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 I. OBJECTE I ABAST DEL TREBALL REALITZAT 
 
 
  Amb data 9 de gener de 2018, els subscrits varen signar amb l’AJUNTAMENT DE 

MATARÓ (en endavant l’AJUNTAMENT) el contracte de serveis per la realització 
de treballs de control financer per tal de donar suport a l’òrgan interventor de 
l’AJUNTAMENT. 

 
  El control de la publicitat de les subvencions i demes ajudes públiques mitjançant 

informació subministrada en la Base de Dades Nacionals de Subvencions (en endavant 
BDNS) durant l’exercici 2020 està inclòs en el marc d’actuacions de control financer 
a realitzar pels subscrits. 

 
  L’abast del treball realitzat inclou la revisió de la informació subministrada en la 

BDNS de 20 subvencions atorgades per l’AJUNTAMENT, amb l’objecte de 
comprovar que la informació que s’inclou a la BDNS s’adequa al previst a la normativa 
d’aplicació. 

 
El treball s’ha realitzat d’acord amb els Principis i Normes Internacionals d’Auditoria 
del Sector Públic adaptades a Espanya (NIA-ES-SP), i ha consistit en la realització 
d’aquelles proves selectives i revisions de procediments que s’han considerat 
necessàries en cada cas per a l’examen dels diferents actes i operacions. 
 
 

 II. NORMATIVA BÀSICA APLICADA 
 
   
  La normativa bàsica considerada en la realització del treball ha estat la següent: 
 

·  Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional 
de Subvencions i la publicitat de les subvencions i demes ajudes públiques. 

 
· Ordre EHA/875/2007, de 29 de març, per la qual es determina el contingut i les 

especificacions tècniques de la informació a subministrar en la Base de Dades 
Nacional de subvencions (derogada pel Reial Decret 130/2019). 

 
· Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS). 
 
· Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres 

mesures de reforma administrativa. 
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· Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern. 

 
 
 III. TREBALL REALITZAT 
   
 

A continuació es detalla la selecció dels expedients revisats, indicant la modalitat 
d’adjudicació (directa o concurrència competitiva): 

 
Modalitat Àrea Descripció subvenció 

 
C. Competitiva 

 
Servei d’Ingressos 

 
Subvenció IBI 2020 per a persones jubilades, pensionistes i en 
atur forçós. 
  

C. Competitiva Direcció 
d’Ensenyament 

Subvencions per a projectes educatius de la Direcció 
d’Educació corresponents a l’any 2020, casals d’estiu. 
  

C. Competitiva Direcció d’Esports Subvencions de la convocatòria C-12/20 d’activitats esportives 
extraordinàries. 
  

C. Competitiva Direcció de Cultura Subvencions per l’any 2020 per a programes d’activitats 
culturals (C-10/20). 
  

C. Competitiva Participació i Serveis a 
les Persones 

Subvencions per a programes i activitats per a gent gran 
(convocatòria C-02/20). 
  

Directa Alcaldia i relacions 
institucionals 
  

Aportació als grups municipals any 2020. 

Directa Gestió de l’Espai 
Públic 
  

Subvenció nominativa a favor de la Creu Roja Espanyola. 
  

Directa Desenvolupament 
Econòmic i Territori 

Subvenció nominativa a l’Associació de Propietaris de 
Montnegre i el Corredor 2020. 
  

Directa Participació i Serveis a 
les Persones 

Subvenció nominativa a favor de l’Associació de Veïns 
Peramàs-Esmandies (casal de barri). 
  

C. Competitiva Direcció de Promoció 
Econòmica 

Subvencions per la transformació digital del comerç i la 
restauració de Mataró amb motiu de l’impacte econòmic de la 
COVID-19. 
  

C. Competitiva Direcció 
d’Ensenyament 

Convocatòria per l’atorgament de beques per als infants 
matriculats a les escoles bressol municipals curs 2020-2021. 
  

C. Competitiva Participació i Serveis a 
les persones 
  

Subvencions per al Projecte Lloguem!. 

C. Competitiva Direcció d’Esport Subvencions per entitats esportives afectades per la pandèmia 
del Covid-19 de l’Ajuntament de Mataró. 
  

C. Competitiva Participació i Serveis a 
les persones  

Subvencions per accions d’educació per a la ciutadania global i 
de sensibilització en solidaritat i cooperació (C-08/20). 
  

