.) 52.060,98 0,0% 

TOTAL 215.172.450,18  
 

 
   
Percentatges arrodonits a un decimal. 
  *El 0,0% representa 52,1 milers d’€ de subvencions atorgades a altres entitats públiques,    
   d’entre les quals hi ha 27,6 milers d’€ de Comunitats de Municipis. 
 

 
 
D’acord amb aquest gràfic s’observa que els beneficiaris públics que més 
subvencions han rebut en l’exercici 2018 han estat els Ajuntaments, amb un 
93,2% sobre el total de la mostra. Essent els següents, els Consells Comarcals 
amb un 5,5% sobre el total de subvencions atorgades en l’exercici 2018. 
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Com que el grup més nombrós de beneficiaris, amb un volum de subvencions 
total  de 200.567.055,74 euros, està molt atomitzat, mostrarem un detall resumit 
del mateix: 
 
 
BENEFICIARIS IMPORT (€) % 
Ajuntament de Barcelona 23.829.880,32 11,9% 
Ajuntament de Sabadell 7.154.307,73 3,6% 
Ajuntament de Terrassa 6.318.641,24 3,2% 
Ajuntament de Badalona 4.194.109,99 2,1% 
Ajuntament de Manresa 4.130.366,27 2,1% 
Altres   
   -    3 Ajuntaments han rebut subv. entre 3,0 i 3,9 milers d’€ 10.914.151,84 5,4% 
   -  10 Ajuntaments han rebut subv. entre 2,0 i 2,9 milers d’€ 24.559.868,83 12,2% 
   -  24 Ajuntaments han rebut subv. entre 1,0 i 1,9 milers d’€ 33.484.352,75 16,7% 
  - 234 Ajuntaments han rebut subv. entre 0,1 i 0,9 milers d’€ 83.660.686,50 41,7% 
   -  36 Ajuntaments han rebut subv. entre 0,01 i 0,09 milers d’€ 2.324.003,77 1,2% 
TOTAL 200.570.369,24  
 
 
 

 
 

 
Aquest gràfic posa de manifest que el 41,7% de les subvencions s’han atorgat a 
234 Ajuntaments i han estat d’un valor entre els 0,1 i els 0,9 milions d’euros 
(entre 100.000 euros i 999.999 euros). Seguidament, el 16,7% de les 
subvencions s’han atorgat a 24 Ajuntaments i el valor ha estat d’entre 1,0 i 1,9 
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milions d’euros. En aquest sentit, es pot concloure que el 58,4% de les 
subvencions s’han atorgat a 258 Ajuntaments, dels 313 en total, essent el seu 
valor d’entre 100.000 euros i 1.999.999 euros. 
 
 

- 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 (€) % 
P8 - XGL. Programes complementaris 61.709.529,96 28,7% 
P3 - XGL. Suport Econòmic. Directa sense conveni 58.931.264,55 27,4% 
P1 - XGL. Suport Econòmic. Concurrència sense conveni 38.863.756,86 18,1% 
P4 - XGL. Suport Econòmic. Directa amb conveni 30.609.168,43 14,2% 
P9 - XGL. Fons de prestació 19.234.171,91 8,9% 
S6 - -Subvencions. Programa de Crèdit Local 5.427.160,99 2,5% 
P2 - XGL. Suport Econòmic. Concurrència amb conveni 314.780,87 0,1% 
P7 - XGL. Suport tècnic sense conveni 73.118,11 0,0% 
P5 -  XGL. Suport tècnic. Contracte menor 9.498,50 0,0% 

TOTAL 215.172.450,18  
 

L’anàlisi de la població tenint en compte aquesta variable, dona el resultat 
següent: 
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Percentatges arrodonits a un decimal. 
*Els 0,0% representen: 73,1 milers d’€ de subvencions amb un tipus d’actuació P7; i 9,5 milers 
d’€ amb tipus d’actuació P5. 
 
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 28,7% de 
les subvencions atorgades als beneficiaris públics fan referència a la XGL. 
Programes complementaris; el 27,4% corresponen a la XGL. Suport econòmic, 
directe sense conveni; i el 18,1% 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: 

Orgànic IMPORT (€) % 
Gerència de Serveis d’Equip., Infraest. Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 49.627.013,37 23,1% 
Servei de Mercat de Treball 34.925.365,71 16,2% 
Servei d'Acció Social 27.497.684,23 12,8% 
Gerència de Serveis d’Esports 18.597.869,18 8,6% 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 12.635.930,16 5,9% 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 9.068.865,86 4,2% 
Gerència de Serveis d’Educació 7.910.804,49 3,7% 
Servei de Teixit Productiu 7.872.196,01 3,7% 
Servei de Salut Pública 7.195.604,61 3,3% 
Servei de Programació 5.427.160,99 2,5% 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 5.309.966,63 2,5% 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 3.117.727,02 1,4% 
Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana 2.507.107,96 1,2% 
Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic 2.041.346,26 0,9% 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius 2.013.796,42 0,9% 
Gerència de Serveis de Biblioteques 2.004.665,85 0,9% 
Servei de Suport a les Polítiques de Consum 1.941.795,96 0,9% 
Gerència de Serveis de Comerç 1.722.179,69 0,8% 
Oficina de les Dones i LGTBI 1.644.760,37 0,8% 
Oficina d’Estudis i Recursos Culturals 1.610.587,90 0,7% 
Oficina Tèc. de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenv. 
agrari 1.506.217,33 0,7% 
Gerència de Serveis de Cultura 1.301.526,67 0,6% 
Oficina de Difusió Artística 1.277.704,41 0,6% 
Oficina del Pla Jove 1.115.400,08 0,5% 
Gerència de Serveis de Benestar Social 1.087.685,11 0,5% 
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Orgànic IMPORT (€) % 
Resta  (formada per 14 orgànics) 4.211.487,91 2,0% 

TOTAL 215.172.450,18 100% 
 
D’aquesta graella s’extreu la informació que hi ha 4 gerències que aglutinen el 
60,7% del total de subvencions atorgades en l’exercici 2018, superant les tres 
primeres els 25 milions d’€. 
 

 
 
La Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures, Urbanisme i Patrimoni 
Arquitectònic és la que ha atorgat més subvencions, en un 38%, seguida del 
Servei de Mercat de Treball i del Servei d’Acció Social, amb un 26,7% i 21,0%, 
respectivament. Posteriorment, trobem la Gerència de Serveis d’Esports amb un 
14,2%. Finalment, i amb una bossa de subvencions d’import menys significatiu i 
més atomitzat atorgada per 35 Orgànics, d’entre els quals destaquem la Direcció 
de Serveis de Cooperació Local (14,9%), la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat (10,7%) o bé la Gerència de Serveis 
d’Educació (9,4%). 
 
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 (49,6 milions d’€). Tot seguit s’han dut a terme accions amb la finalitat de 
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promoure l'eficiència i impulsar la innovació del sistema públic local 
d'ocupació de la demarcació de Barcelona (34,9 milions d’€).  També destaquem 
els  27,5 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. I, per últim, cal assenyalar els 18,6 milions 
d’euros per tal de planificar, organitzar, dirigir, gestionar i avaluar accions de 
cooperació esportiva d'acord amb les necessitats dels ens locals, tant en l'àmbit 
de les activitats físico-esportives com dels equipaments esportius necessaris per 
a la seva pràctica, tot contribuint a la innovació i millora de la qualitat dels serveis 
esportius dels municipis. 
  
1.1. 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 2018 imports 
més elevats. 
 
Mitjançant els procediments descrits i d’acord amb allò previst al PACF 2019, 
s’ha seleccionat una mostra de 10 ens públics, els quals han rebut subvencions. 
 
A continuació s’indiquen els beneficiaris seleccionats, així com els centres 
gestors condecents associats, que han estat objecte de control financer i de 
legalitat respectivament durant aquest any: 
 

ENS PÚBLICS BENEFICIARIS GERÈNCIA GESTORA 

Ajuntament de Castelldefels Gerència de Serveis d’Esports 

Ajuntament de Terrassa  Gerència de Serveis de Salut Pública i 
Consum 

Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat  Gerència de Serveis de Benestar Social 

Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Mancomunitat Intermunicipal del Cardener Gerència de Serveis de Medi Ambient 

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló Gerència de Serveis d’Educació 

Ajuntament Granollers Gerència de Serveis d’Igualtat i 
Ciutadania 
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ENS PÚBLICS BENEFICIARIS GERÈNCIA GESTORA 

Consell Comarcal de l'Alt Penedès Gerència de Serveis de Turisme 

Ajuntament de Sant julià  de Cerdanyola 
Gerència de Serveis d’Equipaments, 
Infraestructures, Urbanisme i Patrimoni 
Arquitectònic 

Ajuntament de Sabadell Gerència de Serveis d’Habitatge, 
Urbanisme i Activitats 

 
 
 

2. Treballs de fiscalització. 
 
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 
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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. 
 
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. 
 
IV. CONTROL DELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ. 
 
D’acord amb l’habilitació continguda a les bases de les d’execució del 
pressupost, possibilita que el PACF 2019 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 2018 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 10 convenis que hagin 
generat pagaments durant l’any 2018. La seva distribució dins la Gerència 
seleccionada és la següent: 
 

GERÈNCIA 
NÚMERO DE 
CONVENIS 

ANALITZATS 

Gerència de Serveis de Turisme 2 

Gerència de Serveis d’Educació 1 

Gerència de Serveis d’Espais Naturals 1 

Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes 
Corporatius 

1 

Gerència de Serveis de Benestar Social 2 

Gerència de Serveis de Biblioteques 1 

Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 1 

Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis 
Forestals i Desenvolupament Agrari 

1 

 10 

Els convenis analitzats han estat els següents: 
 

Expedient Operació 
 

Import (€) Destinatari Objecte 

2018/0011863 1803002821 75.000,00 
( 50.000+25000)  

Universitat Autònoma 
de Barcelona , La 

Fundació Universitat 
Autònoma de 
Barcelona i la 

Fundació Parc de 
Recerca de la UAB 

Posada en marxa del programa de 
pregrau dual de la UAB. 
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Expedient Operació 
 

Import (€) Destinatari Objecte 

2018/0000874 1803000150 
703.400,00 

(351.200+351.200+1.
000) 

Col·legi d’advocats de 
Barcelona 

Servei d’intermediació en deute de 
l’habitatge (SIDH) 

2018/0004540 1803004887 72.200,00 Col·legi d’advocats de 
Granollers 

Servei d’intermediació en deute de 
l’habitatge 

2018/0002559 1803000521 12.000,00 Barcelona Activa, SA 

 
Tercera edició programa Futurisme, 
diputació de Barcelona, Barcelona 
Activa SA, el Gremi d’Hotels de 
Barcelona i l’Associació Corporativa 
d’Agències de Viatges Especialitzades  
per al desenvolupament de la tercera 
edició del programa Futurisme” 
 

2016/0006944 1803001218 170.574,00 
Consorci de Promoció 

Turística Costa del 
Maresme 

 
Contracte programa entre la Diputació 
de Barcelona i el consorci de Promoció 
Turística Costa Maresme; per establir 
les relacions recíproques per 
desenvolupar instruments de gestió 
turística a la comarca del Penedès. 
 

2018/0015661 1803003800 150.000,00 

Consorci 
Administració Oberta 

Electrònica de 
Catalunya 

 
Despesa corresponent al preu públic per 
a l’anualitat 2018, en concepte de la 
prestació del servei d’atenció a l’usuari i 
manteniment de la plataforma Hèstia. 
Regular mitjançant conveni les relacions 
entre la Diputació de Barcelona i els ens 
locals de la seva demarcació territorial 
que s’hi adhereixin per al desplegament 
del Sistema d’Informació de Serveis 
Socials DIBA-HESTIA i publicació en el 
BOPB. 
 

2017/0007360 1803002434 10.000,00 

 
Federació 

d’associació de mares 
i pares d’alumnes 
d’estudis sufragats 

amb fons públics no 
universitaris de 

Catalunya ( FAPAES) 
   

 
Conveni de col·laboració entre 
Federació d’Associacions de Mares i 
Pares d’Alumnes d’Estudis sufragats 
amb fons públics no universitaris 
(FAPAES) i la Diputació de Barcelona 
per a la realització del projecte 
“Recursos útils per a famílies i Ampa 
amb efectes des de l’1 de gener de 
2018.  
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Expedient Operació 
 

Import (€) Destinatari Objecte 

2018/0008717 1803002282 2.711.487,00 

40 ajuntaments del a 
Demarcació de 

Barcelona (Annexats 
al decret d’aprovació 

de l’aportació 
econòmica) 

 
Aportació econòmica a cadascun dels 
ajuntaments relacionats en el propi 
decret, els quals formen part de la Xarxa 
de Biblioteques Municipals de la 
Província, com a compensació 
econòmica pel personal bibliotecari 
titulat i contractat directament pels 
mateixos ajuntaments. 
 

2018/0019671 1803005126 7.700,00  

 
Entitat Municipal 

Descentralitzada de 
Sant Miquel de 

Balenyà 
 

Desenvolupament del programa 
pedagògic “El Montseny a l’Escoa” del 
Parc Natural del Montseny. 

2018/0006859 1803001764 2.839.725,19,00 
243 municipis de la 

província de 
Barcelona 

 
Conveni entre la Diputació de 
Barcelona, els ajuntaments i les 
Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) 
per al desenvolupament dels programes 
territorials del pla de suport als municipis 
en matèria de prevenció d’incendis 
forestals durant l’any 2018.  
 

 
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. 
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ANNEXOS 
Annex I. Informe de control financer de subvencions. Informes gerencials. 

1. Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 

2. Gerència de serveis de Cultura 

3. Gerència de Serveis d’Educació 

4. Gerència de Serveis d’Esports 

5. Gerència de Serveis de Benestar Social 

6. Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 

 

Annex II. Informe de control financer de subvencions. Informes per beneficiaris. 

1. Unió de pagesos de Catalunya 

2. Fundació Privada Revista de Catalunya 

3. Fundació Tarragona 2017 

4. Fundació Privada Catalana Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya 

5. Associació “Acadèmia de les Arts i Ciències Cinematogràfiques Catalanes” 

6. Fundació privada  “La Roda” d’Accions Culturals i del Lleure 

7. Fundació Privada el Llindar 

8. Associació de Mestres Rosa Sensat 

9. Associació de familiars d’Alzheimer del Baix Llobregat 

10. Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC) & Associació per a 
l’orientació, formació i inserció dels treballadors estrangers (CITE). 

11. Societat Circuits de Catalunya, SL 

Annex III. Informe de control financer de subvencions atorgades a entitats 
públiques. Informes  gerencials. 

1. Gerència de Serveis de Turisme 
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2. Gerència de Serveis d’Educació 

3. Gerència de Serveis d’Esports 

4. Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 

5. Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures, Urbanisme i Patrimoni 
Arquitectònic 

6. Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 

7. Gerència de Serveis de Medi Ambient 

8. Gerència de Serveis de Benestar Social 

9. Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 

10. Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 

Annex IV. Informe de control relatiu a l’activitat convenial 

1. Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 

2. Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes  Corporatius. 

3. Gerència de Serveis de Turisme 

4. Gerència de Serveis de Biblioteques 

5. Gerència de Serveis d’Educació 

6. Gerència de Serveis d’Espais Naturals 

7. Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari 

8. Gerència de Serveis de Benestar Social 
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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, les bases 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-2019), 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-2019 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- 2019, 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 2018 
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 2018. 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, la resta fins a 5 més de 
manera aleatòria entre la totalitat de la població, i 1 de forma discrecional. 
 
 
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: 
 

- Unió de pagesos de Catalunya. 
- Fundació privada Revista de Catalunya. 
- Fundació Tarragona 2017. 

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

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Direcció de Serveis 
de Suport a la 

Coordinació General 

Projecte Terra Pagesa-
agroturisme i societat 

Concessió 
directa, 

nominativa amb 
conveni 

2017/8040 
50.000 

Gerència de Serveis 
de Benestar Social Projecte vida, terra i arrels 20.000 
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Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Gerència de Serveis 
de Cultura 

Projecte sobre la integració 
ramadera en el sector porcí 

de la demarcació de 
Barcelona 

16.000 

 
 
Fundació privada Revista de Catalunya 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Direcció de Serveis 
de Suport a la 

Coordinació General 

Edició i publicació de la 
Revista de Catalunya, 

amb monogràfic Prat de la 
Riba 

Concessió 
directa 

nominativa 
sense conveni 

2017/5066 15.000 

 
 
Fundació Tarragona 2017 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Direcció de Serveis 
de Suport a la 

Coordinació General 

“Col·laborar en el 
desenvolupament 

d’activitats amb motiu dels 
XVIII Jocs Mediterranis ” 

Concessió 
directa 

nominativa, 
amb conveni 

2017/10323 400.000 

 
 

Anys Imports (€) Aplicació 
pressupostària 

2017 150.000 G/10500/34100/48900 
2018 250.000 G/10500/34100/48900 

 
 
 
 
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. 
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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 
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-2019, 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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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 16 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 
16.3.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 
16.3.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. 
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Es verifica que la convocatòria i les bases específiques tinguin el 
contingut mínim establert als articles 18 i 19 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. 
 
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. 
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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, modificada per l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de 
març. 

 
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. 
 
En l’àmbit d’aquesta Direcció de Serveis, les comprovacions generals 
s’han efectuat respecte els beneficiaris següents: 
 

- Unió de pagesos de Catalunya. 
- Fundació privada Revista de Catalunya. 
- Fundació Tarragona 2017. 
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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 dels exercicis en els quals hagin registrat la 
subvenció:    
 

 
- Informe d’auditoria dels comptes anuals, si s’escau. 

 
- Comptes anuals (estats financers i memòria), si s’escau. 

 
- En cas de defecte dels dos punts anteriors, els estats financers (balanç 

de situació i compte de pèrdues i guanys) de l’exercici en el qual 
s’imputa la subvenció, aprovats per l’òrgan competent. 

 
- 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, si s’escau. 
 

- Evidència física conforme la Diputació ha estat una empresa 
col·laboradora en l’activitat subvencionada, si s’escau. 

 
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. 
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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, modificada per 
l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març. 

 
- 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 
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- Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona 

(Publicat al BOPB de 9 de maig de 2017). 
 

- 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. 

 
 
 
V. 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 tres subvencions analitzades s’han atorgat per concessió directa en virtut 
de l’article 16.3 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 dels 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 de l’exercici 2018. Per a totes les 
aplicacions pressupostàries on s‘imputa la despesa, consta el nom del 
beneficiari i  l’objecte de la subvenció: 
 
Entitat Objecte 

Unió de pagesos Conveni amb Unió de Pagesos 
Fundació Revista de Catalunya. Edició i publicació de la Revista de Catalunya 

Fundació Tarragona 2017. Conveni activitats subseus demarcació Barcelona 
pels Jocs Mediterranis 
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3. Competència de l’òrgan concedent 
 
En els tres 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 tres 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, 
modificada per l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març. 
 
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 

Unió de pagesos de Catalunya. 50.000,00 52.500,00 95,2% 
Fundació privada Revista de Catalunya. 15.000,00 76.301,36 19,7% 
Fundació Tarragona 2017. 400.000,00 848.719,35 47,1% 

 
D’acord amb la informació inclosa en el compte justificatiu, s’ha detectat que 
per el Sindicat Unió de pagesos de Catalunya es supera el llindar del 50%. 
D’acord l’apartat 10è de fonaments de dret del Decret de concessió de la 
subvenció, se n’ha justificat la necessitat atès l’interès social i el fet de no 
disposar de recursos suficients, d’acord amb l’article 9 de l’OGS. 
 
6. Formalització en conveni 
 
Dos dels tres expedients revisats s’han formalitzat a través de la figura 
convenial  ( 2017/0008040 i 2017/0010323) 
 
Un cop analitzat aquest aspecte, podem concloure que no s’ha detectat 
incidències. 
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V.  AL·LEGACIONS 
 
El resultat de la fiscalització va ser materialitzat en el corresponent informe 
provisional, el qual es va donar trasllat a la Direcció de Serveis de Suport a la 
Coordinació General, en data 22 d’octubre de 2019, 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. 
 
Per tot això les conclusions provisionals emeses en la proposta d’informe s’han 
d’entendre definitives. 
 
 
VI. CONCLUSIONS 
 
Els treballs de fiscalització s’han efectuat sobre tres subvencions atorgades pel 
procediment de concessió directa consignades nominativament en el 
pressupost de la Corporació, vinculades a tres expedients administratius. 
 
De l’examen efectuat se’n deriven resultats satisfactoris.  
 

 
VII.  INFORME DE CONTROL FINANCER SOBRE EL BENEFICIARI 
 
S’adjunta, a continuació, les propostes d’informe de control financer de la Unió 
de pagesos de Catalunya, la Fundació privada Revista de Catalunya i la 
Fundació Tarragona 2017. 
 
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, o de l’exercici en el qual s’imputa la subvenció. 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 Unió de pagesos de 
Catalunya i la Fundació privada Revista de Catalunya. 
 
De la Fundació Tarragona 2017, a continuació indiquem les observacions més 
rellevant detectades: 
 

- D’acord amb la informació facilitada, entenem que la Fundació ha 
imputat la subvenció en el compte de resultats de l’exercici 2018. En 
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aquest sentit, es conclou que l’aportació de la Diputació per un import de 
400.000 € és coincident amb l’aportació que es reconeix en la 
comptabilitat de la Diputació en el moment de la seva liquidació, el 19 de 
juliol de 2018 (150.000 €) i el 29 de novembre de 2018 (250.000 €), 
respectivament. En aquest sentit, cal assenyalar que no hi ha cap 
decalatge interanual entre el registre comptable com a ingrés per part de 
la Fundació, en l’exercici que s’executa parcialment el projecte (2017 i 
2018), i el reconeixement de l’obligació per part de la Diputació, en el 
moment de la seva liquidació (2018). 
 

- Per altra banda, la Fundació disposa de sengles informes d’auditoria 
dels comptes anuals dels exercicis 2017 i 2018 amb una opinió 
favorable, sense excepcions, per part d’Audit Concept, S.L.P.. En 
l’informe d’auditoria dels comptes anuals de l’exercici 2018 s’inclou un 
paràgraf d’èmfasi en el qual es para l’atenció en el fet que la Fundació té 
una durada limitada i un objectiu específic, que és l’organització dels 
XVIII Jocs del Mediterrani. Acomplert el mateix durant l’exercici 2018, el 
Patronat de la Fundació va adoptar l’acord, amb data 9 de desembre de 
2018, de liquidar la Fundació en l’exercici 2019. 
 

- Addicionalment, el compte justificatiu de la subvenció presentat per la 
Fundació en data 6 de novembre de 2018 està acompanyat d’un informe 
de revisió del mateix per part d’Audit Concept, S.L.P.. Aquest informe 
conclou que no s’han observat fet o circumstàncies que poguessin 
suposar incompliment de la normativa aplicable o de condicions 
imposades a la Fundació per la percepció d’aquesta subvenció. 

 
- Finalment, en relació a Comissió de Seguiment, caldria haver-se reunit 

amb anterioritat a l’execució de les activitats relacionades amb la 
celebració dels XVIII Jocs del Mediterrani, doncs un dels objectius 
d’aquest òrgan és el d’aprovar-les i determinar-ne el mitjà de 
finançament. 
 

Finalment, cal assenyalar que, en general la concessió directa hauria de ser 
una forma excepcional d’atorgament de subvencions ja que la voluntat del 
legislador és que el sistema de concurrència competitiva sigui el règim general. 
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Gerència de Serveis de Cultura 
Àrea de Cultura, Educació i Esports 
 

 
 

INFORME DECONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 
(Inclou Control de legalitat dels procediments administratius de concessió) 

 
 
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, les bases 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-2019), 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-2019 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. 
 
 
 
 

Pàgina 4
Codi Segur de Verificació (CSV): c8085301bba808ccebb9   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Servei de Control Financer 
Intervenció General 
 

Informe de control financer de subvencions 
Gerència de Serveis de Cultura 3 

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- 2019, 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 2018 
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 2018. 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, la resta fins a 5 més de 
manera aleatòria entre la totalitat de la població, i 1 de forma discrecional. 
 
 
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 són: 
 

- Acadèmia de les Arts i Ciències Cinematogràfiques 
- Fundació la Roda d’accions culturals i lleure 
- Fundació privada catalana Xarxa d’espectacles infantil i juvenil de 

Catalunya 
 
Per a la vostra informació, els expedients que han estat objecte de control 
referents als beneficiaris citats són els següents: 
 
Acadèmia de les Arts i Ciències Cinematogràfiques 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Gerència de 
Serveis de Cultura 

Finançar l’organització 
del Cicle Gaudí 2017 i 

les tasques de 
preparació dels X 

Premis Gaudí 

Concessió 
directa no 

nominativa, 
no conveni 

2017/8454 100.000,00 
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Fundació la Roda d’accions culturals i lleure 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Gerència de 
Serveis de Cultura 

Finançar el projecte 
Tamborinada 2018 

Concessió 
directa no 

nominativa, 
conveni 

2018/9590 20.000,00 

 
 
Fundació privada catalana Xarxa d’espectacles infantil i juvenil de 
Catalunya 
 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Gerència de 
Serveis de Cultura 

Finançar el projecte 
Circuit programació 

estable Fundació Xarxa 

Concessió 
directa no 

nominativa, 
conveni 

2017/7068 40.000,00 

 
 
 
 
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. 
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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-2019, 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: 
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1) Confirmar la concurrència d’algun dels supòsits de l’article 16 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 
16.3.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 
16.3.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 18 i 19 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. 
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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, modificada per l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de 
març. 

 
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.  
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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. 
 
En l’àmbit d’aquesta Gerència de Serveis, les comprovacions generals 
s’han efectuat respecte els beneficiaris següents: 
 
- Acadèmia de les Arts i Ciències Cinematogràfiques 
- Fundació la Roda d’accions culturals i lleure 
- Fundació privada catalana Xarxa d’espectacles infantil i juvenil de 

Catalunya 
 
- 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. 
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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. 
 
 

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.  
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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 dels exercicis en els quals hagin registrat la 
subvenció:    
 

- Informe d’auditoria dels comptes anuals, si s’escau. 
 

- Comptes anuals (estats financers i memòria), si s’escau. 
 

- En cas de defecte dels dos punts anteriors, els estats financers (balanç 
de situació i compte de pèrdues i guanys), de l’exercici en el qual s’hagi 
imputat la subvenció. 

 
- 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, si s’escau. 
 

- Evidència física conforme la Diputació participa com a entitat 
col·laboradora de l’activitat subvencionada, si s’escau. 

 
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, modificada per 
l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març. 

 
- 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 

(Publicada en el BOPB de 9 de maig de 2017). 
 

- 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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V. 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 
 
Una de les subvencions analitzades (expedient 2017/10323) s’ha atorgat per 
concessió directa en virtut de l’article 16.3 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 de l’expedient seleccionat, es constata que s’ha donat compliment a 
allò disposat a l’article 65 RLGS respecte a la nominativitat de les subvencions. 
 
La resta, les altres dues subvencions (expedients 2017/7068 i 2017/8454), 
s’han atorgat per concessió directa en virtut de l’article 16.3 c) OGS, que 
contempla la possibilitat de concessió directa de subvencions “quan acreditin 
raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament 
justificades, que en dificultin la convocatòria pública mitjançant concurrència 
competitiva”. 
 
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 de l’exercici 2018. Per a totes les 
aplicacions pressupostàries on s‘imputa la despesa, consta el nom del 
beneficiari, l’import i l’objecte de la subvenció: 
 
Entitat Objecte 
Acadèmia de les Arts i Ciències 
Cinematogràfiques 

Suport a la difusió del cinema al territori a través del Cicle 
Gaudí i Premis Gaudí 

Fundació la Roda d’accions culturals i 
lleure 

Suport a la programació d’activitats gratuïtes i obertes als 
barris amb importants reptes de cohesió social i amb molta 
població nouvinguda 

Fundació privada catalana Xarxa 
d’espectacles infantil i juvenil de 
Catalunya 

Suport a les programacions d’espectacles per a públic 
infantil i juvenil de la Fundació 

 
3. Competència de l’òrgan concedent 
 
En els tres 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.  
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4. Imputació pressupostària 

 
S’ha comprovat que, en els tres 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, 
modificada per l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març. 
 
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 

Acadèmia de les Arts i Ciències 
Cinematogràfiques 100.000,00 226.005,45 44,2% 

Fundació la Roda d’accions culturals i lleure 20.000,00 68.429,17 29,2% 
Fundació privada catalana Xarxa d’espectacles 
infantil i juvenil de Catalunya 40.000,00 340.241,57 11,8% 

 
En cap cas, s’ha finançat més del 50% del cost total de l’activitat. 
 
6. Formalització en conveni 
 
Només un dels tres expedients revisats s’ha formalitzat a través de la figura 
convenial  ( 2017/0007068). 
 
Un cop analitzat aquest aspecte, podem concloure que no s’ha detectat 
incidències. 
 
 
V.  AL·LEGACIONS 
 
El resultat de la fiscalització va ser materialitzat en el corresponent informe 
provisional, el qual es va donar trasllat a la Gerència de Serveis de Cultura, en 
data 22 d’octubre de 2019, 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 s’han 
d’entendre definitives. 
 

Pàgina 15
Codi Segur de Verificació (CSV): c8085301bba808ccebb9   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Servei de Control Financer 
Intervenció General 
 

Informe de control financer de subvencions 
Gerència de Serveis de Cultura 14 

D’acord amb els resultats dels treballs de control, s’efectuen les consideracions 
que es detallen a continuació. 
 
 
VI.  CONCLUSIONS 
 
Els treballs de fiscalització s’han efectuat sobre tres subvencions atorgades pel 
procediment de concessió directa, vinculades a tres expedients administratius. 
 
De l’examen efectuat se’n deriven resultats satisfactoris 

 
 
 

VII.  INFORME DE CONTROL FINANCER SOBRE EL BENEFICIARI 
 
S’adjunta, a continuació, les propostes d’informe de control financer de 
l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques; Fundació la Roda 
d’accions culturals i lleure; i Fundació privada catalana Xarxa d’espectacles 
infantil i juvenil de Catalunya. 
 
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, o de l’exercici en el qual s’imputa la subvenció. 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 l’Acadèmia de les Arts i 
les Ciències Cinematogràfiques, i la Fundació la Roda d’accions culturals i 
lleure. 
 
De l’entitat Fundació privada Catalana Xarxa d’Espectacles Infantil i Juvenil de 
Catalunya, a continuació indiquem les observacions més rellevant detectades: 
 

 La notificació de l’aprovació del conveni regulador de la subvenció 
presenta data de registre de sortida el 7 d’agost de 2017. Donat que 
l’aprovació de la minuta del conveni es va aprovar en data 19 de juliol de 
2017, considerem que la notificació presenta una demora respecte dels 
10 dies hàbils estipulats en l’article 40 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 

 En el compte justificatiu de despeses s’ha inclòs una factura del creditor 
El cau de l’unicorn, S.L. (núm. Ordre P019) en la qual es detalla que la 
representació es va fer el diumenge dia 22 de desembre de 2016. 
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Demanades les corresponents explicacions ens comenten que 
efectivament la despesa és de l’exercici 2016 i que va ser una errada 
incloure-la en la justificació. Per tant, es procedeix a incoar l’expedient 
de revocació parcial per import de 1.450,00 €. 
 

Finalment, cal assenyalar que, en general, la concessió directa hauria de ser 
una forma excepcional d’atorgament de subvencions ja que la voluntat del 
legislador és que el sistema de concurrència competitiva sigui el règim general.  
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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, les bases 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-2019), 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-2019 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- 2019, 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 2018 
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 2018. 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; la resta fins a 5 més de 
manera aleatòria entre la totalitat de la població, i 1 de forma discrecional. 
 
 

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: 
 
- Fundació Privada el Llindar 
- Associació de Mestres Rosa Sensat 
 
Per a la vostra informació, els expedients que han estat objecte de control 
referents al beneficiaris citats són els següents: 
 
- Fundació Privada el Llindar 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Gerència de Serveis 
d’Educació 

Finançar el projecte 
“Reconnecta’t” 

Concessió 
directa no 

nominativa, 
sense 

conveni 

2017/8378 20.000 
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- Associació de Mestres Rosa Sensat 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Gerència de 
Serveis 

d’Educació 

Finançar el Pla de treball 
2017 

Concessió 
directa no 

nominativa, 
sense 

conveni 

2017/0007847 46.200 

 
 
 
 
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. 
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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-2019, 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 16 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 
16.3.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 
16.3.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 18 i 19 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 
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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, modificada per l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de 
març. 

 
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. 
 
En l’àmbit de la Gerència de Serveis d’Educació les comprovacions 
generals s’han efectuat respecte els beneficiaris següents: 
 

- Fundació Privada el llindar 
- Associació de mestres Rosa Sensat 
 

- 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. 
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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 
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), si s’escau. 
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- Estats financers de l’exercici en el qual s’ha imputat la subvenció 
aprovats per l’òrgan competent, si s’escau. 

 
- Llibre major de les subvencions oficials a l’explotació i el Llibre major del 

compte deutor amb administracions públiques. 
 

- 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, si s’escau. 
 

- Model anual i trimestral d’IVA i d’IRPF, si s’escau. 
 

- Evidència conforme el beneficiari ha fet constar la col·laboració de la 
Diputació en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la 
documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals, si 
s’escau. 

 
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. 
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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, modificada per 
l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març. 

 
- 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 

(Publicada en el BOPB de 9 de maig de 2017). 
 

- 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. 
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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 dues subvencions analitzades s’han atorgat per concessió directa en virtut 
de l’article 16.3 c) OGS, que contempla la possibilitat  de concessió directa de 
subvencions “quan s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o 
humanitari, o altres degudament justificades, que en dificultin la convocatòria 
pública mitjançant concurrència competitiva”. 
 
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 de l’exercici 2018. Per a totes les 
aplicacions pressupostàries on s‘imputa la despesa, consta el nom del 
beneficiari i l’objecte de la subvenció: 
 
Entitat Objecte 

Associació de mestres Rosa 
Sensat 

Suport al funcionament de l’entitat al qual és un agent clau en 
matèria de renovació i innovació pedagògica que vol millorar la 
pràctica educativa, desenvolupar línies de suport a competències 
bàsiques i facilitar l’accés a materials i recursos útils. 

 
Cal assenyalar però, que per la Fundació privada el Llindar, no s’ha trobat 
inclosa en el Pla Estratègic de Subvencions de l’exercici 2018 de la Diputació. 
 
3. Competència de l’òrgan concedent 
 
En els dos 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 dos 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, 
modificada per l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març. 
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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 

Fundació privada el Llindar 20.000,00 60.083,19 33,3% 
Associació de mestres Rosa Sensat 46.200,00 94.173,16 49,1% 
 
En cap cas, s’ha finançat més del 50% del cost total de l’activitat. 
6. Formalització en conveni 
 
Cap dels dos expedients revisats s’ha formalitzat a través de la figura 
convenial. 
 
Un cop analitzat aquest aspecte, podem concloure que no s’ha detectat 
incidències. 
 
 
 
V.  AL·LEGACIONS 
 
El resultat de la fiscalització va ser materialitzat en el corresponent informe 
provisional, el qual es va donar trasllat a la Gerència de Serveis d’Educació, en 
data 22 d’octubre de 2019, 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 s’han 
d’entendre definitives. 
 
 
VI.  CONCLUSIONS 
 
Els treballs de fiscalització s’han efectuat sobre dos subvencions atorgades pel 
procediment de concessió directa, no consignades nominativament al 
pressupost de la Corporació ni instrumentades a través de conveni, vinculades 
a un expedient administratiu cadascuna. 
 
De l’examen efectuat podem concloure que se’n deriven resultats satisfactoris, 
ja que les subvencions han estat tramitades d’acord amb la normativa vigent 
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aplicable. No obstant això, per la Fundació privada el Llindar la subvenció no ha 
estat inclosa en el Pla Estratègic de subvencions de l’exercici 2018 de la 
Diputació. Recomanem que el Centre Gestor vetlli per a què des del Servei de 
Programació s’incloguin totes les subvencions en el Pla Estratègic. 
 
 
 
VII.  INFORME DE CONTROL FINANCER SOBRE EL BENEFICIARI 
 
 
S’adjunta, a continuació, la proposta d’informe de control financer de la 
Fundació privada el Llindar i l’Associació de mestres Rosa Sensat. 
 
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 la gestió de les subvencions efectuades, no obstant això, cal 
assenyalar les següents observacions:  
 
En relació a la Fundació privada el Llindar: 
 

 D’acord amb el punt 4t del Decret de concessió de la subvenció, 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 gener de 2018. En data 21 de febrer de 2018 i, per tant, fora del 
termini de justificació establert, la Fundació presenta la documentació 
justificativa de la subvenció. S’ha comprovat que la persona que la 
subscriu té poders suficients per presentar-la. 
 

 Per altra banda, de la documentació presentada, en relació al compte 
justificatiu amb aportació de justificants de despesa, es constata que 
l’entitat declara que el cost final de l’activitat ha ascendit a 60.083,19 € € 
i relaciona despeses per un import de 20.363,33 €. No obstant això, 
d’acord amb l’article 38.4 de l’OGS s’hauria d’haver justificat el cost total 
de l’activitat amb indicació del % de finançament i l’agent finançador. En 
positiu, però, el Centre gestor ha sol.licitat el compte justificatiu, de nou, 
per tal d’incloure la relació de despeses de tota l’activitat. 

 
 
En relació a l’Associació de Mestres Rosa Sensat: 
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ꟷ Per Decret de la Presidència de 2 d’octubre de 2017, s’aprova 
l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’Associació, per 
un import de 46.200,00 €, destinada a finançar el Pla de treball 2017, 
d’acord amb l’apartat c) de l’article 16.3 de l’Ordenança General de 
Subvencions. Aquest Decret es notifica al beneficiari en data 27 
d’octubre de 2017, essent la data de registre de sortida el 24 d’octubre 
de 2017 i, per tant, superant els 10 dies hàbils estipulats en l’article 40 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de 
l’administració pública. 

 
Finalment, en general, cal assenyalar que la concessió directa hauria de ser 
una forma excepcional d’atorgament de subvencions ja que la voluntat del 
legislador és que el sistema de concurrència competitiva sigui el règim general. 
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INFORME DE 

CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 
 

(Inclou Control de legalitat dels procediments administratius de concessió) 
 
 
Gerència de Serveis d’Esports 
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, les bases 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-2019), 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-2019 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- 2019, 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 2018 
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 2018. 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, la resta fins a 5 més de 
manera aleatòria entre la totalitat de la població, i 1 de forma discrecional. 
 
 
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 són: 
 

- Circuits de Catalunya, SL 
 
Per a la vostra informació, l’expedient que ha estat objecte de control referent 
als beneficiaris citats són els següents: 
 
Circuits de Catalunya, SL 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Gerència de Serveis 
d’Esports 

Finançament general 
ordinari del Circuit l’any 

2018 

Concessió 
directa 

nominativa, 
amb conveni 

2018/6598 1.035.000 
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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 
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-2019, 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 16 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 
16.3.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 
16.3.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 18 i 19 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. 
 
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 
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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, modificada per l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de 
març. 

 
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 
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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. 
 
En l’àmbit d’aquesta Gerència de Serveis, les comprovacions generals 
s’han efectuat respecte els beneficiaris següents: 
 
- Circuits de Catalunya, SL 
 

- 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. 
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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 
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 i els comptes anuals de l’exercici 2018. 

- Recull fotogràfic de les diferents activitats realitzades. 

- Un exemplar de la documentació gràfica generada per dites activitats, on 

haurà de constar el logotip facilitat. 

- Memòria justificativa de les actuacions realitzades i el resultat obtingut 

 
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 

Pàgina 11
Codi Segur de Verificació (CSV): d150d930dd2b5f48498d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Servei de Control Financer 
Intervenció General 
 

Informe de control financer de subvencions 
Gerència de Serveis d’Esports 10 

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, modificada per 
l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març. 

 
- 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 
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- Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona 

(Publicada en el BOPB de 9 de maig de 2017). 
 

- 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. 

 
 
 
V. 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 
 
La subvenció analitzada s’ha atorgat per concessió directa en virtut de l’article 
16.3 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 de l’expedient seleccionat, es constata que 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 la convocatòria de subvencions destinada a finançar  
aquesta activitat, no consta al Pla Estratègic de Subvencions ni per  l’any 2017 
ni per el 2018. Recomanem que el Centre Gestor vetlli per a què des del Servei 
de Programació s’incloguin totes les subvencions en el Pla Estratègic. 
 
3. Competència de l’òrgan concedent 
 
En l’expedient revisat 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.  
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4. 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, modificada per 
l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març. 
 
5. Import de la subvenció 
 
En l’expedient fiscalitzat 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 

pressupostat 

% 
Subv/Cost 

Circuits de Catalunya, SL 1.035.000 41.805.069,00 2,5% 
 
En cap cas, s’ha finançat més del 50% del cost total de l’activitat. 
 
6. Formalització en conveni 
 
L’expedient revisat s’ha formalitzat a través de la figura convenial  
 
Un cop analitzat aquest aspecte, podem concloure que no s’ha detectat 
incidències. 
 
 
 
V.  AL·LEGACIONS 
 
El resultat de la fiscalització va ser materialitzat en el corresponent informe 
provisional, el qual es va donar trasllat a la Gerència de Serveis d’Esports, en 
data 22 d’octubre de 2019, 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 s’han 
d’entendre definitives. 
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VI.  CONCLUSIONS 
 
Els treballs de fiscalització s’han efectuat sobre una subvenció atorgada pel 
procediment de concessió directa, vinculada a un expedient administratiu. 
 
De l’examen efectuat se’n deriven resultats satisfactoris, a excepció que la 
convocatòria de subvencions destinada a finançar  aquesta activitat, no consta 
al Pla Estratègic de Subvencions ni per  l’any 2017 ni per el 2018. Recomanem 
que el Centre Gestor vetlli per a què des del Servei de Programació s’incloguin 
totes les subvencions en el Pla Estratègic. 

 
 

VII.  INFORME DE CONTROL FINANCER SOBRE EL BENEFICIARI 
 
 
S’adjunta, a continuació, la proposta d’informe de control financer de Circuits de 
Catalunya, SL. 
 
Aquesta proposta d’informe conté, 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, 
o de l’exercici en el qual s’imputa la subvenció. 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 Circuits de Catalunya, SL. 
 
No obstant això, cal fer esment de la següent observació: 
 

ꟷ L’informe d’auditoria corresponent als esmentats comptes anuals, emès 
per Uniaudit Oliver Camps en data 23 de maig de 2019, expressa una 
opinió favorable sense excepcions, amb un paràgraf d’incertesa i un altre 
d’èmfasi, en el següent sentit: 

 
 En relació a la incertesa material relacionada amb el principi 

d’empresa en funcionament, es crida  l’atenció en relació a la 
situació econòmica i financera de la Societat, conseqüència d’una 
davallada dels ingressos procedents de l’activitat en els últims 
exercicis que no ha estat acompanyada d’un ajustament a la 
baixa de les despeses. 

 
El resultat d’explotació de l’exercici 2018 ha estat negatiu per 
import de 9,2 milions d’euros (8,3 milions l’exercici anterior), fet 
que es tradueix en una reducció continua del patrimoni Net i un 
empitjorament constant de la situació financera de la Societat. A 
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31 de desembre de 2018 el fons de maniobra és negatiu per 
import de 17,9 milions d’euros (10,9 milions d’euros l’exercici 
anterior). Indicar que el passiu corrent a 31 de desembre de 2018 
inclou el deute relatiu a la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 
de l’any 2018 per import de 13 milions d’euros, el qual ha estat 
liquidat durant el mes de maig de 2019. 

 
Els Administradors han preparat els comptes anuals de la Societat 
en base al principi d’empresa en funcionament, entenent que els 
actius es realitzaran i els passius es liquidaran en les condicions, 
pels imports i segons la classificació que figuren registrats en els 
comptes anuals adjunts. Atesa l’activitat realitzada per la Societat, 
la seva continuïtat en els propers exercicis dependrà, d’una 
banda, de l’èxit del complement del Pla estratègic pels propers 
anys 2020-2025, encarregat per la Direcció durant l’exercici 2018, 
i de l’altra, del recolzament financer del seus socis per ajustar els 
desequilibris que es puguin derivar de l’activitat de la societat, i/o 
complementàriament, de l’obtenció d’altres fonts de finançament 
addicionals per part de tercers. Cal assenyalar que els últims tres 
exercicis (2018,2017 i 2016), aquest recolzament financer per part 
dels socis ha suposat l’aportació de fons per un import total de 15 
milions d’euros, ja sigui mitjançant ampliacions de capital o 
formalització de préstecs participatius. 

   
Tanmateix, a la data de l’informe, la Societat es troba en procés 
de negociació amb la Formula One World Championship Limited 
(FOWC, endavant)) per la formalització del nou contracte que 
asseguri la celebració del Gran Premi els propers exercicis, atès 
que l’actual contracte finalitzat l’any 2019. 

 
 També es crida l’atenció en relació als fets posteriors ocorreguts 

amb posterioritat al 31 de desembre de 2018. El 28 de març de 
2019, l’Institut Català de Finances (ICA endavant) ha constituït un 
aval per tal de garantir davant la FOWC les obligacions 
econòmiques assumides per la Societat relatives a la celebració 
del Gran Premi de Fórmula 1 de l’exercici 2018, per la quantitat 
màxima de 8 milions d’euros. En la mateixa data s’ha lliurat l’aval 
a la FOWC.  

 
El 2 de maig de 2019, l’ICA ha rebut la petició de la FOWC pr 
atendre el pagament dels drets contractuals del Gran Premi de 
Fórmula 1 de l’exercici 2018, fent-se efectiu el 10 de maig de 
2019. 
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Cal indicar que el 13 de maig de 2019, el Departament d’Empresa 
i Coneixement de la Generalitat de Catalunya ha emès una 
resolució on s’insta a l’ICA a no realitzar cap gestió ni acció per a 
la recuperació e l’import executat atesa la situació de desequilibri 
patrimonial derivada de l’acumulació de pèrdues que presenta la 
Societat. 

 
 En l’apartat d’Altres qüestions, s’ha fet esment que durant el mes 

de març de 2019 la Societat ha rebut “Informe provisional de 
Direcció i Supervisió de Control Financer de Circuits de 
Catalunya, SL, per l’exercici 2017” emès per la Intervenció 
General de la Generalitat de Catalunya, i signat amb data 22 de 
març de 2019. El 26 d’abril de 2019 la Societat ha presentat 
al·legacions a l’esmentat informe, restant pendent de rebre a data 
d’avui l’informe definitiu per part de la Intervenció General.  

 
Finalment, en general, cal assenyalar que la concessió directa hauria de ser 
una forma excepcional d’atorgament de subvencions ja que la voluntat del 
legislador és que el sistema de concurrència competitiva sigui el règim general. 
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INFORME DE CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 
(Inclou Control de legalitat dels procediments administratius de concessió) 

 
 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
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, les bases 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-2019), 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-2019 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 del 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- 2019, 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 2018 
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 2018. 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; la resta fins a 5 més de 
manera aleatòria entre la totalitat de la població; i 1 de forma discrecional. 
 
 
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 és: 
 

- Associació familiars Alzheimer de Baix Llobregat 
 
Per a la vostra informació, els expedients que han estat objecte de control 
referents als beneficiaris citats són els següents: 
 
Associació familiars Alzheimer de Baix Llobregat 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Gerència de 
Serveis de 

Benestar Social 

Aules de memòria 
terapèutiques 

Concurrència 
competitiva 2017/821 8.291,63 
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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 
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-2019, 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 de la 
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) de l’OGS, es comprova que es doni compliment a allò 
disposat a l’article 64 del 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) de l’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 de la LGS i l’article 10 i 
següents del 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 de l’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. 
 
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 
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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, modificada per l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de 
març. 

 
7) Import de la subvenció 
 

L’article 123.4 del ROAS i l’article 9.2 de l’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 
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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. 
 
En l’àmbit d’aquesta Gerència de Serveis, les comprovacions generals 
s’han efectuat respecte els beneficiaris següents: 
 

- Associació de familiars Alzheimer Baix Llobregat 
 
- 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. 
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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 
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 s’escau. 
 

- Comptes anuals (estats financers i memòria), si s’escau. 
 

- En cas de defecte dels dos punts anteriors, els estats financers (balanç 
de situació i compte de pèrdues i guanys) en els quals s’hagi imputat la 
subvenció, i aprovats per l’òrgan competent. 

 
- 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, si s’escau. 
 

Pàgina 11
Codi Segur de Verificació (CSV): 2f154c6f2cbe2a62d237   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Servei de Control Financer 
Intervenció General 
 

Informe de control financer de subvencions 
Gerència de Serveis de Benestar Social 10 

- Aportar els documents TC1 (actual RLC) i TC2 (actual RNT) d’un parell 
de treballadors per a uns mesos concrets. 
 

- Evidència física conforme l’Associació queda obligada a difondre que 
l’activitat compta amb el suport de la Diputació. 

 
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, modificada per 
l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març. 

 
- 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 de Barcelona, diferents del Ple. 
 
- Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Barcelona. 

 
 
 
V. 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. 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. 
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2. 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 ni per l’any 2017 
ni per el 2018. Recomanem que el Centre Gestor vetlli per a què des del Servei 
de Programació s’incloguin totes les subvencions en el Pla Estratègic. 
 
3. Valoració de les sol·licituds per l’òrgan instructor i actuació de l’òrgan 

col·legiat. 
 

D’acord amb les bases específiques i la convocatòria, l’òrgan responsable per a 
la instrucció del procediment és 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 és elaborada per un òrgan col·legiat  que 
s’ha constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’OGS. 
 
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 11 de la convocatòria. Per tot això podem determinar 
que  la valoració de les sol·licituds ha esta efectuada de manera satisfactòria. 
 
D’acord amb l’anunci de l’aprovació de la concessió de subvencions (BOPB de 
dimarts, 20 de juny de 2017), en l’Àmbit del Benestar Social, en el tram dels 
projectes valorats amb 85 punts i els projectes valorats d’entre 80 a 84 punts, hi 
ha vuit entitats que demanen una quantitat inferior al que els hi tocaria 
teòricament pels punts obtingut, i una d’elles és el beneficiari objecte de 
fiscalització. 
 
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, modificada per 
l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març. 
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6. Import de la subvenció 
 
En l’expedient fiscalitzat 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 

Associació familiars Alzheimer Baix Llobregat 8.291,31 65.000,00 12,8% 
 
 
 
V.  AL·LEGACIONS 
 
El resultat de la fiscalització va ser materialitzat en el corresponent informe 
provisional, el qual es va donar trasllat a la Gerència de Serveis de Benestar 
Social, en data 22 d’octubre de 2019, 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 s’han 
d’entendre definitives. 
 
 
VI.  CONCLUSIONS 
 
Els treballs de fiscalització s’han efectuat sobre una subvenció atorgada pel 
procediment de concurrència competitiva, vinculada a un expedient 
administratiu. 
 
De l’examen efectuat no se’n desprenen incidències, a excepció del fet que 
aquesta convocatòria de subvenció no consta al Pla Estratègic de Subvencions 
ni per  l’any 2017 ni per el 2018.  Recomanem que el Centre Gestor vetlli per a 
què des del Servei de Programació s’incloguin totes les subvencions en el Pla 
Estratègic. 

 
 

VII.  INFORME DE CONTROL FINANCER SOBRE EL BENEFICIARI 
 
 
S’adjunta, a continuació, les propostes d’informe de control financer de 
l’Associació familiar Alzheimer Baix Llobregat. 
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Aquesta proposta d’informe conté, 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 l’Associació de familiars 
d’Alzheimer del Baix Llobregat 
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Annex I 
Informe de control financer de 
subvencions entitats privades 
 
Exercici 2018 
 
6. Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
 

Intervenció General 
Diputació de Barcelona 

 

Pla Anual de Control Financer 2019 
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INFORME DE CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS SOBRE 
BENEFICIARIS 
 

- Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrant de Catalunya (AMIC) 
- L’Associació per a l’orientació, formació i inserció dels treballadors 

estrangers (CITE) 
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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, les bases 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-2019), 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-2019 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- 2019, 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 2018 
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 2018. 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; la resta fins a 5 més de 
manera aleatòria entre la totalitat de la població, i 1 de forma discrecional. 
 
 
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 seleccionat en l’àmbit d’aquesta Gerència ha estat: 
 

- Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrant de Catalunya (Associació AMIC, 
d’ara endavant). 
 

- L’Associació per a l’orientació, formació i inserció dels treballadors 
estrangers (Associació CITE, d’ara endavant). 

 

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

Pàgina 5
Codi Segur de Verificació (CSV): 1792fc37d1435295a3f8   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Servei de Control Financer 
Intervenció General 
 

Informe de control financer de subvencions 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 4 

Associació AMIC 
 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Gerència de 
Serveis 

d’Igualtat i 
Ciutadania 

Finançar els serveis 
d’informació i 

assessorament jurídic a 
estrangers 

Concessió 
directa, 

nominativa 
amb conveni 

2017/1285 99.260,00 

 
Associació CITE 
 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Gerència de 
Serveis 

d’Igualtat i 
Ciutadania 

Finançar els serveis 
d’informació i 

assessorament jurídic a 
estrangers 

Concessió 
directa, 

nominativa 
amb conveni 

2017/1285 99.260,00 

 
 
 
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. 
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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-2019, 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: 
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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 
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. 
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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. 

 
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.  
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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. 

 
- 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. 
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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 
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 en el qual s’ha imputat la subvenció, 

aprovat per l’òrgan competent, si s’escau. 
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- Compte anuals i/o informe d’auditoria de l’exercici en el qual s’hagi 
imputat la subvenció, s’ s’escau. 
 

- Llibre major de les subvencions, tant les d’explotació de l’exercici en el 
qual s’hagi imputat la subvenció, i les d’actiu com a comptes pendents 
de cobrar d’administracions públiques. 
 

- Extracte bancari del cobrament de la subvenció. 
 

- Model anual i trimestral de l’IVA. 
 

- Període de meritació de les pagues extres tant de Nadal com d’Estiu. 
 

- Evidència física conforme l’Associació queda obligada a difondre que 

l’activitat d’assessorament jurídic compta amb el suport de la Diputació. 

 
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. 
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- 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. 

 
- 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. 
 
 
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 
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La subvenció analitzada s’ha 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 de l’expedient seleccionat, es constata que 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 de l’exercici 2018. Per a totes les 
aplicacions pressupostàries on s‘imputa la despesa consta el nom del 
beneficiari i l’objecte de la subvenció: 
 
Entitat Objecte 
Associació d’Ajuda Mútua  
d’Immigrants a Catalunya (AMIC) 

Servei d’assessorament jurídic gratuït i de suport en 
matèria d’estrangeria 

Centre d’Informació Treballadors 
Estrangers (CITE) 

Servei d’assessorament jurídic gratuït i de suport en 
matèria d’estrangeria 

 
3. Competència de l’òrgan concedent 
 
En l’expedient revisat 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 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, modificada per 
l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març. 
 
5. Import de la subvenció 
 
En els dos expedients fiscalitzat 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 

AMIC 99.260,00 102.868,15 96,5% 
CITE 99.260,00 278.265,02 35,7% 
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En el cas de l’Associació AMIC, la subvenció supera el 50% del cost de 
l’activitat. D’acord amb l’article 9.2 de l’OGS en els casos que la subvenció 
ultrapassi d’aquest límit, se n’ha de justificar la necessitat a l’expedient. En 
aquest sentit, consta en l’expedient un informe motivant la necessitat de la 
concessió de la subvenció, i una memòria justificativa del conveni de 
col·laboració. 
 
 
6. Formalització en conveni 
 
L’expedient revisat s’ha formalitzat a través de la figura convenial 
(2017/0001285) 
 
Un cop analitzat aquest aspecte, podem concloure que no s’ha detectat 
incidències. 
 
 
 
V.  AL·LEGACIONS 
 
El resultat de la fiscalització va ser materialitzat en el corresponent informe 
provisional, el qual es va donar trasllat a la Gerència de Serveis d’Igualtat i 
Ciutadania, en data 22 d’octubre de 2019, 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 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. 
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VII.  INFORME DE CONTROL FINANCER SOBRE EL BENEFICIARI 
 
 
S’adjunta, a continuació, la proposta d’informe de control financer de 
l’Associació AMIC i l’Associació CITE, inclosos en el  mateix informe donat que 
es deriven del mateix expedient (2017/0001285). 
 
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 resultats dels dos darrers exercicis o de l’any 
en el qual s’hagi imputat la subvenció. 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, cal assenyalar les 
següents observacions: 
 

- Per decret (núm. 1817) de la Presidència de la Diputació, en data 9 de 
març de 2017, s’aprova l’atorgament d’una subvenció per concessió 
nominativa directa a la Associació CITE, per import de 99.260,00 €, i a 
l’Associació AMIC per import de 99.260,00 €, destinada a finançar els 
serveis d’informació i assessorament jurídic especialitzat en matèria 
d’estrangeria a la demarcació de Barcelona. En data 13 de setembre de 
2017 es formalitza el conveni entre l’Associació CITE i l’Associació 
AMIC. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que s’executin 
entre l’1 de gener al 31 de desembre de 2017, essent la data màxima a 
justificar el dia 31 de març de 2018. La vigència del conveni s’estipula 
des de la seva signatura fins el 31 de desembre de 2017. 

 
D’acord amb el Servei d’Igualtat i Ciutadania, aquest retard en la 
signatura del conveni va ser motivat per un canvi de secretari de 
l’Associació AMIC. En aquest sentit, consta a l’expedient una diligència 
en la qual es fa constar que l’Associació AMIC ha realitzat canvis en la 
composició de la Junta Directiva que afectarien el decret de concessió 
directa de la subvenció; així com diverses notificacions de tramesa del 
conveni per a la seva signatura. Addicionalment, també consta una 
sol·licitud d’inscripció dels òrgans de l’Associació AMIC a la Direcció 
General de Dret i d’Entitat Jurídics de la Generalitat, en data 3 de juliol 
de 2018. 

 
- En el punt 10è del Conveni s’estipula que el seguiment de les actuacions 

convingudes es farà mitjançant una comissió mixta entre l’Associació 
AMIC i l’Associació CITE, i el Servei de Convivència, Diversitat i 
Participació Ciutadana de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la 
Diputació. Les seves funcions seran la coordinació i gestió de les 
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actuacions, el seguiment i avaluació de les actuacions, i la resolució de 
les dificultats que puguin sorgir en el desenvolupament de l’activitat del 
acords. La comissió tècnica es reunirà semestralment per realitzar 
l’avaluació i el seguiment del conveni. 
 
