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 ACORD D’INICI D’OFICI 
 

       1 

 

PROCÉS: Modificacions de crèdit del pressupost general de l’exercici 2021 

EXPEDIENT: 2021/000026472 

ASSUMPTE: ACORD D’INICI D’OFICI 

 

 

Iniciem expedient de modificació de crèdit amb el detall de les partides pressupostàries, els projectes, 

l’import, el finançament i la descripció que motiva l’actuació que es vol modificar i donem el tràmit que li 

correspon legalment. 
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 INFORME 

 

 1 

 

Assumpte: Adequació de la partida del Cafè Nou 

Procés: Modificacions de crèdit del pressupost general 

Expedient: 2021/000026472 

 

 

Antecedents 

 

En el moment de l’elaboració del pressupost el crèdit inicial de la partida d’inversions destinada al conveni 

urbanístic del Cafè Nou es va assignar al servei d’Equipaments Municipals en comptes de al Servei 

d’Urbanisme i Patrimoni que és qui gestiona aquest conveni, sent necessari l’adequació del crèdit per poder 

fer front a la despesa de l’exercici 2021 

 

Per tot l’exposat es proposa: 

 

 Augmentar la següent partida del Servei d’Urbanisme i Patrimoni 

410200/33011B/62200 – Inversió equipaments municipals – Cafè nou expropiació 

projecte 3301115001 

Import: 64.303,00€ 

 

 Disminuir la següent partida d’Equipaments Municipals 

710202/33011B/62200 Cafè Nou (Feder),  

projecte 3301116001 

Import: 64.303,00€ 

 

 

 



CSV (Codi segur de verificació) IV7EWAIKMFPJZXF5WP7WEVIT7Y Data i hora 21/05/2021 12:42:54

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica

Signat per MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ (CAP SERVEI GESTIÓ ECONÒMICA)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7EWAIKMFPJZXF5WP7WEVIT7Y Pàgina 1/1

 

 

 

 

Ajuntament de Mataró 
La Riera, 48 

www.mataro.cat 
 
 
 

INFORME 

 

Servei de Gestió Econòmica 

 

 

Assumpte: Modificació de Pressupost.  Bases d’execució subvencions nominatives 

 

Expedient : 26472 / 2021 

 

 
La Fundació Tecnocampus presta el servei d’assessorament a l’emprenedoria i de teixit 
productiu per acord de delegació de Ple. Per l’exercici d’aquestes funcions rep entre d’altres, 
una subvenció de la Diputació de Barcelona. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 28 de gener de 2021, va 
aprovar el Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona per al període 2021-2023 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals “ 2021 amb els següents imports màxims: 
 

Pressupost total de les accions 657.876,30€ 
Subvenció sol·licitada 394.725,80€ 
Despesa pròpia 263.150,50€ 
 

Aquesta subvenció la sol·licita l’Ajuntament i l’executa la Fundació Tecnocampus. L’Ajuntament 
ha de justificar la transferència en concepte de subvenció nominativa a favor de la Fundació 
Tecnocampus per l’import total de les accions del projecte. 
 
Per tot l’exposat es demana: 
 
 La tramitació de la modificació de les Bases d’Execució per incloure la següent 

subvenció nominativa: 
 
Partida: 300000 / 922210 / 48900 – Fundació Tecnocampus - Xarxa de Govern Local 
(DIBA) 
Projecte: 9222110002 – Suport emprenedoria i empresa 
Entitat: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS 
Import: màxim: 657.876,30€  

 
Aquest  import esta condicionat a l’atorgament de la subvenció de la Diputació de Barcelona 
 
 
Mataró,  
 
 
 
 
 
 
Mariela González Solá 
Cap del Servei de Gestió Econòmica 
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INFORME.- Servei Gestió Econòmica 

Assumpte: Expedient de modificació del pressupost de l’exercici 2021 

Expedient: 2021/000026472 

 

 

Antecedents 

 
 La DA 108a. de la llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021 

ha habilitat, com a mesura excepcional, la possibilitat que per a l’exercici 2021 les entitats locals puguin 
concertar noves operacions d’endeutament  per a cancel·lar, totalment o parcialment, el seu deute 
pendent amb el Fons en liquidació per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors (en endavant 
FFPP).  

Actualment l’ajuntament de Mataró té un préstec formalitzat amb el Banc Santander a càrrec del FFPP 
per import de 12.556.132,72€. L’Ajuntament de Mataró ha rebut ofertes d’algunes entitats financeres per 
a cancel·lar totalment l’operació esmentada, subjectes al compliment dels requisits establerts a la DA 
108a. de la LPGE 2021. 

L’operació de refinançament del deute pendent amb el FFPP no es troba prevista en el pressupost de 
l’exercici 2021 motiu pel qual es necessari modificar el capítol 9 “Passius Financers” del pressupost 
d’ingressos i despeses per l’import 12,6M€ a fi de donar cabuda a aquest tipus d’operació. 

 Cal també adequar correctament el crèdit inicial d’import 64.303,00€ de la partida d’inversió destinada al 
Conveni urbanístic del Cafè Nou, donat que en el moment de l’elaboració del pressupost es va assignar 
al Servei d’Equipaments Municipals sent el servei gestor el Servei d’Urbanisme i Patrimoni. 

