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7.4.  ACTUACIONS DE CONTROL EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS 
 

a) Anàlisi, mitjançant tècniques de mostreig, de su bvencions en règim de 
concurrència competitiva i/o directes de la seva tr amitació, contingut i posterior 
justificació, així com la comprovació material que els fons lliurats s’han aplicat 
correctament a la finalitat de la subvenció. 

 
De la mostra representativa han sortit escollits els següents expedients de 
subvencions:  
 
� PASB 16/2019 
� PASB 33/2019 
� PASB 36/2019 
� PASB 42/2019 
� TRET 169/2019 
� TRET 171/2109 
� TRET 148/2019 
� TRET 9/2019 
� TRET 124/2019 
� TRET 136/2019 
� TRET 72/2019 
� TRET 192/2019 
� TRET 243/2019 
� TRET 156/2019 
� TRET 58/2019 
� TRET 62/2019 
� TRET 183/2019 
� TRET 259/2019 
� TRET 239/2019 
� TRET 71/2019 
� TRET 204/2019 
� CUSB 107/2019 
� ESSB 7/2019 
� ESSB 60/2019 
� PESA 31/2019 
� ESSB 64/2019 
� CUSB 6/2019 
� AHSB 11/2019 
 
 
1. En data 10 de juny de 2020 s’ha fet la  selecció de la mostra 
 
2. Entre el 10 de juny  i el 2 de juliol s’ha procedit a la revisió d’expedients. 
 
3. En data 3 de juliol de 2020 s’han traslladat a les corresponents àrees les nostres 

observacions, per tal que formulin les al·legacions oportunes. 
 
4. Entre el 3 i el  9 de juliol, els corresponents gestors d'àrea dels serveis implicats 

han presentat les al·legacions que es transcriuen a continuació:  
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a) TRET 259/2019: Manca la presentació de la memòria per part del beneficiari i 
no ens consta que s'hagi efectuat cap requeriment per part del servei al 
respecte. 

 
Al·legació. Es manifesta  per part del gestor:  
 
"No ha presentat la memòria per que el termini de justificació és el 30 de juliol 
de 2020". 
 

 Contestació al·legació: 
 

Dit extrem no s'ha pogut verificar, ja que a l'expedient de les Aplicacions 
Corporatives no hi ha cap document, com la resolució de la subvenció,  que 
ens permeti verificar la data màxima de justificació. 
 

b) ASH 11/2019 : Manca tramitar la resolució de justificació de la subvenció.  
 

Al·legació. Es manifesta  per part del gestor:  
 
"En data 12 de maig de 2020 es va requerir mitjançant correu electrònic al 
nostre interlocutor del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament la 
justificació del projecte referit, pendent des del dia 28 de febrer de 2020. 
 
En data 14 de maig de 2020 es va rebre resposta en el sentit de que tot i 
disposar de la memòria justificativa encara estaven pendents de l’arribada de 
una documentació econòmica que havien d’enviar els responsables del 
projecte sobre el terreny. 
 
En data 18/6/202 amb registre 182409. el FCCD va entrar la justificació a 
l'esmentat projecte. 
 
En data el 25/06/2020 amb registre 193910 va aportar una nova documentació 
que es va afegir a la justificació. 
 
Des del servei es va procedir de forma immediata a fer la tramitació de la 
justificació. 
  
En aquest moment la subvenció està justificada i notificada, amb l'expedient 
finalment tancat JSUB-05042/2020 notificació S:2020/42113." 

 
c) TRET 169/2019, TRET 124/2019, TRET 136/2019 TRET 239/2019 TRET 

71/2019: Manca tramitar la resolució de justificación de l'expedient. 
 

Des del servei gestor de l'Àrea 5 se'ns ha traslladat la següent  al·legació. 
 
 "TRET 169/2019: enviat a signatura de regidora + intervenció + secretaria el 
02/03/2020 
 
TRET 124/2019: tramitat i pagat el 18/05/2020. S'ha de tancar.  
 
TRET 136/2019: enviat a signatura de regidora + intervenció + secretaria el 
25/02/2020 



 
       Intervenció General  

 33  

TRET 239/2019: enviat a Serveis Socials de carrer Pantà per arxiu definitiu el 
14/12/2019 (consultar a Montse Company) 
 
TRET 71/2019: en tràmit." 

 
 
Conclusions: 
 
De la mostra seleccionada dels expedients d’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva i directa es considera que, en general, cal vetllar perquè els 
expedients es justifiquin en temps i forma. Així mateix, cal vetllar perquè els expedients 
continguin tota la documentació relativa a la subvenció atorgada (sol·licitud de 
subvenció o d’iniciació del conveni per part del tercer, el projecte objecte de la 
subvenció/conveni, declaració d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social, la proposta de despesa...). 
 
 *Nota de la Intervenció General:  
 
La comprovació material que els fons lliurats s’han aplicat correctament a la finalitat de 
la subvenció  i la revisió de les factures o documents de valor probatori anàleg que 
formen part del compte justificatiu no s'ha pogut dur a terme en tot el seu abast degut 
a la situació generada per la crisi sanitària del Covid 19. 
 
 

 
 