D’acord amb les explicacions del Servei, no hi consta evidència de les 
actes, encara que adjunten un informe de seguiment (Associació CITE) i 
un excel (de l’Associació AMIC) que recull informació relacionada amb 
les funcions de l’esmentada comissió. De l’anàlisi d’ambdós documents 
es conclou que sí que hi ha una memòria de l’exercici 2017 i un excel 
amb múltiples pestanyes que inclouen informació rellevant per a poder 
gestionar l’objecte del conveni:  xarxes d’oficines, nombre de visites, 
temes de consultes, països d’origen, situació familiar i legal, nivell 
d’estudis, entre d’altres. No obstant això, considerem que sí que s’hauria 
de deixar evidència física, a través d’actes, de les reunions de la 
comissió de seguiment per a una millor gestió de l’assessorament jurídic. 
 

- Consta a l’expedient, tant de l’Associació CITE com de l’Associació 
AMIC, informes de sol·licitud de pròrroga de l’anterior conveni, perquè 
finalitzava la seva vigència el 31 de desembre del 2016, de data 14 
d’octubre de 2016, respectivament. No consta, però, el model 
normalitzat de la Sol·licitud de la subvenció. Demanades les oportunes 
explicacions, des del Servei d’Igualtat i Ciutadania no els hi consten els 
motius pels quals no es va requerir aquestes sol·licituds. Cal assenyalar, 
per altra banda, que el conveni que regula aquesta subvenció prové de 
l’exercici anterior. No obstant això, considerem que, d’acord amb l’article 
16 de l’OGS, cal una sol·licitud del beneficiari, en la qual ha de fer 
constar requisits tals com la memòria de l’activitat, el pressupost total o 
bé la declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social, entre d’altres. 

 
Finalment, cal assenyalar que, en termes generals, la concessió directa hauria 
de ser una forma excepcional d’atorgament de subvencions ja que la voluntat 
del legislador és que el sistema de concurrència competitiva sigui el règim 
general. 
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INFORME  
DE CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 

 
 
Unió de Pagesos de Catalunya 
G-08687642 
 

 
 
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 11 de les d’execució del pressupost per a 
l’exercici 2018 preveu que el control intern s’efectuarà d’acord amb l’establert en 
el capítol IV del títol VI del TRLRHL, el Reial Decret 424/2017, les Instruccions 
de control de la Diputació i el Pla Anual de Control Financer 2019 (PACF 2019, 
d’ara endavant). 
 
Els articles 33 i següents de les Instruccions de control de la Diputació regulen 
el marc d’actuació general i procedimental del control financer, tot remetent al 
PACF 2019 pel què fa a la determinació de la modalitat i a l’abast 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. 

 
 
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 2019, 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. 
 
 
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 2019 respecte 
de l’exercici 2018. 
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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 
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. 
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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: el resum anual 
d’IVA (model 390) i els trimestrals de l’exercici 2017; el  resum anual de 
retencions i pagaments a compte (model 190) i trimestrals de l’exercici 2017; 
evidència conforme el Sindicat ha fet constar la col·laboració de la Diputació de 
en l’execució de l’activitat; Certificat conforme el Sindicat està al corrent de les 
obligacions tributàries en el moment de cobrament del segon pagament de la 
subvenció (4 d’octubre de 2018); i els Comptes Anuals i/o Estats Financers de 
l’exercici en el qual s’imputa 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. 
 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, modificada per 
l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març. 

 
 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  (Publicat en el 
BOPB de 9 de maig de 2017). 

 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 Unió de Pagesos de Catalunya (en endavant el Sindicat) és el sindicat 
majoritari del camp català, creat el 1974, per defensar de forma solidària el 
sector agrari de Catalunya. El Sindicat, en la seva desena Assemblea, 
celebrada a Olot el 6 de març de 2010, va fixar uns objectius i actuacions en 
matèria de comercialització dels productes agraris i alimentaris, a través de tres 
projectes: 
 

 Terra Pagesa: Agroturisme i societat  
 Vida, terra i arrels 
 La integració ramadera en el sector porcí de la demarcació de Barcelona 

 
Amb data 30 d’abril de 1977, foren dipositats l’Acta de constitució i els Estatuts 
de l’organització empresarial amb la denominació d’Unió de Pagesos de 
Catalunya, amb el número de dipòsit 08/316-C, actualment 777900316, a 
l’Oficina Pública de dipòsit d’estatuts d’organitzacions empresarials i sindicats 
de treballadors de la “Oficina Central de Depósito de Estatutos del Ministerio de 
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Relaciones Sindicales”, d’acord amb el que disposa la Llei 19/1977. L’anunci de 
dipòsits d’estatuts de l’associació esmentada, va ser publicat en el BOE número 
108, de 6 de maig de 1977. 
 
Amb efectes de data 27 de juny de 2012 va ser dipositada l’última modificació 
dels Estatuts del Sindicat, que afecta diversos articles. L’anunci del dipòsit de la 
modificació esmentada va ser publicat en el DOGC núm.6186 de data 6 d’agost 
de 2012. 
 
Detall de la subvenció percebuda objecte de control 
 
D’acord amb el Conveni entre la Unió de Pagesos de Catalunya i la Diputació de 
Barcelona per al desenvolupament de diversos projectes durant l’any 2017, de 
30 de d’octubre de 2017, 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 

Projecte Terra Pagesa-
agroturisme i societat 

Concessió 
nominativa 

directa 
2017/8040 

50.000 

Gerència de Serveis 
de Benestar Social Projecte vida, terra i arrels 20.000 

Gerència de Serveis 
de Cultura 

Projecte sobre la 
integració ramadera en el 

sector porcí de la 
demarcació de Barcelona 

16.000 

 
D’acord amb la selecció de la mostra, la fiscalització del control financer anual 
es durà a terme de la subvenció per al finançament del projecte Terra pagesa, 
agroturisme i societat, per un import de 50.000 €, de la Direcció de Serveis de 
Suport a la Coordinació General. 
 
 
IV. COMPROVACIONS DE CONTROL FINANCER  
 
El Sindicat 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 ens ha facilitat el balanç de situació i el 
compte de resultats a 31 de desembre de 2017, així com també el detall dels 
ingressos per subvencions. 
 
 
 
 

Pàgina 8
Codi Segur de Verificació (CSV): b333698ab277682fa26d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Servei de Control Financer 
Intervenció General 
 

Informe de control financer de subvencions 
Unió de Pagesos de Catalunya 

 
7

4.1. Balanç de situació i compte de pèrdues i guanys 
 
Els estats adjunts de l’exercici 2017, aprovats pel Consell Nacional de la Unió 
de Pagesos de Catalunya en data 28 de juny del 2018, són els resumits a 
continuació.  
 
 Balanç de situació 
 
Per l’exercici 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 
 Actiu Passiu 
Actiu no corrent 380.365,86  
Actiu corrent 2.840.355,25  
Patrimoni Net  1.087.596,89 
Passiu no corrent  852.815,27 
Passiu corrent  1.280.308,95 
TOTAL 3.220.721,11 3.220.721,11 

 
 Compte de resultats 
 
Les principals magnituds del compte de resultats de l’Entitat per l’exercici 2017  
són les següents (en euros): 
 

 2017 
1. Import net de la xifra de negocis 209.831,02 
4. Aprovisionaments -27.529,89 
5.a) Altres ingressos 922.443,50 
5.b) Subvencions d’explotació 1.211.273,49 
6. Despeses de personal -1.051.039,60 
7. Altres despeses d’explotació -1.101.976,70 
8. Amortització d’immobilitzat -5.783,27 
13. Altres resultats -85.167,31 
Resultat d’explotació C=A+B 72.051,24 
14. Ingressos financers 2.796,75 
15. Despeses financeres -68.412,76 
Resultat financer D -65.616,01 
Impostos sobre beneficis -267,35 
Resultat de l’exercici 6.167,88 

 
El resultat de l’exercici 2017 ascendeix a 6.167,88 €, positiu.  
 
4.2. Conciliació de les transferències  
 
El Sindicat, segons els comptes anuals de l’exercici 2017, ha ingressat per 
subvencions un total de 1.211.273,49 € segons el detall: 
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Subvencions, donacions i llegats a l’explotació 2017 % 
Ministeri 67.120,00 5,54% 
Generalitat 916.257,68 75,64% 
Diputació de Barcelona - Projecte terra pagesa 50.000,00 4,13% 
Diputació de Barcelona 63.395,81 5,23% 
Diputació de Lleida 85.000,00 7,02% 
Diputació de Tarragona 18.000,00 1,49% 
Diputació de Girona 6.000,00 0,50% 
Ajuntament d'Igualada 1.500,00 0,12% 
ENESA - Jornades agrícoles 4.000,00 0,33% 

   

Total subvencions incorporades al resultat 1.211.273,49 100% 
 
Els ingressos per transferències procedents de la Diputació en relació al 
projecte de Terra pagesa, per import de 50.000 €, són coincidents amb les 
transferències que es reconeixen en la comptabilitat de la mateixa en el moment 
de la seva liquidació, el 26 d’abril (19.759,70 €) i 4 d’octubre de 2018 (30.240,30 
€). En aquest sentit, cal assenyalar que hi ha un decalatge interanual entre el 
registre comptable per part de Sindicat, en l’exercici que s’executa el projecte 
(2017), i el reconeixement de les obligacions per part de la Diputació, en el 
moment de la seva liquidació (2018).  
 
Per altra banda, el subepígraf d’Altres deutors de l’Actiu del balanç de situació 
de 31 de desembre de 2017 incorpora un saldo pendent de cobrar amb la 
Diputació de Barcelona de 171.107,53 €. 
 
 
 
V.  COMPROVACIONS ESPECÍFIQUES DE CONTROL FINANCER 
 
Expedient  2017/8040 
 
Objecte Terra pagesa, agroturisme i societat 
Import subvenció 50.000 € 
Tipus d’expedient Subvenció  
Procediment Concessió nominativa directa 
Centre gestor Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 

Aplicació pressupostària G/10500/43900/48901 

 
La Presidència de la Diputació, en data 24 d’octubre de 2017, va dictar un 
decret (núm.10256) pel qual s’aprovà l’atorgament d’una subvenció per 
concessió nominativa directa destinada a finançar el desenvolupament de 
diversos projectes per part del Sindicat. I també, la minuta del conveni regulador 
de la subvenció. 
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L’import global dels projectes ascendeix a 86.000 € durant l’exercici 2017 i es 
desglossa de la següent manera: 
 

 50.000 € que s’aporta pel Projecte Terra Pagesa-agroturisme i societat, a 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/10500/43900/48901 de la Direcció 
de Serveis de suport a la Coordinació General. 
 

 16.000 € que s’aporta al Projecte sobre la integració ramadera en el 
sector porcí de la demarcació de Barcelona, a càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/40300/32000/48903 de l’Àrea de Cultura, Educació i 
Esports. 

 
 20.000 € que s’aporta al Projecte vida, terra i arrels, a càrrec a l’aplicació 

pressupostària G/60100/23100/48900 de l’Àrea d’Atenció a les Persones. 
 
En data 13 de novembre de 2017 es notifica l’aprovació de l’atorgament de la 
subvenció. 
 
En data 30 d’octubre de 2017 es signa el Conveni entre la Presidenta de la 
Diputació i el Coordinador nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya. El 
conveni és vigent des de la seva signatura fins al 31 de desembre de 2017, 
sense perjudici de les actuacions relatives a la justificació de la subvenció que 
es podran presentar fins al 30 d’abril de 2018. 
 
Donat que es tracta d’una subvenció que excedeix del 50% del cost de 
l’activitat, en l’expedient consta una memòria justificativa de la necessitat del 
conveni, d’acord amb l’article 9 de l’OGS. Addicionalment, d’acord amb l’apartat 
10è de fonaments de dret del Decret de la concessió de la subvenció, se n’ha 
justificat la necessitat atès l’interès social i el fet de no disposar de recursos 
suficients, d’acord amb l’article 9 de l’OGS. 
 
Com ja s’ha comentat anteriorment, d’acord amb la mostra seleccionada per a 
dur a terme el control financer, s’ha fiscalitzat la subvenció de 50.000 € per al 
finançament del Projecte Terra Pagesa-agroturisme i societat. 

 
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: 
 
 
 
 
 
 

Subvenció  (€) 
Import pressupostat 52.500,00 
Import sol·licitat 50.000,00 
Import concedit 50.000,00 
Import concedit/pressupost 95,2% 
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a) Anàlisi de la Sol·licitud de subvenció 
 
Consta a l’expedient la Sol·licitud de subvenció per part del Sindicat, 
presentada, en primera instància el 24 de juliol de 2017, i després de ser 
esmenada, en data 14 de novembre de 2017. Es constata que s’ha utilitzat el 
model normalitzat i que, a tenor del disposat en l’article 21 OGS, consten totes 
les dades que exigeix l’esmentat article.  
 
S’ha verificat que la Sol·licitud de subvenció consta signada pel Sr. Sergi Pelay 
Azoz i que, d’acord amb la documentació que consta a l’expedient (Escriptura 
d’apoderaments), té poders suficients per a representar al Sindicat en qualitat 
de Director-Gerent. 
 
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 la 
“Oficina Central de Depósito de Estatutos del Ministerio de Relaciones 
Sindicales”, d’acord amb el Certificat del  Departament d’Empresa i Ocupació de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
En la memòria de l’activitat annexada a la Sol·licitud de subvenció, el Sindicat 
presenta una memòria sobre necessitat de crear un nou lloc web per a la Unió 
de Pagesos per un doble motiu: l’anàlisi dels resultats que els aporta una 
analítica sobre hàbits d’ús, encarregada a una empresa de màrqueting digital 
especialitzada; i el compromís del sindicat de seguir potenciant una imatge forta 
i innovadora en consonància amb l’entorn social i competitiu de cada moment. 
 
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 50.000 € sobre un pressupost total de 52.500€.  

Estructura del cost de l’activitat (€) 
Pressupost inicial de l’activitat 52.500,00 
Cost final de l’activitat 52.582,83 
Import justificat 52.582,83 
Import pagat 50.000,00 
Import pagat/cost final activitat 95,1% 
  
Desviació pressupost/cost 0,2% 

Estructura de finançament final de l’activitat 2018 
Pressupost Definitiu 

Subvenció Diputació 50.000,00 50.000,00 
Administracions Públiques - - 
Recursos propis 2.500,00 2.582,83 

   

Total 52.500,00 52.582,83 

Pàgina 12
Codi Segur de Verificació (CSV): b333698ab277682fa26d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Servei de Control Financer 
Intervenció General 
 

Informe de control financer de subvencions 
Unió de Pagesos de Catalunya 

 
11

 
Les fonts d’ingressos i despeses previstes són les següents: 
 

Previsió d’ingressos Import (€) 
Subvenció Diputació Barcelona 50.000,00 
Subvencions altres Administracions públiques - 
Recursos propis 2.500,00 
  

Total ingressos previstos 52.500,00 
 

Previsió de despeses Import (€) 
Personal 38.750,00 
Contractació externa 7.000,00 
Material 3.500,00 
Despeses indirectes 3.250,00 
  

Total despeses previstes  52.500,00 
 
En la previsió d’ingressos 2017 s’assenyala que el Sindicat no rebrà subvencions 
d’altres administracions públiques, a excepció de les de la Diputació. 
 
En l’Annex 5 que s’inclou en la Sol·licitud de la subvenció s’indica que el 
Director-Gerent del Sindicat ha percebut unes retribucions per valor de 
51.215,64 €, durant l’exercici 2017. 
 
b) Concessió de la subvenció 
 
En base a aquesta Sol·licitud, es resol la concessió de la subvenció a través de 
la signatura d’un Conveni, en data 31 d’octubre de 2017.  
 
D’acord amb l’article 29 de l’OGS, el Conveni incorpora tots els aspectes 
estipulats en el mateix. 
  
S’entén acceptada la subvenció des del moment en que se signi el conveni per 
part del beneficiari. 
 
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: 
 

 D’acord amb l’objectiu de la Difusió de l’activitat agrària i agroturística, el 
Sindicat ha editat un butlletí per difondre l’activitat agroturística tant des 
del punt de vista del professional com de l’usuari final, a través de les 
xarxes socials. El resulta ha esta l’edició digital de 9 butlletins, reforçar 
les xarxes socials com Instagram i Facebook, i elaborar material didàctic 
adreçat als nens i al turisme familiar. 
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 D’acord amb l’objectiu de contribuir en la millora de la professionalització 
del pagès, el Sindicat ha desenvolupat l’àrea privada i el bloc de la web 
agroturisme.cat per a què el professional de l’agroturisme pugui trobar 
diferents elements que l’ajudin a desenvolupar la seva activitat. El resultat 
ha estat crear continguts en format càpsules informatives adreçades als 
dos tipus d’usuaris que té la plataforma. Així com també una jornada 
formativa per treballar amb els professionals del turisme 2.0. 

 
 D’acord amb l’objectiu de l’adaptació de la web per apropar al món 

educatiu i a la societat l’activitat agrària, el Sindicat ha elaborat material 
didàctic adreçat al món educatiu al voltant de l’alimentació saludable, i ha 
elaborat material d’interès per a la societat que contribueixi a la 
revalorització de l’activitat agrària. El resultat ha esta posar a disposició 
de la societat en general i del món educatiu en particular, material que 
l’ajudi a comprendre la importància de l’activitat agrària. 

 
Per tot plegat es considera que el Sindicat ha executat aquelles activitats 
recollides en la sol·licitud de subvenció.  
 
d) Difusió del suport de la Diputació 
 
D’acord amb el punt 8è del Conveni regulador d’aquesta subvenció el Sindicat 
queda obligat 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. 
 
L’entitat ens ha facilitat una relació de butlletins d’agroturisme editats en el 2018 
i “càpsules” d’agroturisme consultables en línia, en els quals, a peu de pàgina 
de tots ells, hi consta la col·laboració de la Diputació. 
 
e) Justificació econòmica de l’activitat 

 
e.1) Magnituds agregades de la justificació econòmica 
 
D’acord amb el punt 7è del Conveni regulador d’aquest subvenció, el pagament 
de la subvenció es farà efectiu prèvia presentació del compte justificatiu, d’acord 
amb l’estipulat en el punt 6è del Conveni: 
 

 Un primer pagament que serà com a màxim del 40% de l’aportació total, 
és  a dir 34.400 €, el qual es farà efectiu a la signatura del conveni prèvia 
presentació de la despesa ja efectuada i pagada. En tant que cada centre 
gestor efectuarà el 40% del pagament corresponen al projecte a càrrec 
del seu pressupost, s’efectuaran tres pagaments. 
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 El segon pagament serà del 60% de l’aportació total, és a dir, 51.600 €, i 
es realitzarà prèvia presentació abans del 30 d’abril del compte justificatiu 
amb aportació de justificants de despesa. Cada centre gestor efectuarà el 
60% del pagament corresponent al projectes a càrrec al seu pressupost, 
per tant, també s’efectuaran tres pagaments. 

 
La justificació de cadascun d’aquests pagaments segons les quanties 
estipulades pels diferents projectes s’efectuarà separadament. 
 
En data 9 de gener de 2018, el Sindicat presenta la documentació justificativa 
del primer 40% de la subvenció (20.000,00 €). S’ha comprovat que la persona 
que la subscriu té poders suficients per presentar-la. 
 
En data 30 d’abril de 2018, i per tant dins del termini de justificació establert, el 
Sindicat presenta la documentació justificativa de la resta del 60% de la 
subvenció (32.823,12 €). S’ha comprovat que la persona que la subscriu té 
poders suficients per presentar-la. 
  
De la documentació presentada es constata que, en la segona justificació, 
l’entitat declara que el cost final de l’activitat ha ascendit a 52.582,83 € i 
relaciona despeses per un import de 32.823,12 €, perquè la resta, 20.000,00 €, 
estan incorporades en la primera justificació. Així mateix, declara que no ha 
rebut cap altre ingrés d’altres administracions per finançar la mateixa activitat. 
 
En concret, les despeses relacionades en el compte justificatiu presentat són les 
que a continuació es detallen: 
 

Concepte Import imputat 
(€) 

Personal 37.221,31 

Contractació externa 12.772,76 

Despeses indirectes 2.588,76 
  

Total despeses justificades 52.582,83 
 
D’acord amb el compte justificatiu de les despeses, en relació a les despeses 
indirectes, cal assenyalar que 5,93 € han estat finançades per la Diputació, i 
2.582,83 € per Recursos Propis.  
 
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 al personal estructural ordinari de l’Entitat que es 
dedica a la realització de l’activitat subvencionada, així com despeses de 
contractació externa i material.  
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En relació a les despeses de personal imputades a les justificacions de la 
subvenció, s’ha comprovat el següent: 
 

 L’entitat ha imputat, de tres treballadors, el sou brut meritat (salari base, 
plus responsabilitat i complement antiguitat) durant el 2017 i, 
addicionalment, el cost de seguretat social a càrrec de l’entitat dels 
mesos corresponents. En l’expedient consta el rebut de nòmina; el 
pagament per extracte bancari del líquid; el  major de compte amb la 
seguretat social a càrrec de l’Ens; els RLC (antic TC1) amb el seu 
pagament per extracte bancari; i els RNT (antic TC2). En aquest sentit, 
s’ha requerit al beneficiari l’aportació dels models d’IRPF, atès que no 
constaven a l’expedient. 
 
De l’anàlisi dels rebuts de nòmina s’ha observat que, en relació a la 
despesa referent a les pagues extres de juny i de desembre, l’Entitat ha 
imputat la totalitat del sou brut com a despesa elegible, sense tenir en 
compte la meritació de les mateixes. D’acord amb el punt 5è del Conveni, 
la subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin 
durant les actuacions al llarg del 2017. Per tant, considerem que els 6 
mesos meritats en el 2016 de la paga de juny, i la darrera quinzena de 
desembre de 2016, no són elegibles. De la primera justificació, el valor 
ascendeix a 934,74 € i de la segona justificació, el valor és de 157,34 €; 
en total 1.092,08 € de despesa no elegible. No obstant això, de forma 
anàloga, en l’exercici 2017 mancaria incorporar la part proporcional de la 
paga extra meritada en el 2017, però pagada en el 2018, amb la qual 
cosa quedaria compensat.  
 
 

Les despeses indirectes finançades per la Diputació ascendeixen a 5,93 €. 
Donat l’import de despeses directes imputades (48.901,99 €), el 5% de les 
mateixes ascendeix a 2.445,10 €, de manera que la Diputació acompleix el 
requisit  de no superar aquest llindar. 
 
Per altra banda, l’Entitat ha inclòs despeses anuals del lloguer de l’oficina de 
Barcelona, amb imputació del 3% i despeses relacionades amb la pàgina web 
de la Unió de pagesos,  allotjaments web i Newsletter, amb meritació 2017. S’ha 
incorporat també el seu pagament per extracte bancari. En relació a aquestes 
despeses, s’observa que s’ha imputat l’IVA deduïble com a despeses elegible. 
S’ha demanat a l’Entitat el Resum Anual de l’IVA per comprovar que realment 
no se’l dedueixen. Efectivament, ni en els resums trimestrals de l’IVA (model 
303) ni el la declaració anual de l’IVA (model 390) no es dedueix cap operació 
de l’exercici 2017. 
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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 2018. 
 
f) Pagament de la subvenció 
 
En data 26 d’abril de 2017, la Diputació va fer efectiu el primer pagament de la 
subvenció concedida per un import de 19.759,70 € i, en data 4 d’octubre de 
2018, la Diputació va liquidar el segon i darrer pagament per un import de 
30.240,30 €. 
 
Donat que l’Entitat va autoritzar a la Diputació a obtenir els Certificats positius 
d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, 
Tresoreria ens facilitat ambdós Certificats en data 23 d’abril de 2018 i, per tant, 
dintre del període vigent de 6 mesos. 
 
g) Finançament de les activitats subvencionades 
 
D’acord amb la documentació presentada per el Sindicat, el cost final de 
l’activitat ha ascendit a 52.582,83 i s’ha finançat de la següent manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En tant que els ingressos totals rebuts per a finançar el projecte són equivalents 
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 50.000,00 
Altres administracions públiques - 
Recursos propis 2.582,83 

  

Total 52.582,83 
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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 del 0,2%.  
 
 
 
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 al Sindicat. 
 
No obstant això, cal assenyalar que, en general, la concessió directa hauria de 
ser una forma excepcional d’atorgament de subvencions ja que la voluntat del 
legislador és que el sistema de concurrència competitiva sigui el règim general. 
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INFORME  
DE CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 

 
 
Fundació Privada Revista de Catalunya 
G-58124835 
 

 
 
 
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 11 de les d’execució del pressupost per a 
l’exercici 2018 preveu que el control intern s’efectuarà d’acord amb l’establert en 
el capítol IV del títol VI del TRLRHL, el Reial Decret 424/2017, les Instruccions 
de control de la Diputació i el Pla Anual de Control Financer 2019 (PACF 2019, 
d’ara endavant). 
 
Els articles 33 i següents de les Instruccions de control de la Diputació regulen 
el marc d’actuació general i procedimental del control financer, tot remetent al 
PACF 2019 pel què fa a la determinació de la modalitat i a l’abast 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. 

 
 
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 2019, 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. 
 
 
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 
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mostra seleccionada del Pla Anual de Control financer per l’any 2019 respecte 
de l’exercici 2018. 
 
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 punt Segon del Decret que regula la present subvenció, s’exposa que la 
Fundació ha de d’aportar un “compte justificatiu amb informe auditor”.  
 
En concret, el control financer efectuat en el present informe comprèn: 
 

- Verificar l’existència d’aquest Informe auditor. I comprovar que 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. 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. 

 
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: 

 
- 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. 
 

- Comprovar l’acceptació de la subvenció, de forma explícita 
o bé de forma tàcita, i la seva previsió en el Decret de 
concessió de la subvenció. 

 
- Comprovar que s’ha acomplert l’obligació de donar difusió 

del suport rebut per la corporació. 
 

- Analitzar les possibles desviacions ocorregudes en el cost 
de l’activitat respecte l’import inicialment pressupostat per 
executar-la. 
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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: el DNI del 
sol·licitant; requeriments d’esmena de l’expedient; certificat conforme la 
Fundació  està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social; 
evidència conforme la Fundació ha fet constar la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona en l’execució de l’activitat, en tota la documentació i publicitat 
generada per l’esmenat projecte; i els Comptes Anuals o Estats Financers de 
l’exercici en el qual s’hagi imputat 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. 
 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, modificada per 
l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març. 
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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 
 

 Ordenança General de Subvencions de la Diputació (Publicat en el 
BOPB de 9 de maig de 2017). 

 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 privada revista de Catalunya (en endavant, la Fundació) es va 
constituir com a fundació privada subjecta a la legislació de la Generalitat de 
Catalunya, el 24 de gener de 1986, mitjançant carta fundacional. L'objecte 
fundacional que consta en els seus estatuts és la creació i el sosteniment de 
publicacions en llengua catalana i, especialment, l'edició de la Revista de 
Catalunya. El president del patronat de la Fundació és designat, d'entre els seus 
membres, pel president de la Generalitat de Catalunya.  
 
En la reunió de 19 de novembre de 2012, el Patronat de la Fundació va acordar 
modificar i adaptar a la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil 
de Catalunya, els estatuts de l’entitat.  Acte que es va formalitzar en escriptura 
pública atorgada el dia 21 de desembre de 2012. Posteriorment, en data 17 de 
setembre de 2014 la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques va resoldre 
aprovar la modificació i adaptar els estatuts de la Fundació, i inscriure en el 
Registre de Fundacions l’acte aprovat per l’esmentada resolució. 
 
La Fundació figura inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de 
Catalunya des del 5 de març de 1986, amb el número d’inscripció 235. 
 
Detall de la subvenció percebuda objecte de control 
 
D’acord amb el Decret (núm.6188), de 19 de juny de 2017, el detall de la 
subvenció és tal com segueix:  

Pàgina 7
Codi Segur de Verificació (CSV): ee463b9b1fb54063b0a0   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Servei de Control Financer 
Intervenció General 
 

Informe de control financer de subvencions 
Fundació Privada Revista de Catalunya 

 
6

 
Centre gestor Objecte Tipus 

d’actuació 
Número 

d’expedient Import (€) 

Direcció de Serveis 
de Suport a la 

Coordinació General 

Edició i publicació de la 
Revista de Catalunya, 

amb monogràfic Prat de la 
Riba 

Concessió 
directa 

nominativa 
2017/5066 15.000 

 
 
 
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 la Fundació ens ha facilitat els comptes 
anuals de l’exercici 2017 aprovat per el Patronat en sessió de data 30 de juny 
de 2018, i registrats en el Protectorat de la Generalitat en data 31 de juliol de 
2018. 
 
4.1. Balanç de situació abreujat i compte de resultats 
 
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 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 abreujat 
 
Pels exercicis 2017 i 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): 
 

 2017 2016 
 Actiu Passiu Actiu Passiu 
Actiu no corrent 1.488,42  1.635,53  
Actiu corrent 80.234,43  73.618,64  
Patrimoni Net  71.633,62  74.458,97 
Passiu corrent  10.089,23  795,20 
TOTAL 81.722,85 81.722,85 75.254,17 75.254,17 
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 Compte de resultats abreujat 
 
Les principals magnituds del compte de resultats de l’Entitat pels exercicis 2017 
i 2016 són les següents (en euros): 
 

 2017 
1.a) Vendes i prestacions de serveis 14.133,48 
1.c) Ingressos de promocions i patrocinadors 4.000,00 
1.d) Subvencions oficials a les activitats 48.000,00 
1.f) Altres subvencions i donacions 14.000,00 
7. Despeses de personal -23.207,09 
8. Altres despeses d’explotació -59.604,63 
9. Amortització de l’immobilitzat -147,11 
Resultat d’explotació C=A+B -2.825,35 
  

Resultat financer D - 
  

Resultat abans d’impostos -2.825,35 
Resultat de l’exercici -2.825,35 

 
El resultat de l’exercici 2017 ascendeix a -2.825,35 €, negatius, essent el 
resultat en l’exercici 2016 de 7.520,12 €, positius. 
 
4.2. Conciliació de les transferències  
 
La Fundació, segons els comptes anuals de l’exercici 2017, ha ingressat per 
subvencions un total de 48.000 € segons el detall següent (veure nota 2.10 de la 
memòria del esmentats comptes): 
 

Subvencions, donacions i llegats a l’explotació 2017 % 
Generalitat (Dpt. De Presidència)  33.000,00 68,8% 
Diputació de Barcelona 15.000,00 31,3% 

   

Total subvencions incorporades al resultat 48.000,00 100% 

 
Els ingressos per transferències procedents de la Diputació, per import de 
15.000 € 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 
2018. En aquest sentit, cal assenyalar que hi ha un decalatge interanual entre el 
registre comptable per part de de , en l’exercici que s’executa el projecte (2017), 
i el reconeixement de l’obligació per part de la Diputació, en el moment de la 
seva liquidació (2018).  
 
Per altra banda, en la nota 2.6 de deutors que consten en l’actiu del balanç de la 
memòria dels estats financers de l’exercici 2017 presentats al protectorat, 
s’inclou la Diputació amb un saldo pendent de cobrar de 15.000 €. 
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V.  COMPROVACIONS ESPECÍFIQUES DE CONTROL FINANCER 
 
Expedient  2017/5066 
 
Objecte Edició i publicació de la Revista de Catalunya 
Import subvenció 15.000 € 
Tipus d’expedient Subvenció  
Procediment Concessió directa consignada nominativament 
Centre gestor Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 

Aplicació pressupostària G/10500/33400/48901 

 
Per Decret de la Presidenta (núm.6188) de 19 de juny de 2017 s’aprovà 
l’atorgament d’una subvenció per concessió nominativa directa, per un import de 
15.000 €, destinada a col·laborar en l’edició i publicació de la Revista de 
Catalunya, que aquest any inclou un monogràfic dedicat a Enric Prat de la Riba, 
d’acord amb l’apart a) de l’article 16.3 de l’OGS. Addicionalment, s’autoritza i es 
disposa una despesa de 15.000,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/10500/33400/48901, del pressupost de l’exercici 2017. 
 
Aquest Decret ha estat notificat a la Fundació en data 28 de juny de 2017, 
essent el registre de sortida de la mateixa  també el dia 28 de juny de 2017 i, 
per tant, dintre del període dels 10 dies hàbils d’acord amb l’article 40 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subvenció  (€) 
Import pressupostat 15.000,00 
Import sol·licitat 15.000,00 
Import concedit 15.000,00 
Import concedit/pressupost 100% 

Estructura del cost de l’activitat (€) 
Pressupost inicial de l’activitat 75.900,00 
Cost final de l’activitat 76.301,36 
Import justificat 15.000,00 
Import pagat 15.000,00 
Import pagat/cost activitat 19,66% 
  
Desviació pressupost/cost 0,5% 
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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 29 de maig de 2017. Es constata que s’ha utilitzat el model 
normalitzat i que, a tenor del disposat en l’article 21 OGS, consten totes les 
dades que exigeix l’esmentat article. 
 
Prèviament  a la presentació del dia 29 de maig de 2017, la Fundació va ser 
objecte de dos peticions de documentació de dues Sol·licituds presentades els 
dies 2 de maig de 2017 i 24 de maig de 2017, respectivament. De la primera 
sol·licitud es va comunicar per correu electrònic que havien d’emprar el nou 
model de sol·licitud adaptat a la nova OGS. I de la segona, mancava adjuntar 
l’annex 5 de la sol·licitud en relació a la declaració responsable sobre les 
retribucions del òrgans de direcció.  
 
S’ha verificat que la Sol·licitud de subvenció consta signada pel Sr. Joan Garcia 
Codina i que, d’acord amb la documentació que consta a l’expedient (Escriptura 
d’apoderament núm. 1.151, de 16/05/2012), té poders suficients per a 
representar la Fundació 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 
de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb número d’inscripció  235. 
 
En la memòria de l’activitat annexada a la Sol·licitud de subvenció, la Fundació 
presenta una memòria de l’activitat sobre necessitat d’editar els quatre números 
ordinaris trimestrals de la Revista de Catalunya amb un monogràfic especial 
dedicat a la nova articulació catalana-valenciana-balear i un altre dedicat a 
commemorar l’aniversari del traspàs d’Enric Prat de la Riba. 
 
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 15.000 € sobre un pressupost total de 75.900,00€ .  
 
Les fonts d’ingressos i despeses previstes són les següents: 
 

Estructura de finançament final de l’activitat 2017 
Pressupost Definitiu 

Subvenció Diputació 15.000,00 15.000,00 
Administracions Públiques 33.000,00 33.000,00 
Recursos propis 27.900,00 28.301,36 

   

Total 75.900,00 76.301,36 
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Previsió d’ingressos Import (€) 

Subvenció Diputació Barcelona 15.000,00 
Subvencions altres Administracions públiques 33.000,00 
Recursos propis 27.900,00 
  

Total ingressos previstos 75.900,00 
 

Previsió de despeses Import (€) 
Material 34.100,00 
Personal 23.600,00 
Contractació externa 18.200,00 
  

Total despeses previstes  75.900,00 
 
En la previsió d’ingressos 2017 s’assenyala que Fundació rebrà una subvenció 
de 33.000,00 € de la Generalitat de Catalunya per finançar la mateixa activitat.  
 
b) Concessió de la subvenció 
 
En base a aquesta Sol·licitud, per Decret de la Presidenta de data 19 de juny de 
2017 s’aprova l’atorgament per concessió directa de la subvenció prevista 
nominativament al pressupost de la Corporació, per un import de 15.000 € per 
col·laborar en l’edició i publicació de la Revista de Catalunya, que en l’exercici 
2017, inclou un monogràfic extraordinari dedicat a Enric Prat de la Riba, d’acord 
amb l’apartat a) de l’article 16.3 de l’Ordenança. 
 
S’entén acceptada la subvenció si 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 3 de l’esmentat Decret. 
 
c) Justificació tècnica, econòmica i difusió de l’activitat 
 
Com ja s’ha esmentat anteriorment, en el punt segon del Decret s’explicita que 
el compte justificatiu ha d’anar acompanyat d’un informe auditor. 
 
En data 19 de març de 2018, la Fundació presenta el compte justificatiu amb 
aportació d’informe d’auditor, dintre del període de justificació de les activitats 
(31 de març de 2018), d’acord amb el punt 2 de la Resolució de la concessió de 
la subvenció. Prèviament a aquesta justificació, es va demanar l’esmena de 
diverses dades que no eren correctes per correu electrònic i per telèfon. 
 
L’Informe de revisió del compte justificatiu de subvencions de l’exercici 2017 per 
part d’Audiancal auditors, SL,  té data 15 de març de 2018. En aquest informe 
es conclou que no s’ha observat cap fet o circumstància que pugui suposar 
incompliments de la normativa aplicable o de les condicions imposades a la 
Fundació, en relació a la subvenció de 15.000,00 € per a l’edició i publicació de 
la Revista de Catalunya. 
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En relació a aquest compte justificatiu, cal assenyalar que la Fundació justifica 
el total del cost de l’activitat subvencionada, 76.301,36 €, d’acord amb l’OGS, 
incloent l’agent finançador i el % imputat. No obstant això, en l’annex C d’altres 
ingressos o subvencions rebudes amb la mateixa finalitat només inclou una 
subvenció de la Generalitat de 33.000,00 €, i mancaria incorporar que la resta 
de l’activitat es finança amb Fons Propis (28.301,36 €).  
 
En relació a l’IVA la Fundació no inclou l’IVA de les factures perquè tot és 
deduïble, de manera que no se’n deriva cap possible revocació. 
 
S’ha comprovat que la Fundació va fer constar la col·laboració de la Diputació 
tant a la Revista com a peu de pàgina de la pàgina web 
www.revistadecatalunya.cat , d’acord amb el punt 2 de la Resolució d’aprovació 
de la concessió. S’ha comprovat que el logotip conté “mancomunitat de 
Catalunya” i que des de la Gerència s’ha demanat la seva actualització en 
col·laboracions posteriors. 
 
d) Pagament de la subvenció 
 
La subvenció es va liquidar en datat 22 de juny de 2018, prèvia presentació de 
la documentació justificativa esmentada.  
 
Donat que l’Entitat va autoritzar a la Diputació a obtenir els Certificats positius 
d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, 
Tresoreria ens facilitat ambdós Certificats en data 19 de juny de 2018 i, per tant, 
dintre del període vigent de 6 mesos. 
 
e) 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 del 0,5%. 
 
 
 
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. 
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En termes generals, cal assenyalar que la concessió directa hauria de ser una 
forma excepcional d’atorgament de subvencions ja que la voluntat del legislador 
és que el sistema de concurrència competitiva sigui el règim general. 
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INFORME  
DE CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 

 
 
Fundació Tarragona 2017 
G-55617302 
 

 
 
 
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 11 de les d’execució del pressupost per a 
l’exercici 2018 preveu que el control intern s’efectuarà d’acord amb l’establert 
en el capítol IV del títol VI del TRLRHL, el Reial Decret 424/2017, les 
Instruccions de control de la Diputació i el Pla Anual de Control Financer 2019 
(PACF 2019, d’ara endavant). 
 
Els articles 33 i següents de les Instruccions de control de la Diputació 
regulen el marc d’actuació general i procedimental del control financer, tot 
remetent al PACF 2019 pel què fa a la determinació de la modalitat i a l’abast 
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. 

 
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 2019, 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. 
 
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 2019 respecte de l’exercici 2018. 
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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 i forma de justificació del conveni signat el 22 de 
desembre de 2017 que regula la present  subvenció, s’exposa que la 
justificació es realitzarà mitjançant una memòria justificativa de les actuacions 
realitzades i 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 auditor. I comprovar que 
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. La normativa aplicable i les condicions 
imposades a la Fundació són revisades per l’auditor en aquest sentit: 
 

o Anàlisi de la normativa reguladora de la subvenció així com el 
conveni signat entre la Diputació i la Fundació. 

o Comprovar que el compte justificatiu conté tots els elements 
indicats en l’article 74 del RLGS. 

o Comprovar que el conveni s’ha signat per persones amb poders 
suficients. 

o Revisar el contingut de la Memòria d’actuació i comprovar que 
existeix concordança entre la informació continguda en la 
Memòria i els documents que han servit de base per a realitzar 
la revisió de la justificació econòmica. 

o Realitzar una inspecció física dels elements tangibles 
o Revisar les dades objectivament contrastables amb suport 

documental. 
o En relació a les despeses, revisar totes les despeses, 

comprovant els punts següents: 
 Que la informació econòmica continguda en la memòria 

s’ha suportat per una relació classificada de les despeses 
de l’activitat subvencionada. 

 Que la Fundació disposa dels documents originals 
acreditatius de les despeses justificades. 

 Que les depeses que integren la relació compleixen els 
requisits per a tenir la consideració de despeses 
subvencionables. 

 Que la Fundació disposa de diferents proveïdors en els 
supòsits prevists en l’article 31.3 de la LGS i d’una 
memòria que justifiqui raonablement l’elecció del 
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proveïdor. En el sca0s que no s’hagi seleccionat la 
proposta econòmica més avantatjosa. 

 Que s’han classificat correctament, d’acord amb el 
contingut de les bases reguladores, le depeses en el 
memòria econòmica. 

 Que la informació continguda en aquesta declaració té 
concordança amb la resta d’informació o documentació 
utilitzada per part nostra. 

 Que existeix coherència entre les despeses justificades i 
la naturalesa de les activitats subvencionades. 

 Que la data de pagament de la factura sigui posterior a la 
data d’expedició de la factura i que totes les factures 
estan efectivament pagades en el moment de la seva 
justificació. 

 Verificar que l’IVA imputat com a major import de la 
despesa correspon a la part de l’IVA que la Fundació no 
pot deduir com a IVA suportat. 

 En relació a les despeses de personal només s’ha 
imputat com a despesa elegible en cas de ser directa. 

o Analitzar la concurrència, ajudes, ingressos o recursos per a la 
mateixa finalitat. 

o Comprovar que la Fundació va fer contar la col·laboració de la 
Diputació en tota la documentació imprès en cartells i/(o mitjans 
electrònics i audiovisuals de facin referència a l’activitat 
subvencionada. 

 
 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 la 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) 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 el Resum 
Anual de l’IVA (model 390) de l’exercici 2018, i l’informe d’auditoria i els 
comptes anuals de l’exercici 2018. 
 
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 
 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, modificada per 
l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març. 

 
 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 (Publicat en 
el BOPB de 9 de maig de 2017). 

 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 Tarragona 2017 (en endavant la Fundació), creada el 19 de 
desembre de 2013, 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 general previstes en aquests Estatuts. 
 
La Fundació tindrà una duració temporal, en consonància amb l’objectiu i 
finalitat determinada que no és altra que l’organització dels XVIII Jocs del 
Mediterrani 2017, prevista en 5 anys, podent-e prorrogar per dos anys més, 
per acord del Patronat. 
 
La Fundació té per objecte: 1. L’organització dels XVIII Jocs Mediterranis. La 
concreció de les competències d’organització i execució dels Jocs es 
determinen al contracte, signat el 15 d’octubre de 2011, entre el Comitè 
Internacional dels Jocs del Mediterrani i la ciutat de Tarragona i el Comitè 
Olímpic Espanyol. 2. La participació activa en la captació de recursos per a la 
preparació i desenvolupament dels XVIII Jocs Mediterranis que es celebraran 
a la ciutat de Tarragona l’any 2017.  
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La Fundació consta inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de 
Catalunya”, sota el número 2830, des del 20 de maig de 2014. 
 
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 22 de 
desembre de 2017, 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 el 
desenvolupament 

d’activitats amb motiu dels 
XVIII Jocs Mediterranis ” 

Concessió 
Directa 2017/10323 400.000 

 

Anys Imports (€) Aplicació 
pressupostària 

2017 150.000 G/10500/34100/48900 
2018 250.000 G/10500/34100/48900 

 
 
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 data 6 de juny de 2019 el Secretari de la Fundació certifica que el 
Patronat, en la seva sessió ordinària del dia 6 de juny de 2019, ha aprovat els 
comptes anuals corresponents a l’exercici 2018. 
 
Per altra banda, s’han auditat els comptes anuals abreujats de la Fundació 
que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2018, el compte de pèrdues i 
guanys, 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 pels Patrons de la Fundació.  
 
L’informe d’auditoria corresponent als esmentats comptes anuals, emès per 
Audit Concept S.L.P, en data 10 de juny de 2019, expressa una opinió 
favorable amb un paràgraf d’èmfasi en el sentit que en la nota 2.2 i 19 de la 
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memòria es menciona el fet que la Fundació té una durada limitada a 
l’acompliment de l’objectiu de l’organització dels XVIII Jocs Mediterranis. En 
aquest sentit, en data 9 de desembre de 2018 el Patronat va prendre l’acord 
de liquidar la Fundació en l’exercici 2019. 
 
Amb data 8 de juny de 2018, es va emetre l’informe d’auditoria corresponent 
als comptes anuals abreujats de l’exercici 2017, emès per Audit Concept, 
S.L.P., el qual expressava una opinió favorable sense excepcions. 
 
Així mateix, amb data 26 de juny 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 un paràgraf d’èmfasi en el qual es feia esment al fet 
que el Comitè Executiu Internacional dels Jocs Mediterranis va acordar 
aplaçar un any la celebració dels XVIII Jocs Mediterranis, del 22 de juny a l’1 
de juliol de 2018. 
 
4.1. Balanç de situació i compte de pèrdues i guanys 
 
Els estats adjunts en els comptes anuals abreujats dels exercicis 2018 i 2017 
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, 
modificat pel Decret 125/2010, de 14 de setembre, i la resta de normativa 
comptable que resulti d’aplicació, entre d’altres. 
 
 Balanç abreujat 
 
Pels exercicis 2018  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): 
 
 2018 2017 
 Actiu Passiu Actiu Passiu 
Actiu no corrent 3.191,73  540,01  
Actiu corrent 1.504.084,52  6.529.367,53  
Patrimoni Net  134.058,24  4.109.793,42 
Passiu no corrent  5.957,89  3.335,08 
Passiu corrent  1.367.260,12  2.416.779,04 
TOTAL 1.507.276,25 1.507.276,25 6.529.907,54 6.529.907,54 
 
 Compte de resultats 
 
Les principals magnituds del compte de resultats de la Fundació pels 
exercicis 2018 i 2017 són les següents (en euros): 
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 2018 2017 
1.a) Vendes i prestacions de serveis 652.747,52 - 
1.b) Subvencions, donacions i altres ingressos 15.202.799,67   4.150.646,49 
2. Aprovisionaments 150.303,01 -43,27 
6. Altres ingressos a les activitats - 444.000,00 
7. Despeses de personal -892.585,07 -1.026.617,92 
8. Altres despeses d’explotació -15.172.025,09 -3.503.181,42 
9. Amortització - -1.032,51 
12. Deteriorament i resultats per alienació immob. -20.020,13 - 
13. Altres resultats 78.775,38 -63.771,37 
Resultat d’explotació C=A+B -4,71 - 
Ingressos financers 126,96 - 
Despeses financeres - - 
Resultat financer D 126,96 - 
Resultat abans d’impostos C+ D 122,25 - 
Resultat de l’exercici 122,25 - 

 
El resultat de l’exercici 2018 ascendeix a 122,25 €, positiu, mentre que en 
l’exercici anterior, el resultat va ser nul.  
 
 
4.2. Conciliació de les transferències  
 
La Fundació, segons la nota 6 d’Actius financers dels comptes anuals 
abreujats de l’exercici 2017, ha inclòs un detall de les subvencions i/o 
aportacions públiques a favor de la Subvenció, que “s’han reconegut durant el 
2017”. 
 

Subvencions, donacions i llegats a l’explotació 2017 % 
Diputació de Tarragona (organització dels jocs) 500.000,00  
Diputació de Tarragona (formació voluntaris) 22.760,00  
Diputació de Barcelona 400.000,00  
Ajuntament de Tarragona 150.000,00  

   

Subvencions pendents de cobrament 1.072.760,00 € 100% 
 
Per altra banda, en un document excel extracomptable d’Evolució de 
subvencions i llegats es detalla que en l’exercici 2017 s’han “donat d’alta 
592.100 €” amb el següent detall, i s’han imputat a resultats 2.744.182,32 
(sense especificar-ne el detall): 
 

Subvencions 2017 
Diputació de Tarragona  150.000,00 
Autoritat portuària 30.000,00 
Diputació de Barcelona 400.000,00 
Logística costa daurada 12.100,00 

  

Subvencions donades d’alta en el 2017 592.100,00 € 
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Per altra banda, la Fundació ha facilitat el major del compte 132/4 de 
subvencions rebudes de la Diputació i registrades en el passiu del balanç a 
31 de desembre de 2017. 
 
Per tot l’esmentat, entenem que la Fundació ha imputat la subvenció en el 
compte de resultats de l’exercici 2018. En aquest sentit, es conclou que 
l’aportació de la Diputació per un import de 400.000 € és coincident amb 
l’aportació que es reconeix en la comptabilitat de la Diputació en el moment 
de la seva liquidació, el 19 de juliol de 2018 (150.000 €) i el 29 de novembre 
de 2018 (250.000 €), respectivament. En aquest sentit, cal assenyalar que no 
hi ha cap decalatge interanual entre el registre comptable per part de la 
Fundació, en l’exercici que s’executa el projecte (2017 i 2018), i el 
reconeixement de l’obligació per part de la Diputació, en el moment de la 
seva liquidació (2018). 
 
No obstant això, d’acord amb la norma de registre i valoració 18a del Decret 
259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les 
fundacions i les associacions subjectes a la legislació  de la Generalitat de 
Catalunya, la imputació de les subvencions en el compte de resultats, quan 
aquestes es concedeixen per a finançar despeses específiques, s’imputen 
com a ingressos en el mateix exercici en què es meriten les despeses que 
estiguin finançant. En aquest sentit, en el compte justificatiu de les despeses 
s’inclouen un conjunt de factures meritades en l’exercici 2017 i finançades per 
la Diputació, per un import de 150.000 €. Despesa que s’entén que, per 
principi de meritació, ha estat registrada en el compte de resultats de 
l’exercici 2017, encara que no se n’ha obtingut evidència. Com tampoc, del 
fet que s’haguessin pogut activar aquestes despeses en l’actiu del balanç a 
31 de desembre de 2017. Addicionalment, com ja s’ha comentat 
anteriorment, la subvenció atorgada de la Diputació s’ha imputat, en la seva 
globalitat, en el compte de resultats en l’exercici 2018. 
 
Entenem doncs, que no s’acompleix amb el principi de correlació d’ingressos 
i despeses que manifesta la norma de registre i valoració 18a, a nivell de la 
subvenció de la Diputació per al finançament d’unes activitat concretes 
meritades en l’exercici 2017. Encara que sí s’acompleix aquest principi a 
nivell global del compte de resultats en el sentit que el resultat de l’exercici 
2017 ha estat nul i el de l’exercici 2018 ha ascendit a 122,25 €.  
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V.  COMPROVACIONS ESPECÍFIQUES DE CONTROL FINANCER 
 
 
Expedient  2017/0010323 
 
 

Objecte Col·laborar en el desenvolupament d’activitats amb motiu 
dels XVIII Jocs Mediterranis 

Import subvenció 400.000 € 
Tipus d’expedient Subvenció  
Procediment Concessió nominativa directa amb conveni 
Centre gestor Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 

Aplicació pressupostària G/10500/34100/48900 
 
Per decret (núm. 13477) de la presidència de la Diputació, en data 21 de 
desembre de 2017, es va aprovar l’atorgament de la subvenció per concessió 
nominativa directa a la Fundació Tarragona 2017 d’acord amb l’apartat a) de 
l’article 16.3 de l’OGS. 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 400.00 €, essent l’aportació 
plurianual de 150.000 € i 250.000 € per els exercicis 2017 i 2018, 
respectivament. 
 
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): 
 

 

 

Subvenció (€) TOTAL 2017 2018 
Import pressupostat 832.700 458.700 374.000 
Import sol·licitat 400.000 150.000 250.000 
Import concedit 400.000 150.000 250.000 
Import concedit/pressupost 48,0% 32,7% 66,8% 

Estructura del cost de l’activitat  TOTAL 2017 2018 
Import pressupostat  458.700,00 374.000,00 
Cost final de l’activitat  463.283,83 385.435,52 
Import justificat  848.719,35 
Import pagat  150.000,00 250.000,00 
Import pagat/cost activitat  32,4% 64,9% 
    
Desviació cost final activitat/pressupost  1,0% 3,1% 
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  * Informació detreta d’un certificat emès per la Directora de l’àrea d’administració, finances i serveis jurídics, en 
data 30 d’octubre de 2018, com a documentació annexa a la justificació de la despesa 
 
De la informació inclosa en el quadre sobre l’estructura de finançament de 
l’activitat subvencionada s’observa que en el pressupost es considerava que 
les aportacions privades per patrocini serien un agent finançador, però 
finalment, en el segon compte justificatiu del 2018, s’inclou un certificat 
informant que “les factures relacionades a l’Annex B del compte justificat 
presentat que no s’identifiquen com a finançades per la Diputació han estat 
finançades per la Fundació Tarragona 2017”.  
 
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 30 d’octubre de 2017. Es constata que s’ha utilitzat el 
model normalitzat i que, a tenor del disposat en l’article 21 OGS, consten 
totes les dades que exigeix l’esmentat article. 
 
S’ha verificat que la sol·licitud de subvenció consta signada pel Sr. Josep 
Fèlix Ballesteros Casanova i que, d’acord amb la documentació que consta a 
l’expedient (Estatuts de la Fundació), té poders suficients per a representar a 
la Fundació 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, Estatuts i Escriptura de Constitució de l’Entitat,  així com 
la seva inscripció al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya 
(núm. 2830) des del 20 de maig de 2014. 
 
En la memòria annexada a la Sol·licitud de subvenció, la Fundació presenta 
el Pla Director dels “Jocs Mediterranis Tarragona 2017”. La col·laboració 
entre la Diputació i la Fundació té per objectiu la realització d’activitats 
relacionades amb el desenvolupament de competicions dels XVIII Jocs 
Mediterrani a les dues subseus dels mateixos que es troben ubicades a la 
província de Barcelona: el municipi de Castelldefels, que acollirà les proves 
de piragüisme i rem al Cana Olímpic de Catalunya; i la ciutat de Barcelona, 
que acollirà les proves d’hípica al Reial Club de Polo de Barcelona.  
 
D’acord amb la Memòria justificativa del conveni entre la Diputació i la 
Fundació els esdeveniments esportius, i en particular els grans 

Estructura de finançament  de l’activitat 2017 i 2018 2018 
Pressupost Final 

Diputació de Barcelona 400.000,00 400.000,00 
Aportacions privades 432.700,00 - 
Recursos propis    448.719,35* 

   

Total 832.700,00 848.719,35 
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esdeveniments com els Jocs Mediterranis, són una excel·lent oportunitat per 
a la reactivació de l’ocupació i per al desenvolupament econòmic, social i 
cultural del territori que els acull. 
 
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 400.000,00 € sobre un pressupost total 832.700,00 €.  
 
Les fonts d’ingressos i despeses previstes són les següents: 
 

Previsió d’ingressos Import  2017(€) Import  2018(€) 
Subvenció Diputació Barcelona 150.000,00 250.000,00 
Aportacions privades 308.700,00 124.000,00 
   

Total ingressos previstos 458.700,00 374.000,00 
 

Previsió de despeses Import  
2017(€) 

Import  
2018 (€) 

Contractació externa 417.000,00 340.000,00 
Personal 41.700,00 34.000,00 
   

Total despeses previstes  458.700,00 374.000,00 
 
b) Concessió de la subvenció 
 
En base a aquesta sol·licitud, per instància de la Presidència de data 21 de 
desembre de 2017 s’aprova l’atorgament de la subvenció per concessió 
directa nominativa a la Fundació per un import de 400.000,00 € destinada a 
coadjuvar en diverses activitats per part de la Diputació a la Fundació en 
motiu dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018. Addicionalment, s’aprova la 
minuta del conveni regulador de la subvenció. 
 
S’entén acceptada la subvenció des del moment en què es va signar el 
conveni per la part de la Fundació, el dia 22 de desembre de 2017. El conveni 
té una durada de dos anys. 
 
La notificació de l’aprovació del conveni regulador de la subvenció presenta 
data de registre de sortida 10 de gener de 2018 i, per tant, estaria dintre dels 
10 dies hàbils, estipulats en l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
c) Justificació tècnica, econòmica i difusió de l’activitat 

 
Com ja s’ha esmentat anteriorment, en el punt cinquè del Conveni s’explicita 
que la justificació es realitzarà mitjançant la presentació d’un compte 
justificatiu amb aportació d’informe auditor. 
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En data 29 de març de 2018, la Fundació presenta el primer compte 
justificatiu amb aportació d’informe d’auditor, dintre del període de justificació 
de les activitats de l’exercici 2017 d’acord amb el pacte Quart del Conveni (31 
de març de 2018). L’Informe de revisió de compte justificatiu de subvencions 
per part d’Audit Concept té data 27 de març de 2018. En l’apartat 5 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. 
 
En data 4 de juny de 2018, la Fundació presenta la Justificació anterior 
esmenada en el següent sentit: en la totalitat del compte justificatiu s’ha 
inclòs la signatura del representant legal de l’entitat i de l’auditor; evidència 
del logotip de la Diputació a la web de la Fundació; i Certificat assenyalant en 
què ha consistit la col·laboració de les entitat que apareixen com a 
col·laboradores a la documentació gràfica aportada. 
 
Posteriorment, en data 6 de novembre de 2018, la Fundació presenta el 
segon compte justificatiu amb aportació d’informe auditor, dintre del període 
de justificació de les activitats de l’exercici 2018 d’acord amb el pacte Quart 
del Conveni (31 de març de 2019). L’Informe de revisió de compte justificatiu 
de subvencions per part d’Audit Concept té data 31 d’octubre de 2018. En 
l’apartat 7è 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. 
 
D’acord amb aquest darrer compte justificatiu, malgrat que sí que es fa servir 
el model normalitzat d’acord amb l’OGS, s’observa que manca emplenar la 
columna en relació a l’agent finançador. Encara que la Fundació inclou una 
fila inicial informant que es marcarien amb negreta les despeses finançades 
per la Diputació. Addicionalment, la Fundació adjunta dos Certificats de la 
Directora de l’Àrea d’Administració, Finances i Serveis Jurídics en els quals 
certifica que les factures i nòmines relacionades en l’Annex B del copte 
justificatiu que no han estat identificades com a finançades per la Diputació, 
han estat finançades amb recursos propis de la Fundació Tarragona, i 
ascendeixen a un import total de 448.719,35 € (313.283,83 € corresponents a 
l’any 2017 i 135.435,52 € corresponents  a l’any 2018). 
 
Per altra banda, en ambdues justificacions de les despeses, en relació a 
l’apartat d’Altres ingressos o subvencions rebudes amb la mateixa finalitat 
(Annex C) no s’inclou cap informació, encara que es dedueix que la diferència 
entre l’import subvencionat per la Diputació (400.000,00 €) i el cost total de 
l’activitat (848.719,35 €), és a dir, 448.719,35 € corresponen a Fons propis, 
tal com s’informa en els Certificats anteriorment esmentats. 
  