 D’alta banda, es necessari modificar les bases d’execució de l’exercici 2021 per incloure una nova 
subvenció nominativa que es concedirà a l’entitat Fundació Tecnocampus, la qual restarà condicionada a 
l’atorgament de la subvenció de la Diputació de Barcelona 

A més a més, cal adaptar el text de l’article 25è.11.d en relació amb la intervenció material de les 
inversions i afegir un nou punt al model d’annex 6.1 d’acreditació de la justificació de subvencions 
atorgades.  

 
 

Conclusions 

Es proposa aprovar la següent modificació pressupostària de l’exercici 2021, que incorpora les següents 

modificacions: 

1. Dotar de crèdit pressupostari el capítol IX “Passius Financers” per l’import de 12.556.132,72€, 

corresponent a la totalitat del deute pendent amb el FFPP que es vol refinançar. 

2. Aprovar la  transferència de crèdit entre partides per import de 64.303,00€ per adequar correctament el 

crèdit inicial de la partida d’inversions destinada al conveni urbanístic del Cafè Nou. 

3. Les modificacions pressupostàries indicades en els punts 1 i 2 d’aquest informe, consisteixen en crèdit 

extraordinari per import de 64.303,00€ i suplements de crèdit per import de 12.556.132,72€, finançades 

amb baixes per anul·lació per import de 64.303,00€ i nous ingressos per import de 12.556.132,72€ 

d’acord amb el següent detall: 
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4. Modificar les Bases d’execució del pressupost 2021 en els següents apartats: 

- Art. 27.20 per incloure la següent subvenció nominativa que restarà condicionada a l’atorgament de 
la subvenció de la Diputació de Barcelona: 

Partida: 300000 / 922210 / 48900 Fundació Tecnocampus - Xarxa de Govern Local (DIBA) 
Projecte: 9222110002 – Suport emprenedoria i empresa 
Entitat: Fundació Tecnocampus 
Import: màxim: 657.876,30€  

- Art. 25è.11.d per adaptar el text, restant redactat de la següent manera: 

d) La intervenció de la comprovació material de la inversió es realitzarà, en tot cas, concorrent la 
Intervenció General, o qui delegui, a l’acta de recepció de l’obra, servei o adquisició de què es tracti. 
Quan s’apreciïn circumstàncies que ho aconsellin, l’Interventor podrà acordar la realització de 
comprovacions materials de la inversió durant l’execució de les obres, la prestació de serveis i 
fabricació de béns adquirits mitjançant contractes de subministraments. També podrà acordar, quan 
es tracti de millores i reformes en el parc d’habitatges públic, que la verificació es pugui realitzar 
mitjançant la consulta de fotografies signades pel director de l’obra i demés documentació. Per a les 
despeses de subministraments i serveis caldrà adjuntar l’acta de recepció de subministraments i/o 
serveis segons el model adjunt a aquestes bases com a annex núm. 13. 

CRÈDIT EXTRAORDINARI

Partides a augmentar

partida Nom partida projecte Import

410200/33011B/62200 Inversió equipaments municipals - Cafè nou expropiació 3301115001 64.303,00

TOTAL  CRÈDIT EXTRAORDINARI 64.303,00

SUPLEMENT DE CRÈDIT

Partides a augmentar

partida Nom partida projecte Import

310200/011110/91300 Amortit. Préstecs ens fora s.p. 0111105001 12.556.132,72

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT 12.556.132,72

BAIXES PER ANUL·LACIÓ

Partides a disminuir 

Partida Nom partida projecte Import

710202/33011B/62200 Café Nou (FEDER) 3301116001 64.303,00

TOTAL  BAIXES PER ANUL·LACIÓ 64.303,00

NOUS INGRESSOS

Partides a augmentar

Partida Nom partida projecte Import

310200/I00110/91300 Préstecs d'ens de fora del sector públic I001105001 12.556.132,72

TOTAL  NOUS INGRESSOS 12.556.132,72
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- Annex 6.1 d’acreditació de la justificació de subvencions atorgades: s’inclourà un nou punt dins del 
detall de comprovacions que indiqui que “d’acord amb les bases o el conveni regulador de la 
subvenció, no s’ha previst la constitució de cap garantia.”. S’adjunta el nou model d’annex 6.1 

5. La modificació del pressupost no altera les previsions de compliment dels objectius d’estabilitat 

pressupostària, d’acord amb els termes de l’informe del servei de Gestió Econòmica respecte a què els 

crèdits extraordinaris i suplements de crèdit es troben finançats amb baixes i anul·lacions de crèdit, 

corresponent totes les aplicacions pressupostàries als capítols I al VII del pressupost, i els nous 

ingressos provinents del nou endeutament van destinats íntegrament a amortitzar deute, corresponent a 

aplicacions i conceptes pressupostaris de capítol IX. 
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MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ  

DE L’EXERCICI 2021 

ANNEX 6.1 MODEL D’ACREDITACIÓ DE JUSTIFICACIÓ DE 

LA SUBVENCIÓ 

 



CSV (Codi segur de verificació) IV7EWGBCJ4HJ7X7JYRAWA4HPIE Data i hora 21/05/2021 12:32:23

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica

Signat per MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ (CAP SERVEI GESTIÓ ECONÒMICA)

Signat per MARIA DOLORES BORREGO CARBALLO (ECONOMISTA)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7EWGBCJ4HJ7X7JYRAWA4HPIE Pàgina 5/6

B          Annex 6.1 

             Model d’acreditació de justificació de la subvenció 

 

 

 

En [nom i cognom] 

CAP DE SERVEI ................ 