Directa Serveis centrals Subvenció IBI  Consorci Sanitari del Maresme 2020.  
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Direcció de Cultura 

 
Conveni amb l’Associació Cultural Helena Jubany, 13è Premi 
Helena Jubany. 
  

Directa Participació i Serveis a 
les persones 

Conveni de col·laboració amb la Fundació Sant Joaquim per 
donar suport a les diferents activitats que aquesta entitat realitza 
en l’àmbit social.  
  

Directa Direcció d’Esports Subvenció nominativa per actes esportius extraordinaris -
participació competició europea- 2020-2021. 
  

Directa Participació i Serveis a 
les persones 
  

Subvenció nominativa a favor de Salesians Sant Jordi. 

Directa Participació i Serveis a 
les persones 

Subvenció nominativa a favor de l’Associació Dones 
Reporteres de Mataró, per l’anualitat 2020. 

 
  Principals procediments de revisió aplicats 
  
  El nostre treball ha consistit, bàsicament, en comprovar que la informació 

subministrada a la BDNS s’adequa al previst a la normativa d’aplicació, en especial la 
següent: 

 
· Títol de la convocatòria. 

 
· Tipus de convocatòria. 

 
· Data de registre en la BDNS. 

 
· Normativa reguladora. 

 
· Import total de la convocatòria. 

 
· Finalitat de la subvenció. 

 
· Terminis de sol·licitud de la subvenció. 

 
· Decret de convocatòria i de concessió. 

 
· Pagaments realitzats. 
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IV. CONCLUSIONS 
 
 
  Del resultat del nostre treball, s’han posat de manifest les següents incidències: 
 

· En relació a la convocatòria de subvencions per del Projecte Lloguem!, no s’ha 
informat a la BDNS de l’import total de la convocatòria. No obstant, es va 
adjuntar el decret de la convocatòria en el qual consta, l’import previst per 
l’esmentat programa. 
 
Amb posterioritat al lliurament del nostre informe provisional, 
l’AJUNTAMENT ha procedit a informar a la BDNS de l’import total de la 

convocatòria. 
 

· En les següents subvencions revisades no s’ha subministrat informació a la 
BDNS: 

 
- Aportació als grups municipals any 2020. 
- Convocatòria per l’atorgament de beques per als infants matriculats a les 

escoles bressol municipals curs 2020-2021 (informat amb posterioritat al 
lliurament del nostre informe provisional). 

- Subvenció IBI  Consorci Sanitari del Maresme 2020.  
- Conveni amb l’Associació Cultural Helena Jubany, 13è Premi Helena 

Jubany (informat amb posterioritat al lliurament del nostre informe 
provisional). 

- Subvenció nominativa per actes esportius extraordinaris -participació 
competició europea- 2020-2021 (informat amb posterioritat al lliurament 
del nostre informe provisional). 
 

· En les següents subvencions revisades no s’ha subministrat informació dels 
decrets de concessió de les subvencions: 
 
- Subvenció IBI 2020 per a persones jubilades, pensionistes i en atur forçós. 
- Subvencions de la convocatòria C-12/20 d’activitats esportives 

extraordinàries. 
- Subvencions per la transformació digital del comerç i la restauració de 

Mataró amb motiu de l’impacte econòmic de la COVID-19. 
- Subvencions per al Projecte Lloguem! (informat amb posterioritat al 

lliurament del nostre informe provisional). 
- Subvencions per entitats esportives afectades per la pandèmia del Covid-

19 de l’Ajuntament de Mataró (informat amb posterioritat al lliurament del 
nostre informe provisional). 
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· En les següents subvencions revisades no s’ha subministrat informació dels 
pagaments realitzats: 

 
- Subvenció IBI 2020 per a persones jubilades, pensionistes i en atur forçós. 
- Subvencions de la convocatòria C-12/20 d’activitats esportives 

extraordinàries. 
- Subvencions per la transformació digital del comerç i la restauració de 

Mataró amb motiu de l’impacte econòmic de la COVID-19. 
- Subvencions per al Projecte Lloguem! (informat amb posterioritat al 

lliurament del nostre informe provisional). 
- Subvencions per entitats esportives afectades per la pandèmia del Covid-

19 de l’Ajuntament de Mataró (informat amb posterioritat al lliurament del 
nostre informe provisional). 

- Subvenció nominativa a favor de la Creu Roja Espanyola (informat amb 
posterioritat al lliurament del nostre informe provisional). 

 
 
 
Barcelona, 28 de juny de 2021 
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