Per tant, en termes generals sí que s’observa que la Fundació hauria 
d’emplenar el compte justificatiu de les despeses d’acord amb l’OGS de 9 de 
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maig de 2017 en el sentit, de justificar el cost total de l’activitat  (sí acomplert 
en la segona justificació, però no en la primera) amb indicació de si aquest ha 
estat finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la diputació, amb fons 
propis o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens concedents per a la 
mateixa finalitat. Per altra banda, també s’hauria d’emplenar l’apartat d’altres 
ingressos o subvencions rebudes amb la mateixa finalitat. Encara que 
aquestes darreres condicions queda pal·liades per l’aportació de Certificats 
per part de la Fundació informant de l’agent finançador per la resta de cost de 
l’activitat. 
 
En relació a l’IVA la Fundació certifica que en l’exercici 2017 aplicava el 39% 
de prorrata i que, en conseqüència, l’import imputat en el compte justificatiu 
de les factures del 2017 era el de la base imposable més el 61% de l’IVA (el 
39% de l’IVA era deduïble). Per altra banda, atès que el percentatge de 
prorrata definitiu no es determina fins al tancament de l’exercici 2018, en el 
segon compte justificatiu, les factures han inclòs també el 61% de l’IVA. En 
aquest sentit, la Fundació ens ha aportat el resum anual de l’IVA (model 390) 
en el qual s’informa que el % de prorrata definitiu per a l’exercici 2018 
ascendeix al 15%. És a dir, per a les factures de l’exercici 2018, la Fundació 
ha imputat el 61% de l’IVA com a elegible quan hauria d’haver imputat el 85% 
de l’IVA, de manera que no es genera cap incidència doncs tot el cost de les 
factures relacionats amb l’activitat subvencionada és elegible. 
 
En ambdós Informes de revisió del compte justificatiu, l’auditor ha comprovat 
que la Fundació va fer constar la col·laboració de la Diputació en tota la 
documentació impresa, en cartells i/o mitjans electrònics i audiovisuals que 
facin referència a l’activitat subvencionada, d’acord amb el pacte setè del 
Conveni. 
 
d) Pagament de la subvenció 
 
La subvenció es va liquidar en datat 19 de juliol i 29 de novembre, 
respectivament, prèvia presentació de la documentació justificativa 
esmentada.  
 
Donat que l’Entitat va autoritzar a la Diputació a obtenir els Certificats positius 
d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social, Tresoreria ens facilitat ambdós Certificats en data 18 de juliol i 17 de 
juliol de 2018, respectivament i, per tant, dintre del període vigent de 6 
mesos. 
 
e) Altres 
 
D’acord amb el pacte Novè del Conveni, s’ha de constituir una Comissió de 
Seguiment integrada pel coordinador general de la Diputació, el Tercer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament de Tarragona i Conseller Comissionat dels Jocs 
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Mediterranis 2018, i el secretari de la Fundació. En l’expedient de la 
subvenció consta una Acta d’aquesta Comissió de Seguiment de data 5 
d’abril de 2018 en la qual s’acorda, entre d’altres, designar el president i el 
secretari, i aprovar un conjunt d’activitats, ja executades per la Fundació 
Tarragona 2017, com a susceptibles de finançament per la subvenció 
atorgada per la Diputació, amb càrrec a l’exercici 2017. Per últim, es constat 
que aquestes són les actuacions justificades per la Fundació i que en 
conseqüència es consideren totes elles objecte de subvenció. 
 
En relació a l’esmentat en el paràgraf anterior, s’observa que el dia 5 d’abril 
de 2018 és la primera reunió que es celebra, doncs s’escullen el President i el 
Secretari.  Per altra banda, un dels punts tractats és el d’acordar aprovar un 
conjunt d’activitats, ja executades per la Fundació, com a susceptibles de 
finançament per la subvenció. No obstant això, en data 20 de març de 2018 
ja s’ha presentat el compte justificatiu, considerant unes actuacions objecte 
de subvenció. Entenem que, d’acord al pacte Novè del Conveni la Comissió 
decideix la periodicitat de les reunions, però caldria haver-se reunit amb 
anterioritat a l’execució de les mateixes i a la presentació del compte 
justificatiu de despeses.  
 
f) Desviacions pressupostàries 
 
Finalment, en relació a possibles desviacions del cost de l’activitat respecte el 
pressupost presentat inicialment, es constata una desviació l’alça d’1,9%. 
 
 
 
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. 
 
En aquest sentit, cal assenyalar que: 
 

- D’acord amb la informació facilitada, la Fundació ha imputat la 
subvenció en el compte de resultats de l’exercici 2018. En aquest 
sentit, es conclou que l’aportació de la Diputació per un import de 
400.000 € és coincident amb l’aportació que es reconeix en la 
comptabilitat de la Diputació en el moment de la seva liquidació, el 19 
de juliol de 2018 (150.000 €) i el 29 de novembre de 2018 (250.000 €), 
respectivament. En aquest sentit, cal assenyalar que no hi ha cap 
decalatge interanual entre el registre comptable com a ingrés per part 
de la Fundació, en l’exercici que s’executa parcialment el projecte 
(2017 i 2018), i el reconeixement de l’obligació per part de la Diputació, 
en el moment de la seva liquidació (2018). 
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- Per altra banda, la Fundació disposa de sengles informes d’auditoria 
dels comptes anuals dels exercicis 2017 i 2018 amb una opinió 
favorable, sense excepcions, per part d’Audit Concept, S.L.P.. En 
l’informe d’auditoria dels comptes anuals de l’exercici 2018 s’inclou un 
paràgraf d’èmfasi en el qual es para l’atenció en el fet que la Fundació 
té una durada limitada i un objectiu específic, que és l’organització dels 
XVIII Jocs del Mediterrani. Acomplert el mateix durant l’exercici 2018, 
el Patronat de la Fundació va adoptar l’acord, amb data 9 de desembre 
de 2018, de liquidar la Fundació en l’exercici 2019. 
 

- Addicionalment, el compte justificatiu de la subvenció presentat per la 
Fundació en data 6 de novembre de 2018 està acompanyat d’un 
informe de revisió del mateix per part d’Audit Concept, S.L.P.. Aquest 
informe conclou que no s’han observat fet o circumstàncies que 
poguessin suposar incompliment de la normativa aplicable o de 
condicions imposades a la Fundació per la percepció d’aquesta 
subvenció. 

 
No obstant això, sí que caldria fer la següent observació: 
 

- En relació a Comissió de Seguiment, caldria haver-se reunit amb 
anterioritat a l’execució de les activitats relacionades amb la celebració 
dels XVIII Jocs del Mediterrani, doncs un dels objectius d’aquest òrgan 
és el d’aprovar-les i determinar-ne el mitjà de finançament. 

 
Finalment, cal assenyalar que la concessió directa hauria de ser una forma 
excepcional d’atorgament de subvencions ja que la voluntat del legislador és 
que el sistema de concurrència competitiva sigui el règim general. 
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INFORME  

DE CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 

 
 
Fundació Privada Catalana Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya 
G-60953940 
 

 
 
 
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 11 de les d’execució del pressupost per a 
l’exercici 2018 preveu que el control intern s’efectuarà d’acord amb l’establert en 
el capítol IV del títol VI del TRLRHL, el Reial Decret 424/2017, les Instruccions 
de control de la Diputació i el Pla Anual de Control Financer 2019 (PACF 2019, 
d’ara endavant). 
 
Els articles 33 i següents de les Instruccions de control de la Diputació regulen 
el marc d’actuació general i procedimental del control financer, tot remetent al 
PACF 2019 pel què fa a la determinació de la modalitat i a l’abast 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. 

 
 
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 2019, 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. 
 
 
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 
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mostra seleccionada del Pla Anual de Control financer per l’any 2019 respecte 
de l’exercici 2018. 
 
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 
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 
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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: el DNI del 
sol·licitant; el NIF de l’entitat; el certificat d’estar al corrent de pagament de les 
obligacions tributàries i amb la seguretat social en el moment de pagament de la 
subvenció; la factura física i el comprovant de pagament bancari d’una factura 
inclosa en el compte justificatiu; les explicacions sobre el concepte en la 
meritació d’un espectacle; i els comptes anuals i/o Estats Financers de l’exercici 
en el qual s’hagi imputat la subvenció, aprovat per l’òrgan competent (Patronat 
de la Fundació). 
 
 
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, modificada per 
l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març. 

 
 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  (Publicat en el 
BOPB de 9 de maig de 2017). 

 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 Privada Catalana Xarxa d’Espectacle Infantil i juvenil de Catalunya 
(en endavant la Fundació) es constitueix, sense afany de lucre, i amb plena 
personalitat jurídica i capacitat d’obrar, amb la finalitat de promoure i organitzar 
espectacles per a nois i noies (teatre, circ, titelles, animació, cinema...) i altres 
activitats relacionades amb el món de la cultura i l’espectacle. Resta subjecte a 
la legislació de la Generalitat de Catalunya. 
 
El domicili queda fixat al carrer Enric Granados núm. 114 pral. 1era, de 
Barcelona. 
 
La Fundació es va inscriure al Registre de Fundacions de la Generalitat el dia 
13 de març de 1996 amb el número 964. 
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Detall de la subvenció percebuda objecte de control 
 
D’acord amb el Conveni entre la Fundació i la Diputació de Barcelona per al 
desenvolupament del  projecte Circuit programació estable de la Fundació 
Xarxa, de 27 d’octubre de 2017, el detall de la subvenció és tal com segueix:  
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Gerència de Serveis 
de Cultura 

Projecte Circuit 
programació estable de la 

Fundació Xarxa 

Concessió 
directa no 
nominativa 

amb conveni 

2017/7068 40.000 

 
 
 
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 abreujats 
de la Fundació que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2017, el compte 
de resultats i la memòria corresponents a l’exercici anual finalitzat en aquesta 
data. 
 
L’informe d’auditoria corresponent a l’exercici 2017, emès per Audiaxis, en data 
22 de maig de 2018, expressa una opinió favorable, sense excepcions. 
 
4.1. Balanç de situació abreujat i compte de resultats 
 
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 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. 
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 Balanç de situació abreujat 
 
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): 
 

 2017 2016 
 Actiu Passiu Actiu Passiu 
Actiu no corrent 41.438,13  42.575,68  
Actiu corrent 343.019,08  308.234,16  
Patrimoni Net  279.704,67  281.360,04 
Passiu corrent  104.752,54  69.449,80 
TOTAL 384.457,21 350.809,84 384.457,21 350.809,84 

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

 2017 2016 
1.a) Vendes i prestacions de serveis 496.870,82 559.984,65 
1.b) Subvencions oficials a les activitats 138.237,38 141.248,00 
1.c) Donacions i altres ingressos  19.888,01 20.479,07 
2. Ajuts concedits i altres despeses -83.071,60 -83.615,35 
3. Aprovisionaments -398.586,12 -435.470,08 
4. Despeses de personal -42.871,43 -48.968,13 
5. Altres despeses d’explotació -130.171,02 -161.999,62 
6. Amortització de l’immobilitzat -1.951,41 -735,52 
7. Altres resultats - 990,30 
Resultat d’explotació C=A+B -1.655,37 -8.086,68 
8. Diferències de canvi - -40,31 
Resultat financer D - -40,31 
9. Impostos sobre beneficis - - 
Resultat de l’exercici -1.655,37 -8.126,99 

 
El resultat de l’exercici 2017 ascendeix a 1.655,37 €, essent menys negatiu que 
l’obtingut en l’exercici 2016 per un import de 8.126,99 €, també negatiu. 
 
4.2. Conciliació de les transferències  
 
La Fundació, segons els comptes anuals de l’exercici 2017, ha ingressat per 
subvencions un total de 138.237,38  € segons el detall següent (veure nota 11.a 
de la memòria del esmentats comptes): 
 

Subvencions, donacions i llegats a l’explotació 2017 % 
Generalitat   85.108,00 61,57% 
Diputació de Barcelona 40.000,00 28,94% 
Diputació de Lleida 10.000,00 7,23% 
Diputació de Girona 3.129,38 2,26% 

   

Total subvencions incorporades al resultat 138.237,38 100% 
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Els ingressos per transferències procedents de la Diputació, per import de 40,0 
milers d’€ són coincidents amb les transferències que es reconeixen en la 
comptabilitat de la mateixa en el moment de la seva liquidació, el 19 de juliol de 
2018. En aquest sentit, cal assenyalar que hi ha un decalatge interanual entre el 
registre comptable per part de la Fundació, en l’exercici que s’executa el 
projecte (2017), i el reconeixement de l’obligació per part de la Diputació, en el 
moment de la seva liquidació (2018).  
 
 
 
V.  COMPROVACIONS ESPECÍFIQUES DE CONTROL FINANCER 
 
 
Expedient  2017/7068 
 
 
Objecte Circuit programació estable Fundació Xarxa 

Import subvenció 40.000 € 
Tipus d’expedient Subvenció  
Procediment Concessió directe no nominativa amb conveni 
Centre gestor Gerència de Serveis de Cultura 

Aplicació pressupostària G/40103/33410/48900 

 
 
Per Decret de la Presidència de la Diputació de data 19 de juliol de 2017, 
s’aprova l’atorgament d’una subvenció per concessió directa no nominativa 
destinada a finançar el desenvolupament del projecte Circuit programació 
estable Fundació Xarxa, així com també, la minuta del conveni regulador de la 
subvenció. Addicionalment, s’autoritza i disposa una despesa de 40.000,00 € 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40103/33410/48900 del pressupost 
corporatiu de l’exercici 2017. 
 
Aquest Decret és notificat a la Fundació en data 20 de setembre de 2017, 
essent la data de registre de sortida el 7 d’agost de 2017. En aquest sentit, 
s’observa un retard en la comunicació de la resolució que passa dels 10 dies 
hàbils estipulats en l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

 
En data 27 d’octubre de 2017 es signa el Conveni entre la Presidenta de la 
Fundació i el diputat delegat de Cultura, amb el vistiplau del secretari delegat. El 
conveni és vigent des de la seva signatura fins al 31 de març de 2018. 
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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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
   *Xifra que difereix de 0,45 € per un error material de sumatori de cost total de l’activitat    
   incorporat  en el compte justificatiu. 

   
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 31 de març de 2017. Es constata que s’ha utilitzat el model 
normalitzat i que, a tenor del disposat en l’article 21 OGS, consten totes les 
dades que exigeix l’esmentat article.  
 
S’ha verificat que la Sol·licitud de subvenció consta signada per la Sra. Isabel 
Arias Masa i que, d’acord amb la documentació que consta a l’expedient 
(Estatuts i el Certificat del Departament de Justícia de la Generalitat en relació la 
composició del Patronat), té poders suficients per a representar la Fundació en 
qualitat de Presidenta. 
 
D’altra banda, s’ha comprovat que consta a l’expedient còpia de l’Escriptura de 
Constitució, Estatuts, així com el document acreditatiu de la seva inscripció al 
registre de Fundacions Privades de la Generalitat. S’ha requerit a la Fundació el 
DNI de la persona que subscriu la sol·licitud de subvenció i també la còpia de la 
targeta d’identificació fiscal, amb resultat positiu. 

Subvenció  (€) 
Import pressupostat 43.000,00 
Import sol·licitat 43.000,00 
Import concedit 40.000,00 
Import concedit/pressupost 93,0% 

Estructura del cost de l’activitat (€) 
Pressupost inicial de l’activitat 446.000,00 
Cost final de l’activitat 340.241,57 
Import justificat 340.241,57 
Import pagat 40.000,00 
Import pagat/cost final activitat 11,8% 
  
Desviació pressupost/cost -23,71% 

Estructura de finançament final de l’activitat 2017 
Pressupost Definitiu 

Subvenció Diputació 43.000,00 40.000,00 
Generalitat 60.000,00 60.130,00 
Ajuntaments 72.000,00 73.054,63 
Recursos propis 271.000,00 167.056,49 

   

Total 446.000,00 340.241,12* 
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En la memòria de l’activitat annexada a la Sol·licitud de subvenció, el la 
Fundació presenta una memòria en qual descriu que aplega 37 poblacions de 
les comarques barcelonines, des d’on es preveu programar una oferta variada 
d’uns 300 espectacles per a l’any 2017. Durant aquest any, la Fundació treballa 
el projecte Butaka teatre Jove, amb l’objectiu d’impulsar el teatre entre els 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 43.000 € sobre un pressupost total de 403.000,00 €.  
 
Les fonts d’ingressos i despeses previstes són les següents: 
 

Previsió d’ingressos Import (€) 
Subvenció Diputació Barcelona 43.000,00 
Subvencions altres Administracions públiques 132.000,00 
Recursos propis 271.000,00 
  

Total ingressos previstos 446.000,00 
 

Previsió de despeses Import (€) 
Personal 47.600,00 
Contractació externa 392.000,000 
Material 5.000,00 
Despeses indirectes 1.400,00 
  

Total despeses previstes  446.000,00 
 
En la previsió d’ingressos 2017 s’assenyala que la Fundació rebrà subvencions 
d’altres administracions públiques per import de 132.000,00 € (60.000,00 € de la 
Generalitat i 72.000,00 € d’Ajuntaments). 
 
En l’Annex 5 que s’inclou en la Sol·licitud de la subvenció s’indica que els òrgans 
d’administració o direcció no han percebut cap retribució, durant l’exercici 2017. 
 
L’Annex 7 de la Sol·licitud inclou la justificació de l’excepcionalitat de l’activitat en 
el sentit que la Fundació té per objectiu l’organització de programacions estables 
d’espectables, adreçades específicament al públic infantil i juvenil amb la 
voluntat de sensibilitzar i fidelitzar nous públics per a l’art en viu. 
 
b) Concessió de la subvenció 
 
En base a aquesta sol·licitud, la Gerència de Serveis de Cultura emet un 
informe acreditatiu dels motius que justifiquen la concessió directa fonamentada 
a l’article 16.3.c de l’OGS, en data 2 de juny de 2017. Posteriorment, en data 21 
de juny de 2017, la mateixa Gerència redacta una Memòria justificativa del 
conveni de col·laboració relatiu a la programació d’espectacles adreçats al 
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públic infantil i juvenil a diferents municipis de la província e Barcelona durant 
l’any 2017. 
 
En data 27 d’octubre de 2017es resol la concessió de la subvenció a través de 
la signatura del Conveni, el qual incorpora tots es aspectes estipulats en l’article 
29 e l’OGS.  
  
S’entén acceptada la subvenció des del moment en que se signi el conveni per 
part del beneficiari. 
 
 
c) Justificació tècnica de l’activitat 
 
A la memòria de l’actuació inclosa en el compte justificatiu, l’entitat descriu: 
 

 Les activitats realitzades: 
 

o Pròpies, les quals impliquen el finançament i l’organització dels 
esdeveniments amb la coordinació de les diferents àrees i la 
implicació dels grups locals de les poblacions on es desenvolupen: 
reunions i assemblees ordinàries, jornades de formació dels 
voluntaris, trobades de Grups Xarxa, Tast d’espectacles, Maratons 
de contes, Programes escolars 
 

o Externes, les quals van des de l’assessorament en la programació 
fins a l’organització completa d’esdeveniments amb finançament 
dels promotors de la mateixa. 

 
 Funció de les àrees: 

 
o Le funcions de l’Àrea Social són les relaciones amb l’atenció als 

grups xarxa en qualsevol qüestió 
 

o Les funcions de l’Àrea de gestió econòmica s’agrupen en dues 
línies: 

 
 Les que es relacionen amb a comptabilitat de la Fundació 
 Les que es relacionen amb la comptabilitat dels grups xarxa 

 
o L’Àrea d’espectacles desenvolupa diverses tasques, principalment 

a través de la Comissió Assessora d’Espectacles. 
 
o L’Àrea de comunicació 

 
 Programació a les comarques de Barcelona 
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 Annexos: 

o Jornada de formació, per donar a conèixer sistemes i eines de 
captació, comunicació i fidelització de públics. A la jornada van 
assistir 23 grups xarxa i va atorgar una nota mitjana de 4 sobre 5. 

o Jornada de formació per a formar en el  programa de gestió 
PIGALL. Van assistir 6 grups i van valorar la formació com a molt 
positiva i necessària. 

o La mostra de Teatre infantil i Juvenil d’Igualada amb 51 
companyies programades i 101 representacions. 

o Festival Internacional de Titelles de Gavà 
o Trobada de Grups Xarxa Manresa 
o Festival Giracric de Collsupina, amb valoració molt positiva perquè 

va permetre projectar un circuit estable de teatre familiar. 
o Festival Mac&Xic de Cerdanyola del Vallès (23 de setembre de 

2017). La Fundació col·labora en la direcció artística. 
o Butaka Teatre Jove 
o Festival RBLS Teatre Jove, Barcelona (del 15 al 19 de novembre): 

la Fundació es va comprometre a col·laborar en la difusió i 
publicitat, i la recerca i l’organització del grup de voluntaris. 

o Festa del Tast d’Espectacles Familiars a Sant Feliu de Llobregat 
(participació de 525 persones+200espectadors exteriors) 
 

En relació als annexos, s’inclouen les inscripcions, les valoracions dels 
participants i l’impacte als mitjans de comunicació. En general, en la majoria 
d’espectacles es van exhaurir les localitats i van arribar a molt públic jove i 
familiar. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, considerem que queden acomplerts els 
objectius del projecte i acreditades les raons d’interès social, públic i cultural. 
 
d) Difusió del suport de la Diputació 
 
D’acord amb el punt 8è del Conveni regulador d’aquesta subvenció la Fundació 
queda obligat 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. 
 
El compte justificatiu inclou flyers de diversos espectacles en els qual 
s’incorpora el logotip de la Diputació com a entitat col·laboradora del projecte. 
Addicionalment, en la pàgina web fundacioxarxa.cat també surt el logotip de 
totes les entitats col·laboradores, d’entre els quals hi ha el de la Diputació. 
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e) Justificació econòmica de l’activitat 
 

e.1) Magnituds agregades de la justificació econòmica 
 
D’acord amb el punt 6è del Conveni regulador d’aquest subvenció, el pagament 
de la subvenció es farà efectiu d’un sol cop prèvia presentació del compte 
justificatiu, d’acord amb l’estipulat en el punt 5è del Conveni. En aquest punt 5è 
es permet a la Fundació escollir d’entre dos sistemes de justificació, essent 
l’opció de la justificació mitjançant compte justificatiu amb aportació de 
justificants de la despeses, la finalment triada. 
 
En data 22 de març de 2018, la Fundació presenta la documentació justificativa 
del cost de l’activitat subvencionada, dins del període legal vigent. S’ha 
comprovat que la persona que la subscriu té poders suficients per presentar-la. 
El model emprat és el del compte justificatiu simplificat, encara que donat 
l’import, hauria de ser el  normal, d’acord amb l’OGS. No obstant, això, aquest 
inclou tota la documentació requerida com si fos un compte justificatiu normal, 
d’acord també amb l’OGS. 
 
De la documentació presentada es constata que el cost final de l’activitat ha 
ascendit a 340.241,57 € i relaciona despeses per un import de 340.241,57 €, 
d’acord amb l’OGS. Així mateix, declara que ha rebut altres ingressos 
d’administracions per a finançar la mateixa activitat per un import de 133.184,63 
€, mentre que els recursos propis ascendeixen a 167.056,49 €. 
 
En concret, les despeses relacionades en el compte justificatiu presentat són les 
que a continuació es detallen: 
 

Concepte Import imputat (€) 

Contractació de companyies 254.454,26 

Altres despeses de serveis 85.787,31 
  

Total despeses justificades 340.241,57 
 
 
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 contractació de companyies d’espectacles, 
adreçades específicament al públic infantil i juvenil, amb la voluntat de 
sensibilitat i fidelitzar nous públics per a l’art en viu, durant l’exercici 2017, i, per 
tant, totalment elegibles. No obstant això, s’ha detectat les següents 
observacions: 
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 En la factura 1208 del creditor El cau de l’unicorn, S.L. (núm. Ordre P019) 
es detalla que la representació es va fer el diumenge dia 22 de desembre 
de 2016. Demanades les corresponents explicacions ens comenten que 
efectivament la despesa és de l’exercici 2016 i que va ser una errada 
incloure-la en la justificació. Per tant, es procedeix a incoar l’expedient de 
revocació parcial per import de 1.450,00 €. 
 

 La factura 10 deParranda (núm. Ordre P090) s’ha imputat una base 
imposable de 530 € quan el valor de la base segons factura ascendeix a 
580 €. Ha estat un error material que en cap cas altera l’elegibilitat  de la 
despesa. 

 
 Ens manca la factura física i el seu comprovant de pagament del creditor 

Passabarret (Núm.Ordre P473) de 900 € de base imposable. Demanada 
la mateixa a la Fundació, ens la ha facilitat amb resultat satisfactori. 

 
La Fundació no ha imputat cap despesa indirecte, de manera que s’acompleix 
l’extrem de no superar el 5% del cost total directe de l’activitat, d’acord amb les 
Instruccions de gestió i control de les subvencions de la Diputació. 
 
En relació a l’IVA deduïble, en el compte justificatiu de les despeses, el cost de 
les factures amb agent finançador de la Diputació no inclou l’IVA deduïble, 
només la base imposable. 

 
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. 
 
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 2018. 
 
f) Pagament de la subvenció 
 
Amb data 19 de juliol de 2018, la Diputació va fer efectiu el pagament de la 
subvenció concedida per un import de 40.000,00 €. 
 
Donat que l’Entitat va autoritzar a la Diputació a obtenir els Certificats positius 
d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, 
Tresoreria ens facilitat ambdós Certificats en data 17 de juliol de 2018 i, per tant, 
dintre del període vigent de 6 mesos. 
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g) Finançament de les activitats subvencionades 
 
D’acord amb la documentació presentada per la Fundació, el cost final de 
l’activitat ha ascendit a 340.241,57 € i s’ha finançat de la següent manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’observa un error material en el sumatori del finançament del cost de l’activitat 
en el sentit que d’acord amb l’annex C del compte justificatiu, el total d’altres 
ingressos rebuts amb la mateixa finalitat, ascendeix a 340.241,57 €. La 
diferència és de 0,45 € i, en cap cas, n’altera la seva naturalesa. 
 
Finalment, en tant que els ingressos totals rebuts per a finançar el projecte són 
equivalents al cost total del mateix, es constata que l’entitat no s’ha 
sobrefinançat amb l’execució de l’activitat. 
 
h) Desviacions pressupostàries i altres qüestions 
 
Finalment, en relació a possibles desviacions del cost de l’activitat respecte el 
pressupost presentat inicialment, es constata una desviació a la baixa de 
23,71%  (105.758,43 €). En l’expedient consta un informe explicatiu de la 
Fundació, en data 17 d’abril de 2018, en el qual s’explicita que la desviació es 
deu a una baixada considerable dels recursos propis (sobretot pel que fa a 
taquilla i quotes socis) i que, conjuntament amb el petit increment dels catxets 
dels espectacles i altres despeses, s’ha hagut de reduir la quantitat de funcions 
previstes i altres despeses com les del personal. En cap cas, però, els ingressos 
rebuts per la finançament de l’activitat superen el cost total de l’activitat.  
 
D’acord amb punt 5è del Conveni, el centre gestor ha de vetllar per tal que el 
beneficiari digui a terme una programació estable amb un mínim de 250 
funcions (teatre, titelles, circ, etc.) per un import aproximat de 300.000,00 €. Cas 
que no compleixi aquest requisit, el centre gestor podrà optar per la reducció de 
la subvenció a la baixa de manera proporcional. D’acord amb el compte 
justificatiu, s’ha comptat que el total de factures amb el concepte “programació 
estable” ascendia  a 231, amb un valor de 254.454,26. Donada la desviació  a la 
baixa comentada en el punt anterior, considerem que la reducció dels valors és 
coherent amb la mateixa i que, per tant, el centre gestor hagi optat en no reduir 
la subvenció. 

Estructura de finançament final de l’activitat 2017 (€) 
Subvenció Diputació 40.000,00 
Generalitat 60.130,00 
Ajuntaments 73.054,63 
Recursos propis 167.056,49 

  

Total 340.241,12* 
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Per altra banda, d’acord també amb el punt 5è, el centre gestor ha de vetllar per 
tal que el beneficiari distribueixi l’aportació econòmica de la Diputació en 
concepte de “programació estable d’espectacles infantils i juvenils” de 
conformitat amb els següents criteris: 
 

 Proporcionalitat respecte la despesa en catxets per municipi. 
 Proporcionalitat respecte el nombre d’espectacle programats per 

municipi. 
 Correcció de desequilibris territorials, tendent a compensar els 

municipis més petits. 
 

D’acord amb a documentació inclosa en el compte justificatiu, els espectacles 
s’han celebrat en diferents poblacions de la demarcació de Barcelona (Mataró, 
Sant Perpètua de la Mugoda, Gavà, Badalona, etc.) , i els catxets han respectat 
la proporcionalitat per municipi. 
 
 
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. 
 
No obstant això, cal assenyalar les següents observacions: 
 

 La notificació de l’aprovació del conveni regulador de la subvenció 
presenta data de registre de sortida el 7 d’agost de 2017. Donat que 
l’aprovació de la minuta del conveni es va aprovar en data 19 de juliol de 
2017, considerem que la notificació presenta una demora respecte dels 
10 dies hàbils estipulats en l’article 40 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 

 En el compte justificatiu de despeses s’ha inclòs una factura del creditor 
El cau de l’unicorn, S.L. (núm. Ordre P019) en la qual es detalla que la 
representació es va fer el diumenge dia 22 de desembre de 2016. 
Demanades les corresponents explicacions ens comenten que 
efectivament la despesa és de l’exercici 2016 i que va ser una errada 
incloure-la en la justificació. Per tant, es procedeix a incoar l’expedient de 
revocació parcial per import de 1.450,00 €. 

 
Finalment, cal assenyalar que, en general, la concessió directa hauria de ser 
una forma excepcional d’atorgament de subvencions ja que la voluntat del 
legislador és que el sistema de concurrència competitiva sigui el règim general.  
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INFORME  
DE CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 

 
 
Associació “Acadèmia de les Arts i Ciències Cinematogràfiques Catalanes” 
G-64816515  
 

 
 
 
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 11 de les d’execució del pressupost per a 
l’exercici 2018 preveu que el control intern s’efectuarà d’acord amb l’establert en 
el capítol IV del títol VI del TRLRHL, el Reial Decret 424/2017, les Instruccions 
de control de la Diputació i el Pla Anual de Control Financer 2019 (PACF 2019, 
d’ara endavant). 
 
Els articles 33 i següents de les Instruccions de control de la Diputació regulen 
el marc d’actuació general i procedimental del control financer, tot remetent al 
PACF 2019 pel què fa a la determinació de la modalitat i a l’abast 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. 

 
 
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 2019, 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. 
 
 
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 2019 respecte de l’exercici 2018. 
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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: 
 
En concret, el control financer efectuat en el present informe comprèn: 
 

- Verificar l’existència d’aquest Informe auditor. I comprovar que 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 
l’Associació. 
 

- 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. 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. 

 
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. 

2) Comprovar l’acceptació de la subvenció, de forma explícita o bé 
de forma tàcita, i la seva previsió en el Decret de concessió de la 
subvenció. 

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. 
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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 
o Estats Financers de l’exercici en el qual s’imputa la subvenció de la Diputació 
i, si és el cas, l’informe d’auditoria, degudament aprovats per l’òrgan competent; 
l’extracte bancari amb l’abonament de la mateixa; el Certificat conforme 
l’Associació està al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat 
social; i evidència conforme l’Associació ha fet constar la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona en l’execució de l’activitat, en tota la documentació i 
publicitat generada per l’esmenat projecte. 
 
 
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 
 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, modificada per 
l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març. 

 
 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 

 
 Ordenança General de Subvencions de la Diputació (Publicat en el 

BOPB de 9 de maig de 2017). 
 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 “Acadèmia de les Arts i Ciències Cinematogràfiques Catalanes” (en 
endavant l’Acadèmia) 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 21 de febrer de 2008 i té per objecte representar, 
fomentar, desenvolupar, entre d’altre, la cinematografia catalana formada per 
tots els sectors creatius i productius de la professió en matèria artística i 
científica. 
 
L’Acadèmia figura inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de 
Catalunya des del 5 de maig de 2008, amb el número d’inscripció 36877. 
 
Detall de la subvenció percebuda objecte de control 
 
D’acord amb el Decret d’aprovació de la subvenció per concessió directa, de 
data 26 de setembre de 2017, el detall de la mateixa és tal com segueix:  
 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Gerència de Serveis 
de Cultura 

Organitzar el Cicle Gaudí i 
les tasques de preparació 

dels X Premis Gaudí 

Concessió 
directa 2017/0008454 100.000 
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IV. COMPROVACIONS DE CONTROL FINANCER  
 
L’Acadèmia 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 2017 són els presentats en el model 200 d’impost 
sobre societats, i es resumeixen a continuació: 
 
 Balanç de situació 
 
Per l’exercici 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 l’Entitat (en euros): 
 

 Actiu Passiu 
Actiu no corrent 3.477,43  
Actiu corrent 425.207,66  
Patrimoni net  397.102,65 
Passiu corrent  31.582,44 
Total 428.685,09 428.685,09 

 
 Compte de pèrdues i guanys 
 
Les principals magnituds del compte de resultats de l’Acadèmia per l’exercici 
2017 són les següents (en euros): 
 

 2017 
INGRESSOS A 

Import net de la  269.641,38 
Subvencions d’explotació 489.716,67 
DESPESES B  
Aprovisionaments -369.261,91 
Despeses de personal -159.299,80 
Altres despeses d’explotació -72.983,80 
Amortització immobilitzat -280,83 
Resultat d’explotació C=A+B 157.531,65 
Ingressos financers - 
Despeses financeres - 
Resultat financer D - 
Resultat abans d’impostos C+ D 157.531,65 
Impostos sobre beneficis - 
Resultat de l’exercici 157.531,65 

 
El resultat de l’exercici 2017 ascendeix a 157.531,65 €, positius. 
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4.2. Conciliació de les transferències  
 
L’Acadèmia, segons els estats financers facilitats, ha ingressat per subvencions 
un total de 489.716,67 euros, segons el detall següent: 
 

Subvencions, donacions i llegats a l’explotació 2017 (€) % 
ICEC ( X PREMIS GAUDI + CICLE GAUDÍ 2017) 290.000,00 59,2% 
DIPUTACIÓ BARCELONA (CICLE GAUDÍ 2017) 100.000,00 20,4% 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA (ESTIU CINEMA CATALÀ + ACTIVITAT SINGULAR) 45.000,00 9,2% 
AJUNTAMENT BARCELONA (PREMIS GAUDÍ) 18.000,00 3,7% 
DIPUTACIÓ LLEIDA (CICLE GAUDÍ 2017) 15.000,00 3,1% 
DIPUTACIÓ GIRONA (CICLE GAUDÍ 2017) 6.000,00 1,2% 
DIPUTACIÓ TARRAGONA ( CICLE GAUDÍ  2017 ) 4.800,00 1,0% 
OSIC GENCAT FOMENT LLENGUA CATALANA 4.050,00 0,8% 
SERVEI OCUPACIÓ 3.960,00 0,8% 
DIPLOCAT 2.906,67 0,6% 
   

Total subvencions incorporades al resultat 489.716,67 100% 
 
Els ingressos per transferències procedents de la Diputació, per import de 
100.000,00 € són coincidents amb les transferències que es reconeixen en la 
comptabilitat de la mateixa en el moment de la seva liquidació, el 4 de juny de 
2018. En aquest sentit, cal assenyalar que hi ha un decalatge interanual entre el 
registre comptable per part de la l’Acadèmia, en l’exercici que s’executa el 
projecte (2017), i el reconeixement de l’obligació per part de la Diputació, en el 
moment de la seva liquidació (2018).  
 
 
 
V.  COMPROVACIONS ESPECÍFIQUES DE CONTROL FINANCER 
 
 
Expedient  2017/0008454 
 
 
Objecte Organitzar el Cicle Gaudí i les tasques de preparació dels X 

Premis Gaudí 
Import subvenció 100.000 € 
Tipus d’expedient Subvenció  
Procediment Concessió directa 
Centre gestor Gerència de Serveis de Cultura 

Aplicació pressupostària G/40100/33400/48900 

 
D’acord amb el Decret de data 26 de setembre de 2017 de  Presidència, 
s’aprova la subvenció per concessió directa a l’Acadèmia de les Arts i les 
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Ciències Cinematogràfiques Catalanes destinada a finançar l’organització del 
Cicle Gaudí 2017 i les tasques de preparació dels X Premis Gaudí, projectes 
que es portaran a terme al llarg de l’any 2017, per un import total de 100.000 €, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48900 del pressupost de 
l’exercici 2017. 
 
La resolució anterior es notifica a l’Acadèmia l’11 d’octubre de 2017, essent la 
data de sortida el 9 d’octubre de 2017 i, per tant, dintre dels 10 dies hàbils 
establert en l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
En data 20 de juliol de 2017, la Gerent de Serveis de Cultura, emet un informe 
acreditatiu dels motius que justifiquen la concessió directa fonamentada a 
l’article 16.3.c) de l’OGS de la Diputació. En l’informe s’al·lega que l’impacte 
públic, cultural i social del projecte finançat fa difícil plantejar la concurrència 
competitiva. 
 
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 2017 
Import pressupostat 210.800,00 
Cost final de l’activitat 226.005,45 
Import justificat 226.005,45 
Import pagat 226.005,45 
Import subvencionat/cost final activitat 44,2% 
  
Desviació cost final activitat/pressupost 7,2% 

 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
           

Subvenció (€) TOTAL € 
Import pressupostat 100.000,00 
Import sol·licitat 100.000,00 
Import concedit 100.000,00 
Import concedit/pressupost 100% 

Estructura de finançament de l’activitat 2017 
Pressupost Definitiu 

Diputació de Barcelona 100.000,00 100.000,00 
ICEC 100.000,00 100.000,00 
SGAE 8.000,00 8.264,46 
Antaviana Films, SL - 6.792,98 
La Vanguardia Ediciones SL - 1.651,08 
Recursos Propis 2.800,00 9.296,93 

   

Total 210.800,00 226.005,45 
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En el Compte Justificatiu de despesa, en l’apartat 1. Dades de l’activitat 
subvencionada, s’indica que el cost definitiu de l’activitat ascendeix a 226.005,45 
€. La desviació respecte el cost pressupostat ascendeix a 15.205,45 € i 
representa una variació a l’alça del 7,2%. 
 
a) Anàlisi de la Sol·licitud de subvenció 
 
Consta a l’expedient la Sol·licitud de subvenció per part de l’Acadèmia, 
presentada en data 18 de juliol de 2017. Es constata que s’ha utilitzat el model 
normalitzat i que, a tenor del disposat en l’article 21 OGS, consten totes les 
dades que exigeix l’esmentat article. 
 
S’ha verificat que la Sol·licitud de subvenció consta signada pel Sr. Sergi Doladé 
i que, d’acord amb la documentació que consta a l’expedient, té poders 
suficients per a representar a l’Acadèmia en qualitat de Director. 
 
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  36877. 
 
En la memòria de l’activitat annexada a la Sol·licitud de subvenció (Annex 1), 
l’Acadèmia adjunta dos projectes, un del Cicle Gaudí 2017, i un altre de 
preparació dels X Premis Gaudí de l’Acadèmia del Cinema Català. 
 
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 la Diputació 
sol·licita un import de 100.000 € sobre un pressupost total de 210.800 €.  
 
Les fonts d’ingressos i despeses previstes són les següents: 
 

Previsió d’ingressos Import (€) 
Subvenció Diputació Barcelona 100.000,00 
Subvencions altres Administracions públiques 100.000,00 
Aportacions privades 8.000,00 
Recursos propis 2.800,00 
  

Total ingressos previstos 210.800,00 
 

Previsió de despeses Import (€) 
Contractació externa 146.200,00 
Personal 51.900,00 
Despeses indirectes 9.900,00 
Altres 2.800,00 
  

Total despeses previstes  210.800,00 
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En el punt 4 de l’Annex 3 de la Sol·licitud, l’Acadèmia ha declarat que rebrà 
108.000,00 € de subvencions per a la mateixa activitat, sol·licitades a altres 
administracions públiques o entitats privades. 
 
En l’Annex 5 l’Acadèmia declara responsablement les retribucions dels òrgans 
de direcció o administració. 
 
En l’Annex 7 es justifica l’excepcionalitat de l’activitat en el sentit que el Cicle 
Gaudí de Cinema Català té per objectiu ampliar el públic del cinema produït a 
Catalunya a localitats de la demarcació de Barcelona. 
 
b) Concessió de la subvenció 
 
En base a aquesta sol·licitud la Presidència aprova, en data 26 de setembre de 
2017, la concessió de la subvenció a favor de l’Acadèmia “Acadèmia de les Arts 
i Ciències Cinematogràfiques Catalanes” per un import de 100.000 €, destinada 
al finançament de l’organització del Cicle Gaudí 2017 i les tasques de 
preparació dels X Premis Gaudí. 
 
Aquesta subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs 
de 20 dies naturals a partir de la notificació de la resolució de concessió sense 
que hagi manifestat expressament les seves objeccions, d’acord amb el punt 6è 
del Decret d’aprovació de la Subvenció. 
 
c) Justificació tècnica, econòmica i difusió de l’activitat 
 
Com ja s’ha esmentat anteriorment, en el punt 3.c) del Decret s’explicita que el 
compte justificatiu ha d’anar acompanyat d’un informe auditor. 
 
En aquest sentit, s’ha verificat l’existència d’aquest Informe auditor de revisió del 
compte justificatiu de la subvenció atorgada per la Diputació, de data 26 de 
març de 2018. En aquest informe, BG Audigatsa, S.L.P., conclou que no s’ha 
observat cap fet o circumstància que pugui suposar incompliments de la 
normativa aplicable o de les condicions imposades a l’Acadèmia per  a la 
percepció de la subvenció. 
 
D’acord amb l’OGS, l’annex B inclou la relació de despeses que formen el cost 
total de l’activitat subvencionada, així com l’agent finançador i el percentatge de 
cost imputat. Addicionalment, totes les pàgines del compte justificatiu estan 
segellades pels auditors, i a la darrera pàgina consta el segell de l’Acadèmia. 
Finalment, l’annex C inclou, de forma agrupada, tots els ingressos rebuts amb la 
mateixa finalitat i que ascendeixen a 226.005,45 €. 
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En tant que els ingressos totals rebuts per a finançar el projecte són equivalents 
al cost total del mateix, es constata que l’entitat no s’ha sobrefinançat amb 
l’execució de l’activitat. 
 
En relació al tractament de l’IVA, els auditors han comprovat l’extrem que l’IVA 
suportat deduïble no té en cap cas tractament de cost. 
 
Finalment, d’acord amb el punt 5 del Decret de concessió de la subvenció, 
l’Acadèmia ha fet constar la col·laboració de la Diputació en l’execució del 
projecte o de l’activitat, en tota la documentació imprès i en els cartells o mitjans 
electrònics i audiovisuals. En aquest sentit, el beneficiari ens ha facilitat tots els 
anuncis mensuals del Cicle Gaudí i s’ha comprovat que en tots ells consta la 
col·laboració de la Diputació a través del seu logotip. 
 
d) Pagament de la subvenció 
 
En data  4 de juny de 2018, la Diputació va fer efectiu el pagament de la 
subvenció concedida per un import de 100.000 € en relació l’organització del 
Cicle Gaudí 2017 i a la preparació dels X Premis Gaudí. 
 
Com a annex al compte justificatiu, l’entitat ha aportat els Certificats positius 
d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social en 
data 23 de març de 2018. 
 
e) 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 del 7,2%. 

 
 
 
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’Acadèmia. 
 

Finançament final de l’activitat Import, € 
Subvenció Diputació 100.000,00 
ICEC 100.000,00 
SGAE 8.264,46 
Antaviana Films, SL 6.792,98 
La Vanguardia Ediciones SL 1.651,08 
Recursos Propis 9.296,93 

  

Total 226.005,45 
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En termes generals, cal assenyalar que la concessió directa hauria de ser una 
forma excepcional d’atorgament de subvencions ja que la voluntat del legislador 
és que el sistema de concurrència competitiva sigui el règim general. 
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Annex II 
Informe de control financer de 
subvencions 
 
6. Fundació privada “LA RODA” d’Accions 
Culturals i del Lleure 
 
 
  

Intervenció General 
Diputació de Barcelona 

 

Pàgina 1
Codi Segur de Verificació (CSV): 3d30067811a9576ab1b3   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pàgina 2
Codi Segur de Verificació (CSV): 3d30067811a9576ab1b3   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Servei de Control Financer 
Intervenció General 

Informe de control financer de subvencions 
Fundació privada  “La Roda” d’Accions Culturals i del Lleure 

1 

 
 

INFORME  
DE CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 

 
 
Fundació “LA RODA” d’Accions Culturals i del Lleure 
G-63172985 

 
 
 
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 11 de les d’execució del pressupost per a 
l’exercici 2018 preveu que el control intern s’efectuarà d’acord amb l’establert en 
el capítol IV del títol VI del TRLRHL, el Reial Decret 424/2017, les Instruccions 
de control de la Diputació i el Pla Anual de Control Financer 2019 (PACF 2019, 
d’ara endavant). 
 
Els articles 33 i següents de les Instruccions de control de la Diputació regulen 
el marc d’actuació general i procedimental del control financer, tot remetent al 
PACF 2019 pel què fa a la determinació de la modalitat i a l’abast 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. 

 
 
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 2019, 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. 
 
 
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 
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mostra seleccionada del Pla Anual de Control financer per l’any 2019 respecte 
de l’exercici 2018. 
 
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 
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 
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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 el Certificat de 
l’Agència Tributària conforme està exempta d’IVA, l’informe d’auditoria dels 
comptes anuals de l’exercici 2018, així com també la presentació dels estats 
financers de l’exercici 2018 aprovats pel Patronat de la Fundació al protectorat 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
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 
 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. 
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 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. 

 
 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 privada “LA RODA” d’Accions Culturals i del Lleure (en endavant, 
la Fundació) és una entitat sense afany de lucre que té per objectiu afavorir, a 
través de la cultura, la transformació social en els territoris on cal treballar per la 
cohesió social. L’acció es fa a través de 81 entitats adherides al projecte la 
Roda als Barris i amb presència a 35 municipis de Catalunya, amb el suport de 
1.000 voluntaris. 
 
La Fundació figura inscrita al Registre d’Associacions i Fundacions de la 
Generalitat de Catalunya des del 3 d’octubre de 2003, amb el número 
d’inscripció 1872. 
 
Detall de la subvenció percebuda objecte de control 
 
D’acord amb el decret (núm.6358), de 20 de juny de 2018, el detall de la 
subvenció és tal com segueix:  
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Centre gestor Objecte Tipus 
d’actuació 

Número 
d’expedient Import (€) 

Gerència de Serveis 
de Cultura Tamborinada 2018 

Concessió 
directa 

nominativa 
2018/0009590 20.000,00 

 
 
 
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 a 31 de desembre de 2018, el compte de 
pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria 
corresponents a l’exercici anual finalitzat en aquesta data. 
 
L’informe d’auditoria corresponent a l’exercici 2018, emès per Gonzalez & Cia 
Auditors, en data 17 de juny de 2019, expressa una opinió favorable, amb un 
paràgraf d’incertesa material en l’aplicació d’Entitat en Funcionament, en el 
següent sentit: 
 

 Es crida l’atenció sobre la nota 2.7. “Principi d’entitat en funcionament” de 
la memòria on s’indica que la Fundació ha incorregut en pèrdues 
continuades en els darrers nou exercicis, inclòs el present, provocant en 
el patrimoni net una disminució fins arribar a un import de 154.673,75 €. 
Tot i que el fons de maniobra és positiu, l’acumulació de pèrdues ha 
reduït el patrimoni net per un import que absorbeix el fons fundacional 
que és de 310.947,67 €. Tal i com s’informa en la nota 2.7., aquests fets 
o condicions juntament amb altres qüestions exposades, indiquen 
l’existència d’una incertesa material que pot generar dubtes sobre la 
capacitat de la Fundació per continuar com a entitat en funcionament.  

 
Cal assenyalar que la xifra de patrimoni net inclosa en el paràgraf anterior, de 
154.673,75 €, no inclou el resultat negatiu de l’exercici corrent (2018). D’haver-lo 
tingut en consideració, el saldo del patrimoni net ascendiria a 141.008.30 €, tal 
com ho reflecteix el passiu del balanç simplificat a 31 de desembre de 2018. 
 
Els estats financers inclosos en els comptes anuals es van aprovar pel Patronat 
de la Fundació en sessió de 21 de juny de 2019, i presentats a la Direcció 
General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya el 24 de 
juliol de 2019. 
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4.1. Balanç de situació i compte de pèrdues i guanys 
 
Els estats adjunts en els comptes anuals de l’exercici 2018 són els resumits a 
continuació. 
 
 
 Balanç de situació “simplificat” 
 
Per l’exercici 2018, 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): 
 

 2018 
 Actiu Passiu 
Actiu no corrent 55.185,23  
Actiu corrent 303.172,72  
Patrimoni Net  141.008,30 
Passiu corrent  217.349,65 
TOTAL 358.357,95 358.357,95 

 
 Compte de resultats “simplificat” 
 
Les principals magnituds del compte de resultats de l’Entitat per l’exercici 2018 
són les següents (en euros): 
 

 2018 
1.a) Vendes i prestacions de serveis 214.556,90 
1.d) Subvencions, donacions i altres ingressos 461.140,87 
2. Ajuts concedits i altres despeses -2.113,06 
5. Aprovisionaments -58,5 
7. Despeses de personal -158.452,58 
8. Altres despeses d’explotació -528.949,20 
9. Amortització de l’immobilitzat -2.907,51 
13. Altres resultats 3.517,60 
I) Resultat d’explotació -13.265,48 
14. Ingressos financers - 
15. Despeses financeres -399,97 
II) Resultat financer  -399,97 
III) Resultat abans d’impostos  -13.665,45 
IV) Resultat de l’exercici -13.665,45 

 
El resultat de l’exercici 2018 ascendeix a 13.665,45 €, negatius, essent també 
negatiu el resultat de l’exercici 2017, -77.430,10 €. 
 
4.2. Conciliació de les transferències  
 
La Fundació, segons els comptes anuals de l’exercici 2018, ha ingressat per 
subvencions un total de 461.140,87 € segons el detall següent (veure nota 12.1 
de la memòria del esmentats comptes): 
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Subvencions, donacions i altres ingressos  2018 % 
Generalitat de Catalunya  373.955,56 81,09% 
Ajuntament de Barcelona  36.040,00 7,82% 

Diputació de Barcelona 

 34.026,69 7,38% 
20.000,00   
10.000,00   

4.026,69   
Donacions  17.118,62 3,71% 

    

Total subvencions incorporades al resultat  461.140,87 100% 
 
 
Els ingressos per transferències procedents de la Diputació en relació al 
projecte de la Tamborinada, per import de 20,0 milers d’€, són coincidents amb 
les transferències que es reconeixen en la comptabilitat de la mateixa en 
l’exercici 2018.  
 
Per altra banda, en la nota 5 d’Usuaris i altres deutors de la memòria dels 
comptes anuals, s’inclou el detall dels saldos pendents de cobrar amb les 
administracions públiques,  en el qual hi consta un saldo pendent de cobrar amb 
la Diputació de 34.026,69 €. Aquest saldo conté els 20.000,00 € d’aportació per 
el projecte de la Tamborinada, que la Diputació va liquidar el 21 de gener de 
2019.  
 
 
 
V.  COMPROVACIONS ESPECÍFIQUES DE CONTROL FINANCER 
 
 
Expedient  2018/0009590 
 
 
Objecte Projecte Tamborinada 2018 
Import subvenció 20.000,00 € 
Tipus d’expedient Subvenció  
Procediment Concessió directa nominativa no conveni 
Centre gestor Gerència de Serveis de Cultura 

Aplicació pressupostària G/40100/33400/48916 

 
 
Per Decret (núm.6358) de la Presidència de 20 de juny de 2018 s’aprova 
l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a la Fundació, prevista 
nominativament al pressupost de la Corporació, per un import de 20.000 €, 
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destinada a finançar el projecte Tamborinada 2018, que la Fundació va portar a 
terme el dia 27 de maig de 2018, d’acord amb l’apart a) de l’article 16.3 de 
l’OGS. 
 
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 la previsió d’ingressos 2018 s’assenyala que la Fundació rebrà subvencions 
d’altres administracions públiques per un import de 25.000,00 €, xifra que es 
manté pràcticament igual en relació als ingressos finals. En canvi, els ingressos 
d’altres entitats privades presenten una desviació positiva del 54,2%.  
 
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 22 de febrer de 2018. Es constata que s’ha utilitzat el model 
normalitzat i que, a tenor del disposat en l’article 21 OGS, consten totes les 
dades que exigeix l’esmentat article. En data 12 de febrer de 2018 es va fer una 
presentació d’una primera Sol·licitud, però que va ser objecte de requeriment 
d’esmena perquè en el títol del projecte hi deia “La Roda als Barris 2018” quan 

Subvenció  (€) 
Import pressupostat 20.000,00 
Import sol·licitat 20.000,00 
Import concedit 20.000,00 
Import concedit/pressupost 100% 

Estructura del cost de l’activitat (€) 
Pressupost inicial de l’activitat 61.520,00 
Cost final de l’activitat 68.429,17 
Import justificat 68.429,17 
Import pagat 20.000,00 
Import pagat/cost activitat 29,2% 
  
Desviació pressupost/cost 11,23% 

Estructura de finançament final de l’activitat 2018 
Pressupost Definitiu 

Subvenció Diputació 20.000,00 20.000,00 
Generalitat de Catalunya 15.000,00 15.000,00 
Ajuntament de Barcelona 10.000,00 9.200,00 
Altres ingressos (obra social La Caixa”-
Conveni Caixes) 11.000,00 24.000,00 

Recursos propis 5.520,00 229,17 
   

Total 61.520,00 68.429,17 
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hi havia de posar “Tamborinada 2018”, i l’annex 2 del pressupost de l’activitat 
presentava una errada material en les xifres. 
 
S’ha verificat que la Sol·licitud de subvenció consta signada pel Sra. Anna 
Corbella Albero i que, d’acord amb la documentació que consta a l’expedient 
(Escriptura d’apoderament), té poders suficients per a representar a la Fundació 
en qualitat de Directora. 
 
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, Escriptura d‘apoderament, Escriptura de constitució, 
Estatuts, composició del patronat,  així com la seva inscripció al Registre de 
Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb número d’inscripció  1872. 
 
En la memòria de l’activitat annexada a la Sol·licitud de subvenció, la Fundació 
presenta una memòria de l’activitat en la qual justifica la celebració de la 
Tamborinada (41èna edició) com una gran festa oberta a tothom, inclusiva, 
solidària i compromesa amb uns valors socials. La Tamborinada justifica la seva 
existència com a eina per mostrar la feina educativa i dinamitzadora que les 
entitats fan anualment, i mostrar-les a la societat tot promocionant la tasca 
associativa. 
 
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 20.000 € sobre un pressupost total de 20.000 €.  
 
Les fonts d’ingressos i despeses previstes són les següents: 
 
 

Previsió d’ingressos Import (€) 
Subvenció Diputació Barcelona 20.000,00 
Subvencions altres Administracions públiques 25.000,00 
Altres ingressos (Obra social “La Caixa”-Conveni 
Caixes) 11.000,00 

Recursos propis 5.520,00 
  

Total ingressos previstos 61.520,00 
 

Previsió de despeses Import (€) 
Contractació externa 30.000,00 
Lloguer materials 15.500,00 
Personal estructural 5.000,00 
Material tallers 5.000,00 
Publicitat i propaganda 4.400,00 
Altres 1.620,00 
  

Total despeses previstes  61.520,00 
 
En l’Annex 5 es declara que la Directora percep un salari de 46.367,40 €. 
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L’Annex 7 justifica l’excepcionalitat de l’activitat en el sentit que la Fundació 
treballa en xarxa amb 70 entitats adherides, impulsant 12 projecte i programant 
464 accions i tallers (2016) per tots els 32 municipis d’arreu de la província de 
Barcelona. La Tamborinada és un espai públic de punt de trobada i convivència 
que serveix com a eina per a mostrar la feina educativa i dinamitzadora que les 
entitats fan anualment, i mostrar-les a la societat tot promocionant també la 
tasca associativa que porten a terme les entitats adherides a la Roda. 

 
b) Concessió de la subvenció 
 
En base a aquesta Sol·licitud, per instància de la Presidència de data 20 de juny 
de 2018 s’aprova l’atorgament de la subvenció per concessió directa 
consignada nominativament en el pressupost de la Diputació de l’exercici 2018,  
per un import de 20.000 € destinada al finançament del projecte Tamborinada 
2018. 
 
S’entén acceptada la subvenció des del moment en què el beneficiari no ha 
manifestat expressament les seves objeccions en el termini de 20 dies 
comptador des de la data de la notificació de la resolució, d’acord amb el punt 
6è del Decret de concessió directa nominativa. La notificació presenta data de 
sortida del 29 de juny de 2018 i, per tant, dintre del període estipulat. I va ser 
acceptada en la mateixa data de 29 de juny de 2018. 
 
c) Justificació de les despeses 
 
La Fundació presentar, en data 14 de novembre de 2018 i, per tant, dins el 
període establert per a la justificació, el compte justificatiu simplificat en 
referència ala subvenció concedida, per import de 20.000,00 €. S’ha comprovat 
que la persona que el subscriu (Sra. Anna Corbella Alberó) té poders suficients 
per representar a la Fundació. 
 
Aquest compte justificatiu va ser esmenat per l’entitat i presentat al registre 
general en data 13 de desembre de 2018. S’ha comprovat que la persona que la 
subscriu té poders suficients per presentar-la. L’esmena està relacionada amb el 
fet que han de fer servir el nou model de justificació amb la incorporació de tot el 
cost de l’activitat, el percentatge de finançament i l’agent finançador, així com 
també rectificar les factures datades fora del termini d’execució del projecte. 
 
d) 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; 
la Tamborinada s’ha realitzat el 27 de maig, amb vuit hores continuades 
d’activitats, ha comptat amb la participació aproximada d’unes 40.000,00 
persones: 
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 Activitats adaptades i sensibilitzadores per tots els públics, amb la 

participació de ECOM i ONCE. 
 Mostra dels programes que desenvolupen les entitats i tallers de 

participació. 
 Espectacles familiars i activitats al carrer. 
 Espectacles de cultura popular, amb elements de cultura contemporània. 
 Activitats itinerants. 
 Espectacles en diferents espais: 

o Espai escenari principal, en el marc dels 50 anys del festival folk 
1968-2018. 

o Espai Struc 
o Espai Llac 
o Espai Àrea de Pícnic 

 Tallers i jocs: Rocòdrom i Ludoteca. 
 
Els participants, així com l’organització de la Tamborinada, ha valorat 
positivament la qualitat i l’interès del conjunt del programa, la qualitat 
professional dels formadors, i el bon desenvolupament de les activitats, així com 
la forta implicació de les nostres entitats adherides i de més de 600 voluntaris. 
 