[càrrec i servei al qual es troba adscrit] 

 

 

FAIG CONSTAR 

 

Que per part de [indicar nom de l’entitat, persona física o jurídica que correspongui i NIF], 

s’han acomplert totes i cadascuna de les condicions exigides en l’acord de concessió de la 

subvenció, de data [indicar data completa] que, per un import total de [posar quantitat en lletres 

i, dins parentesi, en xifres] euros, fou atorgada per a l’/les activitat/s: [indicar breument activitat 

o activitats objecte de l’ajut], s’ha comprovat la realització de la/les mateixa/es i acomplert la 

finalitat per a la qual es va concedir la subvenció. Aquesta justificació és única de la subvenció 

atorgada. S’han realitzat i són conformes, entre d’altres, les següents comprovacions: 

 

 Han estat presentades factures per import de .................€, que compleixen amb tots els 

requisits legals i amb el que estableixen les bases d’execució i també la documentació 

acreditativa del seu pagament al proveïdor. L’IVA dels justificants queda exclòs de la 

subvenció si el beneficiari no és un consumidor final i se’l pot deduir. [en el cas que 

l’import justificat sigui inferior a l’establert a les condicions de l’acord d’atorgament, 

indicar aquest fet i l’import en què es redueix la subvenció].  

 (En el cas que els imports justificats no siguin superiors o iguals al doble de la 

subvenció atorgada, especificar l’acord exprés que ho aprova). 

 Ha estat presentada i és conforme la memòria detallada de l’activitat per a la qual es va 

atorgar la subvenció. 

 Ha estat presentada i és conforme la liquidació econòmica de l’activitat objecte de 

subvenció.  

 (En el cas que la subvenció tingui per objecte cobrir dèficits, s’ha d’incloure la 

següent:) 

Han estat presentats els estats comptables de l’exercici: balanç, compte de resultats, 

memòria i l’informe d’auditoria, si era obligatori. Aquests estats han estat tramesos o es 

trameten ara al Servei de Gestió Econòmica 

 Ha estat presentat i és conforme un exemplar de la documentació i propaganda escrita i 

gràfica relativa a l’activitat, i conté la llegenda i l’anagrama de l’Ajuntament. 

 Que comprovades les dades que consten en l’arxiu d’aquest servei, no consta que 

l’entitat xxxxxxxxxxx tingui cap subvenció pendent de justificació i de la qual hagi 

finalitzat el termini de justificació. 

 Es disposa dels documents acreditatius conforme l’entitat està al corrent de les seves 

obligacions tributàries amb la Hisenda Municipal de l’Ajuntament de Mataró, amb la 

Hisenda Pública i amb la Seguretat Social. 
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 S’ha comprovat la realització de l’activitat objecte de la subvenció, a més de la 

comprovació de la documentació presentada, i s’avé amb la finalitat per a la qual es va 

atorgar. 

 Que no ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del reintegrament de la 

subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament d’aquesta per alguna de les causes que 

preveu l’article 37 de la Llei general de subvencions. 

 Que no ha estat acordada per l’òrgan concedent de la subvenció, com a mesura cautelar, 

la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats pendents d’abonar al 

beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la mateixa subvenció. 

 D’acord amb les bases o el conveni regulador de la subvenció, no s’ha previst la 

constitució de cap garantia. 

 (En el cas que la destinació de la subvenció sigui efectuar una obra o una instal·lació:) 

Consta en l’expedient acta estesa per un tècnic municipal de conformitat de l’obra 

executada i relacionada amb la subvenció atorgada. 

 (Quan l’import subvencionat sigui igual o superior a 40.000€ per l’execució d’una 

obra o els 15.000€ per l’adquisició de subministraments de béns d’equip o de serveis) 

Han estat presentades un mínim de tres ofertes que va sol·licitar el beneficiari per a la 

contractació i informe acreditant que en l’elecció del proveïdor es van acomplir els 

criteris d’eficiència i economia. 

 Han estat complimentades les dades en la Base de Dades Nacional de Subvencions 

(BDNS). 

 En cas que el beneficiari disposi d’una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, 

ha indicat els mitjans per a prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i 

d’assetjament per raó de sexe i d’intervenció en llurs centres. 

 La documentació aportada i les seves comprovacions consten correctament arxivades a 

l’expedient sota la custodia d’aquest Servei gestor. 

 

 

 

Mataró, [data] 
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INFORME.- Servei d’Intervenció 

Assumpte: Expedient de modificació del pressupost i de les bases d’execució de l’exercici 2021 

Expedient: 2021/000026472 

 

Relació de fets: 

Aquesta Intervenció, en virtut de les atribucions de control citades i establertes en l'article 213 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i 
desenvolupades pel Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern 
en les entitats del Sector Públic Local; i en atenció a les facultats recollides en l'article 4.1.b).2n del Reial 
decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb 
habilitació de caràcter nacional, ha d’emetre informe dels expedients de modificació de pressupost. 

Vist l’informe de Gestió Econòmica relatiu la tramitació d’un expedient de modificació de crèdit del pressupost 
de l’exercici 2021 i de les bases d’execució del pressupost, consistent en: 

 Crèdit extraordinari per import de 64.303,00€ 

 Suplement de crèdit per import de 12.556.132,72€ 

 Baixes per anul·lació per import de 64.303,00€ 

 Nous ingressos per import de  12.556.132,72€ 

 Modificació les bases d’execució del pressupost 2021 en l’article 27.20, per incloure una subvenció 
nominativa per l’exercici 2021, i adaptar el redactat de l’article 25è.11.d en relació amb la intervenció 
material de les inversions i el model d’annex 6.1 d’acreditació de la justificació de subvencions atorgades. 

 

Fonaments de Dret 

 RDL 2/2004, de 5 de març pel què s’aprova el tex refós de la llei reguladora d’hisendes locals 

 RD 500/1990, de 20 d’abril. 

 Bases d’execució del pressupost municipal 2021 

 Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

 RDL 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local. 

 Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals de 
Catalunya. 

 DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya. 

 La Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

 Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. 

 Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici de 2021, de data 26 de 
gener de 2021 
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Conclusions 

S’informa de conformitat la proposta de modificació pressupostària.  

1. La modificació no altera les previsions de compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària,  d’acord  

amb els termes de l’informe del servei de gestió econòmica respecte a què els crèdit extraordinaris i 

suplements de crèdit es troben finançats amb baixes i anul·lacions de crèdit, corresponent totes les 

aplicacions pressupostaries als capítols del I al VII del pressupost. , i els nous ingressos provinents del 

nou endeutament van destinats íntegrament a amortitzar deute, corresponent a aplicacions i conceptes 

pressupostaris de capítol IX. 
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PROPOSTA  AL PLE DEL REGIDOR DELEGAT DE L’ÀREA D’ADMINISTRACIÓ, BON 
GOVERN I MOBILITAT 

 
 

Assumpte: Aprovar una modificació de crèdit i de les bases d’execució del pressupost de 

l’exercici 2021 

Procés: 1627 - modificacions de crèdit del pressupost general 

Expedient: 2021/000026472 

 
Relació de fets: 
 
 La DA 108a. de la llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 

2021 ha habilitat, com a mesura excepcional, la possibilitat que per a l’exercici 2021 les entitats locals 
puguin concertar noves operacions d’endeutament  per a cancel·lar, totalment o parcialment, el seu 
deute pendent amb el Fons en liquidació per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors (en 
endavant FFPP).  

Actualment l’ajuntament de Mataró té un préstec formalitzat amb el Banc Santander a càrrec del 
FFPP per import de 12.556.132,72€. L’Ajuntament de Mataró ha rebut ofertes d’algunes entitats 
financeres per a cancel·lar totalment l’operació esmentada, subjectes al compliment dels requisits 
establerts a la DA 108a. de la LPGE 2021. 

L’operació de refinançament del deute pendent amb el FFPP no es troba prevista en el pressupost de 
l’exercici 2021 motiu pel qual es necessari modificar el capítol 9 “Passius Financers” del pressupost 
d’ingressos i despeses per l’import 12,6M€ a fi de donar cabuda a aquest tipus d’operació. 

 Cal també adequar correctament el crèdit inicial d’import 64.303,00€ de la partida d’inversió destinada 
al Conveni urbanístic del Cafè Nou, donat que en el moment de l’elaboració del pressupost es va 
assignar al Servei d’Equipaments Municipals sent el servei gestor el Servei d’Urbanisme i Patrimoni. 

 D’alta banda, es necessari modificar les bases d’execució de l’exercici 2021 per incloure una nova 
subvenció nominativa que es concedirà a l’entitat Fundació Tecnocampus, la qual restarà 
condicionada a l’atorgament de la subvenció de la Diputació de Barcelona. 

A més a més, cal adaptar el text de l’article 25è.11.d en relació amb la intervenció material de les 
inversions i afegir un nou punt al model d’annex 6.1 d’acreditació de la justificació de subvencions 
atorgades.  

 
Vist l’informe del Servei de Gestió Econòmica on s’informa d’aquesta modificació pressupostària i 
l’informe de la Intervenció de Fons. 
 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març. 

2. Articles 34 a 38 i 49 a 50 del RD 500/1990 

3. Article 7è i 8è de les Bases d’execució del pressupost municipal. 

4. Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

5. RDL 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de règim local. 

6. Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals de 
Catalunya. 
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7. DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 

Catalunya. 

8. La Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

9. Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens 
locals. 

10. Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici de 2021, de data 26 
de gener de 2021 

 
En virtut de tot això,  
 
 
PROPOSO: 
 
 
PRIMER. Aprovar les modificacions de crèdits pressupostaris del pressupost de l’exercici 2021, 
consistents en crèdit extraordinari per import de 64.303,00€ i suplement de crèdit per 12.556.132,72€ 
segons el següent detall: 
 
 

CRÈDIT EXTRAORDINARI

Partides a augmentar

partida Nom partida projecte Import

410200/33011B/62200 Inversió equipaments municipals - Cafè nou expropiació 3301115001 64.303,00

TOTAL  CRÈDIT EXTRAORDINARI 64.303,00  
 
 

SUPLEMENT DE CRÈDIT

Partides a augmentar

partida Nom partida projecte Import

310200/011110/91300 Amortit. Préstecs ens fora s.p. 0111105001 12.556.132,72

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT 12.556.132,72  
 
 
Finançats amb baixes de crèdit per anul·lació per import de 64.303,00€  i nous ingressos per import de 
12.556.132,72€, segons el següent detall: 
 

BAIXES PER ANUL·LACIÓ

Partides a disminuir 

Partida Nom partida projecte Import

710202/33011B/62200 Café Nou (FEDER) 3301116001 64.303,00

TOTAL  BAIXES PER ANUL·LACIÓ 64.303,00

NOUS INGRESSOS

Partides a augmentar

Partida Nom partida projecte Import

310200/I00110/91300 Préstecs d'ens de fora del sector públic I001105001 12.556.132,72

TOTAL  NOUS INGRESSOS 12.556.132,72  
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SEGON.- Aprovar la modificació de les Bases d’execució del pressupost 2021 en els següents apartats: 
 

 l’article 27.20 per incloure la següent subvenció nominativa que restarà condicionada a 
l’atorgament de la subvenció de la Diputació de Barcelona: 

Partida: 300000 / 922210 / 48900 – Fundació Tecnocampus - Xarxa de Govern Local (DIBA) 
Projecte: 9222110002 – Suport emprenedoria i empresa 
Entitat: Fundació Tecnocampus 
Import: màxim: 657.876,30€  

 Art. 25è.11.d per adaptar el text, restant redactat de la següent manera: 

d) La intervenció de la comprovació material de la inversió es realitzarà, en tot cas, concorrent 
la Intervenció General, o qui delegui, a l’acta de recepció de l’obra, servei o adquisició de què 
es tracti. Quan s’apreciïn circumstàncies que ho aconsellin, l’Interventor podrà acordar la 
realització de comprovacions materials de la inversió durant l’execució de les obres, la 
prestació de serveis i fabricació de béns adquirits mitjançant contractes de subministraments. 
També podrà acordar, quan es tracti de millores i reformes en el parc d’habitatges públic, que 
la verificació es pugui realitzar mitjançant la consulta de fotografies signades pel director de 
l’obra i demés documentació. Per a les despeses de subministraments i serveis caldrà 
adjuntar l’acta de recepció de subministraments i/o serveis segons el model adjunt a aquestes 
bases com a annex núm. 13. 

 Annex 6.1 d’acreditació de la justificació de subvencions atorgades: s’inclourà un nou punt 
dins del detall de comprovacions que indiqui que “d’acord amb les bases o el conveni 
regulador de la subvenció, no s’ha previst la constitució de cap garantia.”. S’adjunta el nou 
model d’annex 6.1 

 
TERCER.- Exposar al públic aquest expedient, mitjançant la publicació d’un anunci en el B.O.P., d’acord 
amb els què estableix el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals. Si no es presenten al·legacions durant el termini de 15 dies hàbils d’exposició 
pública, la modificació pressupostària esdevindrà definitiva. 
 
No obstant el Ple decidirà. 
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MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ  

DE L’EXERCICI 2021 

ANNEX 6.1 MODEL D’ACREDITACIÓ DE JUSTIFICACIÓ DE 

LA SUBVENCIÓ 
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B          Annex 6.1 

             Model d’acreditació de justificació de la subvenció 

 

 

 

En [nom i cognom] 

CAP DE SERVEI ................ 

[càrrec i servei al qual es troba adscrit] 

 

 

FAIG CONSTAR 

 

Que per part de [indicar nom de l’entitat, persona física o jurídica que correspongui i NIF], 

s’han acomplert totes i cadascuna de les condicions exigides en l’acord de concessió de la 

subvenció, de data [indicar data completa] que, per un import total de [posar quantitat en lletres 

i, dins parentesi, en xifres] euros, fou atorgada per a l’/les activitat/s: [indicar breument activitat 

o activitats objecte de l’ajut], s’ha comprovat la realització de la/les mateixa/es i acomplert la 

finalitat per a la qual es va concedir la subvenció. Aquesta justificació és única de la subvenció 

atorgada. S’han realitzat i són conformes, entre d’altres, les següents comprovacions: 

 

 Han estat presentades factures per import de .................€, que compleixen amb tots els 

requisits legals i amb el que estableixen les bases d’execució i també la documentació 

acreditativa del seu pagament al proveïdor. L’IVA dels justificants queda exclòs de la 

subvenció si el beneficiari no és un consumidor final i se’l pot deduir. [en el cas que 

l’import justificat sigui inferior a l’establert a les condicions de l’acord d’atorgament, 

indicar aquest fet i l’import en què es redueix la subvenció].  