Per tot plegat es considera que la Fundació ha executat aquelles activitats 
recollides en la sol·licitud de subvenció.  
 
e) Difusió del suport de la Diputació 
 
D’acord amb el punt 5è.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 el Compte justificatiu, s’adjunta un tríptic dels tallers i jocs que es van fer 
durant la jornada de la Tamborinada, i a peu de pàgina hi consta el logotip de la 
Diputació com a entitat col·laboradora.  
 
f) Justificació econòmica de l’activitat 

 
f.1) Magnituds agregades de la justificació econòmica 
 
De la documentació presentada es constata que l’entitat declara que el cost final 
de l’activitat ha ascendit a 68.429,17 €, relacionant despeses per aquest import i 
els percentatges de cost per cada agent finançador. Així mateix, declara que ha 
rebut altres ingressos d’administracions, entitats privades i fons propis per 
finançar la mateixa activitat per un import de 48.429,17 €. 
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En concret, les despeses relacionades en el compte justificatiu presentat són les 
que a continuació es detallen: 
 

Concepte Import imputat (€) 
Subministraments d’infraestructures  17.640,65 
Inflables 3.751,00 
Lloguer grup electrogen 2.148,96 
Espectacles d’animació 4.864,50 
Càtering 2.667,50 
Sonorització 4.815,80 
Concert Fi de Festa 4.053,50 
Producció Tamborinada 4.000,00 
Direcció-responsable de comunicació 4.000,00 
Serveis d’impressió gràfica 5.462,64 
Altres 15.024,62 
  
Total despeses justificades 68.429,17 

 
 
f.2) Verificacions relatives a l’elegibilitat de les despeses imputades en la 
justificació de la subvenció 
 
Aquestes despeses es refereixen l’organització del projecte de la Tamborinada 
2018, amb vuit hores continuades d’activitats, tallers, concerts, inflables, etc. En 
aquest sentit, s’efectuen les consideracions següents: 
 
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 entre l’1 de març i 
el 15 de setembre de l’exercici 2018. 
 
Finalment, s’ha comprovat que en el compte justificatiu de despesa esmenat 
que es va presentar el 13 de desembre de 2018 d’import 68.429,17 € es va 
incloure una relació de factures, el cost de les quals incloïa l’IVA. Requerides les 
oportunes explicacions, la Fundació ens aporta un Certificat de l’Agència 
Tributària conforme està exempta de l’IVA de data 14 d’octubre de 2004. 
 
f.3) Verificacions relatives als comprovants de la despesa 
 
En aquest àmbit, donat que es tracta d’un compte justificatiu simplificat, a 
l’expedient només hi consta una mostra del total de factures. La Gerència va 
requerir les factures d’import més significatiu corresponents a la Diputació, per 
un import de 13.510,86 € (IVA inclòs). Aquesta xifra representa el 67,5% del 
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total de la subvenció atorgada per la Diputació. Revisades les mateixes, s’ha 
comprovat que l’import i el període d’execució són correctes i que reuneixen els 
requisits establerts en el Reial Decret 1619/2012 pel que s’aprova el Reglament 
regulador de les obligacions de facturació, per tant, s’ha obtingut evidència 
raonable de l’adequada aplicació de la subvenció. 
 
D’acord amb el punt 3er del Decret de concessió directa nominativa, la mostra 
seleccionada estarà conformada com a mínim pel 10% de les factures 
relacionades en el compte justificatiu (6.842 €). Aquest 10% inclourà les factures 
de més import, sempre i quan el total sigui igual o superior al 20% de la 
subvenció concedida (4.000 €), o per les factures que correspongui fins a arribar 
a aquest percentatge. Efectivament, els 13.510,86 € seleccionats per la 
Gerència acompleixen aquests requisits. 
 
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 15 de 
novembre de 2018. 
 
g) Pagament de la subvenció 
 
D’acord amb el punt 4t del Decret de concessió directa nominativa, el pagament 
de la subvenció es farà efectiu prèvia presentació del compte justificatiu, no més 
tard del 15 de novembre de 2018. 
 
En data 21 de gener de 2019, la Diputació ha fet efectiu el pagament de la 
subvenció concedida per un import de 20.000€ en relació al finançament del 
projecte de la Tamborinada 2018. 
 
Donat que l’Entitat va autoritzar a la Diputació a obtenir els Certificats positius 
d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, 
Tresoreria ens facilitat ambdós Certificats en data 18 de gener de 2019 i, per 
tant, dintre del període vigent de 6 mesos. 
 
h) Finançament de les activitats subvencionades 
 
D’acord amb la documentació presentada per la Fundació, el cost final de 
l’activitat ha ascendit a 68.429,17 € i s’ha finançat de la següent manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura de finançament final de l’activitat 2018 (€) 
Subvenció Diputació 20.000,00 
Generalitat 15.000,00 
Ajuntament de Barcelona 9.200,00 
Conveni “La Caixa” 24.000,00 
Recursos propis 229,17 

  

Total 68.429,17 
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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. 
 
i) 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 6.909,17 
€ (11,23%). D’acord amb el punt 5 del compte justificatiu de les despeses, la 
Fundació al·lega que la desviació a l’alça ha estat provocada perquè es va 
haver de fer càrrec de totes les despeses d’infraestructures de la Tamborinada, 
 
 
 
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. 
 
En termes generals, cal assenyalar que la concessió directa hauria de ser una 
forma excepcional d’atorgament de subvencions ja que la voluntat del legislador 
és que el sistema de concurrència competitiva sigui el règim general. 
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PROPOSTA D’INFORME  
DE CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 

 
 
Fundació Privada el Llindar 
G-63705578 
 
 
 
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 11 de les d’execució del pressupost per a 
l’exercici 2018 preveu que el control intern s’efectuarà d’acord amb l’establert en 
el capítol IV del títol VI del TRLRHL, el Reial Decret 424/2017, les Instruccions 
de control de la Diputació i el Pla Anual de Control Financer 2019 (PACF 2019, 
d’ara endavant). 
 
Els articles 33 i següents de les Instruccions de control de la Diputació regulen 
el marc d’actuació general i procedimental del control financer, tot remetent al 
PACF 2019 pel què fa a la determinació de la modalitat i a l’abast 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. 

 
 
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. 
 
 
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 2019 respecte 
de l’exercici 2018. 

Pàgina 4
Codi Segur de Verificació (CSV): 787425f537cc3a08677f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Servei de Control Financer 
Intervenció General 
 

Proposta d’informe de control financer de subvencions 
Fundació Privada El Llindar 3

 
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. 

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. 
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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: un rebut de 
nòmina i el comprovant de pagament de diversos rebuts de nòmines; 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 en el qual s’ha imputat la subvenció; període de meritació de la 
paga extra de juny i de nadal; i el document justificatiu bancari del cobrament. 
Finalment, s’ha sol·licitat els Certificats d’estar al corrent de pagament de tributs 
i amb la Seguretat Social, i l’evidència conforme s’ha fet constar la col·laboració 
de la Diputació en l’execució del projecte. 
 
 
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 
 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, modificada per 
l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març. 

 
 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 (Publicat en el 
BOPB de 9 de maig de 2017). 

 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 Privada El Llindar (en endavant, la Fundació) és una entitat sense 
ànim de lucre, social i educativa nascuda el dia 28 de desembre de 2004 a 
Cornellà de Llobregat.  
 
La principal finalitat de la Fundació és impulsar  actuacions educatives i 
professionalitzadores, alternatives i innovadores, per a nois i noies d’entre 12 i 
25 anys que, per la seva situació de fragilitat personal i de recorregut de fracàs i 
abandó, no encaixen en les diverses ofertes d’ensenyament reglat. 
 
En data 7 de novembre de l’any 2012 es va celebrar una reunió del Patronat de 
la Fundació en la qual es va aprovar el text refós dels Estatuts de la Fundació 
per adaptar-los a la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. En la reunió de 22 de desembre de 
2016, la Fundació renova com a patrons per un termini de tres anys, les 
següents persones, amb la següent distribució de càrrecs: 
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 Vicepresidenta: Sra. Maria Begoña Gasch Yagüe (Directora-Gerent) 
 resorer: Sr. Francisco Manuel Estellés Pérez 
 Vocals Sra. Maria Inmaculada Simó González, Sr. Josep Oriol Xirinacs 

Benvanet, Sr. Salvador Emilio-Jose Martínez Pérez-Hita, i Sra. Inma 
Bagaria i Ribó. 

 
La Fundació consta inscrita en el Registre de  Fundacions de la Generalitat de 
Catalunya (número d’inscripció 2094) des del 9 de maig de 2005. 
 
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 la Fundació, és la què es relaciona a continuació: 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Gerència de Serveis 
d’Educació Projecte Reconnecta’t 

Concessió 
directa no 
nominativa 

2017/0008378 20.000,00  

 
 
 
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 abreujats 
de la Fundació que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2017, el compte 
de resultats, l’estat de canvis del patrimoni net i la memòria corresponents a 
l’exercici anual finalitzat en aquesta data. 
 
L’informe d’auditoria corresponent a l’exercici 2017, emès per Busquet, 
economistes, auditors, estudi jurídic, en data 19 de març de 2018, expressa una 
opinió favorable, sense excepcions. 
 
4.1. Balanç de situació i compte de resultats 
 
Els estats adjunts en els comptes anuals de l’exercici 2017 són els resumits a 
continuació. En la seva elaboració la Fundació aplica el Pla de comptabilitat de 
les fundacions i les associacions subjectes a la legislació mercantil vigent i el 
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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 abreujat 

 
Per l’exercici 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 
 Actiu Passiu 
Actiu no corrent 505.936,20  
Actiu corrent 1.032.552,50  
Patrimoni Net  955.540,34 
Passiu no  corrent  - 
Passiu corrent  582.948,36 
TOTAL 1.538.488,70 1.538.488,70 

 
 Compte de resultats abreujat 
 
Les principals magnituds del compte de resultats de la Fundació per l’exercici 
2017 són les següents (en euros): 
 

 2017 
1.a) Vendes i prestacions de serveis 140.693,66 
1.d) Subvencions oficials  a les activitats 1.653.181,41 
1.e) Donacions i altres ingressos per a activitats 353.166,44 
1.f) Reintegraments de subvencions - 
2. Ajuts concedits -24.865,99 
5. Aprovisionaments -182.825,68 
6. Altres ingressos a les activitats 6.110,30 
7. Despeses de personal -1.548.004,01 
8. Altres despeses d’explotació -366.598,08 
9. Amortització de l’immobilitzat -66.049,48 
10. Subvencions, donacions i llegats traspassat al resultat 53.261,02 
12. Deteriorament i resultat per alienació d’immob. -751,62 
13. Altres resultats 21.734,01 
Resultat d’explotació C=A+B 39.051,98 
Ingressos financers - 
Despeses financeres -2,95 
Resultat financer D -2,95 
Resultat abans d’impostos C+ D 39.049,03 
Resultat de l’exercici 39.049,03 
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El resultat de l’exercici 2017 ascendeix a 39.049,03 € positius, essent el de 
l’exercici 2016, de 80.396,36 €, també positiu.  
 
4.2. Conciliació de les transferències  
 
La Fundació, segons estats financers del l’exercici 2017, ha ingressat per 
subvencions oficials a les activitats i donacions un total de 2.006.347,85 €, 
segons el detall següent: 
 

Subvencions oficials i donacions 2017 % 
Generalitat -  Programa garantia juvenil 844.433,43 42,1% 
Generalitat -  Unitat escolarització compartida 464.068,00 23,1% 
Empreses privades 353.166,43 17,6% 
Ajuntaments 133.066,67 6,6% 
Generalitat - DGAIA 96.760,00 4,8% 
Ministeri de Sanitat 40.000,00 2,0% 
Generalitat - PFI hosteleria 33.832,12 1,7% 
Generalitat - PFI mecànica 21.021,20 1,0% 
Diputació de Barcelona, projecte Reconnecta’t 20.000,00 1,0% 

   

Total ingressos per subvencions oficials i donacions 2.006.347,85 100% 
 
Els ingressos per transferències procedents de la Diputació, per import de 
20.000 € són coincidents amb les transferències que es reconeixen en la 
comptabilitat de la mateixa en el moment de la seva liquidació, el 4 de juny de 
2018. En aquest sentit, cal assenyalar que hi ha un decalatge interanual entre el 
registre comptable per part de la Fundació, en l’exercici que s’executa el 
projecte (2017), i el reconeixement de l’obligació per part de la Diputació, en el 
moment de la seva liquidació (2018).  
 
Per altra banda, el beneficiari ens ha facilitat el major de compte 4708 Diputació 
de Barcelona, en el qual s’inclou la subvenció de 20.000 € per al projecte 
Reconnecta’t pendent  de cobrar a 31 de desembre de 2017. 
 
 
V.  COMPROVACIONS ESPECÍFIQUES DE CONTROL FINANCER  
 
Expedient  2017/0008378 
 
Objecte Projecte Reconnecta’t 
Import subvenció 20.000,00 € 
Tipus d’expedient Subvenció  
Procediment Concessió directa no nominativa, no conveni 
Centre gestor Gerència de Serveis d’Educació 

Aplicació pressupostària G/40300/32000/48903 
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Per Decret (núm. 8506/17) de 6 de setembre de 2017 s’aprova la concessió 
directa de subvenció a favor de la Fundació Privada El Llindar destinada a 
finançar el projecte Reconnecta’t, per un import de 20.000,00 €. La subvenció 
s’autoritza i es disposa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/40300/32000/48903, del pressupost de l’exercici 2017. 
 
Cal assenyalar que en la part de fonaments de dret del Decret, s’inclou un 
informe tècnic conforme “existeixen raons d’interès públic i social que motiven 
l’atorgament de la subvenció sol·licitada”, d’acord amb l’apartat c) de l’article 
16.3 de l’Ordenança per tal que es pugui procedir a la concessió d’una 
subvenció per concessió directa, que justifiquen l’atorgament de la subvenció. 
 
Aquest Decret es va notificar al beneficiari en data 20 de setembre de 2017, i 
presenta registre de sortida de data 18 de setembre de 2017 i , per tant, dintre 
dels 10 dies hàbils estipulats en l’article 40 de la Llei 38/2018, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
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 2017 
Import pressupostat 60.000,00 
Cost final de l’activitat 60.083,19 
Import justificat 20.000,00 
Import pagat 20.000,00 
Import pagat/cost activitat 33,3% 
  
Desviació cost final activitat/pressupost 0,1% 

 
     
     
 
 
 
 
 
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 60.083,19 €.  
 

Subvenció (€) TOTAL 
Import pressupostat 20.000,00 
Import sol·licitat 20.000,00 
Import concedit 20.000,00 
Import concedit/pressupost 100% 

Estructura de finançament final de l’activitat 2017 
Pressupost Definitiu 

Subvenció Diputació 20.000,00 20.000,00 
Generalitat (Servei Públic d’Ocupació) 40.000,00 40.083,19 
Recursos propis - - 

   

Total 60.000,00 60.083,19 
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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 12 de juliol de 2017. Es constata que s’ha utilitzat el model 
normalitzat i que, a tenor del disposat en l’article 21 OGS, consten totes les 
dades que exigeix l’esmentat article. 
 
S’ha verificat que la Sol·licitud de subvenció consta signada pel Sra. Mª 
Begonya Gash Yagüe la qual, d’acord amb la documentació que consta a 
l’expedient (Certificat del Secretari i Escriptura pública de renovació del Patronat 
i distribució de càrrecs), té poders suficients per a representar a la Fundació en 
qualitat de Vicepresidents i Directora-Gerent. 
 
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, amb número d’inscripció  2094. 
 
En la memòria de l’activitat per la qual se sol·licita la subvenció es descriu que 
la Fundació és concebuda com un Centre Educatiu de Noves oportunitats, en el 
qual s’impulsa actuacions educatives, alternatives i innovadores, per a nois/es 
d’entre 12 i 25 anys que no encaixen en les diverses ofertes d’ensenyament 
reglat, i es troben exclosos del sistema educatiu i social. Un dels programes que 
impulsa és el Reconnecta’t  que té per finalitat última promoure l’èxit escolar i 
combatre el fracàs escolar a través de potenciar el retorn al sistema educatiu de 
joves que n’havien quedat exclosos. 
 
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 20.000,00 € sobre un pressupost total de 60.000,00 €.  
 
Les fonts d’ingressos i despeses previstes són les següents: 
 

Previsió d’ingressos Import (€) 
Subvenció Diputació Barcelona 20.000,00 
Subvencions altres Administracions públiques 40.000,00 
Recursos propis - 
  

Total ingressos previstos 60.000,00 
 
 

Previsió de despeses Import (€) 
Personal 50.027,75 
Materials 8.450,69 
Despeses indirectes 1.521,56 
  

Total despeses previstes  60.000,00 
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En l’Annex 5 es fa constar les retribucions dels òrgans de direcció o 
administració, detallant que els sous percebuts durant l’exercici 2017 de la 
Direcció general, direcció pedagògica i direcció d’operacions ascendeixen a 
49.783,99 €, 35.051,92 € i 30.479,90 €, respectivament. 
 
Finalment, consta l’Annex 7 en el qual s’inclou la justificació de l’excepcionalitat 
de l’activitat per a la qual es sol·licita la subvenció, en el sentit que el projecte 
Reconnecta’t és una opció formativa singular i diferent per al col·lectiu de joves 
amb un acompanyament subjectiu d’Espai i Temps. 
 
b) Concessió de la subvenció 
 
En base a aquesta sol·licitud s’aprova, per Decret de la Presidència, de data 6 
de setembre de 2017, la concessió de la subvenció a favor de la Fundació 
Privada El Llindar, per un import de 20.000,00 €, destinada al finançament del 
projecte “Reconnecta’t”. 
 
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 6è del 
Decret d’aprovació de la Subvenció. 
 
c) Justificació tècnica de l’activitat 
 
A la memòria de l’actuació inclosa en el compte justificatiu, l’entitat informa que 
en el marc de Reconnecta’t, Accés a Mida està destinat a joves que volen 
accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) i que es troben fora d ela 
formació reglada. Són joves d’entre 16 i 25 anys que, a causa de les diferents 
dificultats que presenten no poden sostenir el procés de preparació per a 
aquestes proves en els recursos educatius habituals, com les escoles d’adults.  
 
La Fundació els dona l’oportunitat de: 
 

 Preparar les Proves d’Accés organitzades per la Generalitat. 
 Tallers professionalitzadors, i 
 Tutories individuals d’orientació. 

 
Els participants directes varen ser 30 adolescents i joves d’entre 15 i 18 anys. 
15 d’ells es van presentar a les Proves d’Accés del Cicle Formatiu de Grau Mitjà 
el maig de 2017, i la resta ho faran l’any 2018. Per altra banda, durant l’exercici 
2017 14 joves, de 15, van obtenir un certificat positiu d’aprofitament. 
Addicionalment, dels 15 joves, tots s’han matriculat en altre formacions, ja sigui 
CFGM, PFI, Escola d’adults o altres programes de la Fundació. 
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La valoració del projecte Reconnecta’t ha complert amb les objectius previstos, 
però encara s’ha de seguir treballant per donar una oportunitat a aquells nois i 
noies que estan al marge del sistema educatiu, però que volen tornar-hi. 
 
Per tot plegat, es considera que la Fundació 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 el punt 5.c) del Decret de concessió de la Subvenció, la Fundació 
queda obligada a difondre que l’activitat compta amb el suport de la Diputació. 
 
En la pàgina web de la Fundació, www.elllindar.org , tant a peu de pàgina com 
en una de les pestanyes, consta el logotip de la Diputació com a entitat 
col·laboradora.  
 
e) Justificació econòmica de l’activitat 

 
d.1) Magnituds agregades de la justificació econòmica 
 
D’acord amb el punt 4t del Decret de concessió de la subvenció, 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 gener de 2018. 
 
En data 21 de febrer de 2018, i per tant fora del termini de justificació establert, 
la Fundació 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 60.083,19 € € i relaciona despeses per un import de 
20.363,33 €. No obstant això, d’acord amb l’article 38.4 de l’OGS s’hauria 
d’haver justificat el cost total de l’activitat amb indicació del % de finançament i 
l’agent finançador. 
 
Així mateix, declara que ha rebut altres ingressos d’altres administracions per 
finançar la mateixa activitat per un import de 40.083,19 €. 
 
En concret, les despeses relacionades en el compte justificatiu presentat són, 
en la seva totalitat, de nòmines anuals de tres treballadors, una mestra i dos 
educadors 
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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 a la nòmina anual de tres treballadors durant el 2017. 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 imputat el sou brut meritat del mes i, addicionalment, el 
cost de seguretat social a càrrec de la Fundació del mes 
corresponent. En l’expedient consta el rebut de nòmina mensual 
en el qual s’inclou el total meritat, i també la seguretat a càrrec de 
l’empresa; el càrrec de la nòmina per extracte bancari; els RLC’s 
(antics TC1) mensuals de l’exercici 2017 i l’extracte bancari amb el 
seu pagament; i les RNT (antic TC2). Per altra banda, s’ha requerit 
al beneficiari l’aportació dels models anuals i trimestrals d’IRPF, 
així com també un rebut de nòmina i un parell de justificants de 
pagaments de nòmines. 

 
En aquest sentit, cal assenyalar que el justificant de despeses ha 
inclòs els rebuts de nòmina de la paga extra de juny i de 
desembre. No s’ha demanat la meritació de les mateixes perquè 
en el punt 1 del Decret de concessió de la subvenció es detalla 
que la subvenció es destinarà a finançar les despeses que es 
produeixin durant l’execució del projecte “Reconnecta’t”, la qual es 
durà a terme fins el 31 de desembre de 2017. Aquest projecte està 
en actiu des de l’exercici 2008, de manera que s’entén que la 
despesa executada en l’exercici 2016 en relació al projecte sigui 
també elegible. 
 

- Les nòmines imputades corresponen tres treballadors inclosos en 
la plantilla laboral de la Fundació i contractada amb la categoria de 
“Mestra” o “Educador”. S’entén que aquest personal està implicat 
directament amb el projecte i, per tant, es consideren despeses 
elegibles.  

 
En aquesta justificació no s’ha imputat cap despesa indirecta. 
 
En relació a l’IVA deduïble, donat que es tracta de despeses de personal, no hi 
ha IVA. 
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d.3) Verificacions relatives als comprovants de la despesa 
 
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 
gener de 2018. 
 
f) Pagament de la subvenció 
 
En data 4 de juny de 2018, la Diputació va fer efectiu el pagament de la 
subvenció concedida per un import de 20.000,00 € en relació al projecte 
“Reconnecta’t”. 
 
En relació als certificats positius de l’agència tributària i amb la seguretat social, 
en l’annex D del compte justificatiu de les despeses es declara que la subvenció 
està destinada a finançar projectes o programes d’acció social o cooperació 
internacional i que, per tant, declara responsablement que es troba al corrent de 
les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social. 
 
g) Finançament de les activitats subvencionades 
 
D’acord amb la documentació presentada per la Fundació, el cost final de 
l’activitat ha ascendit a 60.083,19 i s’ha finançat de la següent manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’acord amb l’annex C del Compte Justificatiu Simplificat la Fundació assenyala 
que l’import rebut d’altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat 
ascendeix a 40.083,19€.  
 
En tant que els ingressos totals rebuts per a finançar el projecte són equivalents 
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 2017 (€) 
Subvenció Diputació 20.000,00 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 40.083,19 
  

Total 60.083,19 
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h) 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  
 
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. 
 
No obstant això, cal assenyalar les següents observacions: 
 

 D’acord amb el punt 4t del Decret de concessió de la subvenció, 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 gener de 2018. En data 21 de febrer de 2018 i, per tant, fora del 
termini de justificació establert, la Fundació presenta la documentació 
justificativa de la subvenció. S’ha comprovat que la persona que la 
subscriu té poders suficients per presentar-la. 
 

 Per altra banda, de la documentació presentada, en relació al compte 
justificatiu amb aportació de justificants de despesa, es constata que 
l’entitat declara que el cost final de l’activitat ha ascendit a 60.083,19 € € i 
relaciona despeses per un import de 20.363,33 €. No obstant això, 
d’acord amb l’article 38.4 de l’OGS s’hauria d’haver justificat el cost total 
de l’activitat amb indicació del % de finançament i l’agent finançador. En 
positiu, però, el Centre gestor ha sol.licitat el compte justificatiu, de nou, 
per tal d’incloure la relació de despeses de tota l’activitat. 

 
Finalment, en general, cal assenyalar que la concessió directa hauria de ser una 
forma excepcional d’atorgament de subvencions ja que la voluntat del legislador 
és que el sistema de concurrència competitiva sigui el règim general. 
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PROPOSTA D’INFORME  
DE CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 

 
 
Associació de Mestres Rosa Sensat 
G-08844797 
 
 
 
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 11 de les d’execució del pressupost per a 
l’exercici 2018 preveu que el control intern s’efectuarà d’acord amb l’establert en 
el capítol IV del títol VI del TRLRHL, el Reial Decret 424/2017, les Instruccions 
de control de la Diputació i el Pla Anual de Control Financer 2019 (PACF 2019, 
d’ara endavant). 
 
Els articles 33 i següents de les Instruccions de control de la Diputació regulen 
el marc d’actuació general i procedimental del control financer, tot remetent al 
PACF 2019 pel què fa a la determinació de la modalitat i a l’abast 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. 

 
 
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 2019, 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. 
 
 
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 2019 respecte 
de l’exercici 2018. 
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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. 

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. 
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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: rebuts de 
nòmina de dos treballadors, comprovants de pagament de tots els rebuts de 
nòmines finançats per la Diputació; documents Tc1 (actual RLC) i Tc2 (actual 
RNT) dels mesos de gener i maig de 2017, i l’acreditació de pagament dels 
Tc1’s; 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 2017; 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 en el moment de pagament de les 
subvencions. 
 
 
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 
 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, modificada per 
l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març. 

 
 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 Mestres Rosa Sensat (en endavant l’Associació) és una entitat 
sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia que es regeix per la Llei 4 
de 24 d’abril de 2008. El Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, pels seus 
estatuts i per la normativa general corresponent. 
 
L’Associació es va crear amb la voluntat de continuar i ampliar la tasca 
realitzada durant molts anys per l’Escola Rosa Sensat. 
 
L’Associació consta inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de 
Catalunya (número d’inscripció 5717-j/1) des del 14 de juliol de 2017. 
 
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.  
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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 Pla de Treball 2017 

Concessió 
directa no 
nominativa 

2017/0007847 46.200,00  

 
 
 
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 2017 i 2016 van ser aprovats per l’Assemblea 
General, d’acord amb el Certificat del Secretari de l’Associació, de data 18 de 
juny de 2019. 
 
 Balanç de situació 

 
Pels exercicis 2017 i 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): 
 
 

 2017 2016 
 Actiu Passiu Actiu Passiu 
Actiu no corrent 12.350,40  14.413,18  
Actiu corrent 435.892,91  300.588,91  
Patrimoni Net  141.127,67  107.064,72 
Passiu no  corrent  37.741,83  45.289,83 
Passiu corrent  269.373,81  162.647,54 
TOTAL 448.243,31 448.243,31 315.002,09 315.002,09 

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

 2017 2016 
INGRESSOS A  
Import net de la xifra de negocis 535.772,86 486.512,87 
Altres ingressos d’explotació 165.343,00 242.020,73 
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Subvencions 97.592,20 - 
DESPESES B  
Variació d’existències -11.461,32 -9.765,91 
Aprovisionaments -64.458,44 -54.295,05 
Despeses de personal -374.824,25 -341.489,42 
Aprovisionaments -320.430,35 -314.595,00 
Amortització de l’immobilitzat -3.934,59 -3.505,95 
Resultat d’explotació C=A+B 23.599,11 4.882,27 
Ingressos financers 231,37 45,25 
Despeses financeres - - 
Resultat financer D 231,37 45,25 
Resultat abans d’impostos C+ D 23.830,48 4.927,52 
Resultat de l’exercici 23.830,48 4.927,52 

 
El resultat de l’exercici 2017 ascendeix a 23.830,48 € positius, essent el de 
l’exercici 2016 de 4.927,52 €, també positiu.  
 
4.2. Conciliació de les transferències  
 
L’Associació, segons estats financers dels exercicis 2017, ha ingressat per 
subvencions un total de 97.592,20 € segons el detall següent: 
 

Subvencions, donacions i llegats a l’explotació 2017 
Generalitat 51.392,20 
Diputació de Barcelona 46.200,00 

  

Total subvencions incorporades al resultat 97.592,20 
 
Els ingressos per transferències procedents de la Diputació, per import de 
46.200,00 € són coincidents amb les transferències que es reconeixen en la 
comptabilitat de la mateixa en el moment de la seva liquidació, el 13 de 
setembre de 2018. 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 (2017), i el reconeixement de l’obligació per part de la 
Diputació, en el moment de la seva liquidació (2018).  
 
Per altra banda, el beneficiari ens ha facilitat el major de compte 4708 Diputació 
de Barcelona, en el qual s’inclou la subvenció de 46.200 € per al projecte Pla de 
Treball 2017 pendent  de cobrar a 31 de desembre de 2017. 
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V.  COMPROVACIONS ESPECÍFIQUES DE CONTROL FINANCER  
 
Expedient  2017/0007847  
 
Objecte Finançament al Pla de treball 2017 
Import subvenció 46.200,00 € 
Tipus d’expedient Subvenció  
Procediment Concessió directa  
Centre gestor Gerència de Serveis d’Educació 

Aplicació pressupostària G/40300/32000/48903 
 
Per Decret de la Presidència de 2 d’octubre de 2017, s’aprova l’atorgament 
d’una subvenció per concessió directa a l’Associació, per un import de 
46.200,00 €, destinada a finançar el Pla de treball 2017, d’acord amb l’apartat c) 
de l’article 16.3 de l’Ordenança General de Subvencions. 
 
Aquest Decret es notifica al beneficiari en data 27 d’octubre de 2017, essent la 
data de registre de sortida el 24 d’octubre de 2017 i, per tant, superant els 10 
dies hàbils estipulats en l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de  
procediment administratiu comú de l’administració pública  
 
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subvenció  (€) 
Import pressupostat 47.475,00 
Import sol·licitat 46.200,00 
Import concedit 46.200,00 
Import concedit/sol.licitat 100% 

Estructura del cost de l’activitat (€) 
Pressupost inicial de l’activitat 93.524,00 
Cost final de l’activitat 94.173,16 
Import justificat 46.200,00 
Import pagat 46.200,00 
Import pagat/cost activitat 49,1% 
  
Desviació pressupost/cost 0,7% 
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En relació al pressupost previst per a l’activitat, el cost previst ascendeix a 
93.524 € mentre que els ingressos previstos, tenint en compte la subvenció que 
sol·liciten a la Diputació, són de 92.249 €. La diferència, de 1.275 €, s’entén que 
es finançarà a través de fons propis, d’acord amb el que s’observa en el cost 
final de l’activitat i el seu finançament. Per altra banda, en la previsió d’ingressos 
2017 s’assenyala que la Fundació rebrà subvencions d’altres administracions 
públiques per un import de 10.000,00 €, xifra que es manté igual en relació als 
ingressos finals.  
 
a) Anàlisi de la sol·licitud de subvenció DEMANAT A LA GERÈNCIA 
 
Consta a l’expedient la Sol·licitud de subvenció per part de la l’Associació, 
presentada en data 23 de juny de 2017. Es constata que s’ha utilitzat el model 
normalitzat i que, a tenor del disposat en l’article 21 OGS, consten totes les 
dades que exigeix l’esmentat article.  
 
S’ha verificat que la Sol·licitud de subvenció consta signada pel Sra. Francina 
Martí Cartes i que, d’acord amb la documentació que consta a l’expedient, té 
poders suficients per a representar a la Fundació en qualitat de Presidenta. 
 
D’altra banda, s’ha comprovat que consta a l’expedient la declaració 
responsable conforme l’Escriptura d‘apoderament, Escriptura de constitució, i 
els Estatuts, van ser presentats a la Diputació el dia 5 d’abril de 2016, arran d’un 
conveni. 
 
En la memòria de l’activitat annexada a la Sol·licitud de subvenció, l’Associació 
presenta una memòria de l’activitat en la qual justifica que l’Associació és un 
moviment de renovació pedagògica que es dedica a la formació de mestres i, en 
menor mesura, a l’edició de llibres i revistes de temàtica pedagògica. 
 
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 46.200 € sobre un pressupost total de 46.200 €.  
 
Les fonts d’ingressos i despeses previstes són les següents: 
 
 
 
 

Estructura de finançament final de l’activitat 2017 
Pressupost Definitiu 

Subvenció Diputació 46.200,00 46.200,00 
Ajuntament de Barcelona 10.000,00 10.000,00 
Recursos propis 36.049,00 37.973,16 

   

Total 92.249,00 94.173,16 
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Previsió d’ingressos Import (€) 
Subvenció Diputació Barcelona 46.200,00 
Ajuntament de Barcelona 10.000,00 
Recursos propis 36.049,00 
  

Total ingressos previstos 92.249,00 
 

Previsió de despeses Import (€) 
Personal estructural 58.863,00 
Contractació externa 25.234,00 
Despeses indirectes 5.059,00 
Altres  3.569,00 
Material 799,00 
  

Total despeses previstes  93.524,00 
 
En l’Annex 5 es declara que ni la presidenta ni la tresorera perceben cap tipus 
de retribució, i que la secretària percep 9.024,40 € bruts anuals. 
 
L’Annex 7 justifica l’excepcionalitat de l’activitat en el sentit que la l’Associació 
és un moviment de renovació pedagògica que té com a principal objectiu la 
formació de mestres, així com també l’edició de llibres i revistes. 
 
b) Concessió de la subvenció 
 
En base a aquesta sol·licitud s’aprova, per Decret de la Presidència de data 2 
d’octubre de 2017, s’aprova l’atorgament d’una subvenció per concessió directa 
a l’Associació, per un import de 46.200,00 €, destinada a finançar el pla de 
treball 2017, d’acord amb l’apartat c) de l’article 16.3 de l’OGS. 
 
S’entén acceptada la subvenció des del moment en què el beneficiari no ha 
manifestat expressament les seves objeccions en el termini d’un es comptador 
des de la data de la notificació de la resolució, d’acord amb el punt 6è del Decret 
de concessió directa nominativa. 
 
c) Justificació de les despeses  

 
D’acord amb el Decret de la Presidència de 2 d’octubre de 2017, en el punt 3 
s’informa, entre d’altres, que la subvenció s’haurà de justificar mitjançant la 
presentació d’una memòria de l’actuació i d’una memòria econòmica, a partir de 
les 4 primeres modalitats establertes en l’article 39 l’OGS.  
 
L’Associació va optar per presentar el compte justificatiu amb aportació de 
justificants de les despeses,  en data 19 de gener de 2018 i, per tant, abans del 
dia 31 de gener de 2018, d’acord amb el punt 3r del Decret. S’ha comprovat que 
la persona que el subscriu (Sra. Francina Martí Cartes) té poders suficients per 
representar a l’Associació.  
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En la relació de despeses justificades s’inclouen totes les factures i despeses 
que formen el cost total de l’activitat, encara que l’Associació no inclou el total, 
de 94.173,16, en la casella de sumatori final. Addicionalment, només detalla 
l’agent finançador i el percentatge d’imputació en el cas de la Diputació.  
 
Donat que el model de justificació no incorporava l’exigència requerida en al 
nova OGS, en el seu article 38.4, en relació a justificar el cost total de l’activitat 
amb indicació de quin ha estat l’agent finançador el Centre gestor va realitzar un 
comunicat d’esmenes. En data 17 de maig de 2018, l’Associació va presentar 
un model de Faig constar amb la següent informació: 
 

 Núm. D’ordre 1 a la 32 (imputació del 76,10%) amb càrrec a la subvenció 
de la Diputació. 
 

 Núm. D’ordre 32 (imputació del 23,90%) a la 37 (imputació del 89,30%) 
amb càrrec a part de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
 Núm. D’ordre 37 (imputació del 10,7%) a la 103 amb càrrec a Fons 

Propis. 
 
d) Justificació tècnica de l’activitat 
 
A la memòria de l’actuació inclosa en el compte justificatiu, l’Associació descriu 
que les activitats han anat destinades a definir estratègies que facin possible la 
reflexió i l’anàlisi de la pràctica educativa de mestres, educadors i professor; 
dissenyar itineraris educatius específics; oferir formacions que permetin cercar 
per orientar i acompanyar els infants en els processos de construcció personal. 
Concretament, algunes de les accions són aquestes: Formació de grups de 
treball, en centres, jornades o consells de formació; Biblioteca; i Comunicació a 
través del web, xarxes socials i mitjans de comunicació, així com disseny i 
difusió del programa de l’Escola d’Estiu. 
 
La valoració que en fa l’Associació és positiva, tant des del punt de vista de la 
satisfacció dels assistents com des dels objectius proposats. 
 
Per tot plegat es considera que l’Associació ha executat aquelles activitats 
recollides en la sol·licitud de subvenció. 
 
e) Difusió del suport de la Diputació 
 
D’acord amb el punt 5è.c) del Decret de concessió directa, 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 aquest sentit, el beneficiari ens ha facilitat el fulletó informatiu de la “52a 
Escola d’estiu de Rosa Sensat, del 3 a l’11 de juliol de 2017” en el qual, en el 
peu de pàgina, s’inclou el logotip de la Diputació com a entitat col·laboradora. 
Addicionalment, en la pàgina web oficial de l’Associació, a peu de pàgina, també 
hi surt el logotip de la Diputació. 
 
f) Justificació econòmica de l’activitat 

 
d.1) Magnituds agregades de la justificació econòmica 
 
De la documentació presentada es constata que l’entitat declara que el cost final 
de l’activitat ha ascendit a 94.173,16 €, relacionant despeses per aquest import i 
els percentatges de cost per cada agent finançador. Així mateix, declara que ha 
rebut altres ingressos de l’Ajuntament de Barcelona i Fons Propis per finançar la 
mateixa activitat per un import de 10.000,00 € i 37.973,16 €, respectivament. 
 
En concret, les despeses relacionades en el compte justificatiu presentat són les 
que a continuació es detallen: 
 

Concepte Import imputat (€) 
Nòmines i Seguretat Social personal integral a 
l’estructura de l’Associació 59.260,37 

Honoraris per formació de personal extern 34.912,79 
  

Total despeses justificades 94.173,16 
 
d.2) Verificacions relatives a l’elegibilitat de les despeses imputades en la 
justificació de la subvenció 
 
D’acord amb l’article 41 de l’OGS, les despeses subvencionables són aquelles 
que responen a la naturalesa de l’activitat subvencionada, resultin estrictament 
necessàries i s’efectuïn en el termini.  
 
Aquestes despeses es refereixen a activitats objecte de la subvenció, en tant 
que fan referència a la nòmina de 8 treballadors durant el 2017. 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 imputat el sou brut meritat mensual (salari base, 
antiguitat i  millora voluntària) i, addicionalment, el cost de 
seguretat social a càrrec de l’Associació del mes corresponent. En 
l’expedient consta el rebut de nòmina mensual en el qual s’inclou 
el total meritat, i també la seguretat a càrrec de l’empresa; els 
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RLC’s (antics TC1) mensuals de l’exercici 2017 i l’extracte bancari 
amb el seu pagament; i les RNT (antic TC2). Per altra banda, s’ha 
requerit al beneficiari l’aportació del model anual d’IRPF, el 
pagament de les nòmines per extracte bancari, diversos rebuts de 
nòmines i el RLC i la RNT dels mesos de gener i maig del 2017 i la 
seva acreditació de pagament.  

 
- Les nòmines imputades corresponen a 5 treballadors inclosos en 

la plantilla laboral de l’Associació, els quals estan implicat 
directament amb el projecte i, per tant, es consideren despeses 
elegibles.  

 
De la justificació corresponent a la Diputació de Barcelona no s’han imputat 
despeses indirectes. 
 
En relació a l’IVA deduïble, donat que es tracta de despeses de personal, no hi 
ha IVA. 
 
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 tots els rebuts de les nòmines imputades com a 
justificació i finançades per la Diputació, 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. 
 
Dels rebuts de nòmines, s’ha demanat el comprovant de pagament de tots ells, 
així com també i de la Seguretat Social (d’import  46.200,00 €). 
 
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. 
 
g) Pagament de la subvenció 
 
En base a la justificació presentada, la Diputació va fer efectiu el seu 
finançament mitjançant pagament efectuat en data 13 de setembre de 2018 per 
l’import total de la subvenció, és a dir, 46.200,00 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, el 
beneficiari ens ha facilitat els Certificats positius, emesos per l’Agència 
Tributària i per la Tresoreria General de la Seguretat Social en data 3 de maig i 
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19 d’abril de 2018, 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.  
 
h) Finançament de les activitats subvencionades 
 
D’acord amb la documentació presentada per l’entitat, el cost final de l’activitat 
ha ascendit a 93.542,00 € i així mateix declara que ha rebut altres ingressos per 
finançar la mateixa activitat per un import de 47.973,16 €, dels quals 10.000,00 
procedeixen de l’Ajuntament de Barcelona, i 37.973,16 € € de Recursos Propis. 
 
En tant que els ingressos totals rebuts per al finançament de l’activitat 
subvencionada són iguals al cost total del mateix, es constata que l’Associació 
no s’ha sobrefinançat amb l’execució de l’activitat. 
 
i) 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 649,16 € 
(0,7%).  
 
VI. CONCLUSIONS  
 
Els treballs de control del present informe s’han efectuat sobre un expedient 
relatiu a una subvenció atorgada per concessió directa a l’entitat Associació 
Rosa Sensat. 
 
El resultat de l’anàlisi efectuada en base a les proves realitzades ha estat 
satisfactori i no se’n desprenen incidències. 
 
No obstant això, cal fer esment de la següent observació: 
 

ꟷ Per Decret de la Presidència de 2 d’octubre de 2017, s’aprova 
l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’Associació, per un 
import de 46.200,00 €, destinada a finançar el Pla de treball 2017, 
d’acord amb l’apartat c) de l’article 16.3 de l’Ordenança General de 
Subvencions. Aquest Decret es notifica al beneficiari en data 27 d’octubre 
de 2017, essent la data de registre de sortida el 24 d’octubre de 2017 i, 
per tant, superant els 10 dies hàbils estipulats en l’article 40 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de 
l’administració pública. 
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Finalment, en general, cal assenyalar que la concessió directa hauria de ser una 
forma excepcional d’atorgament de subvencions ja que la voluntat del legislador 
és que el sistema de concurrència competitiva sigui el règim general.
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INFORME  
DE CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 

 
 
Associació de Familiars d’Alzheimer del Baix Llobregat - AFA 
G-61516746 
 

 
 
 
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. 
 
D’acord amb la base 11 de les bases d’execució del pressupost per a l’exercici 
2018, el control intern de la gestió econòmica l’efectuarà la Intervenció General, 
en les seves modalitats de funció interventora, funció de control financer i funció 
de control d’eficàcia, de conformitat amb el que es disposa en el capítol IV del 
títol VI del TRLRHL, el Reial Decret 424/2017, les Instruccions de control intern 
de la Diputació de Barcelona (Instruccions, d’ara endavant) i el PACF 2019. 
Aquest últim delimita els objectius, els àmbits, l’abast i la forma de realitzar el 
control. 
 
Els articles 33 i següents de les Instruccions de control de la Diputació regulen 
el marc d’actuació general i procedimental del control financer, tot remetent al 
PACF 2019 pel què fa a la determinació de la modalitat i a l’abast 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. 

 
 
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 2019, 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. 
 
 
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 2019 respecte de l’exercici 2018. 
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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 
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. 
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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: 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 del 4t trimestre. 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 2017, aprovats 
per l’òrgan competent; i el document justificatiu bancari del cobrament de la 
subvenció. Finalment, s’ha sol·licitat els Certificats d’estar al corrent de 
pagament de tributs i amb la Seguretat Social, així com l’evidència de la 
col·laboració de la Diputació en la difusió de l’activitat. 
 
 
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 
 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, modificada per 
l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març. 

 
 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 Familiars d’Alzheimer del Baix Llobregat – Afa Baix Llobregat 
(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 24 de maig de 2013 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 proporcionar assistència i 
assessorament als familiars dels malats d’Alzheimer i altres demències. 
 
L’Associació figura inscrita al Registre d’associacions de la Generalitat de 
Catalunya des del 26 de gener de 1998, amb el número d’inscripció 20362. 
 
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.284/17) per a la concessió de subvencions en 
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règim de concurrència competitiva, de data 8 de juny de 2017, el detall de la 
subvenció és tal com segueix:  
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Gerència de Benestar 
Social 

Aules de Memòria 
Terapèutiques 

Concurrència 
competitiva 2017/0000821 8.291,63 

 
 
 
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 resultats simplificats 
 
Els estats adjunts de l’exercici 2017, aprovats per l’Assemblea General 
Ordinària de 15 de juny de 2018 d’acord amb el Certificat del Secretari, són els 
resumits a continuació. 
 
 Balanç de situació simplificat 
 
Per l’exercici 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 l’Entitat (en euros): 
 
 

 Actiu Passiu 
Actiu no corrent 538.412,03  
Actiu corrent 542.631,60  
Patrimoni net  990.771,58 
Passiu corrent  90.272,05 
Total 1.081.043,63 1.081.043,63 

 
 
 Compte de resultats simplificat 
 
Les principals magnituds del compte de resultats de l’Associació per l’exercici 
2017 són les següents (en euros): 
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 2017 
1.a) Vendes i prestacions de serveis 447.270,22 
1.b) Ingressos rebuts periòdics 58.593,00 
1.c) Ingressos de promocions, patrocinadors 161.579,10 
1.d) Subvencions, donacions i altres ingressos  500.600,15 
2. Ajuts concedits i altres despeses - 
3. Aprovisionaments -20.685,91 
4. Despeses de personal -787.142,58 
5. Altres despeses d’explotació -241.792,29 
6. Amortització de l’immobilitzat -25.959,55 
Resultat d’explotació C=A+B 92.462,14 
8. Diferències de canvi - 
Resultat financer D - 
9. Impostos sobre beneficis -645,50 
Resultat de l’exercici 91.816,64 

 
El resultat de l’exercici 2017 ascendeix a 91.816,64 €, positius. El resultat de 
l’exercici 2016 també va ser positiu en 43.268,18 € 
 
4.2. Conciliació de les transferències  
 
L’Associació, segons els estats financers facilitats, ha ingressat per subvencions 
i donacions un total de 500.600,15 €, segons el detall següent: 
 

Subvencions, donacions i llegats a l’explotació 2017 (€) % 
Ministeri d’Assumptes Socials 191.784,00 38,31% 
Entitats privades 138.475,00 27,66% 
Ajuntaments 79.606,09 15,90% 
Generalitat 61.011,91 12,19% 
Donacions 21.431,55 4,28% 
Diputació de Barcelona 8.291,63 1,66% 
   

Total subvencions incorporades al resultat 500.600,15 100% 
 
Els ingressos per transferències procedents de la Diputació, per import de 
8.291,63 € són coincidents amb les transferències que es reconeixen en la 
comptabilitat de la mateixa en el moment de la seva liquidació, el 17 de maig de 
2018. 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 (2017), i el reconeixement de l’obligació per part de la Diputació, en el 
moment de la seva liquidació (2018).  
 
Per altra banda, consta en el balanç de situació un subepígraf de subvencions 
pendents de cobrar de l’administració pública deutora per 267.453,70 € a 31 de 
desembre de 2017. Aquest saldo inclou, d’acord amb el detall comptable facilitat 
per el beneficiari, la subvenció pendent de cobrar amb la Diputació per un valor 
de 8.291,63 €. 
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V.  COMPROVACIONS ESPECÍFIQUES DE CONTROL FINANCER 
 
Expedient  2017/0000821 
 
Objecte Aules de Memòria 
Import subvenció 8.291,63 € 
Tipus d’expedient Subvenció  
Procediment Concurrència competitiva 
Centre gestor Gerència de Serveis de Benestar Social 

Aplicació pressupostària G/60100/23110/48900 

 
Per acord de la Junta de Govern de data 9 de febrer de 2017, s’aprova la 
convocatòria, que incorpora les bases específiques, 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 per a l’exercici 2017 en els 
àmbits de Benestar Social, d’Igualtat i Ciutadania, i de Respir per a famílies 
cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental, per un import total 
d’2.150.000 €. Acord que es va publicar al BOPB en data 27 de febrer de 2017. 
 
Per acord de la Junta de Govern de data 8 de juny de 2017, s’aprova la 
concessió de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, a favor d’entitats sense finalitat de lucre de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones, en els àmbits de Benestar Social, d’Igualtat i Ciutadania, i de Respir, 
per un import total d’2.149.304,49 €. Aquest acord d’aprovació es publica en el 
BOPB el 20 de juny de 2017. 
 
En el marc d’aquesta convocatòria, s’aprova una subvenció a favor de 
l’Associació per un import de 8.291,63 € destinada a finançar les despeses del 
projecte d’Aules de memòria terapèutiques. 
 
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subvenció TOTAL (€) 
Import pressupostat 65.000,00 
Import sol·licitat 31.000,00 
Import concedit 8.291,63 
Import concedit/pressupost 26,7% 
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Estructura del cost de l’activitat 2018 
Import pressupostat 65.000,00 
Cost final de l’activitat 65.000,00 
Import justificat 10.767,03 
Import pagat 8.291,63 
Import pagat/cost activitat 12,8% 
  
Desviació cost final activitat/pressupost -% 

 
     
     
 
 
 
 
 
 
            

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 
65.000 €. 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 42.000,00 € els quals, juntament amb la subvenció rebuda de la 
Diputació de 5.154,46 totalitzen en 50.291,63. Entenem que la diferència fins a 
65.000,00 € correspon a recursos propis (14.708,37* €).  
 
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 7 de març de 2017, dintre del període legal d’acord amb la 
base 8 de les específiques. 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 Sra. Mª Rosa 
Giner Quiñonero la qual, 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 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  20362. 
 
En la memòria de l’activitat annexada a la Sol·licitud de subvenció, l’Associació 
presenta una memòria sobre la necessitat social de preservar les capacitats 

Estructura de finançament final de l’activitat 2018 
Pressupost Definitiu 

Subvenció Diputació 31.000,00 8.291,63 
Altres 21.500,00 - 
CEAFA - 10.000,00 
Ajuntament s - 32.000,00 
Recursos propis 12.500,00 14.708,37* 

   

Total 65.000,00 65.000,00 
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cognitives conservades de manera òptima de forma que la persona pugui 
mantenir la seva autonomia personal el màxim de temps possible. 
 
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 31.000,00 € sobre un pressupost total de 65.000,00 €.  
 
Les fonts d’ingressos i despeses previstes són les següents: 
 

Previsió d’ingressos Import (€) 
Subvenció Diputació Barcelona 31.000,00 
Subvencions altres Administracions públiques 21.500,00 
Recursos propis 12.500,00 
  

Total ingressos previstos 65.000,00 
 

Previsió de despeses Import (€) 
Personal 60.000,00 
Materials 2.600,00 
Despeses indirectes 2.400,00 
  

Total despeses previstes  65.000,00 
 
En data 3 d’abril de 2017, el Coordinador de l’Àrea d’Atenció a les Persones fa 
un requeriment d’esmenes per a subsanar la sol·licitud de la subvenció en el 
sentit que s’hauria de fer constar les retribucions dels directius a l’Annex 5 del 
model normalitzat. Aquest requeriment es notifica el dia 6 d’abril de 2017 i 
l’Associació envia un certificat, el mateix dia 6, certificant que els membres de la 
Junta Directiva no reben cap tipus de remuneració, i que a l’Entitat no existeixen 
figures d’òrgans de direcció o administració. Per tant, el requeriment s’hauria 
corregit dintre dels 10 dies hàbils a comptar des de la seva notificació, d’acord 
amb l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu. 
 
En l’apart 5 de l’Annex 3 l’Associació hauria de declarar les subvencions o altres 
ingressos obtinguts o sol·licitats per a la mateixa finalitat, però la graella està en 
blanc. No obstant això, en l’Annex C del compte justificatiu simplificat, 
l’Associació declara que s’han rebut ingressos amb la mateixa finalitat d’altres 
entitats per un import de 42.000,00 €. 
 
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 8 de juny de 2017, la concessió de la subvenció a favor de 
l’Associació de Familiars d’Alzheimer del Baix Llobregat, per un import de 
8.291,63 €, destinada al finançament del projecte d’aules de memòria 
terapèutiques. 
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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 quart 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: 
 
Les Aules de Memòria s’han inclòs al Centre Alois del Prat de Llobregat i al 
Centre Alois II de Cornellà de Llobregat. Han assistit de manera regular (2,3,4 o 
5 hores a la setmana) un total de 7 i 36 usuaris, respectivament. 
 
En relació a les activitats realitzades, s’ha realitzat: 
  

- Una valoració cognitiva individualitzada per tal d’adaptar les activitats a 
les capacitats de la persona. 

- Un fitxer d’exercicis de treball individual i d’arxiu d’activitats. 
- Una orientació a la realitat per donar pas al programa interactiu 

GRADIOR. 
- Uns exercicis individualitzats i supervisats amb tasques d’estimulació 

adaptades a les capacitats de cada usuari. 
- Entrevistes de seguiment; Informació i assessorament; Suport emocional; 

assessorament sanitari, farmacològic i dietètic, a les famílies.   
- Participació de les famílies en activitats organitzades a l’Associació. 
- Participació dels usuaris a les activitats intergeneracionals organitzades 

als Centres Alois. 
 
La valoració ha estat positiva perquè s’ha assolit el 100% dels objectius 
plantejats, sense cap desviació. 
 
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 27 de les Bases reguladores de la convocatòria, 
l’Associació queda obligada a difondre que l’activitat compta amb el suport de la 
Diputació. 
 
En aquest sentit, el beneficiari ens ha facilitat un roll up informatiu de la 
delegació d’Abrera en el qual s’inclou el logotip de la Diputació com a entitat 
col·laboradora en el projecte. Addicionalment, en la pàgina web també hi consta 
la Diputació com a entitat que col·laboradora. 
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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 28 de febrer de 2018. 
 
En data 20 de febrer de 2018, 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 65.000 € i relaciona despeses per un import de 
10.767,03 €. Així mateix, declara que ha rebut altres ingressos d’altres 
administracions per finançar la mateixa activitat per un import de 42.000,00 €. 
 
En concret, les despeses relacionades en el compte justificatiu presentat són les 
que a continuació es detallen: 
 

Concepte Import imputat (€) 
Nòmina psicòloga, d’octubre a desembre de 2017 10.676,03 
Total despeses justificades 10.676,03 

 
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 la nòmina de la psicòloga dels mesos d’octubre a desembre 
de 2017. 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 imputat el sou brut meritat del mes i, addicionalment, el 
cost de seguretat social a càrrec de l’Associació del mes 
corresponent. En l’expedient constava el rebut de nòmina dels 
mesos d’octubre a desembre de 2017 de la psicòloga; el resum de 
nòmina mensual de l’Associació, amb l’import de la seguretat 
social a càrrec de l’Entitat; i també els pagaments de la nòmina per 
extracte bancari. En aquest sentit, s’ha requerit al beneficiari 
l’aportació dels models d’IRPF i els documents RLT i RNC, amb 
resultat positiu. 
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- Les nòmines imputades corresponen a una treballadora inclosa en 
la plantilla laboral de l’Associació i contractada amb la categoria de 
“Psicòloga”. En aquest sentit, s’ha respectat l’establert a la base 
20 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. 

 
En aquesta justificació no s’ha imputat cap despesa indirecta. 
 
En relació a l’IVA deduïble, donat que es tracta de despeses de personal, no hi 
ha IVA. 
 
Finalment, s’ha comprovat que aquestes despeses han estat executades en el 
període previst en les Bases Reguladores, és a dir, dins de l’exercici 2017. 
 
e.3) Verificacions relatives als comprovants de la despesa 
 
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. 
 
Els treballadors que s’han inclòs en el compte justificatiu de despeses formen 
part del resum mensual de nòmines de l’Associació. 
 
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 28 de 
febrer de 2018. 
 
Finalment, s’ha comprovat que la despesa en concepte de seguretat social a 
càrrec de l’Associació, pels mesos d’octubre a desembre de 2017) està 
correctament liquidada a través dels models RLC i RNT (antigues TC1 i TC2). 
 
f) Pagament de la subvenció 
 
En data 17 de maig de 2018, la Diputació va fer efectiu el pagament de la 
subvenció concedida per un import de 8.291,63 € en relació al projecte d’aules 
de memòria terapèutiques.  
 
S’ha sol·licitat a Tresoreria de la Diputació els Certificats positius emesos per 
l’Agència Tributària i per la Tresoreria General de la Seguretat Social, essent 
positius i de data 3 i 4 de maig de 2018 i, per tant, vigents en la data de 
pagament de la subvenció.  
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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 65.000 i s’ha finançat de la següent manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      * Import deduït per diferència 
 
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 42.000,00 €. Per altra banda, assenyala que el cost total de 
l’activitat és de 65.000,00 €. Tenint en compte que l’aportació de la Diputació és 
de 8.291,63 €, es dedueix que hi ha d’haver una altra partida de fons propis per 
14.708,37 €. 
 
En tant que els ingressos totals rebuts per a finançar el projecte són equivalents 
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 que no hi ha hagut cap desviació. 
 
 
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. 
 
 
 
 

Estructura de finançament final de l’activitat 2017 (€) 
Subvenció Diputació 8.291,63 
Ajuntament del Prat de Llobregat 16.000,00 
Ajuntament de Cornellà de Llobregat 16.000,00 
CEAFA 10.000,00 
Fons propis 14.708,37* 
Total 65.000,00 
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INFORME  
DE CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 

 
 
Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrant de Catalunya (AMIC) 
G-60267580 
L’Associació per a l’orientació, formació i inserció dels treballadors 
estrangers (CITE) 
G-58540428 
 
 
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 11 de les d’execució del pressupost per a 
l’exercici 2018 preveu que el control intern s’efectuarà d’acord amb l’establert en 
el capítol IV del títol VI del TRLRHL, el Reial Decret 424/2017, les Instruccions 
de control de la Diputació i el Pla Anual de Control Financer 2019 (PACF 2019, 
d’ara endavant). 
 
Els articles 33 i següents de les Instruccions de control de la Diputació regulen 
el marc d’actuació general i procedimental del control financer, tot remetent al 
PACF 2019 pel què fa a la determinació de la modalitat i a l’abast 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. 

 
 
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 2019, 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. 
 
 
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 2019 respecte de l’exercici 2018. 
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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 
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. 
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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 les 
justificacions econòmiques de la subvenció. 
 
D’altra banda, s’ha requerit al servei gestor les dades relatives a les sol·licituds 
presentades, així com la resta de documentació justificativa de la subvenció. 
 
Així mateix, s’ha requerit a les entitats beneficiàries per a què aportin: el DNI del 
sol·licitant de la subvenció; el NIF de l’entitat; l’Escriptura d’apoderament del 
sol·licitant; Resum anual de l’IVA (model 390); informació sobre el període de 
meritació de les pagues extres de juny i desembre; evidència conforme la 
Diputació és una entitat col·laboradora; i comptes anuals o estats financers de 
l’exercici en el qual s’imputa la subvenció. 
 
 
2.4.  Limitacions a l’abast 
 
Els beneficiaris han 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 
 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, modificada per 
l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març. 
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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 
 

 Ordenança General de Subvencions de la Diputació (BOP 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 DELS BENEFICIARIS 
 
L’Associació per a l’orientació, formació i inserció dels treballadors estrangers 
(endavant, Associació CITE) és una entitat sense ànim de lucre que regula les 
seves activitats conforme al que estableix la Llei orgànica 1/2002, de 22 de 
març, reguladora del dret d’associació; la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, modificada 
per la Llei 5/2011, el 19 de juliol; i els seus propis estatuts. 
 
D’acord amb l’Acta de l’Assemblea de 15 de febrer de 2016, l’Associació CITE 
va modificar els seus estatuts en el sentit de la denominació, els fins i de la seva 
estructura. 
 
El seu domicili principal està situat a la Via Laietana 16, 1r, de Barcelona 
 
La finalitat principal de l’Associació CITE és la de propiciar l’assistència, 
l’acolliment, l’orientació sociolaboral i jurídica i per promoure una integració 
plena de les persones immigrades i de les minories ètniques i per promoure el 
respecte per la dignitat humana de totes les persones, i declara el seu 
compromís d’establiment i desenvolupament amb les polítiques que tinguin com 
a principi estratègic les següents finalitats. 
 
L’Associació CITE figura inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de 
Catalunya amb el número d’inscripció 10018. 
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Per la seva part, L’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrant de Catalunya (en 
endavant Associació AMIC) és una entitat sense ànim de lucre que va néixer 
l’any 1993 i regula les seves activitats d’acord amb el s’estableix en la llei 
4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya; la Llei orgànica 
1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.  
 
L’Associació té per objecte: donar suport en tot allò referit a les migracions; 
donar suport a tècnics i professionals d’institucions, així com a entitats socials; 
afavorir el procés d’inserció i integració en el mercat de treball; i contribuir  a la 
millora de la convivència i la cohesió social, entre d’altres. 
 
Els canvis en la composició de la Junta Directiva de l’Associació AMIC es van 
aprovar en data 18 de juny de 2018 i es van inscriure al Registre d’Associacions 
en data 19 de juliol de 2018. D’acord amb la Resolució de la Direcció General 
de Dret i d’Entitats Jurídiques, en data 16 d’octubre de 2018, es va inscriure la 
modificació dels estatuts de l’Associació, en els termes transcrits en el Registre 
d’Associacions de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’Associació consta inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de 
Catalunya”, sota el número 14210 - J / 1, des del 11 de juny de 1993, 
actualitzada en data 16 d’octubre de 2018. 
 
Detall de la subvenció percebuda objecte de control 
 
D’acord amb el conveni entre la Diputació i l’Associació CITE i l’Associació 
AMIC, de data 13 de setembre de 2017, el detall de la subvenció és tal com 
segueix:  
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Direcció de Serveis 
d’Igualtat i Ciutadania 

Finançar els serveis 
d’informació i 

assessorament jurídic 
especialitzat en matèria 

d’estrangeria a la 
demarcació de Barcelona 

Concessió  
directa 

nominativa, 
amb conveni  

2017/1285 198.520,00 

 

Beneficiaris Imports (€) Aplicació 
pressupostària 

CITE 99.260,00 G/60303/23110/48901 
AMIC 99.260,00 G/60303/23110/48902 
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IV. COMPROVACIONS GENERALS DE CONTROL FINANCER  
 
Tant l’Associació CITE com l’Associació AMIC han 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 resultats 
 
4.1.A Associació CITE 
 
Els estats adjunts en els comptes anuals abreujats de l’exercici 2017 són els 
resumits a continuació. En la seva elaboració l’Associació aplica el Pla de 
Comptabilitat de Fundacions i Associacions subjectes a la legislació de la 
Generalitat de Catalunya segons el Decret 259/2008. Han estat formulat per la 
Junta Directiva i aprovats per l’Assemblea General en data 16 de febrer de 
2018, d’acord amb el Certificat de la Secretària de l’Entitat.  
 
 Balanç de situació abreujat 
 
Per l’exercici 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 l’Associació (en euros): 
 

 2017 
 Actiu Passiu 
Actiu no corrent 9.674,16  
Actiu corrent 597.723,13  
Patrimoni Net  460.669,12 
Passiu corrent  146.728,17 
TOTAL 607.397,29 607.397,29 

 
 Compte de resultats abreujat 
 
Les principals magnituds del compte de resultats de l’Associació per l’exercici 
2017 són les següents (en euros): 

 2017 
1.a) Vendes i prestacions de serveis 8.900,00 
1.c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 20.000,00 
1.d) Subvencions oficials a les activitats 597.044,46 
7. Despeses de personal -490.577,72 
8. Altres despeses d’explotació -128.434,18 
9. Amortització de l’immobilitzat -260,69 
13. Altres resultats -8.000,00 
Resultat d’explotació C=A+B -1.328,13 
Ingressos financers - 
Despeses financeres - 
Resultat financer D - 
Resultat abans d’impostos C+ D -1.328,13 
Resultat de l’exercici -1.328,13 
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El resultat de l’exercici 2017 ascendeix a (-)1.328,13 € negatius, essent els de 
l’exercici 2016, de (-) 15.865,71 €, també negatius.  
 
4.2. Conciliació de les transferències  
 
L’Associació, segons els comptes anuals abreujats de l’exercici 2017, ha 
ingressat per subvencions un total de 597.044,46 € segons el detall següent 
(veure nota 9 de la memòria del esmentats comptes): 
 

Subvencions, donacions i llegats a l’explotació 2017 % 
Ajuntament de Barcelona 183.574,00 30,75% 
Diputació de Barcelona 99.260,00 16,63% 
Generalitat 65.000,00 10,89% 
Diputació de Lleida 48.000,00 8,04% 
Diputació de Girona 5.000,00 0,84% 
Consells Comarcals 8.718,42 1,46% 
Ajuntaments 187.492,04 31,40% 

   

Total subvencions incorporades al resultat 597.044,46 100% 
  
Els ingressos per transferències procedents de la Diputació, per import de 
99.260 € són coincidents amb les transferències que es reconeixen en la 
comptabilitat de la mateixa en el moment de la seva liquidació, el 2 de novembre 
de 2017 (1r semestre 2017) i el 4 de juny del 2018 (2n semestre 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 
(2017), i el reconeixement de l’obligació per part de la Diputació, en el moment 
de la seva liquidació (2017 i 2018).  
 
Per altra banda, en la nota 9 de subvencions, donacions i llegats dels comptes 
anuals abreujats de l’exercici 2017, s’inclou un detall dels saldos pendents de 
cobrament a 31 de desembre de 2017 d’entre els quals hi ha un saldo pendent 
de cobrar amb la Diputació de 148.926,60 €. Aquest saldo correspon a, 
49.593,40 €, del 2n semestre del 2017, i a 99.260,00 € corresponent a la 
pròrroga del conveni del 2017 el qual s’ha carregat al compte 522 Deutes a curt 
termini de subvencions, i amb meritació 2018. 
 
4.1.A Associació AMIC 
 
Els estats adjunts en els comptes anuals de l’exercici 2017, aprovats en 
l’Assemblea General celebrada el dia 23 de febrer de 2018, 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. 
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 Balanç de situació 
 
Per l’exercici 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 
 Actiu Passiu 
Actiu no corrent -  
Actiu corrent 313.895,82  
Patrimoni Net  74.834,57 
Passiu corrent  239.061,25 
TOTAL 313.895,82 313.895,82 

 
 Compte de resultats 
 
Les principals magnituds del compte de resultats de l’Associació per l’exercici 
2017 són les següents (en euros): 
 
 

 2017 
1. Import net xifra negocis  
   1.a) Vendes (compte 700) 3.745,10 
   1.a) Vendes (compte 727 de Subvencions) 369.349,00 
   1.b) Prestacions de serveis 88.314,20 
4. Aprovisionaments -307.826,53 
6. Despeses de personal -121.806,09 
7. Altres despeses d’explotació -38.509,26 
13. Altres resultats -67,91 
Resultat d’explotació C=A+B -6.801,49 
Ingressos financers - 
Despeses financeres - 
Resultat financer D - 
Resultat abans d’impostos C+ D -6.801,49 
Resultat de l’exercici -6.801,49 

 
El resultat de l’exercici 2017 ascendeix a (-) 6.801,49 € negatius, essent els de 
l’exercici 2016, 14.412,53 €, positius. 
 
4.2. Conciliació de les transferències  
 
L’Associació, segons els estat financers de l’exercici 2017, ha ingressat per 
subvencions un total de 369.349,00, segons el detall següent: 
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Subvencions, d’explotació 2017 % 
Ajuntament de Barcelona 127.887,00 34,6% 
Diputació de Barcelona 99.260,00 26,9% 
Generalitat 65.000,00 17,6% 
Diputació de Lleida 48.000,00 13,0% 
Ajuntament de Sant Boi 7.602,00 2,1% 
Diputació de Tarragona 7.200,00 1,9% 
Ajuntament de Tarragona 6.000,00 1,6% 
Diputació de Girona 5.000,00 1,4% 
Consell comarcal del Garraf 3.400,00 0,9% 

   

Total subvencions incorporades al resultat 369.349,00 100% 
   
 
Els ingressos per transferències procedents de la Diputació, per import de 
99.260 € són coincidents amb les transferències que es reconeixen en la 
comptabilitat de la mateixa en el moment de la seva liquidació, l’11 de juny de 
2018. 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 (2017), i el reconeixement de l’obligació per part de la Diputació, en el 
moment de la seva liquidació (2018).  
 
Per altra banda, d’acord amb el Llibre major de tercers amb la Diputació, 
s’inclou un saldo pendent de cobrar a 31 de desembre de 2017 de 993.260,00€. 
 
 
 
V.  COMPROVACIONS ESPECÍFIQUES DE CONTROL FINANCER 
 
 
Expedient  2017/0001285 
 
 

Objecte 
Finançar els serveis d’informació i assessorament jurídic 
especialitzat en matèria d’estrangeria a la demarcació de 
Barcelona 

Import subvenció 198.520,00 €; 99.260,00 €  - CITE; i 99.260,00 € - AMIC 
Tipus d’expedient Subvenció  
Procediment Concessió nominativa directa amb conveni 
Centre gestor Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 

Aplicació pressupostària G/60303/23110/48901/2 
 
Per decret (núm. 1817) de la Presidència de la Diputació, en data 9 de març de 
2017, es va aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió nominativa 
directa a la Associació CITE, per import de 99.260,00 €, i a l’Associació AMIC 
per import de 99.260,00 €, destinades a finançar els serveis d’informació i 
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assessorament jurídic especialitzat en matèria d’estrangeria a la demarcació de 
Barcelona, d’acord amb l’apartat a) de l’article 15.1 de l’OGS. Addicionalment, 
s’aprova la minuta del conveni regulador de la subvenció, així com l’autorització 
i disposició de la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries de 
l’exercici 2017 G/60303/23110/48901-2, respectivament. 
 
Aquest decret es notifica  tant a l’Associació  CITE com a l’Associació CITE, 
essent la data de registre de sortida el 20 de març de 2017, respectivament, per 
tant, dintre dels 10 dies hàbils estipulats en l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
En data 13 de setembre de 2017 es va formalitzar el conveni entre l’Associació 
CITE i l’Associació AMIC, per als serveis d’informació i assessorament jurídic 
especialitzat en matèria d’estrangeria a la demarcació de Barcelona. La 
subvenció es destinarà a finançar les despeses que s’executin entre l’1 de gener 
al 31 de desembre de 2017, essent la data màxima a justificar el dia 31 de març 
de 2018. La vigència del conveni s’estipula des de la seva signatura fins el 31 
de desembre de 2017. 
 
D’acord amb el Servei d’Igualtat i Ciutadania, aquest retard en la signatura del 
conveni va estar motivat per un canvi de secretari de l’Associació AMIC. En 
aquest sentit, consta a l’expedient una diligència en la qual es fa constar que 
l’Associació AMIC ha realitzat canvis en la composició de la Junta Directiva que 
afectarien el decret de concessió directa de la subvenció; així com diverses 
notificacions de tramesa del conveni per a la seva signatura. 
 
Donat que la Subvenció a l’Associació AMIC excedeix del 50% del cost de 
l’activitat, en l’expedient consta una memòria justificativa de la necessitat del 
conveni, d’acord amb l’article 9 de l’OGS. 
 
D’acord amb allò que es preveu en el pacte quinzè del conveni, tant l’Associació 
CITE com l’Associació AMIC sol·liciten la pròrroga per escrit de 2 de novembre i 
8 de novembre de 2017, respectivament. 
  
Per decret (núm.13645) de la Presidència de data 21 de desembre de 2017, 
s’aprova la pròrroga del conveni amb l’Associació CITE i l’Associació AMIC per 
al finançament dels serveis d’informació i assessorament jurídic especialitzat en 
matèria d’estrangeria a la demarcació de Barcelona, per un import de 99.260,00 
€ per a cadascuna de les Associacions. Aquestes despeses aniran a càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/60303/23110/48901 i G/60303/23110/48902, 
respectivament. En aquest decret s’estableix que el termini de justificació de 
realització de l’activitat subvencionada serà com a màxim el 31 de març de 
2019, i que el període d’execució de la mateixa s’estableix en l’exercici 2018. 
Aquesta pròrroga, malgrat que la Diputació ha reconegut una obligació parcial 
amb l’Associació CITE, no ha estat objecte de fiscalització. 
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Aquesta pròrroga es notifica tant a l’Associació AMIC com a CITE en data 24 de 
gener de 2018 i, per tant, superant els 10 dies hàbils establerts per l’article 40 
de la Llei 39/2015 de procediment administratiu. 
 
No s’han pogut descriure les principals magnituds magnituds econòmiques de la 
subvenció objecte de control, perquè no s’ha disposar del formulari de Sol·licitud 
de la subvenció. 
 
a)   Anàlisi de la sol·licitud de subvenció 
 
Consta a l’expedient, tant de l’Associació CITE com de l’Associació AMIC, 
informes de sol·licitud de pròrroga de l’anterior conveni, perquè finalitzava la 
seva vigència el 31 de desembre del 2016, de data 14 d’octubre de 2016, 
respectivament. No consta, però, el model normalitzat de la Sol·licitud de la 
subvenció. Demanades les oportunes explicacions, des del Servei d’Igualtat i 
Ciutadania no els hi consten els motius pels quals no es va requerir aquestes 
sol·licituds. Cal assenyalar, per altra banda, que el conveni que regula aquesta 
subvenció prové de l’exercici anterior. No obstant això, considerem que, d’acord 
amb l’article 16 de l’OGS, cal una sol·licitud del beneficiari, en la qual ha de fer 
constar requisits tals com la memòria de l’activitat, el pressupost total i la 
declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, entre d’altres. 
 
Posteriorment, en data 3 de febrer de 2017, el Cap del Servei de Convivència, 
Diversitat i Participació Ciutadana de la Diputació, va emetre un informe en el 
qual s’incloïa una proposta de conveni de col·laboració entre les Associacions 
anteriorment esmentades i la Diputació, així com una memòria justificativa del 
conveni de col·laboració relatiu a els serveis d’informació i assessorament 
jurídic especialitzat en matèria d’estrangeria a la demarcació de Barcelona.  
 
b) Concessió de la subvenció 
 
En base a aquestes sol·licituds i l’informe del Servei de Convivència, Diversitat i 
Participació Ciutadana, per instància de la Presidència de data 9 de març de 
2017, s’aprova l’atorgament de la subvenció per concessió directa nominativa a 
l’Associació CITE per un import de 99.260,00 €, i a l’Associació AMIC per un 
import de 99.260,00 €, destinada a finançar els serveis d’informació i 
assessorament jurídic especialitzat en matèria d’estrangeria a la demarcació de 
Barcelona, d’acord amb l’apartat a) de l’article 15.1 de l’OGS. 
 
Posteriorment, la resolució de la concessió es materialitza a través d’un conveni 
la vigència del qual s’estipula des del 13 de setembre al 31 de desembre de 
2017.  
 
S’entén acceptada la subvenció des del moment en què es va signar el conveni 
per part de les entitats beneficiàries i no han manifestat expressament les seves 
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objeccions en el termini d’un mes comptador des de la data de la notificació del 
conveni. 
 
c) Justificació tècnica de l’activitat 
 
A la memòria de l’actuació inclosa en el compte justificatiu amb aportació de 
justificants de despeses de l’Associació CITE, l’entitat descriu les activitats 
realitzades i els resultats obtinguts. En aquest sentit, s’informa que l’objecte del 
conveni és la prestació de serveis d’informació d’assessorament jurídic gratuïts 
a estrangers en la demarcació de Barcelona, així com també formar en matèria 
jurídica als referents tècnic de diferents ajuntaments, o bé formació de 
coneixements laborals i de la societat catalana que formen part de la Llei 
d’acollida de persones immigrades. 
 
Els resultats durant l’exercici 2017 són molt notables, en el sentit que han rebut 
8.643 visites (5.897 persones ateses); han impartit 27 mòduls de 15 hores de 
coneixements laboral i 11 mòduls parcials, i 6 mòduls de coneixements de la 
societat catalana de 15 hores i 26 mòduls parcials; i han fet 77 sessions 
informatives sobre temes diversos vinculats a l’estrangeria. 
 
Per la seva banda, l’Associació AMIC presenta un compte justificatiu amb 
aportació de justificants de despesa. Per contra, en l’expedient sí que hi ha una 
memòria d’actuacions AMIC-UGT 2017 en la qual s’estipulen els següents 
objectius: donar suport en tot el referit a les migracions; donar suport a tècnics i 
professionals d’institucions, així com a entitats socials, sobre la situació 
documental de la població immigrada, l’acollida i el seu establiment a les ciutats; 
afavorir el procés d’inserció i integració de la població migrant en el mercat de 
treball; impulsar l’establiment de plans d’acollida i de gestió de la diversitat a les 
empreses; promocionar el coneixement i l’ús de la llengua catalana; i contribuir 
a millorar la cohesió social i la convivència. 
 
Els resultats han estat molt positius i en el 2017 s’han atès de forma presencial 
3.990 persones (la majoria joves en edat laboral), les quals han generat un tota 
del 4.475 visites i 7.125 consultes, així com 15.780 serveis. Les poblacions en 
les quals l’Associació Amic té oficina són: Badalona, Castelldefels, Esplugues, 
L’Hospitalet, Mataró, Sabadell, Sant Boi, Terrassa, Viladecans, entre d’altres. 
Altres accions han estat que han fet més de 30 reunions amb tècnics i altres 
professionals de l’administració local, així com suport a administracions locals 
per al desenvolupament de sessions informatives sobre estrangeria i legislació 
laboral: Vic, Sitges, Caldes e Montbui, entre d’altres. 
 
Per tot plegat, es considera que les Associacions han executat aquelles 
activitats recollides en la sol·licitud de subvenció, d’acord amb els objectius 
previstos.  
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d) Difusió del suport de la Diputació 
 
D’acord amb la base 27 de les Bases reguladores de la convocatòria, les 
Associacions queden obligades a difondre que l’activitat compta amb el suport 
de la Diputació. 
 
L’Associació CITE ens ha facilitat un document de la pàgina web i l’enllaç on es 
difon l’activitat d’assessorament jurídic a estrangers amb el suport de la 
Diputació. 
 
Per la seva part, l’Associació AMIC ens ha facilitat un parell de cartells 
informatius sobre els serveis d’informació i assessorament, de les oficines de 
Rubí i Sant Boi de Llobregat en els quals hi apareix el logotip de la Diputació 
com a entitat col·laboradora. 
 
e) Justificació econòmica de l’activitat 

 
e.1) Magnituds agregades de la justificació econòmica 
 
D’acord amb el pacte 7è del conveni, es podran presentar fins a dues 
justificacions parcials. Per altra banda, el pagament de la subvenció es farà 
efectiu d’un sol cop, prèvia presentació del compte justificatiu amb aportació de 
justificants de la despesa, no més tard del 31 de març de 2018. 
 
En data 21 de setembre de 2017 (primera justificació parcial) i 7 de març de 
2018 (segona justificació parcial) l’Associació CITE, va presentar la 
documentació justificativa de la subvenció. S’ha comprovat que la persona que 
la subscriu té poders suficients per presentar-la. 
 
En relació a l’Associació CITE, de la documentació presentada es constata que 
l’entitat declara que el cost final de l’activitat ha ascendit a 278.265,02 € i 
relaciona despeses per un import de 99.268,49 € (49.593,40 € a la primera 
justificació parcial, i 49.675,09 € en la segona). Així mateix, declara que ha rebut 
altres ingressos d’altres administracions per finançar la mateixa activitat per un 
import de 152.478,69 €. 
 
En concret, les despeses relacionades en el compte justificatiu presentat són les 
que a continuació es detallen: 
 

Concepte Import 
imputat (€) 

Depeses de personal (Sou base + Seg Social Empresa) 91.039,20 
Despeses del local 8.229,29 
Total despeses justificades 99.268,49 
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Per altra banda, en data 28 de març, l’Associació AMIC, també va presentar la 
documentació justificativa de la subvenció. S’ha comprovat que la persona que 
la subscriu té poders suficients per presentar-la. 
 
En relació a l’Associació AMIC, de la documentació presentada es constata que 
l’entitat declara que el cost final de l’activitat ha ascendit a 102.868,15 € i 
relaciona despeses per un import de 102.868,15 €. Totes aquestes despeses 
fan referència al cost salarial més la seguretat social a càrrec de l’Empresa. Així 
mateix, declara que ha rebut altres ingressos d’altres administracions per 
finançar la mateixa activitat per un import de 3.608,15 €. 
 
e.2) Verificacions relatives a l’elegibilitat de les despeses imputades en la 
justificació de la subvenció 
 
e.2.1) En relació a l’Associació CITE 
 
Aquestes despeses es refereixen a activitats objecte de la subvenció, en tant 
que fan referència a despeses de sous i salaris del personal encarregat de 
l’assessorament a immigrants, així com també el lloguer dels diferents locals 
distribuïts per la província de Barcelona. En aquest sentit, s’efectuen les 
consideracions següents: 

 
 En relació a les despeses salarials imputades tant a la primera justificació 

parcial del primer semestre 2017, com a la segona justificació parcial del 
segon semestre 2017, s’ha comprovat el següent: 
 

- L’entitat ha imputat el sou brut (salari base + antiguitat) meritat 
durant l’exercici 2017 i, addicionalment, el cost de seguretat social 
a càrrec de l’Associació del mes corresponent; d’acord amb un 
percentatge d’imputació. En l’expedient constava el rebut de 
nòmina de 5 treballadors (3 dels quals assessors) de diferents 
mesos de l’exercici 2017; els pagaments de la nòmina per extracte 
bancari; la RLC (antic TC1) mensual del 2017 i el seu pagament 
per extracte bancari; la RNT (antic TC2); i el model trimestral de 
retencions i ingressos a compte de l’IRPF del 2017 (model 111), 
així com el seu pagament per extracte bancari. Donat que hi ha 
rebuts de nòmina imputats corresponents a la paga extra de juny i 
desembre de 2017, s’ha requerit al beneficiari la meritació 
d’ambdues pagues. 
 
D’acord amb l’article 52 del conveni de la UGT, a efectes del 
còmput pel càlcul de les pagues extres s’estableix el termini de l’1 
de gener a 30 de juny a la paga de l’estiu, i de l’1 de juliol a 31 de 
desembre per la paga de Nadal. Per la qual cosa tota la despesa 
en concepte de pagues extres incorporada en la justificació de les 
despeses és elegible perquè es merita en l’exercici 2017. 
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- En els rebuts de nòmina s’inclou el concepte de transport, que el 

beneficiari no incorpora com a despesa elegible, d’acord amb les 
Instruccions sobre la gestió de les subvencions de la Diputació. 
 

- Les nòmines imputades corresponen 5 treballadors inclosos en la 
plantilla laboral de l’Associació, 3 dels quals tenen la categoria 
“d’Assessors”, i s’han executat al llarg de tot l’exercici 2017. En 
aquest sentit, s’ha respectat l’establert a el punt 7è del Conveni, 
segons el qual queda provat que l’activitat correspon a 
l’assessorament jurídic en matèria d’estrangeria i que aquesta és 
continuada en el temps. 

 
Addicionalment, en el compte justificatiu s’han imputat les despeses del 
manteniment dels diferents locals que CCOO repercuteix al CITE, d’acord amb 
un coeficient, durant l’exercici 2017. En totes aquestes despeses s’ha incorporat 
l’IVA deduïble. En aquest sentit, s’ha requerit al beneficiari el resum anual de 
l’IVA de l’exercici 2017 (model 390). D’acord amb la notificació a l’Associació per 
part de la Delegació d’Hisenda de la província de Barcelona, aquesta queda 
exempta de l’IVA per la seva condició “d’Entitat amb caràcter social”. 
 
Finalment, s’ha comprovat que aquestes despeses han estat executades en el 
període previst en el Conveni, és a dir, dins de l’exercici 2017. 
 
e.2.2) En relació a l’Associació AMIC 
 
Aquestes despeses es refereixen a activitats objecte de la subvenció, en tant 
que fan referència a despeses de sous i salaris del personal encarregat de 
l’assessorament a immigrants, així com també el lloguer dels diferents locals 
distribuïts per la província de Barcelona. En aquest sentit, s’efectuen les 
consideracions següents: 

 
 En relació a les despeses salarials imputades en la justificació, s’ha 

comprovat el següent: 
 

- L’entitat ha imputat el total meritat mensual segons rebuts de 
nòmina (sou base, antiguitat, millores, dietes, quilometratge, plus 
transport, despeses diverses, si escau) i, addicionalment, el cost 
de seguretat social a càrrec de l’Associació del mes corresponent; 
tot d’acord amb un percentatge d’imputació. En aquest sentit cal 
assenyalar que, d’acord amb les Instruccions sobre procediment 
de gestió i justificació de subvencions, en general, no es poden 
incloure com a despeses de personal el complement de transport 
i/o dietes, en tant que aquests conceptes haurien de tenir el seu 
propi apartat consignat en el pressupost. No obstant això, tenint en 
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compte que estan directament relacionades amb l’activitat 
subvencionada, entenem que sí que són elegibles. 
 

- En l’expedient constava el rebut de nòmina de 7 treballadors (3 
dels quals són titulars superior i, la resta, administratius) de 
diferents mesos de l’exercici 2017; els pagaments de la nòmina 
per extracte bancari; la RLC (antic TC1) mensual del 2017 i el seu 
pagament per extracte bancari; la RNT (antic TC2); i el model 
trimestral de retencions i ingressos a compte de l’IRPF del 2017 
(model 111), així com el seu pagament per extracte bancari. Donat 
que hi ha rebuts de nòmina imputats corresponents a la paga extra 
de juny i desembre de 2017, s’ha requerit al beneficiari la meritació 
d’ambdues pagues. 
 
D’acord amb l’article 52 del conveni de la UGT, a efectes del 
còmput pel càlcul de les pagues extres s’estableix el termini de l’1 
de gener a 30 de juny a la paga de l’estiu, i de l’1 de juliol a 31 de 
desembre per la paga de Nadal. Per la qual cosa tota la despesa 
en concepte de pagues extres incorporada en la justificació de les 
despeses és elegible perquè es merita en l’exercici 2017. 

 
- Les nòmines imputades corresponen 7 treballadors inclosos en la 

plantilla laboral de l’Associació, 2 dels quals tenen la categoria 
“tècnics superiors”, i s’han executat al llarg de tot l’exercici 2017. 
En aquest sentit, s’ha respectat l’establert a el punt 7è del 
Conveni, segons el qual queda provat que l’activitat correspon a 
l’assessorament jurídic en matèria d’estrangeria i que aquesta és 
continuada en el temps. 

 
Addicionalment, en el compte justificatiu s’han imputat les despeses del 
manteniment dels diferents locals que CCOO repercuteix a l’Associació AMIC, 
d’acord amb un coeficient, durant l’exercici 2017. En totes aquestes despeses 
s’ha incorporat l’IVA deduïble. En aquest sentit, s’ha requerit al beneficiari el 
resum anual de l’IVA de l’exercici 2017 (model 390). D’acord amb el document 
d’acord de concessió de l’exempció d’IVA, la Delegació d’Hisenda de la 
província de Barcelona acorda el reconeixement de l’entitat de caràcter social i, 
per tant, exempta de tributar l’IVA. 
 
Finalment, s’ha comprovat que aquestes despeses han estat executades en el 
període previst en el Conveni, és a dir, dins de l’exercici 2017. 
 
e.3) Verificacions relatives als comprovants de la despesa 
 
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 
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consignades en el model oficial aprovat per Ordre Ministerial de 27 de desembre 
de 1994. 
 
Els treballadors que s’han inclòs en el compte justificatiu de despeses formen 
part de la Relació Nominal de Treballadors. 
 
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 2018. 
 
Finalment, s’ha comprovat que la despesa en concepte de seguretat social a 
càrrec de l’Associació, per l’exercici 2017 està correctament liquidada a través 
dels models RLC i RNT (antics TC1 i TC2). 
 
f) Pagament de la subvenció 
 
f.1) En relació a l’Associació CITE 
 
En data 2 de novembre de 2017, la Diputació va fer efectiu el primer pagament 
parcial de la subvenció concedida per un import de 49.593,40 € en relació al 
projecte d’assessorament jurídic a estrangers. Posteriorment, en data 4 de juny 
de 2018, la Diputació va fer efectiu el segon pagament parcial de la subvenció 
per un import de 49.666,60 €. 
 
Consta a l’expedient els Certificats positius emesos per l’Agència Tributària i per 
la Tresoreria General de la Seguretat Social, de data 1 de març i 13 de febrer de 
2018, respectivament. 
 
f.2) En relació a l’Associació AMIC 
 
En data  de 11 de juny de 2018, la Diputació va fer efectiu el pagament de la 
subvenció concedida per un import de 99.260,00 € en relació al projecte 
d’assessorament jurídic a estrangers, d’acord amb el punt 8è del Conveni. 
 
En relació als certificats positius de l’agència tributària i de la seguretat social, 
en l’annex D del compte justificatiu de les despeses es declara que la subvenció 
està destinada a finançar projectes o programes d’acció social o cooperació 
internacional i que, per tant, declara responsablement que es troba al corrent de 
les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social, sense necessita 
d’haver de presentar-los físicament. 
 
g) Finançament de les activitats subvencionades 
 
g.1) En relació a l’Associació CITE 
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D’acord amb la documentació presentada per l’Associació, el cost final de 
l’activitat ha ascendit a 278.265,02 € i s’ha finançat de la següent manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 

      * Import deduït per diferència 
 
D’acord amb l’annex C del segon compte justificatiu parcial, l’Associació 
assenyala que l’import rebut d’altres ingressos o subvencions amb la mateixa 
finalitat ascendeix a 152.478,69 €. Per altra banda, assenyala que el cost total 
de l’activitat és de 278.265,02 €. Tenint en compte que l’aportació de la 
Diputació és de 99.260,00 €, es dedueix que hi ha d’haver una altra partida de 
fons propis per 26.526,33 €. 
 
En tant que els ingressos totals rebuts per a finançar el projecte són equivalents 
al cost total del mateix, es constata que l’entitat no s’ha sobrefinançat amb 
l’execució de l’activitat. 
 
g.2) En relació a l’Associació AMIC 
 
D’acord amb la documentació presentada per l’Associació, el cost final de 
l’activitat ha ascendit a 102.868,15 € i s’ha finançat de la següent manera: 
 
 
 
 
 
 
 
D’acord amb l’annex C del compte justificatiu, l’Associació assenyala que 
l’import rebut d’altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat 
ascendeix a 3.608,15 €. Per altra banda, assenyala que el cost total de l’activitat 
és de 102.868,15 € i que l’aportació de la Diputació és de 99.260,00 €. 
 
En tant que els ingressos totals rebuts per a finançar el projecte són equivalents 
al cost total del mateix, es constata que l’entitat no s’ha sobrefinançat amb 
l’execució de l’activitat. 
 
h) Altres 
 
En el punt 10è del Conveni s’estipula que el seguiment de les actuacions 
convingudes es farà mitjançant una comissió mixta entre l’Associació AMIC i 
l’Associació CITE, i el Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana 

Estructura de finançament final de l’activitat 2017 (€) 
Subvenció Diputació 99.260,00 
Ajuntaments 152.478,69 
Fons propis 26.526,33* 
Total 278.265,02 

Estructura de finançament final de l’activitat 2017 (€) 
Subvenció Diputació 99.260,00 
Generalitat 3.608,15 
Total 102.868,15 
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de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació. Les seves funcions seran la 
coordinació i gestió de les actuacions, el seguiment i avaluació de les 
actuacions, i la resolució de les dificultats que puguin sorgir en el 
desenvolupament de l’activitat del acords. La comissió tècnica es reunirà 
semestralment per realitzar l’avaluació i el seguiment de cl conveni. 
 
D’acord amb les explicacions del Servei, no hi consta evidència de les actes, 
encara que adjunten un informe de seguiment (Associació CITE) i un excel (de 
l’Associació AMIC) que recull informació relacionada amb les funcions de 
l’esmentada comissió. De l’anàlisi d’ambdós documents es conclou que sí que 
hi ha una memòria de l’exercici 2017 i un excel amb múltiples pestanyes que 
inclouen informació rellevant per a poder gestionar l’objecte del conveni:  xarxes 
d’oficines, nombre de visites, temes de consultes, països d’origen, situació 
familiar i legal, nivell d’estudis, entre d’altres. No obstant això, considerem que sí 
que s’hauria de deixar evidència física, a través d’actes, de les reunions de la 
comissió de seguiment amb tots els temes tractats i les conclusions. 
 
i) Desviacions pressupostàries 
 
Finalment, en relació a possibles desviacions del cost de l’activitat respecte el 
pressupost presentat inicialment, no podem concloure perquè no consta en 
l’expedient les sol·licituds amb el pressupost previst de l’activitat. 
 
 
 
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 les Associacions. 
 
No obstant això, sí que cal fer menció de les següents observacions: 
 

- Per decret (núm. 1817) de la Presidència de la Diputació, en data 9 de 
març de 2017, s’aprovà l’atorgament d’una subvenció per concessió 
nominativa directa a la Associació CITE, per import de 99.260,00 €, i a 
l’Associació AMIC per import de 99.260,00 €, destinades a finançar els 
serveis d’informació i assessorament jurídic especialitzat en matèria 
d’estrangeria a la demarcació de Barcelona. En data 13 de setembre de 
2017 es va formalitzar el conveni entre l’Associació CITE i l’Associació 
AMIC. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que s’executin 
entre l’1 de gener al 31 de desembre de 2017, essent la data màxima a 
justificar el dia 31 de març de 2018. La vigència del conveni s’estipula 
des de la seva signatura fins el 31 de desembre de 2017. 
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D’acord amb el Servei d’Igualtat i Ciutadania, aquest retard en la 
signatura del conveni va ser motivat per un canvi de secretari de 
l’Associació AMIC. En aquest sentit, consta a l’expedient una diligència 
en la qual es fa constar que l’Associació AMIC ha realitzat canvis en la 
composició de la Junta Directiva que afectarien el decret de concessió 
directa de la subvenció; així com diverses notificacions de tramesa del 
conveni per a la seva signatura. Addicionalment, també consta una 
sol·licitud d’inscripció dels òrgans de l’Associació AMIC a la Direcció 
General de Dret i d’Entitat Jurídics de la Generalitat, en data 3 de juliol de 
2018. 

 
- En el punt 10è del Conveni s’estipula que el seguiment de les actuacions 

convingudes es farà mitjançant una comissió mixta entre l’Associació 
AMIC i l’Associació CITE, i el Servei de Convivència, Diversitat i 
Participació Ciutadana de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació. 
D’acord amb les explicacions del Servei, no hi consta evidència de les 
actes, encara que adjunten un informe de seguiment (Associació CITE) i 
un excel (de l’Associació AMIC) que recull informació relacionada amb 
les funcions de l’esmentada comissió. De l’anàlisi d’ambdós documents 
es conclou que sí que hi ha una memòria de l’exercici 2017 i un excel 
amb múltiples pestanyes que inclouen informació rellevant per a poder 
gestionar l’objecte del conveni: xarxes d’oficines, nombre de visites, 
temes de consultes, països d’origen, situació familiar i legal, nivell 
d’estudis, entre d’altres. No obstant això, considerem que sí que s’hauria 
de deixar evidència física, a través d’actes, de les reunions de la comissió 
de seguiment per a una millor gestió de l’assessorament jurídic. 
 

- Consta a l’expedient, tant de l’Associació CITE com de l’Associació 
AMIC, informes de sol·licitud de pròrroga de l’anterior conveni, perquè 
finalitzava la seva vigència el 31 de desembre del 2016, de data 14 
d’octubre de 2016, respectivament. No consta, però, el model normalitzat 
de la Sol·licitud de la subvenció. Demanades les oportunes explicacions, 
des del Servei d’Igualtat i Ciutadania no els hi consten els motius pels 
quals no es va requerir aquestes sol·licituds. Cal assenyalar, per altra 
banda, que el conveni que regula aquesta subvenció prové de l’exercici 
anterior. No obstant això, considerem que, d’acord amb l’article 16 de 
l’OGS, cal una sol·licitud del beneficiari, en la qual ha de fer constar 
requisits tals com la memòria de l’activitat, el pressupost total o bé la 
declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social, entre d’altres. 
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Finalment, cal assenyalar que, en termes generals, la concessió directa hauria 
de ser una forma excepcional d’atorgament de subvencions ja que la voluntat 
del legislador és que el sistema de concurrència competitiva sigui el règim 
general. 
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INFORME  
DE CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 

 
 
Societat Circuits de Catalunya, SL 
B-08282626 
 

 
 
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 11 de les d’execució del pressupost per a 
l’exercici 2018 preveu que el control intern s’efectuarà d’acord amb l’establert en 
el capítol IV del títol VI del TRLRHL, el Reial Decret 424/2017, les Instruccions 
de control de la Diputació i el Pla Anual de Control Financer 2019 (PACF 2019, 
d’ara endavant). 
 
Els articles 33 i següents de les Instruccions de control de la Diputació regulen 
el marc d’actuació general i procedimental del control financer, tot remetent al 
PACF 2019 pel què fa a la determinació de la modalitat i a l’abast d’aquest 
control. 
 
 
 
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 
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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 lfowces 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. 

 
 
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 2019, 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. 
 
 
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 2019 respecte de l’exercici 2018. 
 
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. 
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En el pacte Sisè. Termini i forma de justificació del conveni signat el 4 d’octubre 
de 2018 que regula la present  subvenció, s’exposa que la justificació de les 
actuacions subvencionades es realitzarà mitjançant la presentació dels comptes 
anuals de la societat Circuits de Catalunya, SL, així com també l’aportació d’un 
recull fotogràfic de les diferents activitats realitzades, un exemplar de la 
documentació gràfica generada per dites activitats, i una memòria justificativa de 
les actuacions realitzades i el resultat obtingut. 
 
L’abast del nostre treball consisteix en les següents comprovacions: 
 

 Verificar l’existència d’aquest Informe d’auditoria dels comptes anuals de 
l’exercici 2018. 
 

  Comprovar que en l’informe es conclogui 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 societat Circuits de 
Catalunya, SL. 

 
 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: 

 
 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. 
 

 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. 

 
 Aportació de la següent documentació, abans del dia 2 de 

juliol de 2019: 
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o Auditoria dels comptes anuals de la societat Circuits 
de Catalunya, SL 

o Recull fotogràfic de les diferents activitat realitzades 
o Exemplar de la documentació gràfica generada per 

dites activitats, on haurà de constar el logotip de la 
Diputació. 

o Memòria justificativa de les actuacions realitzades i el 
resultat obtingut. 

 
 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. 
 
 
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 
 Reial  Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

Pàgina 6
Codi Segur de Verificació (CSV): 758708f54dd60ff27dc8   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Servei de Control Financer  
Intervenció General 
 

Informe de control financer de subvencions 
Societat Circuits de Catalunya, SL 5

 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, modificada per 
l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març. 

 
 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 (Publicat en el 
BOPB de 9 de maig de 2017). 

 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 societat Circuits de Catalunya, SL (en endavant la Societat) es va constituir 
per temps indefinit el dia 1 d’abril de 1971 amb el nom d’URSELCA, S.A., i va 
modificar la seva denominació per la de CIRCUITS DE CATALUNYA, S.A., en la 
Junta General Universal del dia 20 de maig de 1985. Amb data 13 de desembre 
de 2001 es va adoptar l’acord de transformar-la en Societat de Responsabilitat 
Limitada, mantenint, no obstant, la mateixa personalitat jurídica i denominació.  
 
Els acords del Govern d’1 i 29 de juny de 2010 i de 2 d’agost de 2011 varen 
disposar, respectivament, la dissolució i liquidació del Consorci del Circuit de 
Catalunya i que continués  amb la gestió i l’explotació de l’esmentat circuit la 
societat mercantil Circuits de Catalunya, SL, que havia estat creada pel mateix 
Consorci com a eina instrumental. 
 
Des de desembre de 2013 està configurada com a societat mercantil “Circuits 
de Catalunya, SL” entitat del sector públic de la Generalitat de Catalunya 
adscrita al Departament d’Empresa i Coneixement, amb una participació 
majoritària i directa.  
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El domicili està establert a Montmeló (Barcelona), edifici Mas “La Moreneta”, 
ubicat dins el Circuit de Catalunya. 
 
La Societat té per objecte social l’administració i explotació de circuits, àrees de 
terrenys i edificis per a la realització d’actes esportius i lúdics. La seva activitat 
és l’explotació i funcionament del Circuit de Catalunya. 
 
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 societat, de data 4 d’octubre de 
2018, el detall de la subvenció és tal com segueix:  
 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Gerència de Serveis 
d’Esports 

Finançament general 
ordinari de l’any 2018 

Concessió 
directa 

nominativa, 
amb conveni 

2018/6598 1.035.000 

 
 
 
IV. COMPROVACIONS GENERALS DE CONTROL FINANCER  
 
La Societat 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 
Circuits de Catalunya, SL que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2018, 
el compte de pèrdues i guanys, 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. 
 
L’informe d’auditoria corresponent als esmentats comptes anuals, emès per 
Uniaudit Oliver Camps en data 23 de maig de 2019, expressa una opinió 
favorable sense excepcions, amb un paràgraf d’incertesa i un altre d’èmfasi: 
 

ꟷ En relació a la incertesa material relacionada amb el principi d’empresa 
en funcionament, es crida  l’atenció en relació a la situació econòmica i 
financera de la Societat, conseqüència d’una davallada dels ingressos 
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procedents de l’activitat en els últims exercicis que no ha estat 
acompanyada d’un ajustament a la baixa de les despeses. 
 
El resultat d’explotació de l’exercici 2018 ha estat negatiu per import de 
9,2 milions d’euros (8,3 milions l’exercici anterior), fet que es tradueix en 
una reducció continua del patrimoni Net i un empitjorament constant de la 
situació financera de la Societat. A 31 de desembre de 2018 el fons de 
maniobra és negatiu per import de 17,9 milions d’euros (10,9 milions 
d’euros l’exercici anterior). Indicar que el passiu corrent a 31 de 
desembre de 2018 inclou el deute relatiu a la celebració del Gran Premi 
de Fórmula 1 de l’any 2018 per import de 13 milions d’euros, el qual ha 
estat liquidat durant el mes de maig de 2019. 
 
Els Administradors han preparat els comptes anuals de la Societat en 
base al principi d’empresa en funcionament, entenent que els actius es 
realitzaran i els passius es liquidaran en les condicions, pels imports i 
segons la classificació que figuren registrats en els comptes anuals 
adjunts. Atesa l’activitat realitzada per la Societat, la seva continuïtat en 
els propers exercicis dependrà, d’una banda, de l’èxit del complement del 
Pla estratègic pels propers anys 2020-2025, encarregat per la Direcció 
durant l’exercici 2018, i de l’altra, del recolzament financer del seus socis 
per ajustar els desequilibris que es puguin derivar de l’activitat de la 
societat, i/o complementàriament, de l’obtenció d’altres fonts de 
finançament addicionals per part de tercers. Cal assenyalar que els últims 
tres exercicis (2018,2017 i 2016), aquest recolzament financer per part 
dels socis ha suposat l’aportació de fons per un import total de 15 milions 
d’euros, ja sigui mitjançant ampliacions de capital o formalització de 
préstecs participatius. 
 
Tanmateix, a la data de l’Informe, la Societat es troba en procés de 
negociació amb la Formula One World Championship Limited (FOWC, 
endavant) per la formalització del nou contracte que asseguri la 
celebració del Gran Premi els propers exercicis, atès que l’actual 
contracte finalitzat l’any 2019. 

 
ꟷ També es crida l’atenció en relació als fets posteriors ocorreguts amb 

posterioritat al 31 de desembre de 2018. El 28 de març de 2019, l’Institut 
Català de Finances (ICA endavant) ha constituït un aval per tal de 
garantir davant la FOWC les obligacions econòmiques assumides per la 
Societat relatives a la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 de 
l’exercici 2018, per la quantitat màxima de 8 milions d’euros. En la 
mateixa data s’ha lliurat l’aval a la FOWC.  
 
El 2 de maig de 2019, l’ICA ha rebut la petició de la FOWC per atendre el 
pagament dels drets contractuals del Gran Premi de Fórmula 1 de 
l’exercici 2018, fent-se efectiu el 10 de maig de 2019. 
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Cal indicar que el 13 de maig de 2019, el Departament d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya ha emès una resolució on 
s’insta a l’ICA a no realitzar cap gestió ni acció per a la recuperació de 
l’import executat atesa la situació de desequilibri patrimonial derivada de 
l’acumulació de pèrdues que presenta la Societat. 
 

Finalment, en l’apartat d’Altres qüestions, s’ha fet esment que durant el mes de 
març de 2019 la Societat ha rebut “Informe provisional de Direcció i Supervisió 
de Control Financer de Circuits de Catalunya, SL, per l’exercici 2017” emès per 
la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, i signat amb data 22 de 
març de 2019. El 26 d’abril de 2019 la Societat ha presentat al·legacions a 
l’esmentat informe, restant pendent de rebre a data d’avui l’informe definitiu per 
part de la Intervenció General. 
 
4.1. Balanç de situació i compte de pèrdues i guanys 
 
Els estats adjunts en els comptes anuals de l’exercici 2018 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 
 
Per l’exercici 2018 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 Societat (en euros): 
 
 

 2018 
 Actiu Passiu 
Actiu no corrent 54.078.835,19  
Actiu corrent 4.777.222,14  
Patrimoni Net  29.059.299,57 
Passiu no corrent  7.074.022,95 
Passiu corrent  22.722.734,81 
TOTAL 58.856.057,33 58.856.057,33 

 
 
 
 
 Compte de pèrdues i guanys 
 
Les principals magnituds del compte de resultats de la Societat per a l’exercici 
2018 són les següents (en euros): 
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 2018 
1. Import net de la xifra de negocis 24.445.484,78 
4. Aprovisionaments -561.435,60 
5. Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 9.535.760,00 
6. Despeses de personal -2.322.897,06 
7. Altres despeses d’explotació -37.998.756,88 
8. Amortització de l’immobilitzat -2.261.391,12 
9. Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer 5.433,28 
11. Deteriorament i resultats per venda d’immobilitzat -82.466,97 
12. Altres resultats 6.482,43 
Resultat d’explotació C=A+B -9.233.787,14 
12. Ingressos financers - 
13. Despeses financeres -156.450,96 
15. Diferències de canvi -825.366,08 
Resultat financer D -981.817,04 
Resultat abans d’impostos C+ D -10.215.604,18 
Resultat de l’exercici -10.215.604,18 

 
El resultat de l’exercici 2018 ascendeix a -10.215.604,18€ negatius, essent els 
de l’exercici 2017 de -7.573.292,20 €, també negatius.  
 
 
4.2. Conciliació de les transferències  
 
La Societat, segons la nota 16 de la memòria dels comptes anuals de l’exercici 
2018, ha ingressat per subvencions un total de 9.535.760,00 segons el detall 
següent: 
 

Transferències i/o subvencions d’explotació 2018 % 
Generalitat de Catalunya (foment del Turisme) 6.000.000,00 62,9% 
Ajuntament de Barcelona (Promoció Barcelona capital de l’esport) 2.500.000,00 26,2% 
Diputació de Barcelona (Finançament ordinari) 1.035.000,00 10,8% 
Federació Catalana Motociclisme 760,00 0,01% 

   

Total subvencions incorporades al resultat 9.535.760,00 100% 
   
Els ingressos per transferències corrents procedents de la Diputació, per import 
d’1.035.000 € són coincidents amb les obligacions reconegudes que consten en 
la comptabilitat de la mateixa en l’exercici 2018 (835.000,00 pagament avançat) 
i en l’exercici 2019 (200.000,00 €). El pagament avançat ha estat liquidat per 
part de la Diputació en data 11 d’octubre de 2018. La resta, ha data d’aquest 
informe de control financer, resta pendent de ser pagat. 
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V.  COMPROVACIONS ESPECÍFIQUES DE CONTROL FINANCER 
 
 
Expedient  2018/0006598  
 
 
Objecte Finançament general ordinari del Circuit de Barcelona-

Catalunya de l’any 2018 
Import subvenció 1.035.000,00 € 
Tipus d’expedient Subvenció  
Procediment Concessió nominativa directa amb conveni 
Centre gestor Gerència de Serveis d’Esports 

Aplicació pressupostària G/40400/34100/45390 
 
Per decret (núm. 9616) de la presidència de la Diputació, en data 26 de 
setembre de 2018, es va aprovar l’atorgament de la subvenció per concessió 
nominativa directa a Circuits de Catalunya, SL, per un import d’1.035.000 €, 
destinada al finançament general ordinari del circuit l’any 2018, d’acord amb 
l’apartat a) de l’article 16.3 de l’OGS. També s’aprovà la minuta de conveni 
regulador de la subvenció entre la Societat i la Diputació. La despesa 
autoritzada i disposada a favor de l’ens per al finançament general ordinari del 
Circuit l’any 2018 ascendeix a 1.035.000 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/40400/34100/45390 el pressupost de l’exercici 2018. 
 
La notificació d’aquest decret presenta data de registre de sortida el 2 d’octubre 
de 2018 i, per tant, dintre dels 10 dies hàbils estipulats en l’article 40 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions locals. 
 
Prèviament a l’aprovació de l’esmentat decret, la Gerència de Serveis d’Esports 
elabora un Informe justificatiu de la concessió directa, així com també una 
memòria justificativa del conveni entre Circuits de Catalunya SL i la Diputació, 
de data 30 de juliol de 2018, ambdós informes, d’acord amb les Instruccions 
sobre procediment de gestió i justificació de subvencions. 
 
En data 4 d’octubre de 2018 es formalitza el conveni entre Circuits de 
Catalunya, SL i la Diputació per al finançament general ordinari del circuit de 
Barcelona-Catalunya a l’any 2018. La subvenció es destinarà a finançar les 
despeses de caràcter general que es produeixin des de l’1 de gener al 31 de 
desembre de 2018. La vigència del mateix abastarà des de la seva signatura i 
fins el 2 de juliol de 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
   

 
 
 
 
 
 
 
 
a) Anàlisi de la sol·licitud de subvenció 
 
Consta a l’expedient la Sol·licitud de subvenció per part de la Societat, 
presentada en data 30 de juliol de 2018. Es constata que s’ha utilitzat el model 
normalitzat i que, a tenor del disposat en l’article 21 OGS, consten totes les 
dades que exigeix l’esmentat article. 
 
S’ha verificat que la sol·licitud de subvenció consta signada pel Sr. Joan 
Fontserè Pujol i que, d’acord amb la documentació que consta a l’expedient, té 
poders suficients per a representar a la Societat en qualitat de Director General 
(d’acord amb l’Escriptura d’apoderament de dia 23 de juny de 2015). 
 
D’altra banda, s’ha comprovat que consta a l’expedient: còpia del DNI de la 
persona que subscriu la sol·licitud de subvenció; l’Escriptura de Constitució 
d’URSELCA, S.A. (1 de abril de 1971), l’Escriptura de canvi de denominació 
social i modificació parcial d’Estatuts (d’URSELCA, S.A. a Circuits de Catalunya, 
S.A., en data 30 de maig de 1985); Escriptura de canvi d’objecte, modificació i 
adaptació d’Estatuts (25 de juny de 1998); canvi de societat anònima a societat 

Subvenció 2018 TOTAL (€) 
Import pressupostat 41.805.069 
Import sol·licitat 1.035.000 
Import concedit 1.035.000 
Import concedit/pressupost 2,5% 

Estructura del cost de l’activitat 2018 TOTAL (€) 
Import pressupostat 41.805.069,00 
Cost final de l’activitat 43.226.947,63 
Import Auditat 43.226.947,63 
Import pagat (pagament avançat) 835.000,00 
Import pagat/cost activitat 2,0% 
  
Desviació cost final activitat/pressupost  

Estructura de finançament  de l’activitat 2018 
Pressupost 

Diputació 1.035.000 
Generalitat 6.000.000 
Ajuntament Bcna   2.500.000 
Aportacions pendents 7.560.568 
Recursos propis 24.709.501 

  

Total 41.805.069 

Pàgina 13
Codi Segur de Verificació (CSV): 758708f54dd60ff27dc8   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Servei de Control Financer  
Intervenció General 
 

Informe de control financer de subvencions 
Societat Circuits de Catalunya, SL 12

limitada el 28 de desembre de 2001 (d’acord amb l’Escriptura notarial); i la còpia 
de la targeta d’identificació fiscal. 
 
En la memòria annexada a la Sol·licitud de subvenció, la Societat exposa que 
les activitats ordinàries que es desenvolupen en el Circuit es concreten en la 
realització d’esdeveniments de motor, que destaquen pel seu interès esportiu i 
també per un fort impacte econòmic i de promoció del territori gràcies al Gran 
Premi de Fórmula 1, al Gran Premi Motociclisme, els Formula One Test Days i o 
el FIA World Rallycross. Addicionalment, també es pretén facilitar l’ús del circuit 
per a esdeveniments singulars de gran impacte social, educatiu i esportiu, que 
no són de motor (ciclistes, runners, projectes formatius d’FP i les visites 
educatives per a escolars). 
 
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’1.035.000 € sobre un pressupost total de 41.805.069 €.  
 
Les fonts d’ingressos i despeses previstes són les següents: 
 

Previsió d’ingressos Import (€) 
Recursos propis 24.709.501 
Subvencions d’altres Administracions Públiques 8.500.000 
Aportacions pendents 7.560.568 
Diputació de Barcelona 1.035.000 
  

Total ingressos previstos 41.805.069 
 

Previsió de despeses Import (€) 
Contractació externa 38.938.988 
Personal estructural 2.426.121 
Altres despeses financeres 439.960 
  

Total despeses previstes  41.805.069 
 
La subvenció de la Diputació finança el 2,5% del total del cost previst de 
l’activitat. 
 
b) Concessió de la subvenció 
 
En base a aquesta sol·licitud, juntament amb l’Informe justificatiu de 
l’excepcionalitat de la concessió directa i de la Memòria justificativa del conveni, 
per instància de la Presidència de data 26 de setembre de 2018 s’aprova 
l’atorgament de la subvenció per concessió directa nominativa a la Societat per 
un import d’1.035.000 € destinada a finançar les despeses generals ordinàries 
del Circuit l’any 2018. 
 
S’entén acceptada la subvenció des del moment en què es va signar el conveni 
per la part beneficiària el 4 d’octubre de 2018. 
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c) Justificació tècnica, econòmica i difusió de l’activitat 
 
Com ja s’ha esmentat anteriorment, en el punt sisè del Conveni s’explicita que la 
Societat haurà de justificar la realització de les actuacions subvencionades, 
mitjançant la presentació de l’auditoria dels comptes anuals de l’exercici 2018 
de la Societat. 
 
Com ja s’ha comentat anteriorment, la Societat presenta un informe d’auditoria 
dels comptes anuals de l’exercici 2018, en el qual UniauditOliverCamps, 
auditoria-consultoria presenta una opinió favorable, amb un paràgraf d’incertesa, 
un altre d’èmfasi, i un darrer d’altres qüestions, en data 23 de maig de 2019. 
D’aquest informe d’auditoria es desprèn que els comptes anuals expressen, en 
tots els aspectes significatius, la imatge fidel patrimoni i de la situació financera 
de la Societat a 31 de desembre de 2018. 
 
Addicionalment l’informe d’auditoria dels comptes anuals en l’exercici 2018, 
l’Entitat haurà d’aportar la següent documentació, d’acord amb l’esmentat pnt 
sisè del Conveni: 
 

 Recull fotogràfic de les diferents activitats realitzades. 
 Un exemplar de la documentació gràfica generada per dites activitats, on 

haurà de constar el logotip facilitat. 
 Memòria justificativa de les actuacions realitzades i el resultat obtingut 

 
En aquest sentit, en l’expedient consta una “Memòria conveni Diputació de 
Barcelona amb Circuit de Barcelona-Catalunya-Part I” en la qual es descriuen 
les activitats realitzades en el marc del Circuit de Catalunya 2018. En aquest 
memòria es detallen les activitats solidàries (marató TV3, cars for smile, Gran 
Premi Fundació Isidre Esteve, etc.); els esdeveniments singulars com la volta al 
Circuit en moto GP; la polivalència de la instal·lació (Bicicircuit Festival, Diada 
de la Bicicleta, Prova de Duatló, entre d’altres); resum de visites a les 
instal·lacions, el calendari de les curses 2018, i Jornada Ecofleet Meeting Point, 
entre d’altres. 
 
Per altra banda, en l’expedient també consta un “Recull de feines Circuit de 
Barcelona-Catalunya 2018”, en el qual s’inclouen diverses imatges de 
desplegables (entregats durant el Gran Premi als assistents), díptics(de tarifes 
de MotoGP i F1), invitacions (presentació Gran Premi F1), emailings Agències i 
Empreses, Lona stand fira Amberes. Catàleg Incentius (motor d’activitats), 
newsletter Incentius, i fulletons informatius de les diferents activitats realitzades 
en el 2018. 
 
Finalment, en l’expedient consta la imatge corporativa de la Diputació instal·lada 
en diversos punts del Circuit: Pit Lane, Pàdoc o bé a la passarel.la pont 
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Per tant, considerem que, d’acord amb la informació inclosa en els comptes 
anuals de l’exercici 2018, i per tota la resta de documentació aportada per 
l’entitat, la subvenció destinada a finançar les despeses generals i ordinàries del 
Circuit durant l’exercici 2018, ha estat justificada correctament. 
 
 
 
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 societat Circuits de Catalunya, S.L. 
 