 (En el cas que els imports justificats no siguin superiors o iguals al doble de la 

subvenció atorgada, especificar l’acord exprés que ho aprova). 

 Ha estat presentada i és conforme la memòria detallada de l’activitat per a la qual es va 

atorgar la subvenció. 

 Ha estat presentada i és conforme la liquidació econòmica de l’activitat objecte de 

subvenció.  

 (En el cas que la subvenció tingui per objecte cobrir dèficits, s’ha d’incloure la 

següent:) 

Han estat presentats els estats comptables de l’exercici: balanç, compte de resultats, 

memòria i l’informe d’auditoria, si era obligatori. Aquests estats han estat tramesos o es 

trameten ara al Servei de Gestió Econòmica 

 Ha estat presentat i és conforme un exemplar de la documentació i propaganda escrita i 

gràfica relativa a l’activitat, i conté la llegenda i l’anagrama de l’Ajuntament. 

 Que comprovades les dades que consten en l’arxiu d’aquest servei, no consta que 

l’entitat xxxxxxxxxxx tingui cap subvenció pendent de justificació i de la qual hagi 

finalitzat el termini de justificació. 

 Es disposa dels documents acreditatius conforme l’entitat està al corrent de les seves 

obligacions tributàries amb la Hisenda Municipal de l’Ajuntament de Mataró, amb la 

Hisenda Pública i amb la Seguretat Social. 
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 S’ha comprovat la realització de l’activitat objecte de la subvenció, a més de la 

comprovació de la documentació presentada, i s’avé amb la finalitat per a la qual es va 

atorgar. 

 Que no ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del reintegrament de la 

subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament d’aquesta per alguna de les causes que 

preveu l’article 37 de la Llei general de subvencions. 

 Que no ha estat acordada per l’òrgan concedent de la subvenció, com a mesura cautelar, 

la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats pendents d’abonar al 

beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la mateixa subvenció. 

 D’acord amb les bases o el conveni regulador de la subvenció, no s’ha previst la 

constitució de cap garantia. 

 (En el cas que la destinació de la subvenció sigui efectuar una obra o una instal·lació:) 

Consta en l’expedient acta estesa per un tècnic municipal de conformitat de l’obra 

executada i relacionada amb la subvenció atorgada. 

 (Quan l’import subvencionat sigui igual o superior a 40.000€ per l’execució d’una 

obra o els 15.000€ per l’adquisició de subministraments de béns d’equip o de serveis) 

Han estat presentades un mínim de tres ofertes que va sol·licitar el beneficiari per a la 

contractació i informe acreditant que en l’elecció del proveïdor es van acomplir els 

criteris d’eficiència i economia. 

 Han estat complimentades les dades en la Base de Dades Nacional de Subvencions 

(BDNS). 

 En cas que el beneficiari disposi d’una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, 

ha indicat els mitjans per a prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i 

d’assetjament per raó de sexe i d’intervenció en llurs centres. 

 La documentació aportada i les seves comprovacions consten correctament arxivades a 

l’expedient sota la custodia d’aquest Servei gestor. 

 

 

 

Mataró, [data] 
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DILIGÈNCIA DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA D´ADMINISTRACIÓ GENERAL I
BONA GOVERNANÇA

1

La COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA D´ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA de
data 27 de maig ha dictaminat favorablement amb els vots  favor dels regidors dels grups
municipals de PSC, ECP, ERC i JuntsxMataró i l´abstenció del regidor dels grup municipal de C´s ,
la següent proposta

Assumpte: Aprovar una modificació de crèdit i de les bases d’execució del pressupost de

l’exercici 2021

Procés: 1627 - modificacions de crèdit del pressupost general

Expedient: 2021/000026472

Relació de fets:

 La DA 108a. de la llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any

2021 ha habilitat, com a mesura excepcional, la possibilitat que per a l’exercici 2021 les entitats locals

puguin concertar noves operacions d’endeutament per a cancel·lar, totalment o parcialment, el seu

deute pendent amb el Fons en liquidació per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors (en

endavant FFPP).

Actualment l’ajuntament de Mataró té un préstec formalitzat amb el Banc Santander a càrrec del

FFPP per import de 12.556.132,72€. L’Ajuntament de Mataró ha rebut ofertes d’algunes entitats

financeres per a cancel·lar totalment l’operació esmentada, subjectes al compliment dels requisits

establerts a la DA 108a. de la LPGE 2021.

L’operació de refinançament del deute pendent amb el FFPP no es troba prevista en el pressupost de

l’exercici 2021 motiu pel qual es necessari modificar el capítol 9 “Passius Financers” del pressupost

d’ingressos i despeses per l’import 12,6M€ a fi de donar cabuda a aquest tipus d’operació.

 Cal també adequar correctament el crèdit inicial d’import 64.303,00€ de la partida d’inversió destinada

al Conveni urbanístic del Cafè Nou, donat que en el moment de l’elaboració del pressupost es va

assignar al Servei d’Equipaments Municipals sent el servei gestor el Servei d’Urbanisme i Patrimoni.