El resultat de l’anàlisi efectuada en base a les proves realitzades ha estat 
satisfactori i no se’n desprenen incidències. 
 
No obstant això, cal fer esment de la següent observació: 
 

ꟷ L’informe d’auditoria corresponent als esmentats comptes anuals, emès 
per Uniaudit Oliver Camps en data 23 de maig de 2019, expressa una 
opinió favorable sense excepcions, amb un paràgraf d’incertesa i un altre 
d’èmfasi, en el següent sentit: 

 
 En relació a la incertesa material relacionada amb el principi 

d’empresa en funcionament, es crida  l’atenció en relació a la 
situació econòmica i financera de la Societat, conseqüència d’una 
davallada dels ingressos procedents de l’activitat en els últims 
exercicis que no ha estat acompanyada d’un ajustament a la baixa 
de les despeses. 

 
El resultat d’explotació de l’exercici 2018 ha estat negatiu per 
import de 9,2 milions d’euros (8,3 milions l’exercici anterior), fet 
que es tradueix en una reducció continua del patrimoni Net i un 
empitjorament constant de la situació financera de la Societat. A 31 
de desembre de 2018 el fons de maniobra és negatiu per import de 
17,9 milions d’euros (10,9 milions d’euros l’exercici anterior). 
Indicar que el passiu corrent a 31 de desembre de 2018 inclou el 
deute relatiu a la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 de l’any 
2018 per import de 13 milions d’euros, el qual ha estat liquidat 
durant el mes de maig de 2019. 

 
Els Administradors han preparat els comptes anuals de la Societat 
en base al principi d’empresa en funcionament, entenent que els 
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actius es realitzaran i els passius es liquidaran en les condicions, 
pels imports i segons la classificació que figuren registrats en els 
comptes anuals adjunts. Atesa l’activitat realitzada per la Societat, 
la seva continuïtat en els propers exercicis dependrà, d’una banda, 
de l’èxit del complement del Pla estratègic pels propers anys 2020-
2025, encarregat per la Direcció durant l’exercici 2018, i de l’altra, 
del recolzament financer del seus socis per ajustar els desequilibris 
que es puguin derivar de l’activitat de la societat, i/o 
complementàriament, de l’obtenció d’altres fonts de finançament 
addicionals per part de tercers. Cal assenyalar que els últims tres 
exercicis (2018,2017 i 20160), aquest recolzament financer per 
part dels socis ha suposat l’aportació de fons per un import total de 
15 milions d’euros, ja sigui mitjançant ampliacions de capital o 
formalització de préstecs participatius. 

   
Tanmateix, a la data de l’informe, la Societat es troba en procés de 
negociació amb la Formula One World Championship Limited 
(FOWC, endavant)) per la formalització del nou contracte que 
asseguri la celebració del Gran Premi els propers exercicis, atès 
que l’actual contracte finalitzat l’any 2019. 

 
 També es crida l’atenció en relació als fets posteriors ocorreguts 

amb posterioritat al 31 de desembre de 2018. El 28 de març de 
2019, l’Institut Català de Finances (ICA endavant) ha constituït un 
aval per tal de garantir davant la FOWC les obligacions 
econòmiques assumides per la Societat relatives a la celebració 
del Gran Premi de Fórmula 1 de l’exercici 2018, per la quantitat 
màxima de 8 milions d’euros. En la mateixa data s’ha lliurat l’aval a 
la FOWC.  

 
El 2 de maig de 2019, l’ICA ha rebut la petició de la FOWC pr 
atendre el pagament dels drets contractuals del Gran Premi de 
Fórmula 1 de l’exercici 2018, fent-se efectiu el 10 de maig de 2019. 

 
Cal indicar que el 13 de maig de 2019, el Departament d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya ha emès una 
resolució on s’insta a l’ICA a no realitzar cap gestió ni acció per a 
la recuperació e l’import executat atesa la situació de desequilibri 
patrimonial derivada de l’acumulació de pèrdues que presenta la 
Societat. 

 
 En l’apartat d’Altres qüestions, s’ha fet esment que durant el mes 

de març de 2019 la Societat ha rebut “Informe provisional de 
Direcció i Supervisió de Control Financer de Circuits de Catalunya, 
SL, per l’exercici 2017” emès per la Intervenció General de la 
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Generalitat de Catalunya, i signat amb data 22 de març de 2019. 
El 26 d’abril de 2019 la Societat ha presentat al·legacions a 
l’esmentat informe, restant pendent de rebre a data d’avui l’informe 
definitiu per part de la Intervenció General.  

 
Finalment, en general, cal assenyalar que la concessió directa hauria de ser una 
forma excepcional d’atorgament de subvencions ja que la voluntat del legislador 
és que el sistema de concurrència competitiva sigui el règim general. 
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INFORME DE CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 
D’ENTITATS PÚBLIQUES 

 
Gerència de Serveis de Turisme 
 

 
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, el Pla Anual de Control Financer 2019 (en 

endavant PACF 2019), determina l’abast del control financer que s’exercirà 

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. 

 

S’estableix que el control d’ajuts econòmics a ens públics s’exercirà amb l’abast 

que es determini en el PACF 2019. 

 

Les bases d’execució del pressupost 2018 desenvolupades pel PACF 2019, 

estableixen 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 del TRLRHL. 

 Una verificació dels extrems previstos a l’article 44 de la LGS. 

 En el cas concret de Pla de Xarxa de Governs Locals 2012-2015 

(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.  
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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 

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, verificar 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 2019, 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 2018, 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.D.1.3 del PACF 2019. Seguint aquests paràmetres, en primer lloc, s’ha 

procedit a llistar totes les entitats públiques que han percebut subvencions l’any 

2018 i s’ha ordenat forma decreixent per l’import acumulat.  
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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 5 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: 

 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Gerència de Serveis  
de Turisme 

Aprovació de l’actuació 
Sender de la Via Augusta 

al seu pas per l’Alt 
Penedès 

Meses de 
concertació 2013/0009270 200.000 € 

 
 
 
III. OBJECTIUS I ABAST DEL CONTROL  
 

3.1. Objectius del control  
 

El Pla XGL, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió de 31 de maig de 2012, 

és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i 

cooperació local de la Diputació. Aquest Pla recull la tradició de la Diputació de 

Barcelona d’articular la seva cooperació amb els ens locals mitjançant plans i 

programes propis, de forma que novament posa el centre de la seva activitat en 

el suport als municipis, sens perjudici d’establir mecanismes de cooperació 

amb la resta de governs locals igualment en benefici dels municipis. 
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Els objectius del Pla XGL es desenvoluparan mitjançant el sistema de 

concertació, entès com a modalitat específica de relació entre governs locals 

de diversa naturalesa, concurrents en un mateix àmbit territorial, que s’orienta a 

l’execució conjunta de polítiques públiques, d’acord amb els principis 

d’eficiència i economia de l’acció pública. Cal compartir el màxim rendiment en 

l’aplicació de recursos públics per tal de donar resposta a les necessitats dels 

municipis de les comarques de Barcelona, fent-ho de manera concertada i 

incorporant 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 locals. 

- Manteniment d’equipaments i d’infraestructures. 

- Reforçament de la solvència de les finances locals. 

- Creació d’equipaments i infraestructures. 

 

El Pla XGL 2012-2015, amplia així els àmbits de concertació i els adapta al 

cicle de gestió de la despesa pública per tal de donar resposta a la complexitat 

de demandes dels governs locals i donar compliment als objectius 

d’incrementar la solvència local obrir les línies d’assistència i posar l’èmfasi en 

les actuacions de reposició, manteniment, millora i rehabilitació del capital 

públic existent, tant d’equipaments com d’infraestructures i serveis urbans, 

especialment aquells que comporten una major eficiència. En qualsevol cas, els 

diferents àmbits de concertació es defineixen com a àmbits de suport mixtes, 

que inclouen recursos de diversa naturalesa. Es guanya, per tant, més 

flexibilitat i capacitat d’adaptació a les necessitats, d’una banda, mitjançant la 

superació de la tradicional divisió entre programes de finançament d’inversions 

i de serveis i activitats i, de l’altra, mitjançant la possibilitat de transformar 

recursos per a polítiques de despesa de capital en recursos per a polítiques de 

despesa corrent. 
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Els instruments de cooperació previstos en el Pla XGL són: 

 -  Les Meses de Concertació. 

 -  Els Catàlegs de Serveis. 

 -  Els Programes Complementaris. 

-  Altres instruments anàlegs. 

 

El control que es durà a terme en aquest informe es farà, per una banda, des 

d’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 

econòmico-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 beneficiària. 

 

b) El compliment per part dels ajuntaments 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. 
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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 2019, 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 de la 

LGS.  

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

diferenciades: 
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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. 

 

2.-  Específica: Comprèn el recull de comprovacions relacionades amb la 

documentació presentada per les entitats públiques que integren la mostra. 

Amb 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 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 
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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. 
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- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 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 (parcialment). 

 

- 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 

(Publicat al BOPB de 9 de maig de 2017). 
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- 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 de Barcelona.  

 

- Pla XGL i el seu protocol així com la normativa de 
desplegament. 

 
 
IV. RESULTAT DE LA FISCALITZACIÓ DELS PROCEDIMENTS 
ADMINISTRATIUS DE CONCESSIÓ 
 
   Expedient  2013/0009270  Consell Comarcal de l’Alt Penedès    16/X/229300 

Objecte Sender de la Via Augusta al seu pas per l’Alt Penedès 
Import subvenció 200.000,00 € 
Tipus d’expedient Subvenció.  
Centre gestor Gerència de Serveis de Turisme. 

Aplicació pressupostària G/30201/43201/76540 

 

El Ple de la Diputació de Barcelona, celebrat el 31 de maig de 2012, va aprovar 

el Pla XGL 2012-2015, que és l’instrument preferent per a l’exercici de les 

funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com 

el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc general i la 

metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 
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L’esmentat Pla s’articula en àmbits de concertació, en funció de les polítiques 

promogudes i del destí dels recursos. En el marc de les Meses de concertació 

del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit desenvolupar conjuntament 

actuacions dins l’àmbit de la concertació: “Creació d’equipaments i 

d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de noves inversions 

associades al funcionament operatiu dels serveis. 

El Protocol general crea les Meses de concertació i les configura com un dels 

instruments que orienten el funcionament del sistema de concertació i l’accés 

als quatre àmbits d’actuació del Pla, definits en funció de les polítiques 

promogudes i del destí dels recursos. D’acord amb la seva clàusula novena, les 

Meses de concertació tenen la funció de contrastar les necessitats expressades 

pels ens locals amb els recursos i criteris de la Diputació, tot amb la finalitat 

d’assolir preacords que són el reconeixement de l’existència plena d’un 

compromís de suport a les actuacions que s’implementin dels del Pla.  

En data 15 d’octubre de 2013, per decret del Diputat delegat per a la 

Cooperació Local, s’han aprovat les Instruccions de gestió d’actuacions 

derivades de les meses de concertació del Pla, que tenen per objecte la 

determinació del procediment d’acreditació de les condicions administratives 

dels preacords assolits en les meses de concertació, així com la definició dels 

tràmits necessaris per vehicular la transferència dels recursos tècnics, 

econòmics o materials que la Diputació de Barcelona hagi preacordat. 

Amb posterioritat, el 19 de desembre de 2013, per acord de la Junta de 

Govern, es va aprovar un conveni específic en el marc de les Meses de 

concertació del Pla XGL 2012-2015, per l’actuació “Ampliació de les rutes 

verdes de l’Alt Penedès i el camí”, codi XGL 13/X/100387 per un import de 

200.000 euros. L’esmentat conveni va ser signat en data 23 de gener de 2014. 
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En el marc de les Meses de concertació, l’ens destinatari van preacordar el 

desenvolupament conjunt d’unes actuacions, amb la corresponent 

periodificació de l’aportació de la Diputació. 

Posteriorment, en data 6 de novembre de 2015, el Consell Comarcal de l’Alt 

Penedès va presentar, per registre d’entrada, el formulari de Modificació de 

preacords, sol·licitant un canvi de destinació per l’actuació “Sender de la Via 

Augusta al seu pas per l’Alt Penedès” amb un import de 200.000 euros que 

serà gestionada per l’Oficina Tècnica de Turisme. El canvi es va motivar per la 

concurrència de noves prioritats que no es van poder preveure abans de la 

realització de la Mesa de concertació i que necessiten mobilitzar recursos ja 

preacordats per altres finalitats. 

D’acord amb l’establert a les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de 

les Meses de concertació del Pla, concorren les circumstàncies que justifiquen 

la modificació. 

Per decret de presidència de data 22 de desembre de 2015, la Diputació de 

Barcelona va aprovar la modificació del preacord, d’acord amb l’informe emès 

pel cap de l’Oficina Tècnica de Turisme, en data 18 de novembre de 2015. 

En data 15 de setembre de 2016, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès va 

presentar pel registre d’entrada el document de Formalització de preacord. 

La Junta de Govern de la Diputació, en sessió ordinària de data 24 de 

novembre de 2016, va aprovar el dictamen pel qual es proposa deixar sense 

efecte el conveni específic formalitzat en data 23 de gener de 2014 amb el 

Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a l’actuació 13/X/100387 “Ampliació de 

rutes verdes de l’Alt Penedès i el camí” i l’aprovació d’un nou conveni amb el 

Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a l’actuació 16/X/229300 “Sender de la 

Via Augusta al seu pas per l’Alt Penedès”, en el marc de les Instruccions de 

gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla XGL 2012-

2015.  
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En el punt tercer de la part resolutiva del dictamen, es formalitza l’ajut 

mitjançant conveni específic i s’aprova el text del mateix. L’esmentat conveni va 

ser signat per les dues parts en data 30 d’octubre de 2017. 

Posteriorment, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès va presentar el 21 d’abril 

de 2017 una sol·licitud d’ampliació del termini d’execució per tal de poder fer 

front a eventuals complicacions que endarrereixin el desenvolupament de les 

obres. 

En data 20 de juliol de 2017, el Consell Comarcal va presentar un document 

d’informació sobre l’estat d’execució de les actuacions aprovades en el marc 

del Pla XGL 2012-2015 sobre l’actuació 16/X/229300 i en el que hi ha 

contractes en execució i la part de senyalització i obra està en fase de licitació. 

Tot i que l’execució estava prevista dins del termini establert, per principi de 

prudència i per tal de garantir la seva execució i justificació, sol·liciten una 

pròrroga. 

En data 12 de setembre de 2017, el cap de l’Oficina Tècnica de Turisme emet 

informe on considera convenient tramitar l’ampliació de terminis d’execució i 

justificació fins els 31 d’octubre de 2018 a fi d’assegurar la seva execució i 

justificació. 

D’acord amb l’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 

Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 

que s’aplica d’acord amb la disposició transitòria tercera a) de la Llei 39/2015, 

d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques, que estableix que no serà aplicable aquesta última Llei als 

procediments que s’hagin iniciat abans de la seva entrada en vigor, i permet a 

les Administracions concedir una ampliació dels terminis establerts, que no 

excedeixi de la meitat dels terminis inicials, si les circumstàncies ho aconsellen 
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i amb això no es perjudiquen drets de tercers, sempre que tant la petició dels 

interessats com la decisió sobre l’ampliació, es produeixin abans del venciment 

del termini de què es tracti. 

En aquest sentit, es considera que una ampliació del termini d’aquestes 

actuacions en cap cas perjudica drets de tercers, sinó que permet que es pugui 

completar amb normalitat l’execució d’actuacions endarrerides per les 

circumstàncies exposades, garantint així l’efectivitat dels compromisos 

assumits per la Diputació i la satisfacció de l’interès públic a assolir amb el 

desenvolupament d’aquestes actuacions, i, per tot això, cal admetre i procedir 

sense més demora a la tramitació de les ampliacions dels terminis sol·licitades. 

D’acord amb els convenis que regeixen les actuacions, les modificacions 

requeriran la prèvia aprovació dels òrgans competents de les parts i, un cop 

aprovades, formaran part integrant del mateix.  

La Junta de Govern de la Diputació, en sessió ordinària de data 26 d’octubre de 

2017, va aprovar el dictamen pel qual es proposa aprovar l’ampliació dels 

terminis d’execució i justificació de diverses actuacions aprovades en el marc 

de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de 

concertació del Pla XGL 2012-2015. 

 1.Competència de l’òrgan d’aprovació 

En data 19 de desembre de 2013, mitjançant dictamen de Junta de Govern es 

va aprovar l’actuació 13/X/100387 “d’Ampliació de les rutes verdes de l’Alt 

Penedès i el camí”, en el marc de les instruccions de gestió d’actuacions 

derivades de les Meses de concertació del Pla XGL 2012-2015, que  ha estat 

aprovat per l’òrgan competent corresponent. 
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Posteriorment, en data 6 de novembre de 2015, el Consell Comarcal de l’Alt 

Penedès va demanar un canvi de destinació per l’actuació “Sender de la Via 

Augusta al seu pas per l’Alt Penedès”. 

La Junta de Govern de la Diputació, en sessió ordinària de data 24 de 

novembre de 2016, va aprovar el dictamen pel qual es proposa deixar sense 

efecte el conveni específic formalitzat en data 23 de gener de 2014 amb el 

Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a l’actuació 13/X/100387 “Ampliació de 

rutes verdes de l’Alt Penedès i el camí” i l’aprovació d’un nou conveni amb el 

Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a l’actuació 16/X/229300 “Sender de la 

Via Augusta al seu pas per l’Alt Penedès”, en el marc de les Instruccions de 

gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla XGL 2012-

2015.  

Així mateix, aquest dictamen ha estat 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 

12.3.a. “Concessió de recursos” del Protocol General del Pla, en el que 

s’especifica la tipologia de concessió directa per a tots els recursos que es 

concertin mitjançant Meses de concertació. 

D’acord amb la clàusula 9 “Meses de concertació” del Protocol General del Pla, 

les Meses de concertació es formen per representants dels ens que s’hi 

adhereixen al Protocol general i de la Diputació de Barcelona, en el marc de la 

tramitació de les peticions del respectiu ens adherit, amb la funció de contrastar 

les necessitats expressades i prioritzades amb els recursos i criteris de la 

Diputació de Barcelona, tot això amb la finalitat d’assolir els preacords, que són 
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el reconeixement de l’existència plena d’un compromís de suport a les 

actuacions que s’implementin dins del Pla XGL 2012-2015.  

La base de l’objecte de debat de les Meses són les necessitats prèviament 

identificades pels respectius destinataris. A aquest respecte, la Diputació de 

Barcelona aprova unes Instruccions mitjançant decret de data 12 de juny de 

2012 que determina el sistema d’inscripció de necessitats per al període 2012-

2015 i els destinataris que poden participar en les Meses i les condicions en 

què ho poden fer; els recursos concertables; els requisits i la informació bàsica 

per a cada necessitat; i el sistema de valoració tècnica. 

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 

D’acord amb l’establert a la clàusula 14 “Criteris generals de distribució” del 

Protocol General del Pla, en el marc de les Meses, la concertació final ha de 

garantir una distribució equitativa dels recursos. Aquesta distribució es farà 

mitjançant l’aplicació d’una base objectiva determinada pels següents criteris: 

a. Població, atenent particularment les necessitats dels municipis petits 

i mitjans, sens perjudici de considerar també el volum de població 

estacional del municipi respectiu. 

b. Capitalitat, en funció dels textos legals vigents. 

c. Territori, de forma que es considerarà l’extensió, disposició i 

estructura del terme municipal respectiu. 

d. Eficàcia, en raó de la previsió d’assoliment dels objectius marcats i 

de satisfacció de necessitats i aspiracions. 

e. Eficiència, per fomentar la realització dels projectes que satisfacin 

les necessitats locals amb els menors costos possibles, en funció de 
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l’eficiència energètica, el valor afegit o altres elements amb priorització de 

les inversions destinades a rehabilitació sostenible i eficiència dels edificis 

públics. 

f. Cooperació, per estimular la realització de projectes mancomunats o 

que es tradueixin en acords interadministratius entre destinataris. 

La Junta de Govern de la Diputació, en sessió ordinària de data 24 de 

novembre de 2016, va aprovar el dictamen pel qual es proposa deixar sense 

efecte el conveni específic formalitzat en data 23 de gener de 2014 amb el 

Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a l’actuació 13/X/100387 “Ampliació de 

rutes verdes de l’Alt Penedès i el camí” i l’aprovació d’un nou conveni amb el 

Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a l’actuació 16/X/229300 “Sender de la 

Via Augusta al seu pas per l’Alt Penedès”, en el marc de les Instruccions de 

gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla XGL 2012-

2015, per un import de 200.000 euros. 

Es formalitza l’ajut mitjançant conveni específic signat per les dues parts en 

data 30 d’octubre de 2017. 

4.Imputació pressupostària 

L’aplicació pressupostària on s’ha imputat la despesa ha estat 

G/30201/43201/76540 i que correspon a Transferències a comarques. XGL. 

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 

D’acord amb l’establert al punt 3 “Decret d’adopció de preacords” de les 

instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del 

Pla XGL 2012-2015 del 15 d’octubre de 2013, i en concret a l’apartat 3.3, 
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s’estableix que transcorregut el termini de 20 dies naturals, comptats a partir de 

la recepció de la notificació, sense que l’ens destinatari hagi manifestat 

expressament la seva renúncia, la resolució s’entendrà acceptada tàcitament. 

No obstant això, durant aquest termini, l’ens destinatari podrà emetre resolució 

expressa sobre l’acceptació del preacord, per tal d’agilitzar l’execució de les 

actuacions corresponents. 

Consta a l’expedient el document acreditatiu de la formalització de preacord 

d’Ampliació de les rutes verdes de l’Alt Penedès, amb data de registre 

d’entrada del 19 de novembre de 2013. 

Posteriorment, en data 6 de novembre de 2015, el Consell Comarcal de l’Alt 

Penedès va presentar, per registre d’entrada, el formulari de Modificació de 

preacords, sol·licitant un canvi de destinació per l’actuació “Sender de la Via 

Augusta al seu pas per l’Alt Penedès” amb un import de 200.000 euros que 

serà gestionada per l’Oficina Tècnica de Turisme.  

Per decret de presidència de data 22 de desembre de 2015, la Diputació de 

Barcelona va aprovar la modificació del preacord, d’acord amb l’informe emès 

pel cap de l’Oficina Tècnica de Turisme, en data 18 de novembre de 2015. 

En data 15 de setembre de 2016, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès va 

presentar pel registre d’entrada el document de Formalització de preacord. 

La Junta de Govern de la Diputació, en sessió ordinària de data 24 de 

novembre de 2016, va aprovar el dictamen pel qual es proposa deixar sense 

efecte el conveni específic formalitzat en data 23 de gener de 2014 amb el 

Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a l’actuació 13/X/100387 “Ampliació de 

rutes verdes de l’Alt Penedès i el camí” i l’aprovació d’un nou conveni amb el 

Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a l’actuació 16/X/229300 “Sender de la 

Via Augusta al seu pas per l’Alt Penedès”, en el marc de les Instruccions de 

gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla XGL 2012-
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2015. L’esmentat conveni va ser signat per les dues parts en data 30 d’octubre 

de 2017. 

Per tant, podem concloure, que es dona compliment aquest punt. 

 
6.Justificacions presentades 

D’acord amb l’establert als punts 9.1 i 10.8 de les instruccions de gestió 

d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla XGL 2012-2015 del 

15 d’octubre de 2013, els terminis màxims d’execució i de justificació de les 

actuacions aprovades a la seva empara en el 31 de desembre de 2017 i el 31 

de març de 2018, respectivament. 

Posteriorment, la Junta de Govern de la Diputació, en sessió ordinària de data 

26 d’octubre de 2017, va aprovar el dictamen pel qual es proposa aprovar 

l’ampliació dels terminis d’execució i justificació de diverses actuacions 

aprovades en el marc de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de 

les Meses de concertació del Pla XGL 2012-2015. 

D’acord amb l’acord primer, s’aprova l’ampliació dels terminis d’execució i de 

justificació fins al 31 d’octubre de 2018. En l’acord quart del mateix dictamen, 

es proposa aprovar la modificació del conveni entre la Diputació i el Consell 

Comarcal, modificant així els terminis d’execució i justificació de despeses tal i 

com s’indica a continuació: “es podran justificar despeses generades entre l’1 

de gener de 2012 i el 31 d’octubre de 2018, termini d’execució de l’acció”. 

Obra a l’expedient la justificació de despeses establerta, en data 17 d’octubre 

de 2017 per un import de 20.001 euros. La documentació aportada pel Consell 

Comarcal per justificar la subvenció van ser 9 factures de diferents proveïdors 
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Un cop revisat el contingut d’aquesta justificació, el centre gestor emet la 

comunicació de justificació verificada en data 12 d’abril de 2018, així com en 

data 17 d’abril de 2018, un informe favorable de justificació i pagament de l’ajut 

en el marc de les Meses de concertació del pla XGL 2012-2015, on es diu que 

atès que ha presentat la justificació econòmica parcial de l’ajut i vist que 

aquesta s’ajusta als termes establerts al decret de concessió de l’ajut, 

correspon fer efectiu el pagament de 20.001 euros. 

Posteriorment, el Consell Comarcal presenta una justificació de despeses, en 

data 31 d’octubre de 2018 per un import de 163.970,79 euros. Aquesta 

justificació es deixa sense efecte atès que en data 21 de novembre de 2018 es 

presenta una sol·licitud general que substitueix l’anterior i que ascendeix a un 

total de 171.982,65 euros. 

La documentació aportada pel Consell Comarcal per justificar la subvenció van 

ser 14 factures de diferents proveïdors. 

Aquesta justificació es va presentar fora de termini, el qual finalitzava el 31 

d’octubre de 2018. 

Un cop revisat el contingut d’aquesta justificació, el centre gestor emet la 

comunicació de justificació verificada en data 12 de desembre de 2018, així 

com en data 17 de desembre de 2018, un informe favorable de justificació i 

pagament de l’ajut en el marc de les Meses de concertació del pla XGL 2012-

2015, on es diu que atès que ha presentat la justificació econòmica total de 

l’ajut i vist que aquesta s’ajusta als termes establerts al decret de concessió de 

l’ajut, correspon fer efectiu el pagament de 171.982,65 euros.  

A més a més, aquest informe afegeix que cal tramitar una reducció de l’ajut per 

un import de 8.016,35 euros, atès que l’actuació ha finalitzat i que s’ha justificat 

per un import inferior a l’atorgat.  
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Posteriorment i fruit del control de legalitat de la seva adequada i correcta 

justificació, es va sol·licitar al Consell Comarcal tota la documentació referent al 

seu pagament, és a dir, els comprovants bancaris i les relacions de pagament 

per tal de validar tots els pagaments efectuats. D’aquesta revisió, s’ha detectat 

que es va pagar una factura al proveïdor Nou Verd SCCP per import de 

51.010,23 euros i a la justificació de despeses es va imputar 51.010,24 euros, 

generant-se una diferència de 0,01 euros.  

7.Pagaments realitzats 

S’ha comprovat que la Diputació ha abonat, en dos pagaments, el 8 de juny de 

2018 i el 28 de desembre de 2018, l’import total de 191.983,65 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 diferència de 8.016,35 euros 

respecte l’import atorgat a favor de la Diputació. 

 

V.  AL·LEGACIONS 

 

El resultat de la fiscalització va ser materialitzat en el corresponent informe 

provisional, el qual es va donar trasllat a la Gerència de Serveis de Turisme, en 

data 22 d’octubre de 2019, 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 s’han 

d’entendre definitives. 
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VI.  CONCLUSIONS 

 

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. 
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INFORME DE CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 

D’ENTITATS PÚBLIQUES 
 
Gerència de Serveis d’Educació 
 

 
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, el Pla Anual de Control Financer 2019 (en 

endavant PACF 2019), determina l’abast del control financer que s’exercirà 

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. 

 

S’estableix que el control d’ajuts econòmics a ens públics s’exercirà amb l’abast 

que es determini en el PACF 2019. 

 

Les bases d’execució del pressupost 2018 desenvolupades pel PACF 2019, 

estableixen 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 del 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.  
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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 

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, verificar 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 2019, 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 2018, 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.D.1.3 del PACF 2019. Seguint aquests paràmetres, en primer lloc, s’ha 

procedit a llistar totes les entitats públiques que han percebut subvencions l’any 

2018 i s’ha ordenat forma decreixent per l’import acumulat.  
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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 5 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: 

 
Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló. 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Gerència de Serveis 
d’Educació 

Fons de prestació 
“Desenvolupament de 

polítiques educatives en 
municipis de menys de 

5.000 habitants” 

Catàleg de 
Serveis 2018 2018/0001453 6.606,00 € 

 
 
 
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 
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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       

anteriors que de manera motivada es correspongui adoptar. 

 

El control que es durà a terme en aquest informe es farà, per una banda, des 

d’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 

econòmico-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: 
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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 beneficiària. 

b) El compliment per part dels ajuntaments 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 2019, 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 de la 

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 
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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 principals 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. 
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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.  

 

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 

Pàgina 11
Codi Segur de Verificació (CSV): c1312444c7b124112c9b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Servei de Control Financer 
Intervenció General 
 

Informe de Control Financer 
Subvencions a Entitats Públiques 
Gerència de Serveis d’Educació 

10 

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, pel qual s’aprova 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 (parcialment). 
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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 

(Publicat al BOPB de 9 de maig de 2017). 

 

- 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 
 
   Expedient  2018/0001453       Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló      18/Y/248734 

Objecte 
Fons de prestació “Desenvolupament de polítiques 
educatives en municipis de menys de 5.000 habitants.” 

Import subvenció 6.606,00 € 
Tipus d’expedient Subvenció  
Centre gestor Gerència de Serveis d’Educació 

Aplicació pressupostària G/40300/32000/46250 

 

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, per delegació de la 

Presidència, en sessió ordinària de data 18 de desembre de 2017,  va aprovar 

el dictamen que proposava l’aprovació del Catàleg de Serveis de l’any 2018 del 

Pla  XGL 2016-2019 i del seu règim regulador. 

D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg de serveis de l’any 2018, els 

recursos que la Diputació ofereix als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, 

econòmic o material. Els recursos econòmics poden ser, al seu torn, ajuts 

econòmics i fons de prestació, essent aquests últims transferències dineràries 

regulars per al finançament de serveis i estructures de gestió local. Aquestes 

transferències s’han de distribuir per criteris objectius i unívocs que estiguin 

relacionats amb l’objecte finançat, que s’han de justificar expressament, i poden 

ser de caràcter poblacional, socioeconòmic o de gestió. 

La Junta de Govern de la Diputació, en sessió ordinària de data 22 de febrer de 

2018, va aprovar la concessió del fons de prestació “Desenvolupament de 

polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 habitants”, en el marc 

del Catàleg de Serveis 2018 del Pla XGL 2016-2019. 

En el punt primer del dictamen de la Junta de Govern, es va disposar 

l’aprovació d’un fons a favor de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló per un 
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import de 6.606 euros. La finalitat d’aquest fons “Desenvolupament de 

polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 habitants”, consisteix en 

la participació en el finançament d’actuacions i programes educatius que 

fomentin l’educació a temps complet, la gestió d’equipaments i centres 

educatius, i les polítiques d’orientació en les transicions educatives.  

 

1.Competència de l’òrgan d’aprovació 

En data 22 de febrer de 2018, mitjançant dictamen de la Junta de Govern es va 

aprovar la concessió del fons de prestació “Desenvolupament de polítiques 

educatives en municipis de menys de 5.000 habitants”, en el marc del Catàleg 

de Serveis 2018 del Pla XGL, que ha estat aprovat per l’òrgan competent 

corresponent. 

 

2.Procediment de concessió 

D’acord amb el dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 

de data 22 de febrer de 2018, s’estableix al punt tercer de la part expositiva que 

el règim del Catàleg de serveis de l’any 2018 estableix els requisits per a la 

concessió i gestió dels fons de prestació. 

L’atorgament del fons de prestació s’ha dut a terme d’acord amb l’establert a 

l’article 5.6.b. del protocol, en el que s’especifica la tipologia de concessió 

directa amb concurrència per a ajuntaments de municipis de fins a 5.000 

habitants. 

D’acord amb els articles 11.1 i 25 del protocol, no requereix de sol·licitud i l’acte 

de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació de Barcelona i 

elevat per a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada 

corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de 

quantificació de la participació per a cada ens en els recursos del fons i les 

condicions de la seva execució.  
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Segons el dictamen de la Junta de Govern, en el punt quart de la part 

expositiva s’estableix que en el Catàleg de serveis de l’any 2018 s’inclou el fons 

de “Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 

habitants”, consistent en la participació en el finançament d’actuacions i 

programes educatius que fomentin l’educació a temps complet, la gestió 

d’equipaments i centres educatius, i les polítiques d’orientació en les transicions 

educatives. Els seus destinataris són ajuntaments de municipis de fins a 5.000 

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 

Al punt cinquè de la part expositiva del dictamen de la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona, de data 22 de febrer de 2018, s’estableix que els 

criteris de distribució de l’esmentat fons de prestació són per adequar el 

repartiment dels fons a les necessitats dels municipis participants, tenint en 

compte que a menor mida del municipi més aportació per habitant. Per tant, es 

fa necessari establir un criteri de repartiment que atorgui un mínim 

d’assignació, independentment de la mida del municipi, i que afavoreixi de 

forma progressiva els municipis més petits. 

Al punt sisè de la part expositiva del mateix dictamen, s’estableix que per tal 

d’aconseguir aquest objectiu s’ha establert el següent procediment de 

repartiment, basat única i exclusivament en un criteri poblacional (les dades de 

població emprades han estat les relatives a 1 de gener de 2017) que 

corresponen al padró vigent amb efectes en la data d’inici de vigència del 

Catàleg, d’acord amb la normativa per la qual es declaren oficials les xifres de 

població resultants de la revisió del padró municipal a una data determinada: 
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a) Determinar una sèrie numèrica que disminueixi progressivament, amb la 

següent fórmula = Població*(0,001-1)/y)+1, on “y” és el número que 

establirem per modificar la corba de la funció de repartiment, tenint en 

compte que “y” sempre serà més gran que 5.000. Enguany “y” es va 

fixar en 10.000 a fi que els municipis més petits rebessin el doble 

d’assignació per habitant que els municipis més grans. 

b) Multiplicar aquesta sèrie numèrica pel nombre d’habitants de cada 

municipi, obtenint així una puntuació per cada municipi. 

c) L’assignació de cada municipi és directament proporcional a la seva 

puntuació. Es divideix la puntuació de cada municipi entre la suma del 

total de puntuacions i es multiplica per la quantitat total a repartir, 

obtenint així l’import assignat. 

d) Tots els municipis reben una quantitat mínima de 1.000 euros, 

independentment de l’assignació obtinguda en el repartiment. Els 

municipis que no arribin a aquesta quantitat, se’ls hi assignaran per 

defecte 1.000 euros i quedaran exclosos del procediment de càlcul. 

e) Aquest procediment es completarà arrodonint les quantitats finals a l’euro 

sense cèntim i ajustant la diferència amb el municipi de més població de 

la llista.  

En el cas de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, s’aprova la concessió del 

fons de prestació de 6.606 euros per a municipis de menys de 5.000 habitants, 

essent un dels ens que acompleix aquesta premissa i per tant és objecte de ser 

destinatari d’aquest ajut, amb una població de 1.998 habitants. 

4.Imputació pressupostària 

L’aplicació pressupostària on s’ha imputat la despesa ha estat 

G/40300/32000/46250 i que correspon a Activitats i Serveis. S’ha comprovat 
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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 

D’acord amb el punt tercer apartat primer del dictamen de la Junta de Govern 

de la Diputació de Barcelona, de data 22 de febrer de 2018, s’estableix que per 

a l’efectivitat de la concessió, l’ens destinatari disposa fins el 30 de juny de 

2018, per presentar l’acceptació expressa del fons, d’acord amb el model 

normalitzat. El pagament avançat s’ha de realitzar quan l’ens presenti la 

referida acceptació expressa. Cas de no presentar-la en el termini establert, el 

fons s’entén acceptat tàcitament però s’ha de pagar prèvia justificació de 

despeses. 

L’acceptació es va realitzar de forma tàcita i l’ens va presentar, en format 

electrònic, de data 31 d’octubre de 2018, la justificació de despeses. Per tant,  

podem concloure que es dona compliment aquest punt. 

 

6.Justificacions presentades 

D’acord amb el punt tercer apartat segon del dictamen de la Junta de Govern 

de la Diputació de Barcelona, de data 22 de febrer de 2018, s’estableix que la 

justificació ha de referir-se a actuacions executades en el període comprés 

entre l’1 de novembre de 2017 i el 31 d’octubre de 2018, sent el termini màxim 

per a presentar la justificació de les despeses, el 31 d’octubre de 2018. En 

aquest apartat també s’estableix que la despesa elegible és la corresponent als 

capítols 1,2 i 4 del pressupost de despeses dels ens destinataris.  
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Obra a l’expedient la justificació de despeses, en data 31 d’octubre de 2018 i la 

despesa és totalment elegible ja que correspon als capítols 1, 2 i 4 del 

pressupost de despeses de l’ens destinatari. 

 

Un cop revisat el contingut d’aquesta justificació, el centre gestor fa la 

comunicació de justificació verificada en data 31 d’octubre de 2018 i en data 8 

de març de 2019 es fa la comunicació de finalització sense incidències per part 

de la Gerència de Serveis d’Educació. 

 

La documentació aportada per l’Ajuntament per justificar la subvenció ha estat:  

 Capítol 2: 36 factures de diversos proveïdors per un total de 3.653,43 

euros.                                                             . 

 Capítol 1: Nòmines corresponents al període 1 de novembre de 2017 a 

31 d’octubre de 2018 del conserge de l’Escola Lloriana per un import 

total de 18.000,42 euros. 

 Capítol 4: Atorgament del conveni de col·laboració amb l’Escola Lloriana 

per a la realització de la Festa de les Lletres per un import total de 920 

euros. 

La documentació aportada ascendeix a un total de despesa directa de 

22.573,85 euros, dels quals es demana un pagament de 6.606 euros.      

       

De la revisió efectuada, s’ha trobat una diferència de 184,74€ que ha imputat 

l'Ajuntament com a més despesa de personal. No obstant, l’Ajuntament no ha 

inclòs la quota de seguretat social que paga l'empresa i que ascendeix a 

5.660,12 euros i que sí és despesa elegible, tal i com s’indica a l’article 2.2. de 

les instruccions de la Diputació de Barcelona. 

També s’ha trobat que a les despeses de personal s’ha inclòs la paga doble 

meritada durant els mesos d’1 de juny de 2017 al 30 de novembre de 2017 per 

un import de 1.265,08 euros.  
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Per tant, la despesa meritada durant els mesos de juny a octubre de 2017 no 

és elegible. No obstant això, de manera anàloga, faltaria incloure, la part 

proporcional de la paga doble meritada durant els mesos d’1 de juny a 31 

d’octubre de 2018 i que es paga al novembre de 2018. 

 

7.Pagaments realitzats 

S’ha comprovat que, en data 20 de novembre de 2018, la Diputació ha abonat 

l’import de 6.606 euros, corresponent a l’import justificat per l’ens destinatari de 

l’ajut i prèvia justificació de despeses, d’acord amb l’article 33.3 del règim del 

catàleg i d’acord amb l’article 3.d del règim de gestió del fons de prestació 

aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 22 de 

febrer de 2018. 

 

V.  AL·LEGACIONS 

 

El resultat de la fiscalització va ser materialitzat en el corresponent informe 

provisional, el qual es va donar trasllat a la Gerència de Serveis d’Educació, en 

data 22 d’octubre de 2019, 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 s’han 

d’entendre definitives. 
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VI.  CONCLUSIONS 

 
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. 
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INFORME DE CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 

D’ENTITATS PÚBLIQUES 
 
Gerència de Serveis d’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, el Pla Anual de Control Financer 2019 (en 

endavant PACF 2019), determina l’abast del control financer que s’exercirà 

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. 

 

S’estableix que el control d’ajuts econòmics a ens públics s’exercirà amb l’abast 

que es determini en el PACF 2019. 

 

Les bases d’execució del pressupost 2018 desenvolupades pel PACF 2019, 

estableixen 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 del TRLRHL. 

 Una verificació dels extrems previstos a l’article 44 de la LGS. 

 En el cas concret de Pla de Xarxa de Governs Locals 2012-2015 

(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.  
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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 

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, verificar 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 2019, 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 2018, 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.D.1.3 del PACF 2019. Seguint aquests paràmetres, en primer lloc, s’ha 

procedit a llistar totes les entitats públiques que han percebut subvencions l’any 

2018 i s’ha ordenat forma decreixent per l’import acumulat.  
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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 5 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: 

 
Ajuntament de Castelldefels. 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Gerència de Serveis  
d’Esports 

Aprovació de l’actuació 
Reforma del complex 

esportiu municipal de Can 
Roca 

Meses de 
concertació 2013/0009579 1.050.000 € 

 
 
 
III. OBJECTIUS I ABAST DEL CONTROL  
 

3.1. Objectius del control  
 

El Pla XGL, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió de 31 de maig de 2012, 

és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i 

cooperació local de la Diputació. Aquest Pla recull la tradició de la Diputació de 

Barcelona d’articular la seva cooperació amb els ens locals mitjançant plans i 

programes propis, de forma que novament posa el centre de la seva activitat en 

el suport als municipis, sens perjudici d’establir mecanismes de cooperació 

amb la resta de governs locals igualment en benefici dels municipis. 
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Els objectius del Pla XGL es desenvoluparan mitjançant el sistema de 

concertació, entès com a modalitat específica de relació entre governs locals 

de diversa naturalesa, concurrents en un mateix àmbit territorial, que s’orienta a 

l’execució conjunta de polítiques públiques, d’acord amb els principis 

d’eficiència i economia de l’acció pública. Cal compartir el màxim rendiment en 

l’aplicació de recursos públics per tal de donar resposta a les necessitats dels 

municipis de les comarques de Barcelona, fent-ho de manera concertada i 

incorporant 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 locals. 

- Manteniment d’equipaments i d’infraestructures. 

- Reforçament de la solvència de les finances locals. 

- Creació d’equipaments i infraestructures. 

 

El Pla XGL 2012-2015, amplia així els àmbits de concertació i els adapta al 

cicle de gestió de la despesa pública per tal de donar resposta a la complexitat 

de demandes dels governs locals i donar compliment als objectius 

d’incrementar la solvència local obrir les línies d’assistència i posar l’èmfasi en 

les actuacions de reposició, manteniment, millora i rehabilitació del capital 

públic existent, tant d’equipaments com d’infraestructures i serveis urbans, 

especialment aquells que comporten una major eficiència. En qualsevol cas, els 

diferents àmbits de concertació es defineixen com a àmbits de suport mixtes, 

que inclouen recursos de diversa naturalesa. Es guanya, per tant, més 

flexibilitat i capacitat d’adaptació a les necessitats, d’una banda, mitjançant la 

superació de la tradicional divisió entre programes de finançament d’inversions 

i de serveis i activitats i, de l’altra, mitjançant la possibilitat de transformar 

recursos per a polítiques de despesa de capital en recursos per a polítiques de 

despesa corrent. 
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Els instruments de cooperació previstos en el Pla XGL són: 

 -  Les Meses de Concertació. 

 -  Els Catàlegs de Serveis. 

 -  Els Programes Complementaris. 

-  Altres instruments anàlegs. 

 

El control que es durà a terme en aquest informe es farà, per una banda, des 

d’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 

econòmico-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 beneficiària. 

 

b) El compliment per part dels ajuntaments 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 2019, 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 de la 

LGS.  
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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. 

 

Pàgina 10
Codi Segur de Verificació (CSV): a5c1bb6ebd87ff619595   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Servei de Control Financer 
Intervenció General 
 

Informe de Control Financer 
Subvencions a Entitats Públiques 

Gerència de Serveis d’Esports 
9 

2.-  Específica: Comprèn el recull de comprovacions relacionades amb la 

documentació presentada per les entitats públiques que integren la mostra. 

Amb major detall, els principals 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: 

Pàgina 12
Codi Segur de Verificació (CSV): a5c1bb6ebd87ff619595   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Servei de Control Financer 
Intervenció General 
 

Informe de Control Financer 
Subvencions a Entitats Públiques 

Gerència de Serveis d’Esports 
11 

 Normativa estatal 
 
- Llei 38/2003, General de Subvencions, de 17 de novembre. 

 

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 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 (parcialment). 

 

- 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 

(Publicat al BOPB de 9 de maig de 2017). 

 

- 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  2013/0009579  Ajuntament de Castelldefels    16/X/224530 i 13/X/100548 

Objecte Reforma del complex esportiu municipal de Can Roca. 
Import subvenció 1.034.000,00 € (16/X/224530) i 16.000,00 (13/X/100548) 
Tipus d’expedient Subvenció.  
Centre gestor Gerència de Serveis d’Esports. 

Aplicació pressupostària G/40400/34200/76240 
 

El Ple de la Diputació de Barcelona, celebrat el 31 de maig de 2012, va aprovar 

el Pla XGL 2012-2015, que és l’instrument preferent per a l’exercici de les 

funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com 
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el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc general i la 

metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 

L’esmentat Pla s’articula en àmbits de concertació, en funció de les polítiques 

promogudes i del destí dels recursos. En el marc de les Meses de concertació 

del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit desenvolupar conjuntament 

actuacions dins l’àmbit de la concertació: “Creació d’equipaments i 

d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de noves inversions 

associades al funcionament operatiu dels serveis. 

En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 

necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i 

criteris de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar 

conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el 

paràgraf anterior. 

En data 15 de març de 2013, el Diputat delegat per a la Cooperació Local, 

mitjançant escrit comunica a l’Alcalde de l’Ajuntament de Castelldefels els 

preacords assolits, en els quals es preveu una aportació per part de la 

Diputació de Barcelona per realitzar la reforma del complex esportiu municipal 

de Can Roca de 1.050.000 euros. 

En data 12 d’agost de 2013, l’Alcalde de Castelldefels mitjançant escrit sol·licita 

un canvi de destí de la necessitat preacordada de la reforma del complex 

esportiu amb una aportació de 1.050.000 euros periodificada per l’any 2014. La 

nova necessitat i per tant el canvi demanat és:  

- Redacció del projecte de reforma del projecte del complex esportiu 

municipal de Can Roca de 50.000 euros per al període 2013. 

- Reforma del complex esportiu municipal de Can Roca, amb una 

aportació de la Diputació de 1.000.000 euros per al període 2014. 
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D’aquesta manera en el període de setembre a novembre del 2013 es 

treballaria en la redacció del projecte, de desembre de 2013 a març 2014 en la 

licitació i a partir del juny de 2014 en la realització de les obres. 

En data 15 d’octubre de 2013, per decret del Diputat delegat per a la 

Cooperació Local, s’han aprovat les Instruccions de gestió d’actuacions 

derivades de les meses de concertació del Pla, que tenen per objecte la 

determinació del procediment d’acreditació de les condicions administratives 

dels preacords assolits en les meses de concertació, així com la definició dels 

tràmits necessaris per vehicular la transferència dels recursos tècnics, 

econòmics o materials que la Diputació de Barcelona hagi preacordat. 

En data 27 de novembre de 2013, mitjançant escrit del secretari de 

l’Ajuntament de Castelldefels, s’adjunta el formulari de sol·licitud de 

formalització parcial de preacord de les Meses de concertació per a la redacció 

del projecte bàsic de reforma del Complex esportiu municipal de Can Roca de 

Castelldefels. Consta el registre d’entrada a la Diputació de Barcelona amb 

data 2 de desembre de 2013. 

Vist que l’ens destinatari sol·licita la formalització parcial de l’aportació de la 

Diputació es procedeix a la seva formalització en aquest sentit. Els imports 

pendents es formalitzaran a mesura que es doni compliment a les condicions 

establertes i fins al límit corresponent a l’import total del preacord. 

Per tant, mitjançant decret del vicepresident 1r i president delegat de l’Àrea de 

Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, en data 19 de 

desembre de 2013, s’aprova la proposta del Diputat delegat d’Esports, relativa 

a l’aprovació de l’actuació codi 13/X/100548, Reforma del complex esportiu 

municipal de Can Roca, en el marc de les Instruccions de gestió derivades de 

les Meses de concertació del Pla XGL 2012-2015 per un import de 16.000 

euros.  
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Posteriorment, es va presentar per registre d’entrada a la Diputació el formulari 

normalitzat de formalització de preacord per l’import d’1.034.000 euros. 

Mitjançant decret de la presidenta en data 17 de maig de 2016, s’aprova la 

proposta del Diputat delegat d’Esports relativa a l’aprovació de l’ajut en el marc 

de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de 

concertació del Pla XGL 2012-2015, a l’Ajuntament de Castelldefels per un 

import de 1.034.000 euros, codi 16/X/224530 per a l’actuació Reforma del 

complex esportiu municipal de Can Roca. 

 

1.Competència de l’òrgan d’aprovació 

Inicialment, mitjançant decret del vicepresident 1r i president delegat de l’Àrea 

de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, en data 19 

de desembre de 2013, s’aprova l’actuació codi 13/X/100548, Reforma del 

complex esportiu municipal de Can Roca, en el marc de les Instruccions de 

gestió derivades de les Meses de concertació del Pla XGL 2012-2015” per un 

import de 16.000 euros.  

Posteriorment, mitjançant decret de la presidenta en data 17 de maig de 2016, 

s’aprova la proposta relativa a l’aprovació de l’ajut en el marc de les 

Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del 

Pla XGL 2012-2015, a l’Ajuntament de Castelldefels per un import de 1.034.000 

euros, codi 16/X/224530, per a l’actuació Reforma del complex esportiu 

municipal de Can Roca. 

En conclusió, es verifica que ha estat aprovat pels òrgans competents 

corresponents. 
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2.Procediment de concessió 

L’atorgament de l’ajut s’ha dut a terme d’acord amb l’establert a la clàusula 

12.3.a. “Concessió de recursos” del Protocol General del Pla, en el que 

s’especifica la tipologia de concessió directa per a tots els recursos que es 

concertin mitjançant Meses de concertació. 

D’acord amb la clàusula 9 “Meses de concertació” del Protocol General del Pla, 

les Meses de concertació es formen per representants dels ens que s’hi 

adhereixen al Protocol general i de la Diputació de Barcelona, en el marc de la 

tramitació de les peticions del respectiu ens adherit, amb la funció de contrastar 

les necessitats expressades i prioritzades amb els recursos i criteris de la 

Diputació de Barcelona, tot això amb la finalitat d’assolir els preacords, que són 

el reconeixement de l’existència plena d’un compromís de suport a les 

actuacions que s’implementin dins del Pla XGL 2012-2015.  

La base de l’objecte de debat de les Meses són les necessitats prèviament 

identificades pels respectius destinataris. A aquest respecte, la Diputació de 

Barcelona aprova unes Instruccions mitjançant decret de data 12 de juny de 

2012 que determina el sistema d’inscripció de necessitats per al període 2012-

2015 i els destinataris que poden participar en les Meses i les condicions en 

què ho poden fer; els recursos concertables; els requisits i la informació bàsica 

per a cada necessitat; i el sistema de valoració tècnica. 

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 

D’acord amb l’establert a la clàusula 14 “Criteris generals de distribució” del 

Protocol General del Pla, en el marc de les Meses, la concertació final ha de 
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garantir una distribució equitativa dels recursos. Aquesta distribució es farà 

mitjançant l’aplicació d’una base objectiva determinada pels següents criteris: 

a. Població, atenent particularment les necessitats dels municipis petits i 

mitjans, sens perjudici de considerar també el volum de població 

estacional del municipi respectiu. 

b. Capitalitat, en funció dels textos legals vigents. 

c. Territori, de forma que es considerarà l’extensió, disposició i estructura 

del terme municipal respectiu. 

d. Eficàcia, en raó de la previsió d’assoliment dels objectius marcats i de 

satisfacció de necessitats i aspiracions. 

e. Eficiència, per fomentar la realització dels projectes que satisfacin les 

necessitats locals amb els menors costos possibles, en funció de 

l’eficiència energètica, el valor afegit o altres elements amb priorització 

de les inversions destinades a rehabilitació sostenible i eficiència dels 

edificis públics. 

f. Cooperació, per estimular la realització de projectes mancomunats o que 

es tradueixin en acords interadministratius entre destinataris. 

L’import de l’ajut ha estat establert en 1.050.000 euros i l’ens destinatari ha 

acreditat les condicions administratives i econòmiques requerides per al 

desenvolupament de l’actuació objecte del present ajut a través del formulari 

normalitzat de formalització de preacord amb data del registre d’entrada de 2 

de desembre de 2013 per 16.000 euros i amb data 21 d’abril de 2016 per 

1.034.000 euros.  

En conclusió, l’Ajuntament  acompleix aquesta premissa i per tant és objecte de 

ser destinatari d’aquest ajut. 
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4.Imputació pressupostària 

L’aplicació pressupostària on s’ha imputat la despesa ha estat 

G/40400/34200/76240 i que correspon a Transferències a Ajuntaments.  

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 

D’acord amb l’establert al punt 3 “Decret d’adopció de preacords” de les 

instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del 

Pla XGL 2012-2015 del 15 d’octubre de 2013, i en concret a l’apartat 3.3, 

s’estableix que transcorregut el termini de 20 dies naturals, comptats a partir de 

la recepció de la notificació, sense que l’ens destinatari hagi manifestat 

expressament la seva renúncia, la resolució s’entendrà acceptada tàcitament. 

No obstant això, durant aquest termini, l’ens destinatari podrà emetre resolució 

expressa sobre l’acceptació del preacord, per tal d’agilitzar l’execució de les 

actuacions corresponents. 

Consta a l’expedient el document acreditatiu de la formalització de preacord 

amb data del registre d’entrada de 2 de desembre de 2013 per 16.000 euros i 

amb data 21 d’abril de 2016 per 1.034.000 euros. Per tant,  podem concloure 

que es dona compliment aquest punt. 

 
6.Justificacions presentades 

D’acord amb l’establert als punts 9.1 i 10.8 de les instruccions de gestió 

d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla XGL 2012-2015 del 

15 d’octubre de 2013, els terminis màxims d’execució i de justificació de les 
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actuacions aprovades a la seva empara en el 31 de desembre de 2017 i el 31 

de març de 2018, respectivament. 

En quant a la justificació de l’actuació 13/X/100548 per import de 16.000 euros, 

obra a l’expedient la justificació de despeses presentada en data 21 de març de 

2016. 

La documentació aportada per l’Ajuntament per justificar la subvenció pel 

projecte executiu va ser una factura del proveïdor Basterrechea-Tejada 

Arquitectes, SLP, per import de 36.421 euros. 

Obra a l’expedient l’informe de pagament realitzat pel centre gestor on es 

concedeix el pagament del 100% de l’aportació de la Diputació de Barcelona 

per aquesta actuació per la quantitat de 16.000 euros. 

En quant a la justificació de l’actuació 16/X/224530 per import de 1.034.000 

euros, obra a l’expedient la justificació de despeses presentada en data 28 de 

març de 2018. 

Un cop revisat el contingut d’aquesta justificació, el centre gestor emet una 

comunicació general en data 4 d’abril de 2018 on s’exposa que un cop revisada 

la documentació per tal de justificar la subvenció, s’ha detectat que s’havia 

marcat la casella referent al l’enviament del certificat final d’obra i no està 

adjuntat a la justificació. Tal i com diu l’apartat 3 del decret de concessió de 

l’ajut, en un termini  màxim de 2 anys s’ha d’enviar al centre gestor. Es proposa 

que ja que l’Ajuntament el té, que l’enviï a través del portal de tràmits (PMT). 

Per tant, en data 9 d’abril de 2018, l’Ajuntament de Castelldefels presenta una 

justificació de despeses on adjunta la documentació sol·licitada: la última 

certificació i l’acte de la recepció de l’obra. 
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Aquesta justificació de despeses on s’adjunta la documentació referent al 

l’enviament del certificat final d’obra, es considera presentada fora del termini 

inicial previst per la justificació. 

El centre gestor, en data 10 d’abril de 2018 emet la comunicació de justificació 

verificada. 

La documentació aportada per l’Ajuntament per justificar la subvenció van ser 

disset factures de les quals vuit factures són del proveïdor Construcciones y 

Servicios Faus, SL i nou factures són del proveïdor Basterrechea-Tejada 

Arquitectes, SLP. A més a més també van presentar la relació de contractes i 

decrets referents a l’actuació. 

El total de la justificació presentada ascendeix a 1.034.018,46 euros. 

Posteriorment i fruit del control de legalitat de la seva adequada i correcta 

justificació, es va sol·licitar a l’Ajuntament tota la documentació referent al seu 

pagament, és a dir, els comprovants bancaris i les relacions de pagament per 

tal de validar tots els pagaments efectuats 

En quant a la documentació sol·licitada sobre el pagament de les factures, 

trobem una limitació a l’abast atès que s’ha acceptat el certificat de pagament 

de l’interventor ja que per volum i per protecció de dades no hem pogut validar 

les transferències bancàries dels pagaments realitzats. 

 

7.Pagaments realitzats 

S’ha comprovat que la Diputació ha abonat els imports de 16.000 euros i 

1.034.000 euros, en data 13 d’abril de 2016 i en data 4 de juny de 2018, 

corresponents als imports justificats per l’entitat destinatària de l’ajut. 
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8. Altres 

En quant a la Gestió i aplicació de romanents, segons l’apartat segon punt 

quart de la part resolutiva del decret d’aprovació del diputat Delegat per a la 

Cooperació Local de la Diputació de Barcelona de data 23 d’abril de 2014, 

s’estableix que en cas que la finalització de cada anualitat la quantitat 

compromesa per la Diputació de Barcelona fos superior a la quantitat justificada 

per l’ens local destinatari, aquesta diferència s’acumularà a l’exercici 

immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació. En cap cas es 

superarà l’anualitat 2017. 

 

V.  AL·LEGACIONS 

 
El resultat de la fiscalització va ser materialitzat en el corresponent informe 

provisional, el qual es va donar trasllat a la Gerència de Serveis d’Esports, en 

data 22 d’octubre de 2019, 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 s’han 

d’entendre definitives. 
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VI.  CONCLUSIONS 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pàgina 24
Codi Segur de Verificació (CSV): a5c1bb6ebd87ff619595   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
 

 

Pàgina 25
Codi Segur de Verificació (CSV): a5c1bb6ebd87ff619595   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

Pàgina 26
Codi Segur de Verificació (CSV): a5c1bb6ebd87ff619595   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.





 
 

Annex III 
Informe de control financer de 
subvencions entitats públiques 
 
Exercici 2018 
 
4. Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 
 

Intervenció General 
Diputació de Barcelona 

 

Pla Anual de Control Financer 2019 
 

Pàgina 1
Codi Segur de Verificació (CSV): 007c0da37cb7326153bd   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pàgina 2
Codi Segur de Verificació (CSV): 007c0da37cb7326153bd   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Servei de Control Financer 
Intervenció General 
 

Informe de Control Financer 
Subvencions a Entitats Públiques 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
1 

 
 
ÍNDEX 
 
 
I. INTRODUCCIÓ ........................................................................................... 2 
 
II. OBTENCIÓ DE LA MOSTRA ..................................................................... 3 

 
2.1.  Procediment de determinació de la mostra ........................................... 3 
2.2.  Identificació de les entitats públiques i expedients objecte de control ... 4 

 
III. OBJECTIUS I ABAST DEL CONTROL ........................................................ 4 

 
3.1. Objectius del control .............................................................................. 4 
3.2.  Òrgan encarregat de realitzar el control ................................................ 7 
3.3.  Estructura de l’informe i treballs efectuats ............................................. 7 
3.4.  Procediment de control ......................................................................... 9 
3.5.  Normativa aplicable ............................................................................. 10 

 
IV. RESULTAT DE LA FISCALITZACIÓ DELS PROCEDIMENTS ............... 12 
ADMINISTRATIUS DE CONCESSIÓ .............................................................. 12 
 
V.  AL·LEGACIONS ......................................................................................... 19 
 
VI.  CONCLUSIONS ........................................................................................ 20 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pàgina 3
Codi Segur de Verificació (CSV): 007c0da37cb7326153bd   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Servei de Control Financer 
Intervenció General 
 

Informe de Control Financer 
Subvencions a Entitats Públiques 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
2 

INFORME DE CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 
D’ENTITATS PÚBLIQUES 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 

 
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, el Pla Anual de Control Financer 2019 (en 

endavant PACF 2019), determina l’abast del control financer que s’exercirà 

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. 

 

S’estableix que el control d’ajuts econòmics a ens públics s’exercirà amb l’abast 

que es determini en el PACF 2019. 

 

Les bases d’execució del pressupost 2018 desenvolupades pel PACF 2019, 

estableixen 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.  
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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 

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, verificar 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 2019, 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 2018, 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.D.1.3 del PACF 2019. Seguint aquests paràmetres, en primer lloc, s’ha 

procedit a llistar totes les entitats públiques que han percebut subvencions l’any 

2018 i s’ha ordenat forma decreixent per l’import acumulat.  
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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 5 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: 

 
Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà. 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Gerència de Serveis 
d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat. 

Arranjament del camí 
asfaltat de Sant Jaume a 

la Pobla de Lillet. 

Programa 
Complementari 
de millora de 

camins 
municipals 

2016/0005360 49.431,95 € 

 
 
 
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 
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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       

anteriors que de manera motivada es correspongui adoptar. 

 

El control que es durà a terme en aquest informe es farà, per una banda, des 

d’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 

econòmico-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: 
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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 ajuntaments 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 2019, 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 de la 

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 principals 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. 
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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.  

 

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 
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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, pel qual s’aprova 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. 
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- 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 (parcialment). 

 

- 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 

(Publicat al BOPB de 9 de maig de 2017). 

 

- 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. 
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- 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  2016/0005360  Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà   16/X/230332 

Objecte 
Arranjament del camí asfaltat de Sant Jaume a la Pobla 
de Lillet 

Import subvenció 49.431,95 € 
Tipus d’expedient Subvenció  
Centre gestor Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 

Aplicació pressupostària G/50100/45302/76261 

 

La Junta de Govern de la Diputació, en sessió ordinària de data 10 de 

novembre de 2016, va aprovar el dictamen de resolució de la convocatòria del 

Programa complementari de millora de camins municipals, en el marc del Pla 

XGL 2016-2019.  

En data 9 de juny de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 

aprovar el Programa complementari de millora de camins municipals, el seu 

règim regulador i la convocatòria d’ajuts en el marc del Pla XGL 2016-2019. Els 

ajuts que es concedeixen en el marc d’aquest Programa complementari 

s’articulen en base a un procediment de pública concurrència tot vetllant per 

garantir la correspondència entre la finalitat del suport atorgat i la realitat de 

cada territori.  

El centre gestor responsable de la instrucció, valoració i seguiment de les 

sol·licituds rebudes és la mateixa gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries 

i Mobilitat de la Diputació de Barcelona. 
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En el referit dictamen, es va atorgar, entre d’altres, l’ajut a favor de l’Ajuntament 

de Sant Jaume de Frontanyà per un import de 49.431,95 euros. La finalitat 

d’aquest ajut és l’arranjament del camí asfaltat de Sant Jaume a la Pobla de 

Lillet i, concretament, s’ha procedit a l’arranjament del ferm, cunetes, 

col.locació de tanques de seguretat i a pintar passos de zebra i senyalització, 

tal i com especifiquen a la sol·licitud d’esmena de justificació de despeses de 

data 10 d’octubre de 2018.  

 
1.Competència de l’òrgan d’aprovació 

En data 10 de novembre de 2016, mitjançant dictamen de la Junta de Govern 

de la Diputació, es va aprovar la resolució de la convocatòria del Programa 

Complementari de millora de camins municipals, en el marc del Pla XGL 2016-

2019, que ha esta aprovat per l’òrgan competent corresponent. 

 

2.Procediment de concessió 

D’acord amb l’establert a l’article 7 de la normativa aplicable en el dictamen de 

data 9 de juny de 2016, pel que fa a l’atorgament i execució dels ajuts que es 

derivin del Programa complementari de millora de camins municipals, el 

procediment per a la concessió d’ajuts econòmics als ens locals destinataris és 

el de concurrència competitiva. 

La sol·licitud de la convocatòria és del 12 de juliol de 2016 i va ser presentada 

a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la seu 

electrònica de la Diputació de Barcelona (PMT), generant un rebut de registre 

acreditatiu de la presentació (registre d’entrada), tal i com estableixen els 

articles 10 i 12 de la normativa aplicable. 

D’acord amb l’article 11 de la normativa aplicable, la sol·licitud va ser 

presentada en temps i forma correctes, atès que el termini per a presentar la 

sol·licitud es va iniciar el 10 de juny de 2016 i finalitzava el 14 de juliol del 2016. 
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La sol·licitud podia contenir un o diversos camins. En aquest cas, l’Ajuntament 

va presentar sol·licitud per arreglar un camí asfaltat de Sant Jaume a la Pobla 

de Lillet. Addicionalment, la sol·licitud anava acompanyada del document 

associat així com d’una memòria descriptiva de les obres, amb plànols i un 

pressupost desglossat per partides d’obra. 

D’acord amb l’article 14, els ens destinataris poden esmenar les sol·licituds 

presentades. No obstant, l’Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà no ha 

presentat cap esmena. 

Tots aquests avisos i comunicacions durant la fase d’instrucció es recullen en el 

portal de tràmits (PMT), tal i com estableix l’article 17 de revisió de sol·licituds i 

subsanació. 

En quant a la valoració de les sol·licituds, d’acord amb els articles 19, 20, 21 i 

22, hi ha una puntuació mínima garantida, una puntuació variable i la puntuació 

global amb l’import a concedir. Per a la valoració de les sol·licituds, el centre 

gestor aplicarà íntegrament i exclusivament els criteris que consten en el règim 

regulador garantint l’objectivitat de la concessió. Els criteris que s’aplicaran per 

a concretar la puntuació mínima garantida, amb un màxim de 30 punts, són 

d’impacte social i de vertebració municipal. Els criteris per a concretar la 

puntuació variable, amb un màxim de 70 punts, són de connectivitat a 

disseminats, concurrència de riscos, consens territorial i aportació econòmica 

municipal. Un cop obtinguda la puntuació global per a cada sol.licitud 

presentada, s’aplicarà una fórmula que, basada en el rati d’euro per punt, 

permetrà concretar l’import a assignar a cada municipi destinatari. Aquest 

import es ponderarà entre tots els municipis destinataris de manera que cap 

d’ells percebi més de 50.000 euros. 

Un cop revisada la documentació obrant a l’expedient i al PMT, podem 

concloure que el procediment de concessió s’ha fet efectiu d’acord amb el 

procediment aprovat. 
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3.Import dels ajuts 

Inicialment, es va presentar la sol·licitud de recurs del 12 de juliol de 2016 per 

un import de 55.862,69 euros, a finançar el 100% per la Diputació de 

Barcelona. 

D’acord amb l’establert a l’article 8 punt 3 de la normativa aplicable segons el 

dictamen de 10 de novembre de 2016 i d’acord amb l’article 22.3 de la 

normativa aplicable segons el dictamen de 9 de juny de 2016, l’import de l’ajut 

que s’atorgarà a cada ajuntament destinatari serà com a màxim de 50.000 

euros, essent l’Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà, un dels ens que 

acompleix aquesta premissa i per tant és objecte de ser destinatari d’aquest 

ajut.  

Tal i com s’estableix en el dictamen de data 10 de novembre de 2016, de la 

Junta de Govern de la Diputació, en el que s’aprova la resolució de la 

convocatòria del Programa Complementari de millora de camins municipals, en 

el marc del Pla XGL 2016-2019, l’import concedit a l’Ajuntament ascendeix a 

49.431,95 euros. D’acord als articles 7 i 8 del present dictamen, totes les 

sol·licituds presentades van ser revisades per part del centre gestor i en cas de 

l’existència d’errors esmenables, s’ha requerit als ens destinataris per tal de 

procedir a la seva correcció. Feta l’esmentada revisió, totes les sol·licituds van 

passar a la fase d’instrucció, per a determinar la seva estimació o desestimació. 

Tal i com explica l’article 8, per a la valoració de les sol·licituds, el centre gestor 

va aplicar íntegrament i exclusivament els criteris que consten en el règim del 

Programa. En aquest sentit, el gerent de Serveis d’Infraestructures Viàries i 

Mobilitat, en data 18 d’octubre de 2016, va emetre el corresponent informe 

d’instrucció, que conté l’explicació de la forma com s’han ponderat els criteris 

de valoració i aquells criteris rellevants relatius a la instrucció.  

En data 11 de novembre de 2016, el centre gestor va comunicar a través del 

portal de tràmits, l’aprovació de l’ajut econòmic per un import de 49.431,95 

euros. 
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4.Imputació pressupostària 

L’aplicació pressupostària on s’ha imputat la despesa ha estat 

G/50100/45302/76261, que correspon al Programa complementari de millora 

de camins municipals. 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 

D’acord amb l’establert a l’article 26 de la normativa aplicable, segons el 

dictamen de 9 de juny de 2016, pel que fa a l’atorgament i execució dels ajuts 

que es derivin del Programa complementari de millora de camins municipals, es 

considerarà que els ens locals destinataris han acceptat tàcitament l’ajut 

concedit si, dins el termini d’un mes des de la publicació de la concessió dels 

ajuts econòmics, no han manifestat la seva renúncia.  

L’Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà no va manifestar la seva renúncia i 

per tant, podem concloure que l’acceptació va ser tàcita i es dona compliment a 

aquest punt. 

 
6.Justificacions presentades  

Tal i com s’estableix a l’article 27 de la normativa aplicable, segons el dictamen 

de 9 de juny de 2016, el termini màxim per a presentar la justificació de les 

despeses, es va establir en el 15 d’octubre de 2017.  

En data 11 d’octubre de 2017, l’Ajuntament va presentar una sol·licitud 

d’ampliació dels terminis d’execució i de justificació del seu ajut esmentat al 

PMT. En la mateixa no s’especificava el termini de pròrroga ni la motivació.  

En data 16 d’octubre de 2017, el centre gestor fa una comunicació a 

l’Ajuntament on es demana que d’acord a l’article 34 d’ampliació de termini de 
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les bases del programa complementari de millora de camins municipals, cal 

que especifiquin quin és el termini de pròrroga que sol·liciten i la motivació, 

indicant les causes per les que no s’han acabat les obres a temps.  

El 17 d’octubre de 2016, es fa una sol·licitud d’esmena on es sol·licitava un 

termini de pròrroga per l'execució de l'actuació, fins a 31 de desembre de 2017, 

atès que per causes alienes a la seva voluntat no s'han pogut executar les 

actuacions, concretament, a la zona on s'han de realitzar les obres, ja que 

durant aquest temps es van realitzar tasques d'extracció de fusta i això 

comportava que hi circulessin vehicles de gran tonatge, impossibilitant poder 

realitzar les obres.  

El cap de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures de la 

Diputació de Barcelona, en data 18 d’octubre de 2017, va emetre informe 

favorable a aquesta sol·licitud, la qual es va presentar en temps i forma, encara 

que no es va poder resoldre abans del venciment del termini inicial.  

El decret que aprovava aquesta ampliació dels terminis es va posar en tràmit 

en data 14 de desembre de 2017, però va ser retornat al promotor en data 21 

de desembre de 2017, en haver de rectificar el llistat d’ajuntaments afectats per 

la pròrroga, cosa que va impossibilitat resoldre abans del tancament de 

l’exercici, d’acord amb les instruccions per al tancament de l’exercici 2017. 

En traslladar-se la resolució a l’exercici 2018, va caldre reajustar 

pressupostàriament el crèdit d’aquestes actuacions, cosa que no es va poder 

fer fins a l’aprovació de la modificació del pressupost 7/2018 de data 14 de 

maig de 2018. 

En no concórrer en aquesta circumstància cap causa imputable als ens 

destinataris, es va considerar que les sol·licituds s’havien d’admetre i s’havia de 

procedir sense més demora a la seva tramitació. 

D’aquesta manera, en data 9 de juliol de 2018, mitjançant decret d’aprovació, 

amb efectes des de l’1 de gener de 2018, l’ampliació dels terminis d’execució i 
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de justificació d’ajuts en el marc del Programa Complementari de millora de 

camins municipals, el termini va ser prorrogat fins el 15 d’octubre de 2018.  

Aquest decret de 9 de juliol de 2018 va acompanyat d’un informe amb 

observacions complementàries de l’interventor de la Diputació de Barcelona de 

data 5 de juliol de 2017, on es posa de manifest que la seva tramitació és 

extemporània atès que tenint en compte l’ampliació dels terminis d’execució i 

de justificació s’hauria d’haver aprovat amb anterioritat a la finalització dels 

seus efectes, els quals van exhaurir la seva vigència el 15 d’octubre de 2017. 

És per aquest motiu, que l’interventor conclou que cal deixar constància de la 

necessitat de tramitar les pròrrogues dels terminis d’execució i justificació amb 

la suficient antelació per tal que es puguin aprovar abans d’exhaurir el termini 

de vigència. 

Addicionalment, en data 25 de gener de 2018, l’Ajuntament va presentar al 

PMT una sol·licitud de pròrroga per l’execució de l’actuació fins al 31 de 

desembre de 2018, atès que erròniament quan van fer la petició van demanar 

una pròrroga de l’execució de l’actuació fins el 31 de desembre de 2017.  

 

Obra a l’expedient i al PMT, la justificació de despeses, establerta pels ajuts 

econòmics del Programa complementari de millora de camins municipals, en 

data 9 d’octubre de 2018. 

 

Un cop revisat el contingut d’aquesta justificació, es detecta per part del centre 

gestor que a la justificació de despeses l’import concedit no és correcte i com 

es tracta d’una justificació final, s’hauria d’escollir la opció de la part de 

renúncia del saldo existent i, per tant, es realitza el corresponent requeriment 

d’esmena aplicades en data 10 d’octubre de 2018. 

 

Consta a l’expedient que en data 10 d’octubre de 2018, una nova sol·licitud 

d’esmena de justificació de despeses que modifica les errades anteriors, essent 

d’aquesta manera despesa elegible i es dona per rectificat el requeriment. 
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La documentació aportada per l’Ajuntament per justificar la subvenció ha estat 

d’una factura del proveïdor Graves i Excavacions Castellot S.A per un import de 

55.660,00 euros (iva inclòs), així com la certificació de l’obra realitzada. A més 

a més, l’Ajuntament ens ha facilitat els comprovants dels dos pagaments 

realitzats al proveïdor en dates 11 i 12 de desembre de 2018, per imports de 

27.830 euros cadascun. 

 

7.Pagaments realitzats 

S’ha comprovat que la Diputació ha abonat l’import de 49.431,95 euros, en data 

26 d’octubre de 2018, corresponent a l’import justificat per l’entitat destinatària 

de l’ajut.  

 

V.  AL·LEGACIONS 

 

El resultat de la fiscalització va ser materialitzat en el corresponent informe 

provisional, el qual es va donar trasllat a la Gerència de Serveis 

d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, en data 22 d’octubre de 2019, 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 s’han 

d’entendre definitives. 
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VI.  CONCLUSIONS 

 
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. 

 

D’acord amb els resultats dels treballs de control, s’efectua la següent 

consideració: 

- El decret d’aprovació de l’ampliació dels terminis té una tramitació 

extemporània atès que tenint en compte l’ampliació dels terminis 

d’execució i de justificació s’hauria d’haver aprovat amb anterioritat a la 

finalització dels seus efectes, els quals van exhaurir la seva vigència el 

15 d’octubre de 2017. 

 cal deixar constància de la necessitat de tramitar les pròrrogues 

dels terminis d’execució i justificació amb la suficient antelació per 

tal que es puguin aprovar abans d’exhaurir el termini de vigència. 
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INFORME DE CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 
D’ENTITATS PÚBLIQUES 

 
Gerència d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic. 
 

 
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, el Pla Anual de Control Financer 2019 (en 

endavant PACF 2019), determina l’abast del control financer que s’exercirà 

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. 

 

S’estableix que el control d’ajuts econòmics a ens públics s’exercirà amb l’abast 

que es determini en el PACF 2019. 

 

Les bases d’execució del pressupost 2018 desenvolupades pel PACF 2019, 

estableixen 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 del 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.  
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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 

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, verificar 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 2019, 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 2018, 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.D.1.3 del PACF 2019. Seguint aquests paràmetres, en primer lloc, s’ha 

procedit a llistar totes les entitats públiques que han percebut subvencions l’any 

2018 i s’ha ordenat forma decreixent per l’import acumulat.  
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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 5 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: 

 
Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola. 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Gerència de Serveis  
d’Equipaments, 
Infraestructures 

Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic. 

Aprovació de la 
formalització del preacord 
Remodelació dels vials, 

clavegueram i aigua 
potable del nucli antic, 

3a.fase 

Meses de 
concertació 2017/0000443 320.000 € 

 
 
 
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 
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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       

anteriors que de manera motivada es correspongui adoptar. 

 

El control que es durà a terme en aquest informe es farà, per una banda, des 

d’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 

econòmico-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. 
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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 beneficiària. 

 

b) El compliment per part dels ajuntaments 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  
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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 2019, 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 de la 

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. 
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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 principals 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. 
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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.  

 

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 
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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, pel qual s’aprova 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. 
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- 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 (parcialment). 

 

- 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 

(Publicat al BOPB de 9 de maig de 2017). 

 

- 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. 
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- 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  2017/0000443  Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola    17/X/232489 

Objecte 
Remodelació dels vials, clavegueram i aigua potable del 
nucli antic, 3a.fase 

Import subvenció 320.000,00 € 
Tipus d’expedient Subvenció.  

Centre gestor 
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures 
Urbanes i Patrimoni Arquitectònic. 

Aplicació pressupostària G/50200/15000/76260 

 

El Ple de la Diputació de Barcelona, celebrat el 26 de novembre de 2015, va 

aprovar el Pla XGL 2016-2019, que és l’instrument preferent per a l’exercici de 

les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així 

com el seu Protocol general, mitjançant el qual s’estableixen els principis que 

regeixen el Pla i el marc general i la metodologia d’implementació de les 

actuacions i dels recursos que es comprenguin al Pla. 

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 funció 

és 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 

Pàgina 14
Codi Segur de Verificació (CSV): ed0f3bb109744eedad32   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Servei de Control Financer 
Intervenció General 
 

Informe de Control Financer 
Subvencions a Entitats Públiques 

Gerència d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic. 
13 

compromís de suport per a la realització total o parcial de les actuacions que 

s’implementin dins del Pla. 

En data 14 de desembre de 2015, per decret de la presidència de la Diputació 

de Barcelona, s’han aprovat les Instruccions de presentació de sol·licituds per a 

les Meses de concertació del Pla XGL 2016-2019. En aquesta resolució s’hi 

regula el procediment de presentació i gestió de sol·licituds, la fase d’instrucció 

i, a més, es delimiten els destinataris que hi poden participar i les condicions en 

què ho poden fer, a més de determinar els recursos concertables. 

En data 21 d’abril de 2016, per decret de la presidència de la Diputació de 

Barcelona, s’han aprovat les Instruccions de funcionament de les Meses de 

concertació del Pla XGL 2016-2019. En aquesta resolució s’hi regula el sistema 

de funcionament de les Meses de concertació i, en particular, la metodologia de 

celebració de les Meses, els criteris de distribució de recursos i els requisits 

dels actes que expressen els compromisos assolits en el marc de les Meses. 

En el marc de la respectiva Mesa de concertació, l’Ajuntament de Sant Julià de 

Cerdanyola i la Diputació de Barcelona han preacordat el desenvolupament 

conjunt d’unes actuacions, amb la corresponent periodificació de l’aportació de 

la Diputació. 

En data 19 de maig de 2016, per decret de la presidència de la Diputació de 

Barcelona, s’ha aprovat el preacord “Remodelació dels vials, clavegueram i 

aigua potable del nucli antic 3a.fase” assolit en el marc de les Meses de 

concertació del Pla XGL 2016-2019 la quantia dels quals conforma la base de 

concertació de l’Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola per al període 2016-

2019 per un import de 320.000 euros. 

Per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de 26 d’octubre de 

2016 es van aprovar les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les 

Meses de concertació del Pla XGL 2016-2019. En aquesta resolució s’hi 
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regulen els procediments i condicions necessaris per tal de fer efectius els 

compromisos assolits en el marc de les Meses de concertació. 

En data 28 de novembre de 2016, l’ens destinatari ha presentat la formalització 

del preacord esmentat, donant compliment a allò establert als articles 3, 4 i 5 de 

les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació 

del Pla XGL 2016-2019. 

En data 7 de febrer de 2017, per decret de la Presidència de la Diputació de 

Barcelona, s’ha aprovat la proposta relativa a la formalització del preacord 

17/X/232489 Remodelació dels vials, clavegueram i aigua potable del nucli 

antic, 3a. fase de l’Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola i, en conseqüència, 

s’ha atorgat un ajut econòmic en el marc de les Meses de concertació del Pla 

XGL 2016-2019 per un import de 320.000 euros. 

 

1.Competència de l’òrgan d’aprovació 

En data 7 de febrer de 2017, mitjançant decret de la presidenta de la Diputació 

de Barcelona, es va aprovar la formalització del preacord “Remodelació dels 

vials, clavegueram i aigua potable del nucli antic, 3a. fase de l’Ajuntament de 

Sant Julià de Cerdanyola” en el marc de les Meses de concertació del Pla XGL 

2016-2019, i per tant, es verifica que ha estat 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.a. “Concessió de recursos” del Protocol General del Pla, en el que 

s’especifica la tipologia de concessió directa per a tots els recursos que es 

concertin mitjançant Meses de concertació. 
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D’acord amb la clàusula 12 “Meses de concertació” del Protocol General del 

Pla, les Meses de concertació es formen per representants dels ens 

destinataris i de la Diputació de Barcelona, amb la funció de contrastar les 

necessitats prèviament expressades i prioritzades pels primers amb els 

recursos i criteris de la segona. 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. 

Per via de la normativa de desplegament d’aquest Protocol, es regularà el 

sistema de presentació de sol·licituds, amb previsió, en tot cas, dels 

destinataris que poden participar en les Meses i les condicions en què ho 

poden fer, els recursos concertables i el sistema de valoració tècnica, així com 

el funcionament general de les Meses. 

En coherència amb la idea de concertació entesa com un mecanisme de 

relació al llarg del temps per una millor aplicació dels recursos públics a les 

necessitats i aspiracions dels governs locals, els destinataris poden distribuir 

lliurement els recursos que els corresponguin entre els diferents àmbits de 

cooperació del Pla. 

Els destinataris també poden canviar les seves prioritats al llarg del període 

d’execució, per atendre noves necessitats, així com sol·licitar i obtenir, de 

forma motivada, un increment dels recursos concertats. 

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 

D’acord amb l’establert a la clàusula 18 “Criteris generals de distribució” del 

Protocol General del Pla, en el marc de les Meses, els instruments de 
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cooperació que s’aprovin a l’empara del present Protocol general garantiran 

una distribució equitativa dels recursos que s’atorguin, en cada cas, als governs 

locals. 

Per garantir aquesta equitat, s’observaran els següents criteris generals de 

distribució: 

a. Població, atenent particularment les necessitats dels municipis petits i 

mitjans, sens perjudici de considerar també el volum de població 

estacional del municipi respectiu. 

b. Capitalitat, en funció dels textos legals vigents. 

c. Territori, de forma que es considerarà l’extensió, disposició i estructura 

del terme municipal respectiu. 

d. Eficàcia, en raó de la previsió d’assoliment dels objectius marcats i de 

satisfacció de necessitats i aspiracions. 

e. Eficiència, de manera que es fomenti la realització dels projectes que 

satisfacin les necessitats locals amb els menors costos possibles. 

f. Cooperació, per estimular la realització de projectes mancomunats o 

que es tradueixin en acords interadministratius entre destinataris. 

g. Qualsevol altre criteri que, estant previst en el règim regulador de 

l’instrument de cooperació que correspongui, contribueixi a garantir una 

distribució equitativa dels recursos i respongui a l’assoliment dels 

objectius previstos en el Protocol general. 

L’import de l’ajut ha estat establert en 320.000 euros i l’ens destinatari ha 

acreditat 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 de formalització de preacord de data 28 de novembre de 2016. 

Per tant, l’Ajuntament  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/50200/15000/76260 i que correspon a Transferències a ajuntaments.  

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 

A l’article 2 de la part resolutiva del decret de formalització del preacord del 7 

de febrer de 2017, s’estableix el règim de gestió de l’actuació. Al punt 1 

d’Acceptació es cita “transcorregut el termini de deu dies hàbils comptats a 

partir de la recepció de la notificació, sense que l’ens hagi manifestat 

expressament la seva renúncia, l’ajut s’ha d’entendre acceptat tàcitament. No 

obstant això, durant aquest termini, l’ens pot acceptar-lo expressament per tal 

d’agilitzar l’execució de les actuacions corresponents. 

L’acceptació va ser tàcita i per tant  podem concloure que es dona compliment 

aquest punt. 

6.Justificacions presentades 

A l’article 2.2 “Execució de l’actuació” de la part resolutiva del decret de 

formalització del preacord del 7 de febrer de 2017, s’estableix que la despesa 
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s’ha d’executar i justificar en el període comprés entre l’1 de gener de 2016 i el 

30 de novembre de l’any següent a aquell en què la Diputació l’hagi imputat en 

el seu pressupost, d’acord amb la periodificació establerta a l’apartat primer de 

la part resolutiva i el qual s’estableix en el 30 de novembre de 2018. 

Obren a l’expedient les sis justificacions de despeses presentades per 

l’Ajuntament: 

Primera justificació:  

- En data 25 de juliol de 2017 es va presentar el formulari de justificació 

de despeses de les certificacions 1 i 2 del proveïdor Construccions Icart 

S.A, per un import de 122.951,17 euros. 

- Un cop revisat el contingut d’aquesta justificació, es detecta per part del 

centre gestor que la data de la factura A76 és posterior a la data 

d’aprovació de la factura i, per tant, es realitza el corresponent 

requeriment d’esmena en data 27 de juliol de 2017. 

- Consta a l’expedient, en data 28 de juliol de 2017, una nova sol·licitud 

d’esmena de justificació de despeses que modifica l’anterior i es dona 

per rectificat el requeriment amb la comunicació de justificació verificada 

en data 2 d’agost de 2017. 

Segona justificació:  

- En 4 d’octubre de 2017 es va presentar el formulari de justificació de 

despeses de les certificacions 3 i 4 del proveïdor Construccions Icart 

S.A, per un import de 43.519,97 euros. 

- Un cop revisat el contingut d’aquesta justificació, es valida per part del 

centre gestor i s’emet la comunicació de justificació verificada en data 9 

d’octubre de 2017. 
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Tercera justificació:  

- En 1 de desembre de 2017 es va presentar el formulari de justificació de 

despeses de les certificacions 5 i 6 del proveïdor Construccions Icart 

S.A, per un import de 43.302,77 euros. 

- Un cop revisat el contingut d’aquesta justificació, es valida per part del 

centre gestor i s’emet la comunicació de justificació verificada en data 14 

de desembre de 2017. 

Quarta justificació:  

- En data 29 de gener de 2018 es va presentar el formulari de justificació 

de despeses de la certificació 7 del proveïdor Construccions Icart S.A, 

per un import de 19.852,19 euros. 

- Un cop revisat el contingut d’aquesta justificació, es valida per part del 

centre gestor i s’emet la comunicació de justificació verificada en data 26 

de febrer de 2018. 

Cinquena justificació:  

- En data 22 de febrer de 2018 es va presentar mitjançant el formulari 

sol·licitud general, la certificació 8 del proveïdor Construccions Icart S.A.  

- El centre gestor, en data 12 de març de 2018, emet una comunicació 

general on es diu que “per poder tramitar la Justificació de despeses 

(M4-001-16) de data 22 de febrer de 2018, aquesta s’ha de presentar 

com “Justificació de despeses” i no com “Sol·licitud general.” 

- Per tant, en data 9 d’agost de 2018, es va presentar el formulari de 

justificació de despeses de les certificacions 8, 9 i 10 del proveïdor 

Construccions Icart S.A, per un import de 48.679,14 euros. 
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- Un cop revisat el contingut d’aquesta justificació, es detecta per part del 

centre gestor que:  

o S'ha constatat que a la "Relació de despeses generals" s'han 

inclòs factures corresponents a la redacció del projecte i als 

honoraris de direcció. En la fitxa de formalització de preacord 

només es va fer constar despesa d'obra, per tant, no es poden 

justificar aquestes factures. 

o En el cas que sigui una justificació total s'ha d’especificar a 

l'apartat corresponent, fent constar també, l'estructura de 

finançament real. 

o La data de finalització prevista és anterior a la data del formulari, 

per tant, s'ha de modificar. 

o Tal i com indica el punt 8 i 9 de la notificació d'aprovació s'ha 

d'enviar la memòria normalitzada de l'obra, fotografia de l'obra 

finalitzada i fotografia del cartell de senyalització de l'obra. 

Per tant, es realitza el corresponent requeriment d’esmena de 

justificació de despeses en data 17 de setembre de 2018. 

- Consta a l’expedient, en data 17 de setembre de 2018, una nova 

justificació de despesa que modifica l’anterior per import de 48.679,14 

euros. 

- Un cop revisat el contingut d’aquesta justificació, es valida per part del 

centre gestor i s’emet la comunicació de justificació verificada en data 8 

d’octubre de 2018. A la part de comentaris, el centre gestor descriu el 

següent: “Recordeu que tal i com indica el punt 8 i 9 de la notificació 

d'aprovació heu d'enviar la memòria normalitzada de l'obra, fotografia de 

l'obra finalitzada i fotografia del cartell de senyalització de l'obra.” 
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El 19 d’octubre de 2018, la Diputació de Barcelona informa que s’ha realitzat el 

tràmit de Comunicació general per part del Servei Equipaments i Espai Públic 

on es vol recordar que “tal i com indica el punt 9.1 i 9.2 de les Instruccions de 

gestió d'actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla "xarxa de 

Governs Locals 2016-2019”: 

- 9.1. La despesa s'ha d'executar i justificar en el període comprés entre 

l'1 de gener de 2016 i el 30 de novembre de l'any següent a aquell en 

què la Diputació l'hagi imputat pressupostàriament." Per tant, el termini 

màxim per justificar finalitza el proper 30 de novembre 2018.  

- 9.2. L'ens destinatari ha d'informar a la Diputació de Barcelona abans del 

31 d'octubre de cada any quan no pugui executar i justificar la despesa 

en els termes del punt anterior, mitjançant la presentació del document 

normalitzat. D'apreciar-se la concurrència de circumstàncies 

justificatives, la Diputació pot, previ informe degudament motivat del 

centre gestor, modificar la periodificació de l'actuació. En cas contrari, 

s'ha de procedir, segons escaigui, a modificar l'objecte de l'actuació o a 

revocar el crèdit que no es justifiqui en temps i forma." 

En data 4 de novembre de 2018, l’Ajuntament presenta una sol·licitud general 

on es demana el finançament de la contractació de serveis associats a la 

inversió i s’adjunta el model de formalització de preacord modificat. 

A la petició de finançament de la contractació de serveis associats a la inversió, 

s’exposa el següent:  

“L’actuació “Remodelació dels vials, clavegueram i aigua potable del nucli 

antic, 3a. fase” amb un pressupost de licitació de 365.749,79 euros ha estat 

finançada per part de la Diputació de Barcelona en el marc de les Meses de 

concertació del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 per import de 

320.000,00 euros. 
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Finalment, després de descomptar la baixa en l’adjudicació, l’obra 

executada ha suposat una despesa de 304.829,13 euros, havent-se produït 

un excés en el finançament obtingut de la Diputació per import de 15.170,87 

euros. 

L’actuació ha suposat una despesa addicional a càrrec de l’Ajuntament en 

concepte de contractació de serveis de redacció del projecte i direcció de 

l’obra per import de 24.407,82 euros, motiu pel qual cal formalitzar sol·licitud 

de finançament de la contractació de serveis associats a la inversió, per 

l’import del romanent de la subvenció inicialment atorgada: 15.170,87 euros. 

En conseqüència, es formalitza la sol·licitud a través del formulari establert 

a l’efecte pel finançament i l’import indicats.” 

Sisena justificació:  

- En data 20 de novembre de 2018 es va presentar el formulari de 

justificació de despeses per l’import de 19.999,73 euros i es va adjuntar 

la següent documentació: Fotos obra acabada i cartell, Acta de recepció 

de l’obra, Certificat final d’obra, justificació de totes les certificacions (1 a 

11) així com les factures de redacció i direcció del projecte (M4-001-16) i 

la memòria finalització de l’obra (M4-002-16).   

- Un cop revisat el contingut d’aquesta justificació, es valida per part del 

centre gestor i s’emet la comunicació de justificació verificada en data 11 

de desembre de 2018.  

En data 4 de desembre de 2018, l’Ajuntament presenta una sol·licitud general 

on es diu que seguint les indicacions telefòniques del centre gestor, adjunten la 

memòria de justificació final i la sol·licitud de modificació del preacord de l’obra. 

 

Pàgina 24
Codi Segur de Verificació (CSV): ed0f3bb109744eedad32   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Servei de Control Financer 
Intervenció General 
 

Informe de Control Financer 
Subvencions a Entitats Públiques 

Gerència d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic. 
23 

Per altra banda, la documentació aportada per l’Ajuntament per justificar la 

subvenció ha estat de divuit factures de dos proveïdors, l’import total de les 

quals ascendeix a 329.236,95 euros:  

- onze factures del proveïdor Construccions Icart S.A per un total de 

304.829,13 euros i,  

- set factures del proveïdor Raimon Guitart Garcia, per un total de 

24.407,82 euros.  

Posteriorment i fruit del control de legalitat de la seva adequada i correcta 

justificació, es va sol·licitar a l’Ajuntament tota la documentació referent al seu 

pagament, és a dir, els comprovants bancaris i les relacions de pagament per 

tal de validar tots els pagaments efectuats.  

D’aquesta revisió, s’ha detectat un error material ja que es van pagar dues 

factures al proveïdor Construccions Icart S.A, per import de 99.522,29 euros 

(certificació 1) i 6.227,89 euros (certificació 9) i a la justificació de despeses es 

va imputar 99.522,30 euros i 6.227,90 euros, generant-se una diferència de 

0,02 euros.  

També s’ha detectat un error material en quant a la cinquena justificació de 

despeses. L’import que apareix com a pagament sol·licitat és de 48.679,14 

euros quan hauria de ser de 70.377,17 euros atès que correspon a les 

certificacions 8, 9 i 10 del proveïdor Construccions Icart S.A. Com es pot 

comprovar, el cinquè pagament de la Diputació de Barcelona va ascendir a 

70.377,17 euros. 
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7.Pagaments realitzats 

S’ha comprovat que la Diputació ha abonat, en els exercicis 2017 i 2018, 

l’import de 320.000 euros, corresponent a l’import justificat per l’entitat 

destinatària de l’ajut.  

Concretament durant l’exercici 2017 es van fer tres pagaments d’imports 

122.951,17 euros, 43.519,97 euros i 43.302,77 euros en dates 14 de setembre 

de 2017, 26 d’octubre de 2017 i el 18 de gener de 2018 (aquest darrer es va 

comptabilitzar el 29 de desembre de 2017 tot i que es va pagar a l’exercici 

2018). 

Durant l’exercici 2018 es van fer els tres pagaments finals, d’imports 19.852,19 

euros, 70.377,17 euros i 19.996,73 euros en dates 17 d’abril de 2018, 26 

d’octubre de 2018 i 20 de desembre de 2018. 
 

V.  AL·LEGACIONS 

 

El resultat de la fiscalització va ser materialitzat en el corresponent informe 

provisional, el qual es va donar trasllat a la Gerència d’Equipaments, 

Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, en data 22 d’octubre de 

2019, 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 s’han 

d’entendre definitives. 
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VI.  CONCLUSIONS 

 
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. 
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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, el Pla Anual de Control Financer 2019 (en 

endavant PACF 2019), determina l’abast del control financer que s’exercirà 

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. 

 

S’estableix que el control d’ajuts econòmics a ens públics s’exercirà amb l’abast 

que es determini en el PACF 2019. 

 

Les bases d’execució del pressupost 2018 desenvolupades pel PACF 2019, 

estableixen 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 del TRLRHL. 

 Una verificació dels extrems previstos a l’article 44 de la LGS. 

 En el cas concret de Pla de Xarxa de Governs Locals 2012-2015 

(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.  
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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 

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, verificar 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 2019, 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 2018, 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.D.1.3 del PACF 2019. Seguint aquests paràmetres, en primer lloc, s’ha 

procedit a llistar totes les entitats públiques que han percebut subvencions l’any 

2018 i s’ha ordenat forma decreixent per l’import acumulat.  
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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 5 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: 

 
Ajuntament de Sabadell. 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Gerència de Serveis  
d’Habitatge, 
Urbanisme i 

Activitats 

Aprovació de l’actuació 
per a polítiques 

municipals d’habitatge de 
l’Ajuntament de Sabadell 

Meses de 
concertació 2014/0000523 750.000 € 

 
 
 
III. OBJECTIUS I ABAST DEL CONTROL  
 

3.1. Objectius del control  
 

El Pla XGL, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió de 31 de maig de 2012, 

és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i 

cooperació local de la Diputació. Aquest Pla recull la tradició de la Diputació de 

Barcelona d’articular la seva cooperació amb els ens locals mitjançant plans i 

programes propis, de forma que novament posa el centre de la seva activitat en 

el suport als municipis, sens perjudici d’establir mecanismes de cooperació 

amb la resta de governs locals igualment en benefici dels municipis. 
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Els objectius del Pla XGL es desenvoluparan mitjançant el sistema de 

concertació, entès com a modalitat específica de relació entre governs locals 

de diversa naturalesa, concurrents en un mateix àmbit territorial, que s’orienta a 

l’execució conjunta de polítiques públiques, d’acord amb els principis 

d’eficiència i economia de l’acció pública. Cal compartir el màxim rendiment en 

l’aplicació de recursos públics per tal de donar resposta a les necessitats dels 

municipis de les comarques de Barcelona, fent-ho de manera concertada i 

incorporant 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 locals. 

- Manteniment d’equipaments i d’infraestructures. 

- Reforçament de la solvència de les finances locals. 

- Creació d’equipaments i infraestructures. 

 

El Pla XGL 2012-2015, amplia així els àmbits de concertació i els adapta al 

cicle de gestió de la despesa pública per tal de donar resposta a la complexitat 

de demandes dels governs locals i donar compliment als objectius 

d’incrementar la solvència local obrir les línies d’assistència i posar l’èmfasi en 

les actuacions de reposició, manteniment, millora i rehabilitació del capital 

públic existent, tant d’equipaments com d’infraestructures i serveis urbans, 

especialment aquells que comporten una major eficiència. En qualsevol cas, els 

diferents àmbits de concertació es defineixen com a àmbits de suport mixtes, 

que inclouen recursos de diversa naturalesa. Es guanya, per tant, més 

flexibilitat i capacitat d’adaptació a les necessitats, d’una banda, mitjançant la 

superació de la tradicional divisió entre programes de finançament d’inversions 

i de serveis i activitats i, de l’altra, mitjançant la possibilitat de transformar 

recursos per a polítiques de despesa de capital en recursos per a polítiques de 

despesa corrent. 
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Els instruments de cooperació previstos en el Pla XGL són: 

 -  Les Meses de Concertació. 

 -  Els Catàlegs de Serveis. 

 -  Els Programes Complementaris. 

-  Altres instruments anàlegs. 

El control que es durà a terme en aquest informe es farà, per una banda, des 

d’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 

econòmico-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 beneficiària. 

 

b) El compliment per part dels ajuntaments 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 2019, 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 de la 

LGS.  

3.3.  Estructura de l’informe i treballs efectuats 

En concret, el present informe s’ha dividit en dues parts clarament 

diferenciades: 
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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. 

 

2.-  Específica: Comprèn el recull de comprovacions relacionades amb la 

documentació presentada per les entitats públiques que integren la mostra. 

Amb 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 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 
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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. 
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- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 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 (parcialment). 

 

- 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 

(Publicat al BOPB de 9 de maig de 2017). 

- 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  2014/0000523                   Ajuntament de Sabadell                   13/X/100804 

Objecte Polítiques municipals d’habitatge 
Import subvenció 750.000,00 € 
Tipus d’expedient Subvenció.  
Centre gestor Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 

Aplicació pressupostària G/50300/15100/46240 

El 23 de febrer de 2012, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar la 

constitució de la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge com un conjunt de 

municipis, empreses municipals i d’altres estructures locals que presten serveis 

d’habitatge (o que tenen voluntat de prestar-los en un futur) de la província de 
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Barcelona, que treballen de manera coordinada, comparteixen iniciatives, 

objectius i mitjans i que reben el suport de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de 

la Diputació de Barcelona. Al mateix Ple també es va aprovar el seu Protocol 

de funcionament. 

Aquesta xarxa, sense tenir personalitat jurídica pròpia, es constitueix com 

l’espai d’interrelació, transferibilitat de coneixement i intercanvi d’experiències 

entre els seus membres. El seu objectiu és fomentar el treball conjunt la 

coordinació interadministrativa i la generació i difusió d’instruments 

conceptuals, polítics i operatius que serveixin als governs locals per a gestionar 

millor les polítiques d’habitatge. 

L’11 de maig de 2012, la Junta de Govern Local va acordar l’adhesió a la Xarxa 

de Serveis Locals d’Habitatge promoguda per la Diputació de Barcelona. 

El Ple de la Diputació de Barcelona, celebrat el 31 de maig de 2012, va aprovar 

el Pla XGL 2012-2015, que és l’instrument preferent per a l’exercici de les 

funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com 

el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc general i la 

metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 

L’esmentat Protocol General crea les Meses de concertació configurant-les 

com un dels instruments que preveuen i orienten el funcionament del sistema 

de concertació i l’accés als quatre àmbits d’actuació que integren el Pla XGL 

2012-2015 definits en funció de les polítiques promogudes i del destí dels 

recursos. D’acord amb la seva clàusula novena, les Meses de concertació 

tenen la funció de contrastar les necessitats expressades i manifestades pels 

ens locals amb els recursos i criteris propis de la Diputació, tot amb la finalitat 

d’assolir preacords, que són el reconeixement de l’existència plena d’un 

compromís de suport a les actuacions que s’implementin dins del Pla. 
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En data 21 de febrer de 2013, el Diputat delegat per a la Cooperació Local, 

mitjançant escrit comunica a l’Alcalde de l’Ajuntament de Sabadell els 

preacords assolits, en els quals es preveu una aportació per part de la 

Diputació de Barcelona per realitzar mesures de Polítiques municipals 

d’habitatge de 750.000 euros. 

En data 15 d’octubre de 2013, per decret del Diputat delegat per a la 

Cooperació Local, s’han aprovat les Instruccions de gestió d’actuacions 

derivades de les meses de concertació del Pla, que tenen per objecte la 

determinació del procediment d’acreditació de les condicions administratives 

dels preacords assolits en les meses de concertació, així com la definició dels 

tràmits necessaris per vehicular la transferència dels recursos tècnics, 

econòmics o materials que la Diputació de Barcelona hagi preacordat. 

L’apartat segon del decret d’aprovació de les esmentades instruccions disposa 

que la totalitat de preacords assolits en el marc de les Meses de concertació 

2012-2015 fins a l’entrada en vigor de les presents Instruccions, seran objecte 

d’aprovació mitjançant decret en el termini de 15 dies hàbils des de l’aprovació 

d’aquesta resolució. 

D’acord amb l’exposat, en data 20 de novembre de 2013 a través del decret del 

Diputat delegat per a la Cooperació Local, es procedeix a donar compliment a 

la necessària aprovació de la totalitat dels preacords assolits en el marc de les 

Meses de concertació 2012-2015 fins a l’entrada en vigor de les presents 

Instruccions, és a dir, es procedeix a l’aprovació de la totalitat de preacords 

adoptats des de l’inici del Pla XGL 2012-2015 fins al moment previ a la 

publicació al BOPB en data 28 d’octubre de 2013. 

En el punt segon de l’esmentat decret, es reconeix el compromís assumit per la 

Diputació de Barcelona en relació als preacords en el marc de les Meses de 
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concertació pels imports i en les anualitats que consten descrites a l’acord 

primer de l’esmentat decret. 

L’Ajuntament de Sabadell va presentar el formulari normalitzat de formalització 

de preacord per registre d’entrada en data 28 de novembre de 2013, a més a 

més d’un informe jurídic signat per la cap del servei d’habitatge i una còpia del 

document municipal “La política municipal d’habitatge: accions i estratègies 

prioritàries en el context actual” aprovat pel Ple Municipal en data 9 de juliol de 

2013. 

El Pla XGL 2012-2015 s’articula en àmbits de concertació, en funció de les 

polítiques promogudes i del destí dels recursos. L’àmbit “Garantia de la 

prestació adequada de serveis públics locals” inclou les actuacions en matèria 

d’explotació, gestió, assegurament, manteniment i desenvolupament dels 

serveis públics locals, d’acord amb les competències establertes en l’art. 

91.2.a) del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 

per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 

necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i 

criteris de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar 

conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el 

paràgraf anterior. 

Posteriorment, per decret del diputat Delegat per a la Cooperació Local de la 

Diputació de Barcelona, de 23 d’abril de 2014, es va aprovar l’actuació 

13/X/100804 per a Polítiques municipals d’habitatge de l’Ajuntament de 

Sabadell i l’atorgament de l’ajut econòmic en el marc de les instruccions de 

gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de 

Governs Locals 2012-2015”. 
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A l’apartat primer de la part resolutiva, s’aprova l’atorgament de l’ajut econòmic, 

a favor de l’Ajuntament de Sabadell, per un import de 750.000 euros. La finalitat 

d’aquest ajut és donar suport econòmic a les polítiques municipals d'habitatge. 

En data 30 de maig de 2014, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 

Sabadell va acordar acceptar l’ajut econòmic per import de 750.000 euros 

atorgat en el marc de les Instruccions de gestió d’actuacions d’actuacions 

derivades de les Meses de concertació del Pla XGL 2012-2015. 

L’Ajuntament de Sabadell va presentar el formulari d’Acceptació de l’Ajut per 

registre d’entrada en data 13 de juny de 2014. 

1.Competència de l’òrgan d’aprovació 

En data 23 d’abril de 2014, mitjançant decret del diputat Delegat per a la 

Cooperació Local de la Diputació de Barcelona es va aprovar l’actuació 

13/X/100804 per a Polítiques municipals d’habitatge de l’Ajuntament de 

Sabadell, en el marc de les instruccions de gestió d’actuacions derivades de les 

Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”,que ha 

estat 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 

12.3.a. “Concessió de recursos” del Protocol General del Pla, en el que 

s’especifica la tipologia de concessió directa per a tots els recursos que es 

concertin mitjançant Meses de concertació. 

D’acord amb la clàusula 9 “Meses de concertació” del Protocol General del Pla, 

les Meses de concertació es formen per representants dels ens que s’hi 

adhereixen al Protocol general i de la Diputació de Barcelona, en el marc de la 
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tramitació de les peticions del respectiu ens adherit, amb la funció de contrastar 

les necessitats expressades i prioritzades amb els recursos i criteris de la 

Diputació de Barcelona, tot això amb la finalitat d’assolir els preacords, que són 

el reconeixement de l’existència plena d’un compromís de suport a les 

actuacions que s’implementin dins del Pla XGL 2012-2015.  

La base de l’objecte de debat de les Meses són les necessitats prèviament 

identificades pels respectius destinataris. A aquest respecte, la Diputació de 

Barcelona aprova unes Instruccions mitjançant decret de data 12 de juny de 

2012 que determina el sistema d’inscripció de necessitats per al període 2012-

2015 i els destinataris que poden participar en les Meses i les condicions en 

què ho poden fer; els recursos concertables; els requisits i la informació bàsica 

per a cada necessitat; i el sistema de valoració tècnica. 

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 

D’acord amb l’establert a la clàusula 14 “Criteris generals de distribució” del 

Protocol General del Pla, en el marc de les Meses, la concertació final ha de 

garantir una distribució equitativa dels recursos. Aquesta distribució es farà 

mitjançant l’aplicació d’una base objectiva determinada pels següents criteris: 

a. Població, atenent particularment les necessitats dels municipis petits i 

mitjans, sens perjudici de considerar també el volum de població 

estacional del municipi respectiu. 

b. Capitalitat, en funció dels textos legals vigents. 

c. Territori, de forma que es considerarà l’extensió, disposició i estructura 

del terme municipal respectiu. 
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d. Eficàcia, en raó de la previsió d’assoliment dels objectius marcats i de 

satisfacció de necessitats i aspiracions. 

e. Eficiència, per fomentar la realització dels projectes que satisfacin les 

necessitats locals amb els menors costos possibles, en funció de 

l’eficiència energètica, el valor afegit o altres elements amb priorització 

de les inversions destinades a rehabilitació sostenible i eficiència dels 

edificis públics. 

f. Cooperació, per estimular la realització de projectes mancomunats o que 

es tradueixin en acords interadministratius entre destinataris. 

L’import de l’ajut ha estat establert en 750.000 euros i l’ens destinatari ha 

acreditat les condicions administratives i econòmiques requerides per al 

desenvolupament de l’actuació objecte del present ajut a través del formulari 

normalitzat de formalització de preacord de data 28 de novembre de 2013.  

Per tant, l’Ajuntament 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/50300/15100/46240 i que correspon a Transferències a ajuntaments. XGL. 

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 

D’acord amb l’establert al punt 3 “Decret d’adopció de preacords” de les 

instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del 

Pla XGL 2012-2015 del 15 d’octubre de 2013, i en concret a l’apartat 3.3, 

Pàgina 20
Codi Segur de Verificació (CSV): bedf9a6c36d5122e8bec   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Servei de Control Financer 
Intervenció General 
 

Informe de Control Financer 
Subvencions a Entitats Públiques 

Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
19 

s’estableix que transcorregut el termini de 20 dies naturals, comptats a partir de 

la recepció de la notificació, sense que l’ens destinatari hagi manifestat 

expressament la seva renúncia, la resolució s’entendrà acceptada tàcitament. 

No obstant això, durant aquest termini, l’ens destinatari podrà emetre resolució 

expressa sobre l’acceptació del preacord, per tal d’agilitzar l’execució de les 

actuacions corresponents. 

Consta a l’expedient el document acreditatiu de la formalització de preacord 

amb data de registre d’entrada del 28 de novembre de 2013 i, per tant,  podem 

concloure que es dona compliment aquest punt. 

6.Justificacions presentades 

D’acord amb l’establert als punts 9.1 i 10.8 de les instruccions de gestió 

d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla XGL 2012-2015 del 

15 d’octubre de 2013, els terminis màxims d’execució i de justificació de les 

actuacions aprovades a la seva empara en el 31 de desembre de 2017 i el 31 

de març de 2018, respectivament. 

Obra a l’expedient la justificació de despeses presentada en data 3 d’abril de 

2018. 

Un cop revisat el contingut d’aquesta justificació, el centre gestor emet la 

comunicació de justificació verificada en data 4 d’abril de 2018. 

La documentació aportada per l’Ajuntament per justificar la subvenció van ser 

els decrets de l’estimació de les sol·licituds de les prestacions econòmiques 

d’urgència social d’acord amb les relacions comptables per uns imports de 

25.563,64 euros, 175.321,99 euros, 65.223,77 euros, 186.987,96 euros, 

47.846,66 euros per als exercicis 2013 i 2014. 

Pels exercicis 2015 i 2016, l’Ajuntament ha presentat les certificacions de 

l’empresa d’Habitatges municipals de Sabadell, S.A (VIMUSA) on es certifica 
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que VIMUSA ha bonificat rendes pel manteniment d’un parc d’habitatges en 

lloguer social, adjudicats amb una renda inferior al seu preu fixat, per imports 

de 142.652,17 euros a l’exercici 2015 i 133.561,82 euros a l’exercici 2016. 

El total de la justificació presentada ascendeix a 777.158,01 euros. 

Posteriorment i fruit del control de legalitat de la seva adequada i correcta 

justificació, es va sol·licitar a l’Ajuntament tota la documentació referent al seu 

pagament, és a dir, els comprovants bancaris i les relacions de pagament per 

tal de validar tots els pagaments efectuats.   

7.Pagaments realitzats 

S’ha comprovat que la Diputació ha abonat, en data 4 de setembre de 2018, 

l’import de 750.000,00 euros, corresponent a l’import justificat per l’entitat 

destinatària de l’ajut.  

8. Altres 

En quant a la Gestió i aplicació de romanents, segons l’apartat segon punt 

quart de la part resolutiva del decret d’aprovació del diputat Delegat per a la 

Cooperació Local de la Diputació de Barcelona de data 23 d’abril de 2014, 

s’estableix que en cas que la finalització de cada anualitat la quantitat 

compromesa per la Diputació de Barcelona fos superior a la quantitat justificada 

per l’ens local destinatari, aquesta diferència s’acumularà a l’exercici 

immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació. En cap cas es 

superarà l’anualitat 2017. 

El saldo pendent de justificar de l’actuació esmentada no es va incorporar com 

a romanent al pressupost corporatiu de l’any 2018, per la qual cosa en data 12 

de juny de 2018, per decret d’aprovació de la presidenta de la Diputació de 
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Barcelona, s’autoritza i es disposa de la despesa de 750.000 euros amb 

l’objecte de procedir a tramitar el pagament de l’actuació derivada de les Meses 

de Concertació del Pla XGL 2012-2015 que ha quedat justificada en temps i 

forma, gestionada per la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i 

Activitats.  

A l’apartat únic de la part resolutiva del decret, s’autoritza i es disposa de la 

despesa total de 750.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/50300/15100/46240 del vigent pressupost corporatiu, amb l’objecte de 

procedir a la tramitació del pagament de l’import que ha quedat justificat en 

temps i forma per l’ajuntament. 

 

 

V.  AL·LEGACIONS 

 
El resultat de la fiscalització va ser materialitzat en el corresponent informe 

provisional, el qual es va donar trasllat a la Gerència de Serveis d’Habitatge, 

Urbanisme i Activitats, en data 22 d’octubre de 2019, 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 s’han 

d’entendre definitives. 
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VI.  CONCLUSIONS 

 

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 i execució. 

D’acord amb els resultats dels treballs de control, s’efectua la següent 

consideració en quant a la justificació: 

- D’acord amb l’establert al punt 10.8 de les instruccions de gestió 

d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla XGL 2012-

2015 del 15 d’octubre de 2013, el termini màxim de justificació 

finalitzarà, com a màxim, el 31 de març de 2018. L’Ajuntament de 

Sabadell ha presentat la justificació de despeses en data 3 d’abril de 

2018. 

o cal vetllar per complir amb els terminis de justificació establerts. 
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INFORME DE CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 
D’ENTITATS PÚBLIQUES 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 

 
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, el Pla Anual de Control Financer 2019 (en 

endavant PACF 2019), determina l’abast del control financer que s’exercirà 

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. 

 

S’estableix que el control d’ajuts econòmics a ens públics s’exercirà amb l’abast 

que es determini en el PACF 2019. 

 

Les bases d’execució del pressupost 2018 desenvolupades pel PACF 2019, 

estableixen 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 del TRLRHL. 

 Una verificació dels extrems previstos a l’article 44 de la LGS. 

 En el cas concret de Pla de Xarxa de Governs Locals 2012-2015 

(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.  
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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 

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, verificar 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 2019, 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 2018, 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.D.1.3 del PACF 2019. Seguint aquests paràmetres, en primer lloc, s’ha 

procedit a llistar totes les entitats públiques que han percebut subvencions l’any 

2018 i s’ha ordenat forma decreixent per l’import acumulat.  
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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 5 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: 

 
Mancomunitat Intermunicipal del Cardener. 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Gerència de Serveis  
de Medi Ambient 

Adquisició de maquinària 
per la neteja viària de la 

Mancomunitat 
Intermunicipal del 

Cardener 

Meses de 
concertació 2015/0000346 220.000 € 

 
 
 
III. OBJECTIUS I ABAST DEL CONTROL  
 

3.1. Objectius del control  
 

El Pla XGL, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió de 31 de maig de 2012, 

és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i 

cooperació local de la Diputació. Aquest Pla recull la tradició de la Diputació de 

Barcelona d’articular la seva cooperació amb els ens locals mitjançant plans i 

programes propis, de forma que novament posa el centre de la seva activitat en 

el suport als municipis, sens perjudici d’establir mecanismes de cooperació 

amb la resta de governs locals igualment en benefici dels municipis. 
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Els objectius del Pla XGL es desenvoluparan mitjançant el sistema de 

concertació, entès com a modalitat específica de relació entre governs locals 

de diversa naturalesa, concurrents en un mateix àmbit territorial, que s’orienta a 

l’execució conjunta de polítiques públiques, d’acord amb els principis 

d’eficiència i economia de l’acció pública. Cal compartir el màxim rendiment en 

l’aplicació de recursos públics per tal de donar resposta a les necessitats dels 

municipis de les comarques de Barcelona, fent-ho de manera concertada i 

incorporant 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 locals. 

- Manteniment d’equipaments i d’infraestructures. 

- Reforçament de la solvència de les finances locals. 

- Creació d’equipaments i infraestructures. 