 D’alta banda, es necessari modificar les bases d’execució de l’exercici 2021 per incloure una nova

Número

346

Fecha de Firma:

31/05/2021 10:44

Ajuntament de Mataró
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 Text de peu de pag. 2

subvenció nominativa que es concedirà a l’entitat Fundació Tecnocampus, la qual restarà

condicionada a l’atorgament de la subvenció de la Diputació de Barcelona.

A més a més, cal adaptar el text de l’article 25è.11.d en relació amb la intervenció material de les

inversions i afegir un nou punt al model d’annex 6.1 d’acreditació de la justificació de subvencions

atorgades.

Vist l’informe del Servei de Gestió Econòmica on s’informa d’aquesta modificació pressupostària i

l’informe de la Intervenció de Fons.

Fonaments de dret

1. Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març.

2. Articles 34 a 38 i 49 a 50 del RD 500/1990

3. Article 7è i 8è de les Bases d’execució del pressupost municipal.

4. Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

5. RDL 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria

de règim local.

6. Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals de

Catalunya.7. DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de

Catalunya.

8. La Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

9. Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens

locals.

10. Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici de 2021, de data 26

de gener de 2021

En virtut de tot això,

PROPOSO:
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3

PRIMER. Aprovar les modificacions de crèdits pressupostaris del pressupost de l’exercici 2021,

consistents en crèdit extraordinari per import de 64.303,00€ i suplement de crèdit per 12.556.132,72€

segons el següent detall:

CRÈDIT EXTRAORDINARI

Partides a augmentar

partida Nom partida projecte Import

410200/33011B/62200 Inversió equipaments municipals - Cafè nou expropiació 3301115001 64.303,00

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 64.303,00

SUPLEMENT DE CRÈDIT

Partides a augmentar

partida Nom partida projecte Import

310200/011110/91300 Amortit. Préstecs ens fora s.p. 0111105001 12.556.132,72

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT 12.556.132,72

Finançats amb baixes de crèdit per anul·lació per import de 64.303,00€ i nous ingressos per import de

12.556.132,72€, segons el següent detall:

BAIXES PER ANUL·LACIÓ

Partides a disminuir

Partida Nom partida projecte Import

710202/33011B/62200 Café Nou (FEDER) 3301116001 64.303,00

TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ 64.303,00

NOUS INGRESSOS

Partides a augmentar

Partida Nom partida projecte Import

310200/I00110/91300 Préstecs d'ens de fora del sector públic I001105001 12.556.132,72
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 Text de peu de pag. 4

TOTAL NOUS INGRESSOS 12.556.132,72 SEGON.- Aprovar la modificació de les Bases d’execució del
pressupost 2021 en els següents apartats:

 l’article 27.20 per incloure la següent subvenció nominativa que restarà condicionada a

l’atorgament de la subvenció de la Diputació de Barcelona:

Partida: 300000 / 922210 / 48900 – Fundació Tecnocampus - Xarxa de Govern Local (DIBA)

Projecte: 9222110002 – Suport emprenedoria i empresa

Entitat: Fundació Tecnocampus

Import: màxim: 657.876,30€

 Art. 25è.11.d per adaptar el text, restant redactat de la següent manera:

d) La intervenció de la comprovació material de la inversió es realitzarà, en tot cas, concorrent

la Intervenció General, o qui delegui, a l’acta de recepció de l’obra, servei o adquisició de què

es tracti. Quan s’apreciïn circumstàncies que ho aconsellin, l’Interventor podrà acordar la

realització de comprovacions materials de la inversió durant l’execució de les obres, la

prestació de serveis i fabricació de béns adquirits mitjançant contractes de subministraments.

També podrà acordar, quan es tracti de millores i reformes en el parc d’habitatges públic, que

la verificació es pugui realitzar mitjançant la consulta de fotografies signades pel director de

l’obra i demés documentació. Per a les despeses de subministraments i serveis caldrà

adjuntar l’acta de recepció de subministraments i/o serveis segons el model adjunt a aquestes

bases com a annex núm. 13.

 Annex 6.1 d’acreditació de la justificació de subvencions atorgades: s’inclourà un nou punt

dins del detall de comprovacions que indiqui que “d’acord amb les bases o el conveni

regulador de la subvenció, no s’ha previst la constitució de cap garantia.”. S’adjunta el nou

model d’annex 6.1

TERCER.- Exposar al públic aquest expedient, mitjançant la publicació d’un anunci en el B.O.P., d’acord

amb els què estableix el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
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de les hisendes locals. Si no es presenten al·legacions durant el termini de 15 dies hàbils d’exposició

pública, la modificació pressupostària esdevindrà definitiva.

No obstant el Ple decidirà.