 

El Pla XGL 2012-2015, amplia així els àmbits de concertació i els adapta al 

cicle de gestió de la despesa pública per tal de donar resposta a la complexitat 

de demandes dels governs locals i donar compliment als objectius 

d’incrementar la solvència local obrir les línies d’assistència i posar l’èmfasi en 

les actuacions de reposició, manteniment, millora i rehabilitació del capital 

públic existent, tant d’equipaments com d’infraestructures i serveis urbans, 

especialment aquells que comporten una major eficiència. En qualsevol cas, els 

diferents àmbits de concertació es defineixen com a àmbits de suport mixtes, 

que inclouen recursos de diversa naturalesa. Es guanya, per tant, més 

flexibilitat i capacitat d’adaptació a les necessitats, d’una banda, mitjançant la 

superació de la tradicional divisió entre programes de finançament d’inversions 

i de serveis i activitats i, de l’altra, mitjançant la possibilitat de transformar 

recursos per a polítiques de despesa de capital en recursos per a polítiques de 

despesa corrent. 
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Els instruments de cooperació previstos en el Pla XGL són: 

 -  Les Meses de Concertació. 

 -  Els Catàlegs de Serveis. 

 -  Els Programes Complementaris. 

-  Altres instruments anàlegs. 

 

El control que es durà a terme en aquest informe es farà, per una banda, des 

d’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 

econòmico-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 beneficiària. 

 

b) El compliment per part dels ajuntaments 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 2019, 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 de la 

LGS.  

3.3.  Estructura de l’informe i treballs efectuats 
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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. 

 

2.-  Específica: Comprèn el recull de comprovacions relacionades amb la 

documentació presentada per les entitats públiques que integren la mostra. 
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Amb major detall, els principals 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: 
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 Normativa estatal 
 
- Llei 38/2003, General de Subvencions, de 17 de novembre. 

 

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 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 (parcialment). 

 

- 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 

(Publicat al BOPB de 9 de maig de 2017). 

 

- 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 de Barcelona.  

 

- Pla XGL i el seu protocol així com la normativa de 
desplegament. 

 
 
IV. RESULTAT DE LA FISCALITZACIÓ DELS PROCEDIMENTS  
ADMINISTRATIUS DE CONCESSIÓ 
 
   Expedient  2015/0000346  Mancomunitat Intermunicipal del Cardener    15/X/200929 

Objecte 
Adquisició de maquinària per la neteja viària de la 
Mancomunitat Intermunicipal del Cardener. 

Import subvenció 220.000,00 € 
Tipus d’expedient Subvenció.  
Centre gestor Gerència de Serveis de Medi Ambient. 

Aplicació pressupostària G/50500/17210/76340 

 

El Ple de la Diputació de Barcelona, celebrat el 31 de maig de 2012, va aprovar 

el Pla XGL 2012-2015, que és l’instrument preferent per a l’exercici de les 
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funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com 

el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc general i la 

metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 

L’esmentat Pla s’articula en àmbits de concertació, en funció de les polítiques 

promogudes i del destí dels recursos. En el marc de les Meses de concertació 

del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit desenvolupar conjuntament 

actuacions dins l’àmbit de la concertació: “Creació d’equipaments i 

d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de noves inversions 

associades al funcionament operatiu dels serveis. 

En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 

necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i 

criteris de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar 

conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el 

paràgraf anterior. 

En data 15 d’octubre de 2013, per decret del Diputat delegat per a la 

Cooperació Local, s’han aprovat les Instruccions de gestió d’actuacions 

derivades de les meses de concertació del Pla, que tenen per objecte la 

determinació del procediment d’acreditació de les condicions administratives 

dels preacords assolits en les meses de concertació, així com la definició dels 

tràmits necessaris per vehicular la transferència dels recursos tècnics, 

econòmics o materials que la Diputació de Barcelona hagi preacordat. 

Amb posterioritat, mitjançant decret del diputat Delegat per a la Cooperació 

Local de la Diputació de Barcelona, de 3 de març de 2015, es va aprovar l’ajut 

“Adquisició de maquinària per la neteja viària” a favor de la Mancomunitat 

Intermunicipal del Cardener per un import de 220.000 euros. En el marc de les 

Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació van decidir 

desenvolupar conjuntament actuacions dins de l’àmbit de concertació: “Creació 
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d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de 

noves inversions en infraestructures i béns destinats a l’ús general, així com 

noves inversions associades al funcionament operatiu dels serveis.  

En data 15 de novembre de 2017, la Mancomunitat va presentar la sol·licitud 

d’ampliació dels terminis, fonamentant la petició en què, tot i que l’import es 

trobava parcialment justificat, un retard en l’adjudicació del nou contracte de 

residus i neteja viària pel qual es preveia la compra d’aquesta maquinària, va 

fer que no es pogués executar ni justificar la totalitat de l’import. 

Per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de 9 de juliol de 

2018, es van aprovar les instruccions de tancament de les Meses de 

concertació del Pla XGL 2012-2015, les quals establien el procediment i els 

requisits a seguir en el cas dels ajuts que no han pogut executar-se en termini, 

dels quals els destinataris van presentar sol·licitud per ampliar-ho en temps i 

forma. 

1.Competència de l’òrgan d’aprovació 

En data 3 de març de 2015, mitjançant decret del diputat Delegat per a la 

Cooperació Local de la Diputació de Barcelona es va aprovar l’ajut “Adquisició 

de maquinària per la neteja viària” a favor de la Mancomunitat Intermunicipal 

del Cardener per un import de 220.000 euros en el marc de les Instruccions de 

gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla XGL 2012-

2015, que ha estat 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 

12.3.a. “Concessió de recursos” del Protocol General del Pla, en el que 

s’especifica la tipologia de concessió directa per a tots els recursos que es 

concertin mitjançant Meses de concertació. 
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D’acord amb la clàusula 9 “Meses de concertació” del Protocol General del Pla, 

les Meses de concertació es formen per representants dels ens que s’hi 

adhereixen al Protocol general i de la Diputació de Barcelona, en el marc de la 

tramitació de les peticions del respectiu ens adherit, amb la funció de contrastar 

les necessitats expressades i prioritzades amb els recursos i criteris de la 

Diputació de Barcelona, tot això amb la finalitat d’assolir els preacords, que són 

el reconeixement de l’existència plena d’un compromís de suport a les 

actuacions que s’implementin dins del Pla XGL 2012-2015.  

La base de l’objecte de debat de les Meses són les necessitats prèviament 

identificades pels respectius destinataris. A aquest respecte, la Diputació de 

Barcelona aprova unes Instruccions mitjançant decret de data 12 de juny de 

2012 que determina el sistema d’inscripció de necessitats per al període 2012-

2015 i els destinataris que poden participar en les Meses i les condicions en 

què ho poden fer; els recursos concertables; els requisits i la informació bàsica 

per a cada necessitat; i el sistema de valoració tècnica. 

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 

Mitjançant decret del diputat Delegat per a la Cooperació Local de la Diputació 

de Barcelona, de 10 de novembre de 2014, s’acrediten els complements dels 

preacords assolits en el marc de les meses de concertació del Pla XGL 2012-

2015 amb la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener per un import de 

220.000 euros i es reconeix el compromís assumit per la Diputació en relació 

amb aquests complements. 

Mitjançant decret del diputat Delegat per a la Cooperació Local de la Diputació 

de Barcelona, de 3 de març de 2015, i en el marc de les instruccions de gestió 

d’actuacions derivades de les Meses de Concertació del Pla XGL 2012-2015, 
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s’aprova l’actuació 15/X/200929 per un import total de 220.000 euros a la 

Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, es notifica a l’ens i es publica al 

BOPB. 

L’import de l’ajut ha estat establert en 200.000 euros i l’ens destinatari ha 

acreditat les condicions administratives i econòmiques requerides per al 

desenvolupament de l’actuació objecte del present ajut a través del formulari 

normalitzat de formalització de preacord de 17 de desembre de 2014. 

Per tant, la Mancomunitat acompleix aquesta premissa i és objecte de ser 

destinatària d’aquest ajut. En data 2 de juny de 2016, el centre gestor realitza el 

tràmit de Comunicació de formalització de la concessió de l'ajut, l’objecte del 

qual és la Comunicació de l'aprovació. 

4.Imputació pressupostària 

L’aplicació pressupostària on s’ha imputat la despesa ha estat 

G/50500/17210/76340 que correspon a Transferències a mancomunitats. XGL. 

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 segon punt apartat 1 que correspon a l’acceptació, 

del decret relatiu a l’aprovació de l’actuació 15/X/200929 de data 3 de març de 

2015, s’entendrà acceptada per part de l’ens destinatari, si en el termini màxim 

de 20 dies naturals, comptat a partir de la recepció de la notificació, no 

manifesta expressament la renúncia. No obstant això, durant aquest termini, 

l’ens destinatari podrà emetre resolució expressa sobre l’acceptació de l’ajut 

per tal d’agilitzar l’execució de les actuacions corresponents, amb la realització 

del tràmit d’acceptació “M300”, disponible a la Seu electrònica de la Diputació. 
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No consta a l’expedient cap document que acrediti que es va realitzar el tràmit 

d’acceptació “M300” i per tant, s’entén que l’acceptació va ser tàcita. 

6.Justificacions presentades 

D’acord amb l’establert als punts 9.1 i 10.8 de les instruccions de gestió 

d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla XGL 2012-2015 del 

15 d’octubre de 2013, els terminis màxims d’execució i de justificació de les 

actuacions aprovades a la seva empara en el 31 de desembre de 2017 i el 31 

de març de 2018, respectivament. 

En data 15 de novembre de 2017, la Mancomunitat va presentar al PMT la 

sol·licitud d’ampliació dels terminis. La petició es va fonamentar en què tot i que 

l’import es trobava parcialment justificat, un retard en l’adjudicació del nou 

contracte de residus i neteja viària pel que es preveia la compra d’aquesta 

maquinària va fer que no es pogués executar ni justificar la totalitat de l’import. 

Per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de 9 de juliol de 

2018, es van aprovar les Instruccions de tancament de les Meses de 

concertació del Pla XGL 2012-2015, les quals establien el procediment i els 

requisits a seguir en el cas dels ajuts que no han pogut executar-se en termini. 

Respecte a aquest decret, la Mancomunitat va presentar en data 17 de juliol de 

2018, la sol·licitud d’ampliació del termini d’execució on es constata que els 

ajuts es poden executar i justificar com a molt tard el 15 de novembre de 2018. 

 

A aquest efecte, el centre gestor de la Diputació de Barcelona responsable de 

l’actuació i amb relació a la sol·licitud, ha emès informe favorable, de caràcter 

preceptiu però no vinculant en data 19 de juliol de 2018. En aquest informe 

trobem un error material en el punt 3 de la valoració on s’indica que s’amplia el 

termini fins al 15 de novembre de 2019, quan hauria de ser 2018. 

Atès que abans que transcorregués el termini d’execució inicial, la 

Mancomunitat va presentar sol·licitud d’ampliació del mateix i que es considera 
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una eventual ampliació dels terminis d’execució i de justificació que en cap cas 

perjudica drets de tercers sinó que permet que es pugui completar amb 

normalitat l’execució d’actuacions endarrerides per circumstàncies motivades, 

garantint així l’efectivitat dels compromisos assumits per la Diputació i la 

satisfacció de l’interès públic a assolir amb el desenvolupament d’aquestes 

actuacions, es va aprovar amb efectes de l’1 de gener de 2018, inclòs, 

l’ampliació dels terminis d’execució i de justificació fins al 15 de novembre de 

2018. 

Per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de 29 d’octubre de 

2018, es va aprovar, amb efectes des de l’1 de gener de 2018, inclòs, 

l’ampliació dels terminis d’execució i justificació fins al 15 de novembre de 

2018. Consta a l’expedient un informe amb observacions complementàries 

formulat per l’interventor de la Diputació de Barcelona, de data 21 d’octubre de 

2018, de conformitat amb allò previst a l’article 14.2 del Reial Decret 424/2017, 

de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats 

del sector públic local, i atenent al contingut de la proposta. 

En aquest informe s’observa que una vegada examinat l’expedient, s’evidencia 

que es proposa convalidar l’ampliació del termini d’execució i justificació amb 

efectes des de l’1 de gener de 2018, establint com a nou termini d’execució i 

justificació el 15 de novembre de 2018, malgrat que el termini inicial d’execució 

i justificació va exhaurir la seva vigència el 31 de desembre de 2017 i el 31 de 

març de 2018, respectivament. 

Tenint en compte que l’ampliació del termini d’execució i justificació hauria 

d’haver-se aprovat amb anterioritat a la finalització dels seus efectes, es 

considera que la seva tramitació és extemporània. 

Com a conclusions i de conformitat amb l’anterior, cal deixar constància de la 

necessitat de tramitar les pròrrogues dels terminis d’execució i justificació amb 

la suficient antelació per tal que es puguin aprovar abans d’exhaurir el termini 

de vigència. 
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Obren a l’expedient tres justificacions de despeses establertes pels ajuts 

econòmics aprovats. 

Un cop revisat el contingut de la primera justificació presentada en data 29 de 

juny de 2016, es detecta per part del centre gestor que, a l’estat d’execució de 

la justificació, posa que l’actuació ha finalitzat i no és correcte, ja que l’actuació 

encara està en execució, i, per tant, es realitza el corresponent requeriment 

d’esmena aplicades. 

Consta a l’expedient, en data 24 d’abril de 2017, una nova justificació d’esmena 

de despesa que modifica l’anterior i es dona per rectificat el requeriment. 

En data 15 de novembre de 2017, la Mancomunitat va presentar la sol·licitud 

d’ampliació dels terminis, fonamentant la petició en què, tot i que l’import es 

trobava parcialment justificat, un retard en l’adjudicació del nou contracte de 

residus i neteja viària pel qual es preveia la compra d’aquesta maquinària, va 

fer que no es pogués executar ni justificar la totalitat de l’import. El present 

document es va presentar electrònicament a través del tràmit "Sol·licitud 

general" del Portal Municipal de Tràmits (PMT) referit a l'expedient en temps i 

forma correctes.  

Pel que fa a la segona justificació, es detecta per part del centre gestor que, a 

l’estat d’execució de la justificació, posa que l’actuació ha finalitzat i no és 

correcte, ja que l’actuació encara està en execució, i, per tant, es comunica a 

l’ens a través del PMT. Per aquest motiu, l’ens presenta una nova justificació 

en data 12 d’abril de 2018. 

Aquesta justificació està fora de termini, ja que el termini màxim per justificar 

era fins el 31 de març de 2018 però el centre gestor, presenta un informe de 

justificació de pagament fora termini en data 15 de maig de 2018. En aquest 

informe s’explica que donat que les accions es van executar durant el termini 

corresponent d’una manera progressiva i que per tant, s’ha donat el servei de 

suport a la neteja viària, i encara que el tràmit d’audiència no s’ha obert, es 

considera que és convenient procedir al pagament de l’import justificat. 
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Mitjançant decret del diputat Delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient de la 

Diputació de Barcelona, de 19 de juny de 2018 s’autoritza i es disposa el 

pagament d’aquesta justificació. 

Pel que fa a la tercera justificació, de data 14 de novembre de 2018, es 

presenta correctament en temps i forma, donant per finalitzada l’actuació. 

La documentació aportada per la Mancomunitat per justificar la subvenció van 

ser tres factures, dues del proveïdor AEBI SCHMIDT IBERICA,S.A i una tercera 

del proveïdor GRAU MAQUINARIA I SERVEI INTEGRAL, S.A.  

La primera factura té un import de 100.440,89 €, de la qual la diputació va fer 

un pagament de 35.440,89 €. La segona és de 111.441,00 €, de la qual la 

diputació va pagar el 100% i la tercera ascendeix a 90.280,01 €, de la qual la 

diputació va fer un pagament de 73.118,11 €. 

 

7.Pagaments realitzats 

S’ha comprovat que la Diputació ha abonat, mitjançant tres pagaments, l’import 

de 220.000,00 euros, corresponent a l’import justificat per l’entitat destinatària 

de l’ajut. El primer pagament d’import 35.440,89 euros es va realitzar en data 

25 d’octubre de 2016, el segon pagament d’import 111.441 euros es va 

realitzar en data 12 de juliol de 2018 i el tercer i últim pagament d’import 

73.118,11 euros es va realitzar el 5 de desembre de 2018. 

 

V.  AL·LEGACIONS 

 
El resultat de la fiscalització va ser materialitzat en el corresponent informe 

provisional, el qual es va donar trasllat a La Gerència de Serveis de Medi 

Ambient, en data 22 d’octubre de 2019, 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 s’han 

d’entendre definitives. 

 

 

VI.  CONCLUSIONS 

 
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. 

 

D’acord amb els resultats dels treballs de control, s’efectuen les següents 

consideracions: 

- El decret d’aprovació de l’ampliació dels terminis té una tramitació 

extemporània atès que tenint en compte l’ampliació dels terminis 

d’execució i de justificació s’hauria d’haver aprovat amb anterioritat a la 

finalització dels seus efectes. 

o cal deixar constància de la necessitat de tramitar les pròrrogues 

dels terminis d’execució i justificació amb la suficient antelació per 

tal que es puguin aprovar abans d’exhaurir el termini de vigència. 

- En l’informe del centre gestor de data 19 de juliol de 2018, hi ha un error 

material en el punt 3 de la valoració on s’indica que s’amplia el termini 

fins al 15 de novembre de 2019, quan hauria de ser 2018. 

- El Temps i forma: S’ha detectat que va haver un endarreriment, tot i que 

va quedar solucionat pel decret del 19 de juny de 2018 amb un informe 

de justificació del pagament fora de termini de data 15 de maig de 2018. 
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o cal vetllar per l’adequació del decret a l’execució de l’objecte i 

complir amb els terminis d’execució establerts. 
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INFORME DE CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 
D’ENTITATS PÚBLIQUES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 

 
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, el Pla Anual de Control Financer 2019 (en 

endavant PACF 2019), determina l’abast del control financer que s’exercirà 

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. 

 

S’estableix que el control d’ajuts econòmics a ens públics s’exercirà amb l’abast 

que es determini en el PACF 2019. 

 

Les bases d’execució del pressupost 2018 desenvolupades pel PACF 2019, 

estableixen 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.  
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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 

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, verificar 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 2019, 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 2018, 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.D.1.3 del PACF 2019. Seguint aquests paràmetres, en primer lloc, s’ha 

procedit a llistar totes les entitats públiques que han percebut subvencions l’any 

2018 i s’ha ordenat forma decreixent per l’import acumulat.  
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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 5 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: 

 
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Gerència de Serveis 
de Benestar Social 

Línia de suport per a la 
garantia del benestar 

social 

Programa 
Complementar

i per a la 
garantia del 

benestar 
social 

2017/0002799 436.831,28 € 

 
 
 
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 
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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       

anteriors que de manera motivada es correspongui adoptar. 

 

El control que es durà a terme en aquest informe es farà, per una banda, des 

d’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 

econòmico-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: 
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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 ajuntaments 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 2019, 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 de la 

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 principals 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. 
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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.  

 

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 
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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, pel qual s’aprova 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. 
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- 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 (parcialment). 

 

- 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 

(Publicat al BOPB de 9 de maig de 2017). 

 

- 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. 
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- 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  2017/0002799  Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat   17/X/235810 

Objecte Línia de suport per a la garantia del benestar social 
Import subvenció 436.831,28 € 
Tipus d’expedient Subvenció  
Centre gestor Gerència de Serveis de Benestar Social 

Aplicació pressupostària G/60101/23100/46264 

 

El Ple de la Diputació de Barcelona, celebrat el 26 de novembre de 2015, va 

aprovar el Pla XGL 2016-2019, que és l’instrument preferent per a l’exercici de 

les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així 

com el seu Protocol general, mitjançant el qual s’estableixen els principis que 

regeixen el Pla i el marc general i la metodologia d’implementació de les 

actuacions i dels recursos que es comprenguin al Pla. 

De conformitat amb la clàusula 14 de l’esmentat Protocol general, 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. Els programes complementaris podran tenir diversos destinataris 

en funció de la situació a la que es vulgui conferir cobertura, o de la naturalesa i 

àmbit de la contingència que en motiva la seva aprovació. L’acte que creï cada 

Programa complementari haurà d’establir el corresponent règim regulador. 
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La Junta de Govern de la Diputació, en sessió ordinària de data 30 de març de 

2017, va aprovar el dictamen pel qual es proposa aprovar el Programa 

complementari per a la garantia del benestar social, el seu règim regulador i la 

concessió d’ajuts, en el marc del Pla XGL 2016-2019.  

Al punt tercer de la part expositiva del dictamen, s’estableix que en data 20 de 

març de 2017, el gerent de Serveis de Benestar Social de la Diputació de 

Barcelona ha emès un informe en què, atès que existeix dotació econòmica en 

el pressupost vigent de corporació, proposa l’aprovació d’un Programa 

complementari per a la garantia del benestar social, en el marc del Pla XGL 

2016-2019. 

Al punt sisè de la part expositiva del dictamen s’estableix que el present 

programa complementari té per objecte garantir el benestar social de les 

persones contribuint a la cobertura adequada de les necessitats socials 

bàsiques, el reforç dels equips professionals de serveis socials, l’atenció a 

situacions urgents o de greu necessitat social, la garantia de la prestació de 

serveis d’atenció domiciliària i del transport adaptat, o la realització d’activitats 

socioeducatives i de lleure infantil. 

Mitjançant decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona (D 13555/17) 

de 21 de desembre de 2017, es van ampliar els terminis d’execució i de 

justificació dels ajuts atorgats fins al 30 de juny de 2018 i fins al 30 de setembre 

de 2018, respectivament.  

Posteriorment, mitjançant decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona 

(D 11772/18) de 7 de novembre de 2018, s’aprova la liquidació provisional dels 

ajuts concedits en el marc de la línia de suport per a la garantia del benestar 

social (línia 1) del Programa complementari per a la garantia del benestar social 

2017 del Pla XGL 2016-2019, els quals s’havien d’executar en el període 

comprès entre l’1 de gener de 2017 i el 30 de juny de 2018, i justificar com a 

màxim el 30 de setembre de 2018. 
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En aquest decret, al punt segon de la part resolutiva, s’habilita un període 

d’audiència de 15 dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació 

al BOPB, per tal que els ens destinataris presentin la justificació pendent, així 

com també per tal d’al·legar el que s’estimi pertinent, amb l’advertiment que, de 

no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts.                                                                                               

1.Competència de l’òrgan d’aprovació 

En data 30 de març de 2017, mitjançant dictamen de la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona, es va aprovar el Programa Complementari per a la 

garantia del benestar social, el seu règim regulador i la concessió d’ajuts, en el 

marc del Pla XGL 2016-2019, que ha esta aprovat per l’òrgan competent 

corresponent. 

2.Procediment de concessió 

D’acord amb l’establert a l’article 12 “Concessió” del punt segon dels acords del 

dictamen pel qual s’aprova el Programa complementari per a la garantia del 

benestar social, el seu règim regulador i la concessió d’ajuts, en el marc del Pla 

XGL 2016-2019, els ajuts econòmics concedits als ens destinataris en el marc 

del Programa complementari tenen naturalesa de fons de prestació, en els 

termes del Protocol general del Pla XGL 2016-2019 i s’atorguen pel 

procediment de concessió directa, de conformitat amb la clàusula 16.3.b) de 

l’esmentat Protocol general. 

En data 3 d’abril de 2017, el centre gestor mitjançant el portal de tràmits (PMT) 

de la Diputació de Barcelona, emet la Comunicació de l’aprovació de la 

formalització de la concessió de l’ajut per import de 436.831,28 euros. 

Un cop revisada la documentació obrant a l’expedient i al PMT, podem 

concloure que el procediment de concessió s’ha fet efectiu d’acord amb el 

procediment aprovat. 
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3.Import dels ajuts 

D’acord amb el punt segon dels acords del dictamen pel qual s’aprova el 

Programa complementari per a la garantia del benestar social, s’aprova el 

règim regulador del Programa i es disposa que aquest règim és la normativa 

aplicable en l’atorgament i execució dels ajuts que es concedeixen en el marc 

del programa.  

En el seu article 8 “Quantia màxima” s’estableix que l’import total d’aquest 

Programa complementari és de 15.000.000,00 euros, dels quals, 12.600.000 

euros corresponen als municipis destinataris i 2.400.000 corresponen als 

consells comarcals destinataris. 

En l’article 9 “Criteris de distribució” s’estableixen els criteris de distribució entre 

els municipis destinataris: La distribució dels recursos entre els municipis es 

basa en el criteri de la població municipal, considerat des de dues vessants: els 

trams de població i el nombre d’habitants. En la convocatòria d’aquest any, i 

amb l’objectiu d’ajustar al màxim els recursos a distribuir a les necessitats 

objectives, les quantitats resultants dels dos criteris poblacionals anteriors es 

ponderen en base a la Renda Familiar Disponible Bruta per habitant 

(RFDB/hab). El càlcul de la repartició es pot detallar en 4 fases: 

1) Es garanteix un import fix i igual per als municipis en funció del tram 

de població al qual pertanyen. Aquests imports sorgeixen de 

l’adaptació dels imports per tram que marcava el PC de garantia de la 

cohesió social a la disponibilitat pressupostària del present PC i que 

es poden observar a la següent taula (dades de població 2016, font 

de dades INE):  
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Tram de població Import
Tram I: fins a 1.000 habitants 6.000 €
Tram II: de 1.001 a 5.000 habitants 12.000 €
Tram III: de 5.001 a 20.000 habitants 30.000 €
Tram IV: de 20.001 a 50.000 habitants 75.000 €
Tram V: de 50.001 a 75.000 habitants 99.000 €
Tram VI: més de 75.000 habitants 210.000 €  

Amb aquest primer repartiment de recursos, es distribueixen 

8.982.000 euros i resten per distribuir 3.618.000 euros. 

2) En el marc d’aquesta fase, els 3.618.000 euros restants es 

reparteixen en funció de la població municipal a raó de 

0,91969006089 euros per habitant. Aquesta xifra és la resultant de 

dividir l’import disponible entre la població atesa. 

3) La xifra resultant de l’aplicació de les dues primeres fases es pondera 

en base a la RFDB/hab 2013, que és el darrer any per al que 

disposem de les dades oficials publicades per l’Idescat. Així s’indexa 

a partir d’atorgar a la RFDB per habitant corresponent a la resta de la 

província de Barcelona el valor d’1,00. 

a) Els municipis de més de 5.000 habitants l’any 2013: la xifra 

resultant de l’aplicació de la primera i segona fase es divideix per 

la RFDB/hab de cada municipi indexada en base a la resta de 

província de Barcelona = 1,00 

4) La xifra obtinguda de les operacions detallades anteriorment, aporta 

una dotació total menor que l’import disponible: 12.520.741,92 euros, 

pel que s’ajusten proporcionalment els imports de cada municipi 

multiplicant-los per un nombre fix (1,00633014246) que actua com a 

factor d’ajustament. 
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D’acord amb el punt tercer dels acords del dictamen pel qual s’aprova el 

Programa complementari per a la garantia del benestar social, s’aprova la 

concessió dels ajuts atorgats en el marc del Programa complementari per a la 

garantia del benestar social per a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 

(posició 61) per un import total de 436.831,28 euros, essent un dels 

ajuntaments que compleixen les premisses anteriors i per tant és objecte de ser 

destinatari d’aquest ajut, amb una població de més de 75.000 habitants. 

4.Imputació pressupostària 

L’aplicació pressupostària on s’ha imputat la despesa ha estat 

G/60101/23100/46264, que correspon al Programa complementari pla xoc 

contra pobresa. 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 

D’acord amb l’establert a l’article 13 “Acceptació dels ajuts” del punt segon dels 

acords del dictamen pel qual s’aprova el Programa complementari per a la 

garantia del benestar social, el seu règim regulador i la concessió d’ajuts, en el 

marc del Pla XGL 2016-2019, pel que fa als ajuts de la línia de suport per a la 

garantia del benestar social (línia 1) aquests s’entenen acceptats si en el 

termini d’un mes, comptat a partir de la data de notificació, els destinataris no 

manifesten expressament la renúncia. 

L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat no va manifestar la seva renúncia i 

per tant, podem concloure que l’acceptació va ser tàcita i es dona compliment a 

aquest punt. 
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6.Justificacions presentades  

Tal i com s’estableix als articles 15 “Execució” i al 16 “Justificació” del punt 

segon dels acords del dictamen pel qual s’aprova el Programa complementari 

per a la garantia del benestar social, el seu règim regulador i la concessió 

d’ajuts, en el marc del Pla XGL 2016-2019, l’execució de les actuacions objecte 

d’ajut comença l’1 de gener de 2017 i acaba el 31 de desembre de 2017, i el 

termini de justificació finalitza el 30 d’abril de 2018.  

Mitjançant decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona (D 13555/17) 

de 21 de desembre de 2017, es van ampliar els terminis d’execució i de 

justificació dels ajuts atorgats fins al 30 de juny de 2018 i fins al 30 de setembre 

de 2018, respectivament.  

En data 14 de setembre de 2018, la Gerència de Serveis de Benestar Social 

envia una comunicació general a l’Ajuntament on s’informa que el període de 

justificació finalitza el 30 de setembre de 2018. 

Posteriorment, mitjançant decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona 

(D 11772/18) de 7 de novembre de 2018, s’aprova la liquidació provisional dels 

ajuts concedits en el marc de la línia de suport per a la garantia del benestar 

social (línia 1) del Programa complementari per a la garantia del benestar social 

2017 del Pla XGL 2016-2019, els quals s’havien d’executar en el període 

comprès entre l’1 de gener de 2017 i el 30 de juny de 2018, i justificar com a 

màxim el 30 de setembre de 2018. 

En aquest decret, al punt segon de la part resolutiva, s’habilita un període 

d’audiència de 15 dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació 

al BOPB, per tal que els ens destinataris presentin la justificació pendent, així 

com també per tal d’al·legar el que s’estimi pertinent, amb l’advertiment que, de 

no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts. 
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Obra a l’expedient i al PMT, la justificació de despeses, establerta pels ajuts 

econòmics del Programa complementari per a la garantia del benestar social 

2017, en data 26 de setembre de 2018. 

Un cop revisat el contingut d’aquesta justificació, es detecta per part del centre 

gestor que algunes errades s'haurien d'esmenar al més aviat possible i, per 

tant, es realitza el corresponent requeriment d’esmena en data 26 de setembre 

de 2018. Al requeriment es detalla el següent:  

“Més concretament les errades són: Protocol de dades estadístiques:  

- Dades incompletes (falta el Nombre unitats de convivència 

beneficiàries), s'han de reflectir totes les dades estadístiques. 

- De cada bloc de dades estadístiques (Pagaments a proveïdors / 

Transferències a persones o famílies / Transferències a entitats socials 

beneficiàries), han d'estar tots els apartats omplerts (Nombre unitats de 

convivència beneficiàries / Nombre de persones beneficiàries / Import 

total concedit).  

Els documents requerits s'han d'esmenar i tornar a enviar pel PMT al més aviat 

possible.”  

Addicionalment, en data 2 d’octubre de 2018, el centre gestor torna a enviar 

una comunicació general recordant que “hi ha esmenes pendents de la 

justificació econòmica del Programa complementari de la garantia del benestar 

social 2017. Els documents requerits s'han d'esmenar i tornar a enviar pel 

portal municipal de tràmits (PMT) el més aviat possible. 

Us recordem també que un cop finalitzada la data màxima de justificació i els 

períodes d'esmenes i requeriments preceptius, es procedirà a la revocació dels 

imports no justificats, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que 

s'hagués avançat el pagament, tal com preveu la normativa.” 

Posteriorment, en data 15 d’octubre de 2018, el centre gestor torna a enviar 

una comunicació general de recordatori com l’anterior. 
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Finalment, en data 16 d’octubre de 2018, l’Ajuntament presenta pel portal de 

tràmits (PMT) la sol·licitud d’esmena de la justificació de despeses que modifica 

la primera i es dona per rectificat el requeriment.  

Aquesta justificació es va presentar fora de termini, el qual finalitzava el 30 de 

setembre de 2018. 

En data 16 d’octubre de 2018 s’emet, per part del centre gestor, la 

Comunicació de justificació verificada. 

La documentació aportada per l’Ajuntament per justificar la subvenció ha estat 

el model P4-013-16, tal i com s’establia al punt cinquè dels acords del dictamen 

pel qual s’aprova el Programa complementari per a la garantia del benestar 

social, el seu règim regulador i la concessió d’ajuts, en el marc del Pla XGL 

2016-2019. 

7.Altres: avaluació de l’impacte i rendiment de comptes 

D’acord amb el punt segon dels acords del dictamen 109/17 pel qual s’aprova 

el règim regulador del Programa complementari per a la garantia del benestar 

social, s’estableix a l’article 23.5 el següent:  

“La Gerència de Serveis de Benestar Social ha de redactar un informe amb els 

resultats de l’anàlisi de les dades, que ha de traslladar a la Direcció de Serveis 

de Cooperació Local, com a màxim, 30 dies hàbils després de la liquidació i 

tancament de cada anualitat o període. Alhora, la Gerència de Serveis de 

Benestar Social ha de dur a terme altres actuacions pertinents a l’efecte de 

retre comptes dels resultats obtinguts, tant internament com externament.” 

El centre gestor manifesta que no consta aquest informe amb els resultats de 

l’anàlisi de les dades. 
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8.Pagaments realitzats 

S’ha comprovat que la Diputació ha abonat l’import de 436.831,28 euros, en 

data 25 d’octubre de 2018, corresponent a l’import justificat per l’entitat 

destinatària de l’ajut.  
 

V.  AL·LEGACIONS 

 

El resultat de la fiscalització va ser materialitzat en el corresponent informe 

provisional, el qual es va donar trasllat a Gerència de Serveis de Benestar 

Social, en data 22 d’octubre de 2019, 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 s’han 

d’entendre definitives. 

 
 

VI.  CONCLUSIONS 

 
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. 

No obstant, s’efectua la consideració que es detalla a continuació: 

- La Gerència de Serveis de Benestar Social ha de redactar un informe 

amb els resultats de l’anàlisi de les dades, que ha de traslladar a la 

Direcció de Serveis de Cooperació Local, com a màxim, 30 dies hàbils 

després de la liquidació i tancament de cada anualitat o període. Alhora, 
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la Gerència de Serveis de Benestar Social ha de dur a terme altres 

actuacions pertinents a l’efecte de retre comptes dels resultats obtinguts, 

tant internament com externament. 

 Caldria vetllar per tal de que es compleixin els punts del 

règim regulador del Programa complementari, en quant a 

avaluació de l’impacte i rendiment de comptes. 
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INFORME DE CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 
D’ENTITATS PÚBLIQUES 

 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 

 
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, el Pla Anual de Control Financer 2019 (en 

endavant PACF 2019), determina l’abast del control financer que s’exercirà 

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. 

 

S’estableix que el control d’ajuts econòmics a ens públics s’exercirà amb l’abast 

que es determini en el PACF 2019. 

 

Les bases d’execució del pressupost 2018 desenvolupades pel PACF 2019, 

estableixen 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 del 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.  
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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 

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, verificar 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 2019, 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 2018, 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.D.1.3 del PACF 2019. Seguint aquests paràmetres, en primer lloc, s’ha 

procedit a llistar totes les entitats públiques que han percebut subvencions l’any 

2018 i s’ha ordenat forma decreixent per l’import acumulat.  
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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 5 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: 

 
Ajuntament de Granollers. 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Gerència de Serveis 
d’Igualtat i 
Ciutadania 

Atenció Psicològica a les 
dones en situació de 

violència masclista i als 
seus fills i filles 

Suports 
puntuals 2017/0009994 13.000,00 € 

 
 
 
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 
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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       

anteriors que de manera motivada es correspongui adoptar. 

 

El control que es durà a terme en aquest informe es farà, per una banda, des 

d’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 

econòmico-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: 
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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 beneficiària. 

 

b) El compliment per part dels ajuntaments 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 2019, 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 de la 

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 principals 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. 
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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.  

 

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 
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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, pel qual s’aprova 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. 
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- 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 (parcialment). 

 

- 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 

(Publicat al BOPB de 9 de maig de 2017). 

 

- 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. 
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- 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  2017/0009994  Ajuntament de Granollers    17/Y/246021 

Objecte 
Atenció Psicològica a les dones en situació de violència 
masclista i als seus fills i filles 

Import subvenció 13.000,00 € 
Tipus d’expedient Subvenció  
Centre gestor Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 

Aplicació pressupostària G/60301/23110/46282 

 

El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va 

aprovar el Pla XGL 2016-2019, que és l’instrument preferent  per a l’exercici de 

les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així 

com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir els principis que 

regeixen el Pla, el marc general i la metodologia d’implementació de les 

actuacions i dels recursos que es comprenguin en l’esmentat Pla. 

D’acord amb el que estableix la clàusula onzena del Protocol, els instruments 

de cooperació de la Diputació de Barcelona són els següents: 

a) Les Meses de concertació 

b) Els Catàlegs de serveis. 

c) Els programes complementaris. 
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La clàusula quinzena del Protocol, d’altra banda, regula els suports puntuals, 

en els termes següents: 

1. “Els tres instruments de cooperació esmentats en les clàusules anteriors, 

tot i tenir vocació d’exhaustivitat, no esgoten les vies de cooperació i 

assistència local que empara el present Protocol general. I és que 

aquest instrument aspira dotar-se de certa flexibilitat en la regulació de 

les relacions administratives entre diferents governs locals, d’acord amb 

el principi de diferenciació i la consideració de l’asimetria territorial. A 

més, cerca ajustar-se al màxim a la realitat dels governs locals i, en 

definitiva, tenir en compte les diferents característiques demogràfiques, 

geogràfiques, funcionals, organitzatives, de dimensió i de capacitat de 

gestió dels mateixos. 

2. En aquest sentit, i de conformitat amb l’article 22.2.c) de la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, General de Subvencions, també poden atorgar-se, 

en el marc del present Protocol, recursos no catalogats i no susceptibles 

d’instrumentar-se per via de Meses de concertació o del Programes 

complementaris, sempre i quan al seu acte de concessió s’acrediti la 

concurrència de raons d’interès públic, social, econòmic, o d’altres que, 

estant degudament justificades, concorrin al cas concret.”  

La clàusula setzena apartat tercer del Protocol estableix que els suports 

puntuals respecte dels quals, a l’acte de concessió, s’acreditin les raons 

d’interès públic, social, econòmic, o d’altres degudament justificades, que 

concorren, i aquells l’atorgament o la quantia dels quals sigui imposat per una 

norma legal, s’atorguen per concessió directa. 

En data 10 de novembre de 2017 per resolució de la vicepresidenta quarta i 

presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, es va aprovar concedir 

els suports puntuals consistents en ajuts econòmics per a la realització de 

l’actuació “Atenció psicològica a les dones en situació de violència masclista i 
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als seus fills i filles”, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs 

Locals 2016-2019”. 

En aquesta resolució, es va disposar l’aprovació d’un suport puntual consistent 

en un ajut econòmic a favor de l’Ajuntament de Granollers per un import de 

13.000 euros. La finalitat d’aquest ajut econòmic és l’abordatge integral de les 

violències masclistes: Suport a l’atenció directa a dones i els seus fills i filles.   

 

1.Competència de l’òrgan d’aprovació 

En data 10 de novembre de 2017 per resolució de la vicepresidenta quarta i 

presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, es va aprovar la 

concessió d’un suport puntual a favor de l’Ajuntament de Granollers dirigit a 

consolidar i/o ampliar els serveis i la cobertura de l’atenció psicològica 

específica per a dones que pateixen o han patit violències masclistes i els seus 

fills i filles, que ha estat aprovat per l’òrgan competent corresponent. 

 

2.Procediment de concessió 

L’atorgament del suport puntual s’ha dut a terme d’acord amb l’establert a la 

clàusula setzena apartat tercer del Protocol, en el que s’estableix que els 

suports puntuals respecte dels quals, a l’acte de concessió, s’acreditin les 

raons d’interès públic, social, econòmic o d’altres degudament justificades, que 

concorren, i aquells l’atorgament o la quantia dels quals sigui imposat per una 

norma legal, s’atorguen per concessió directa. 

En data 8 de juny de 2017, el destinatari va sol·licitar a la Diputació de 

Barcelona un suport per a l’atenció psicològica a les dones en situació de 

violència masclista i als seus fills i filles. 

Vist l’informe del centre gestor Oficina de les Dones i LGTBI, de data 8 de 

setembre de 2017, en el qual s’acredita que en l’actuació concorren raons 

Pàgina 16
Codi Segur de Verificació (CSV): 202c93380ef0ab5dad38   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Servei de Control Financer 
Intervenció General 
 

Informe de Control Financer 
Subvencions a Entitats Públiques 

Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
15 

d’interès públic, socials i econòmiques, es proposa que s’atorgui el suport 

puntual sol·licitat a l’ajuntament de Granollers, mitjançant procediment de 

concessió directa.  

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 del suport puntual consistent en un ajut econòmic per a la realització 

de l’actuació “Atenció psicològica a les dones en situació de violència masclista 

i als seus fills i filles”, en el marc del Protocol general del Pla XGL 2016-2019 i 

d’acord amb l’informe del centre gestor que s’incorpora a l’expedient es va 

establir en 13.000 euros per a l’Ajuntament de Granollers, que respon a la 

sol·licitud presentada per l’Ajuntament en data 8 de juny de 2017.  

 

4.Imputació pressupostària 

L’aplicació pressupostària on s’ha imputat la despesa ha estat 

G/60301/23110/46282 i que correspon a Suport en matèria de violència 

masclista. 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 

D’acord amb l’article segon de la resolució del decret de concessió de data 15 

de novembre de 2017, s’estableix que el suport s’ha d’entendre acceptat per 

l’ens destinatari si en el termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la 

notificació, l’ens no manifesta expressament la renúncia. L’acceptació comporta 
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la conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva 

execució. 

L’acceptació es va realitzar de forma tàcita i, per tant, podem concloure que es 

dona compliment a aquest punt. 

 
6.Justificacions presentades 

A l’article tercer de la resolució del decret de concessió de data 15 de 

novembre de 2017, s’estableixen les condicions de gestió de l’actuació.  

D’acord a aquestes condicions, a l’apartat segon es detalla l’execució i la 

justificació de les despeses i que són: 

- Es poden justificar despeses generades dins del període d’execució de 

l’ajut, establert en el període comprés entre l’1 de gener de 2017 i el 31 

de desembre de 2017. 

- Els beneficiaris disposen com a màxim fins a 3 mesos des de la 

finalització del termini d’execució establert per a trametre a la Diputació 

la justificació de les actuacions objecte d’ajut. 

- Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor 

tenen les funcions de signatura i presentació de justificacions. 

- Amb caràcter general, la despesa elegible és la corresponent als 

capítols 1 i 2 del pressupost de despeses dels ens destinataris. 

- Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de 

despeses. A aquests efectes, s’ha d’annexar al tràmit el model 

normalitzat S4 “Justificació de despeses”, d’acord amb la modalitat 

d’execució.  

D’acord a les condicions de gestió, a l’apartat cinquè es detalla la 

documentació tècnica. El beneficiari haurà de trametre a la Diputació de 

Barcelona juntament amb la justificació de despeses una memòria tècnica 
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justificativa. Aquesta memòria justificativa de la realització i desenvolupament 

de l’activitat contindrà, com a mínim, els següents apartats: 

- Definició de la necessitat del servei 
- Objectius del servei per a l’any 
- Calendari d’obertura del servei (dies, hores, incidències,...) 
- Accions concretes desenvolupades (difusió, sensibilització, gestió de 

casos,...) 
- Indicadors de seguiment i resultat (dones ateses, perfil de les dones, 

temàtica de la consulta, derivació de casos,...) 
- Avaluació general en relació a: assoliment d’objectius, dificultats 

tècniques en el desenvolupament del servei i propostes de millora.  
 

Un cop revisat el contingut de la primera justificació presentada en data 28 de 

març de 2018, es detecta per part del centre gestor que cal signatura i data de 

l'interventor/a, al formulari de "Justificació de despeses", i per tant, es realitza el 

corresponent requeriment d’esmena, en data 21 de juny de 2018. 

 

Consta a l’expedient, en data 25 de juny de 2018, una nova justificació 

d’esmena de despesa que modifica l’anterior i es dona per rectificat el 

requeriment. La despesa és totalment elegible ja que correspon als capítols 1 i 

2 del pressupost de despeses de l’ens destinatari. 

 

La documentació aportada per l’Ajuntament per justificar la subvenció ha estat:  

 Capítol 2: Dues factures dels proveïdors Espai Cognoos SCP i de 

l’Associació Créixer en moviment per un total de 7.653,00 euros.                                                             

 Capítol 1: Part proporcional de les nòmines corresponents al període 1 

de gener de 2017 a 31 de desembre de 2017 del personal imputat al 

projecte: Técnica d’atenció a la Dona, Coordinadora administrativa de 

l’Àrea d’Acció Comunitària i Benestar i la Cap del servei d’Acció 

Comunitària i coordinadora CIRD per import d’11.413,84 euros. 
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 Memòria d’Atenció Psicològica a dones víctimes de violència masclista i 

fills/es d’acord amb els punts que s’establien a l’apartat cinquè de la 

clàusula tercera del decret de resolució. 

 

La documentació aportada ascendeix a un total de despesa directa (capítol 1 i 

capítol 2) de 19.066,84 euros, dels quals es demana un pagament de 13.000 

euros.      

 

De la revisió efectuada, s’ha trobat que l’Ajuntament no ha inclòs la quota de 

seguretat social que paga l'empresa. Aquesta quota, un cop aplicat el % de 

dedicació al projecte pel personal adscrit, ascendeix a 3.162,59 euros i es 

considera despesa elegible, tal i com s’indica a l’article 2.2. de les instruccions 

de la Diputació de Barcelona. 

 

7.Pagaments realitzats 

D’acord amb l’article tercer de la resolució del decret de concessió de data 15 

de novembre de 2017, a l’apartat tercer s’estableix que els ajuts s’han de pagar 

prèvia presentació de la justificació de despeses de l’actuació. 

Un cop efectuada la revisió tècnica de la memòria justificativa presentada per 

l’ens, en data 28 de juny de 2018, el centre gestor va presentar un informe 

tècnic favorable de pagament on es proposa tramitar el pagament total de 

13.000 euros. 

S’ha comprovat que, en data 19 de juliol de 2018, la Diputació ha abonat 

l’import de 13.000 euros, corresponent a l’import justificat per l’ens destinatari 

de l’ajut i prèvia justificació de despeses de l’actuació.  
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V.  AL·LEGACIONS 

 

El resultat de la fiscalització va ser materialitzat en el corresponent informe 

provisional, el qual es va donar trasllat a la Gerència de Serveis d’Igualtat i 

Ciutadania, en data 22 d’octubre de 2019, 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 s’han 

d’entendre definitives. 
 
 

VI.  CONCLUSIONS 

 
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. 
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INFORME DE CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 

D’ENTITATS PÚBLIQUES 
 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 

 
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, el Pla Anual de Control Financer 2019 (en 

endavant PACF 2019), determina l’abast del control financer que s’exercirà 

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. 

 

S’estableix que el control d’ajuts econòmics a ens públics s’exercirà amb l’abast 

que es determini en el PACF 2019. 

 

Les bases d’execució del pressupost 2018 desenvolupades pel PACF 2019, 

estableixen 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 del 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.  
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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 

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, verificar 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 2019, 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 2018, 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.D.1.3 del PACF 2019. Seguint aquests paràmetres, en primer lloc, s’ha 

procedit a llistar totes les entitats públiques que han percebut subvencions l’any 

2018 i s’ha ordenat forma decreixent per l’import acumulat.  
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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 5 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: 

 
Ajuntament de Terrassa. 
 

Centre gestor Objecte Tipus 
d’expedient 

Número 
d’expedient Import (€) 

Gerència de Serveis 
de Salut Pública i 

Consum 
Promoció de la Salut 

Catàleg de 
Serveis de 
l’any 2017 

2016/0011009 29.220,48 € 

 
 
 
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 

Pàgina 6
Codi Segur de Verificació (CSV): c32862e9502ef3466e2f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Servei de Control Financer 
Intervenció General 
 

Informe de Control Financer 
Subvencions a Entitats Públiques 

Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
5 

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       

anteriors que de manera motivada es correspongui adoptar. 

 

El control que es durà a terme en aquest informe es farà, per una banda, des 

d’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 

econòmico-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: 
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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 beneficiària. 

 

b) El compliment per part dels ajuntaments 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  
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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 2019, 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 de la 

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. 
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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 principals 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. 
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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.  

 

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 
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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, pel qual s’aprova 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. 
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- 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 (parcialment). 

 

- 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 

(Publicat al BOPB de 9 de maig de 2017). 

 

- 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. 
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- 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  2016/0011009                Ajuntament de Terrassa                         17/Y/236168 

Objecte Promoció de la salut 
Import subvenció 29.220,48 € 
Tipus d’expedient Subvenció  
Centre gestor Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 

Aplicació pressupostària G/60401/31100/46280 
 

El Ple de la Diputació de Barcelona, celebrat el 26 de novembre de 2015, va 

aprovar el Pla XGL 2016-2019, que és l’instrument preferent per a l’exercici de 

les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així 

com el seu Protocol general, mitjançant el qual s’estableixen els principis que 

regeixen el Pla i el marc general i la metodologia d’implementació de les 

actuacions i dels recursos que es comprenguin al Pla. 

El Protocol general configura el Catàleg de serveis com un dels instruments 

que, juntament amb les Meses de concertació i els Programes 

Complementaris, preveuen i orienten el funcionament del sistema de 

concertació i l’accés als àmbits de cooperació. 

El Catàleg es defineix com una relació completa i ordenada de recursos que 

periòdicament aprova la Diputació de Barcelona, en el marc del Protocol 

general, a fi de satisfer les necessitats manifestades pels governs locals. 
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En aquest sentit, el Catàleg de serveis ha esdevingut pels seus destinataris 

quelcom més que una mera convocatòria anual d’ajuts: és sobretot un canal de 

comunicació i d’interrelació constant entre la Diputació de Barcelona i els 

governs locals als que presta servei, un espai de treball conjunt de tots els 

subjectes implicats. D’acord amb la seva definició al Protocol general del Pla 

XGL 2016-19, el Catàleg conté una relació ordenada dels recursos que la 

Diputació de Barcelona posa periòdicament a disposició dels governs locals de 

l seu àmbit territorial, essent la seva finalitat la de satisfer les demandes i 

necessitats manifestades pels ajuntament i la resta de governs locals 

mitjançant l’atorgament de recursos econòmics, tècnics i/o materials, tot 

assenyalant les dotacions pressupostàries que hi estan associades. Es tracta, 

en definitiva, d’un instrument consolidat de la Diputació de Barcelona, 

històricament emmarcat en el Pla articulador de les funcions de cooperació i 

assistència local.  

Mitjançant decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 14 

d’octubre de 2016, es va aprovar la circular de criteris per a l’elaboració del 

Catàleg de serveis 2017, amb l’objectiu d’establir el procediment, els criteris i 

els terminis per a l’elaboració de l’oferta de recursos. 

La Junta de Govern de la Diputació, en sessió ordinària del 22 de desembre de 

2016, va aprovar, per delegació de la Presidència, el dictamen pel qual es 

proposa aprovar el Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla XGL 2016-2019, 

així com el seu règim i la convocatòria per a la concessió de recursos. 

En data 7 de febrer de 2017, l’Ajuntament de Terrassa va presentar pel portal 

de tràmits de la Diputació de Barcelona (en endavant, PMT) la sol·licitud del 

recurs del catàleg “Promoció de la salut” per import de 95.069,16 euros. 

La finalitat d’aquest ajut és donar suport econòmic per a la realització 

d’actuacions en matèria de promoció de la salut. Concretament l’Ajuntament ha 

realitzat 7 activitats diferents: 
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1) Promoció de l’alimentació saludable. 

2) Activitat física saludable. 

3) Prevenció del consum d’alcohol i altres drogues entre la població 

adolescent. 

4) Prevenció del consum de tabac. 

5) Programa de promoció de la salut sexual i afectiva a secundària i 

col·lectius específics. 

6) Salut bucodental/primers auxilis bàsics. 

7) Sensibilització contra l’estigma en Salut Mental. 

En data 9 de febrer de 2017, s’envia la comunicació de sol·licitud verificada (pel 

portal del PMT). 

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 

27 d’abril de 2017, va aprovar el dictamen pel qual es proposa resoldre el 

procediment de concessió d’ajuts econòmics, en el marc del Catàleg de Serveis 

2017 del Pla XGL. 

A l’apartat segon dels acords, s’estableix aprovar la concessió dels ajuts 

econòmics que s’han d’executar en el període comprès entre l’1 de gener de 

2017 i el 31 de desembre de 2017, entre els quals hi ha l’ajut econòmic a favor 

de l’Ajuntament de Terrassa per l’actuació “Promoció de la Salut” i per un 

import de 29.220,48 euros.  

En data 28 d’abril de 2017, s’envia la comunicació de sol·licitud estimada per 

valoració més alta i suficiència. 

I en data 2 de maig de 2017 es comunica l’aprovació per un import de  

29.220,48 euros. 
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1.Competència de l’òrgan d’aprovació 
 

En data 27 d’abril de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 

aprovar el dictamen pel qual es proposa resoldre el procediment de concessió 

d’ajuts econòmics, en el marc del Catàleg de Serveis 2017 del Pla XGL i per 

tant, s’aprova la concessió de l’ajut econòmic “Promoció de la Salut” en el marc 

del Catàleg de Serveis de l’any 2017 del Pla XGL 2016-2019 i que ha estat 

aprovat per l’òrgan competent corresponent. 

 

2.Procediment de concessió 

D’acord amb l’article 4.3.a. del règim del catàleg de serveis de l’any 2017 del 

Pla  XGL 2016-2019, aprovat per la Junta de Govern en sessió ordinària del 22 

de desembre de 2016, els Ajuts econòmics són Transferències dineràries 

puntuals per al finançament de serveis, activitats i inversions, distribuïdes per 

valoració de projectes i sobre la base de criteris d’interès públic. 

D’acord amb l’article 5 “Procediment de concessió” del règim del catàleg de 

serveis de l’any 2017, per concurrència competitiva es concedeixen els ajuts 

econòmics, previ estudi i comparació de les sol·licituds presentades, i una 

vegada valorades i classificades de conformitat amb els criteris de valoració 

prèviament establerts. 

En el mateix article s’estableix que el procediment per a la concessió dels 

recursos inclosos en el Catàleg s’inicia sempre d’ofici, mitjançant l’aprovació de 

la convocatòria. 

En data 2 de maig de 2017 es comunica pel portal PMT l’aprovació per un 

import de  29.220,48 euros a favor de l’Ajuntament de Terrassa, tot i que la 

sol·licitud inicial del 7 de febrer de 2017 ascendia a 95.069,16 euros 
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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 

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 

27 d’abril de 2017, va aprovar el dictamen pel qual es proposa resoldre el 

procediment de concessió d’ajuts econòmics, en el marc del Catàleg de Serveis 

2017 del Pla XGL. 

A l’apartat segon dels acords, s’estableix aprovar la concessió dels ajuts 

econòmics que s’han d’executar en el període comprès entre l’1 de gener de 

2017 i el 31 de desembre de 2017, entre els quals hi ha l’ajut econòmic a favor 

de l’Ajuntament de Terrassa per l’actuació “Promoció de la Salut” i per un 

import de 29.220,48 euros.  

 

4.Imputació pressupostària 

L’aplicació pressupostària on s’ha imputat la despesa ha estat 

G/60401/31100/46280 i que correspon a Transferències a ajuntaments. XGL.  

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 

D’acord amb l’article 24.4. del règim del catàleg de serveis de l’any 2017 del 

Pla  XGL 2016-2019, aprovat per la Junta de Govern en sessió ordinària del 22 

de desembre de 2016, l’ajut s’entén acceptat pels destinataris si en el termini 

d’un mes, comptat a partir de la data de publicació, aquests no manifesten 
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expressament la renúncia sense perjudici que, en el cas de convenis 

específics, sigui necessari procedir a la seva signatura. 

L’acceptació es va realitzar de forma tàcita i, per tant, podem concloure que es 

dona compliment a aquest punt. 

 
6.Justificacions presentades 

D’acord amb l’article 31 del règim del catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla  

XGL 2016-2019, aprovat per la Junta de Govern en sessió ordinària del 22 de 

desembre de 2016:  

- La justificació ha de referir-se a actuacions executades en el període 

comprés entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2017, a 

excepció de les que es declarin pluriennals. 

- El termini de justificació dels recursos consistents en ajuts econòmics, 

finalitza el 31 de març de 2018. 

- Amb caràcter general, la despesa elegible és la corresponent als 

capítols 1, 2 i 4 dell pressupost de despeses dels ens destinataris. Les 

condicions de concertació del recurs poden preveure limitacions a 

l’elegibilitat de les despeses anteriors, o bé admetre com a elegible la 

despesa d’altres capítols. 

Obra a l’expedient la justificació de despeses, establerta per ajuts del Catàleg 

de serveis de 2017, en data 23 de març de 2018. 

Un cop revisat el contingut d’aquesta justificació, el Servei de Salut Pública 

realitza el tràmit de comunicació de justificació verificada en data 29 de març de 

2018.  

En data 4 de juny de 2018, el centre gestor, atenent la documentació 

presentada i que les activitats s’han realitzat d’acord amb les condicions 
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establertes per a la concessió de l’ajut, s’emet informe tècnic positiu per un 

import de 29.220,48 euros.  

Posteriorment, en data 12 de juny de 2018, es realitza el tràmit de comunicació 

de finalització sense incidències on s’exposa que l’expedient s’ha tancat 

correctament amb la finalització de tots els tràmits. 

La documentació aportada per l’Ajuntament per justificar la subvenció en data 

23 de març de 2018 consta, per una banda, d’un formulari associat on es 

descriuen les actuacions dutes a terme i per una altra, el formulari de 

justificació de les despeses, modalitat d’execució: “a càrrec del propi 

destinatari”. En aquesta justificació s’inclouen despeses de capítol 2 per un 

import de 16.282,45 euros i de capítol 1 per un import de 12.938,03 euros. En 

total l’Ajuntament justifica una despesa total de 29.220,48 euros. 

Posteriorment i fruit del control de legalitat de la seva adequada i correcta   

justificació, es va sol·licitar a l’Ajuntament tota la documentació referent al seu 

pagament, és a dir, les 14 factures de despesa de capítol 2, així com les 

nòmines del personal, els comprovants bancaris i les relacions de pagament 

per tal de validar tots els pagaments efectuats. 

 

7.Pagaments realitzats 

S’ha comprovat que la Diputació ha abonat, en data 4 de juny de 2018, l’import 

de 29.220,48 euros, corresponent a l’import justificat per l’entitat destinatària de 

l’ajut.  
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V.  AL·LEGACIONS 

 
El resultat de la fiscalització va ser materialitzat en el corresponent informe 

provisional, el qual es va donar trasllat a Gerència de Serveis de Salut Pública i 

Consum, en data 22 d’octubre de 2019, 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 s’han 

d’entendre definitives. 

 

VI.  CONCLUSIONS 

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. 

Pàgina 21
Codi Segur de Verificació (CSV): c32862e9502ef3466e2f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 

Pàgina 22
Codi Segur de Verificació (CSV): c32862e9502ef3466e2f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.