La secretària

Immaculada Pruna Ribas
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ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
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El Ple ordinari de l’Ajuntament de Mataró que tingué lloc el dia 3 de juny de 2021, amb els
vots favorables (25) dels grups municipals PSC (13), de En Comú Podem Mataró (2),
d’ERC-MES (8) i de C’s (2), i l’abstenció del grup municipal de Junts per Mataró (2),
ACORDÀ: Aprovar la proposta següent:

Aprovar una modificació de crèdit i de les bases d’execució del pressupost 2021

“Relació de fets:

La DA 108a. de la llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2021 ha habilitat, com a mesura excepcional, la possibilitat que per a l’exercici 2021 les
entitats locals puguin concertar noves operacions d’endeutament per a cancel·lar, totalment o
parcialment, el seu deute pendent amb el Fons en liquidació per al Finançament dels Pagaments a
Proveïdors (en endavant FFPP).

Actualment l’ajuntament de Mataró té un préstec formalitzat amb el Banc Santander a càrrec
del FFPP per import de 12.556.132,72€. L’Ajuntament de Mataró ha rebut ofertes d’algunes
entitats financeres per a cancel·lar totalment l’operació esmentada, subjectes al compliment
dels requisits establerts a la DA 108a. de la LPGE 2021.

L’operació de refinançament del deute pendent amb el FFPP no es troba prevista en el
pressupost de l’exercici 2021 motiu pel qual es necessari modificar el capítol 9 “Passius
Financers” del pressupost d’ingressos i despeses per l’import 12,6M€ a fi de donar cabuda a
aquest tipus d’operació.

Cal també adequar correctament el crèdit inicial d’import 64.303,00€ de la partida d’inversió
destinada al Conveni urbanístic del Cafè Nou, donat que en el moment de l’elaboració del
pressupost es va assignar al Servei d’Equipaments Municipals sent el servei gestor el Servei
d’Urbanisme i Patrimoni.

D’alta banda, es necessari modificar les bases d’execució de l’exercici 2021 per incloure una nova
subvenció nominativa que es concedirà a l’entitat Fundació Tecnocampus, la qual restarà
condicionada a l’atorgament de la subvenció de la Diputació de Barcelona.

A més a més, cal adaptar el text de l’article 25è.11.d en relació amb la intervenció material de
les inversions i afegir un nou punt al model d’annex 6.1 d’acreditació de la justificació de
subvencions atorgades.

Vist l’informe del Servei de Gestió Econòmica on s’informa d’aquesta modificació pressupostària i
l’informe de la Intervenció de Fons.

Número

380

Fecha de Firma:

04/06/2021 11:28

Ajuntament de Mataró
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Fonaments de dret

Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març.1.

Articles 34 a 38 i 49 a 50 del RD 500/19902.

Article 7è i 8è de les Bases d’execució del pressupost municipal.3.

Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.4.

RDL 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local.

5.

Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals
de Catalunya.

6.

DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.

7.

La Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.8.

Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens
locals.

9.

Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici de 2021, de
data 26 de gener de 2021

10.

En virtut de tot això, PROPOSO:

PRIMER. Aprovar les modificacions de crèdits pressupostaris del pressupost de l’exercici 2021,
consistents en crèdit extraordinari per import de 64.303,00€ i suplement de crèdit per
12.556.132,72€ segons el següent detall:
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Finançats amb baixes de crèdit per anul·lació per import de 64.303,00€ i nous ingressos per import
de 12.556.132,72€, segons el següent detall:

SEGON.- Aprovar la modificació de les Bases d’execució del pressupost 2021 en els següents
apartats:

l’article 27.20 per incloure la següent subvenció nominativa que restarà condicionada a
l’atorgament de la subvenció de la Diputació de Barcelona:

Partida: 300000 / 922210 / 48900 – Fundació Tecnocampus - Xarxa de Govern Local
(DIBA)

Projecte: 9222110002 – Suport emprenedoria i empresa

Entitat: Fundació Tecnocampus

Import: màxim: 657.876,30€

Art. 25è.11.d per adaptar el text, restant redactat de la següent manera:

d) La intervenció de la comprovació material de la inversió es realitzarà, en tot cas,
concorrent la Intervenció General, o qui delegui, a l’acta de recepció de l’obra, servei o
adquisició de què es tracti. Quan s’apreciïn circumstàncies que ho aconsellin,
l’Interventor podrà acordar la realització de comprovacions materials de la inversió
durant l’execució de les obres, la prestació de serveis i fabricació de béns adquirits
mitjançant contractes de subministraments. També podrà acordar, quan es tracti de
millores i reformes en el parc d’habitatges públic, que la verificació es pugui realitzar
mitjançant la consulta de fotografies signades pel director de l’obra i demés
documentació. Per a les despeses de subministraments i serveis caldrà adjuntar l’acta
de recepció de subministraments i/o serveis segons el model adjunt a aquestes bases
com a annex núm. 13.
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Annex 6.1 d’acreditació de la justificació de subvencions atorgades: s’inclourà un nou punt
dins del detall de comprovacions que indiqui que “d’acord amb les bases o el conveni
regulador de la subvenció, no s’ha previst la constitució de cap garantia.”. S’adjunta el
nou model d’annex 6.1

TERCER.- Exposar al públic aquest expedient, mitjançant la publicació d’un anunci en el B.O.P.,
d’acord amb els què estableix el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals. Si no es presenten al·legacions durant el termini de 15 dies
hàbils d’exposició pública, la modificació pressupostària esdevindrà definitiva.”

La Secretària Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona


