
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 7 
DE MAIG DE 2009 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de 
caràcter personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació 
de protecció de dades. 

 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.30 hores 
Hora que acaba: 21.56 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

 PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas i Rius, alcalde 
 

 HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
 

 HI SÓN CONVIDATS 
 
Coia Galceran Artigas 
Francesc Martín Casares 
Marisol Pacheco Martos 
 

 EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Antoni Isarn Flores 
 

 ACTUA COM A SECRETARI 
 
Marcel·lí Pons i Duat, secretari de la corporació, i assisteix també, el senyor Antoni 
Calpe Jordà, interventor de la corporació. 
 

 ORDRE DEL DIA 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de data 30.04.09 
2. Aprovació relació de despeses 
3. Adjudicació provisional del procediment obert per a l'explotació de les guiguetes 

3 i 4 de la platja per a l'estiu 2009 
4. Adjudicació definitiva del procediment obert per a l'explotació de la guingueta 1 

de la platja del Cavaió per a l'estiu 2009 
5. Resolució al·legacions Invermercury, SL 
6. Aprovació convocatòria 1/2009 de subvencions en règim de concurrència 

competitiva 
7. Regularització factures per reclamació extrajudicial 
8. Relació de decrets des del dia 20 fins al dia 24 d’abril de 2009 



 

9. Precs i preguntes 
  



 

 DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA  
30.04.09 
 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del 
dia 30 d’abril de 2009 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, de 15 
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del ROF, s'acorda per 
unanimitat la seva aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació F/2009/12 de data 7 de maig de 2009, per import de- 23.950,03€, 
corresponent a la relació  de la mateixa data. 
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de vinculació 
econòmica per autoritzar aquests pagaments, a les diferents partides que s’han 
d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici de 2009, que fou aprovat pel 
Ple de l’Ajuntament en sessió 26 de març de 2009. 
 
Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 02/2004, de 5 
de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de 
conformitat amb la proposta de l'Alcaldia, s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació F/2009/12 de data 7 de maig de 2009, per import de  
23.950,03€, corresponent a la relació de despeses de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aprovar la relació F/2009/2 de l’Organisme Autònom Ràdio Canet, per import 
de 424,85€. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries corresponent 
del pressupost de la Corporació municipal de l’any 2009. 
 
3.- ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL PROCEDIMENT OBERT PER A 
L’EXPLOTACIÓ DE LES GUINGUETES 3 I 4 DE LA PLATJA DE CANET DE MAR 
PER A L’ESTIU 2009. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 2 d’abril de  2009 va acordar: 
 

PRIMER.- Adjudicar provisionalment la concessió de l’explotació de la guingueta núm. 1 al 
Sr. Jordi Serra Mir pel preu cert i global de 17.550,00 €, fent-li avinent que haurà de fer 
efectiva una fiança definitiva de 877,52 €, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de 
l’endemà de la publicació de l’adjudicació provisional al perfil del contractant, la qual es 
retornarà una vegada s’hagi comprovat que s’ha desmuntat completament la instal.lació i 
ha deixat els terrenys en les degudes condicions. 
  
SEGON.- La guingueta núm. 2 ha quedat deserta. 
  
TERCER.- Adjudicar provisionalment la concessió de l’explotació de la guingueta núm. 3 al 
Sr. Toni Fernández Abril pel preu cert i global de 10.000.-€, fent-li avinent que haurà de fer 
efectiva una fiança definitiva de 500.-€, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de 
l’endemà de la publicació de l’adjudicació provisional al perfil del contractant, la qual es 



 

retornarà una vegada s’hagi comprovat que s’ha desmuntat completament la instal.lació i 
ha deixat els terrenys en les degudes condicions. 
  
QUART.- Adjudicar provisionalment la concessió de l’explotació de la guingueta núm. 4 al 
Sr. Pol Fernández Abril pel preu cert i global de 10.000.-€, fent-li avinent que haurà de fer 
efectiva una fiança definitiva de 500.-€, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de 
l’endemà de la publicació de l’adjudicació provisional al perfil del contractant, la qual es 
retornarà una vegada s’hagi comprovat que s’ha desmuntat completament la instal.lació i 
ha deixat els terrenys en les degudes condicions. 
  
CINQUÈ.- Els adjudicataris provisionals hauran d’acreditar, en el termini de 15 dies hàbil 
comptats des del següent a aquell en el que es publiqui l’adjudicació provisional al perfil 
del contractant, mitjançant els certificats oficials oportuns expedits per l’òrgan competent, 
trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de les quotes a la 
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. 
  
SISÈ.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer 
efectius els acords precedents. 
  
SETÈ.- Notificar el present acord a la Intervenció i Tresoreria d’aquesta corporació. 

  
Atès que en el termini de 15 dies hàbils des de la publicació de l’adjudicació provisional 
en el perfil del contractant, el senyor AFA, adjudicatari provisional de la guingueta núm. 
3, ha presentat en data 27 d’abril d’enguany la renúncia a la concessió de l’explotació 
d’aquesta guingueta. 
 
Atès que en el termini de 15 dies hàbils des de la publicació de l’adjudicació provisional 
en el perfil del contractant, el senyor PFA, adjudicatari provisional de la guingueta núm. 
4, ha presentat en data 27 d’abril d’enguany la renúncia a la concessió de l’explotació 
d’aquesta guingueta i ha manifestat la seva voluntat d’optar a l’adjudicació  de la 
guingueta núm. 3, que va ser la seva primera opció, al haver renunciat a la mateixa el 
senyor Antoni Fernández. 
 
D’acord amb el que disposen els articles 75 de la Llei de Costes, 111 del seu 
Reglament, així com els articles 144 i 145 de la LCSP 30/2007 de 30 d’octubre, de 
conformitat amb la proposta de la regidoria d’Obres, Serveis i Via Pública, de 
conformitat amb la proposta de la Tinència de l'Alcaldia d'Obres i Via Pública, Promoció 
Econòmica, Comerç i Turisme, s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Adjudicar provisionalment la concessió de l’explotació de la guingueta núm. 3 
al senyor PFA pel preu cert i global de 12.000 €, al haver reununciat el Sr. AFA a 
aquesta i havent manifestat el senyor Pol Fernández la seva voluntat de procedir a la 
seva explotació, al haver estat aquesta la seva primera opció, renunciant prèviament a 
la concessió de la número 4, fent-li avinent que haurà de fer efectiva una fiança 
definitiva de 600.-€, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la 
publicació de l’adjudicació provisional al perfil del contractant, la qual es retornarà una 
vegada s’hagi comprovat que s’ha desmuntat completament la instal.lació i ha deixat els 
terrenys en les degudes condicions. 
 
SEGON.- Adjudicar provisionalment la concessió de l’explotació de la guingueta núm. 4 
al Sr. MDZ, la qual va ser la seva única opció,  al haver renunciat a la mateixa el Sr 
PFA, pel preu cert i global de 7.650.-€, fent-li avinent que haurà de fer efectiva una 
fiança definitiva de 382,5.-€, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà 
de la publicació de l’adjudicació provisional al perfil del contractant, la qual es retornarà 



 

una vegada s’hagi comprovat que s’ha desmuntat completament la instal.lació i ha 
deixat els terrenys en les degudes condicions. 
  
TERCER.- La fiança provisional dipositada en data 17 de març d’enguany pel Sr. AFA i 
que puja un import de 1.000.-€, queda incautada per aquest Ajuntament al haver 
renunciat aquest a la concessió de l’explotació de la guingueta núm. 3 
  
QUART.- Els adjudicataris provisionals hauran d’acreditar, en el termini de 15 dies hàbil 
comptats des del següent a aquell en el que es publiqui l’adjudicació provisional al perfil 
del contractant, mitjançant els certificats oficials oportuns expedits per l’òrgan 
competent, trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de les 
quotes a la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. 
  
CINQUÈ.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per 
fer efectius els acords precedents. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord a la Intervenció i Tresoreria d’aquesta corporació. 
 
4.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL PROCEDIMENT OBERT PER A L’EXPLOTACIÓ 
DE LA GUINGUETA NÚM. 1 DE LA PLATJA DEL CAVAIÓ DE CANET DE MAR PER 
A L’ESTIU 2009. 
  
Atès que la Junta de Govern Local de data 2 d’abril de 2009 va acordar: 
  

PRIMER.- Adjudicar provisionalment la concessió de l’explotació de la guingueta núm. 1 al 
Sr. Jordi Serra Mir pel preu cert i global de 17.550,00 €, fent-li avinent que haurà de fer 
efectiva una fiança definitiva de 877,52 €, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de 
l’endemà de la publicació de l’adjudicació provisional al perfil del contractant, la qual es 
retornarà una vegada s’hagi comprovat que s’ha desmuntat completament la instal.lació i 
ha deixat els terrenys en les degudes condicions. 
  
SEGON.- La guingueta núm. 2 ha quedat deserta. 
  
TERCER.- Adjudicar provisionalment la concessió de l’explotació de la guingueta núm. 3 
al Sr. Toni Fernández Abril pel preu cert i global de 10.000.-€, fent-li avinent que haurà de 
fer efectiva una fiança definitiva de 500.-€, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des 
de l’endemà de la publicació de l’adjudicació provisional al perfil del contractant, la qual es 
retornarà una vegada s’hagi comprovat que s’ha desmuntat completament la instal.lació i 
ha deixat els terrenys en les degudes condicions. 
  
QUART.- Adjudicar provisionalment la concessió de l’explotació de la guingueta núm. 4 al 
Sr. Pol Fernández Abril pel preu cert i global de 10.000.-€, fent-li avinent que haurà de fer 
efectiva una fiança definitiva de 500.-€, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de 
l’endemà de la publicació de l’adjudicació provisional al perfil del contractant, la qual es 
retornarà una vegada s’hagi comprovat que s’ha desmuntat completament la instal.lació i 
ha deixat els terrenys en les degudes condicions. 
  
CINQUÈ.- Els adjudicataris provisionals hauran d’acreditar, en el termini de 15 dies hàbil 
comptats des del següent a aquell en el que es publiqui l’adjudicació provisional al perfil 
del contractant, mitjançant els certificats oficials oportuns expedits per l’òrgan competent, 
trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de les quotes a la 
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. 
  
SISÈ.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer 
efectius els acords precedents. 
  



 

SETÈ.- Notificar el present acord a la Intervenció i Tresoreria d’aquesta corporació. 
 
Atès que en el termini de 15 dies hàbils des de la publicació de l’adjudicació provisional, 
l’adjudicatari de la guingueta núm. 1, Sr. JSM, ha aportat els certificats acreditatius de 
trobar-se al corrent de compliment de les obligacions tributàries i de les quotes a la 
Seguretat Social i ha fet efectiva una fiança definitiva de 877,52.-€ 
 
D’acord amb el que disposen els articles 75 de la Llei de Costes, 111 del seu 
Reglament, així com els articles 144 i 145 de la LCSP 30/2007 de 30 d’octubre, de 
conformitat amb la proposta de la regidoria d’Obres, Serveis i Via Pública, Promoció 
Econòmica, Comerç i Turisme, s'acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Adjudicar definitivament la concessió de l’explotació de la guingueta núm. 1 
al Sr. Jordi Serra Mir pel preu cert i global de 17.550,00.-€ 
  
SEGON.- Aquesta llicència es concedeix amb caràcter temporal, referida a la 
temporada d’estiu de l’any 2009 que va des de que es formalitzi l’autorització a favor de 
l’adjudicatari i fins el 30 de setembre, i amb l’obligació de retirar les instal.lacions, que 
no tindran el caràcter de fixes, abans del dia 3 d’octubre d’aquest any, havent de 
mantenir l’ús públic de la platja salvaguardant la salubritat, higiene, ornat i neteja de la 
zona ocupada. 
  
TERCER.- L’adjudicatari haurà de fer efectiu el cànon establert per la Demarcación de 
Costas en Catalunya per a l’any 2009, en el termini màxim d’un mes a comptar desde la 
seva determinació. 
  
QUART.- El cànon municipal s’haurà de satisfer en el termini màxim d’un mes comptat 
a partir de la data d’adjudicació definitiva d’aquests serveis de temporada. 
  
CINQUÈ.- A petició de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes, L’Ajuntament, 
com a titular de l’autorització, exigirà que es constitueixi a la Caixa General de Dipòsits 
de la Generalitat de Catalunya i a disposició de la Direcció General de Ports, Aeroports i 
Costes, la fiança corresponent a les instal.lacions explotades per particulars i que 
s’estableix en 3.000 euros per a les guinguetes i en 1.500 euros per a la resta 
d’instal.lacions, amb l’objecte de respondre de les possibles despeses d’aixecament, si 
s’escau. 
  
SISÈ.- Comunicar a l’interessat que en cap cas produirà plens efectes aquesta 
adjudicació en cas que per part dels organismes competents no es donin els permisos 
pertinents. 
  
SETÈ.- Notificar a l’interessat que pot retirar de la caixa de la corporació la garantia 
provisional de 1000.-€. 
  
VUITÈ.- El contracte es formalitzarà en document administratiu dins del termini dels 10 
dies hàbils següents al de la notificació de l’adjudicació definitiva, constituint aquest 
document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. 
  
NOVÈ.- En base al que disposa l’article 32.1 de la Llei de Costes, queda prohibides 
expressament les activitats pròpies de bar musical en horari nocturn, les quals resulten 
incompatibles amb el Pla D’Usos i les autoritzacions de la Demarcacions de Costes, ja 
que no guarden una vinculació específica amb la platja i que poden i han de 
desenvolupar-se en altres llocs. 



 

 
DESÈ.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per 
fer efectius els acords precedents. 
  
ONZÈ.- Notificar el present acord a la Intervenció i Tresoreria d’aquesta corporació. 
 
5.- RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS INVERMERCURY, SL 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 31.3.05, va adjudicar el concurs 
convocat per a la contractació de la concessió d’obra pública per a la construcció i 
explotació d’un aparcament subterrani de vehicles automòbils en el subsòl de la riera 
Gavarra, núm. 4-14 del municipi de Canet de Mar, a l’empresa INVERMERCURY, SL, 
amb un cost total d’inversió de 5.264.918,04 €, IVA inclòs, amb subjecció al plec de 
clàusules administratives particulars i a la seva plica, en especial pel que fa a les 
millores ofertades. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 26 de maig de 2005, va acordar 
interpretar la clàusula 36 del PCAP en el sentit que la garantia definitiva (que serà de 
210.596,72 euros), serà retornada o cancel·lada quan hagi transcorregut un any des de 
l’acta de recepció de l’obra, moment en el qual el concessionari haurà de constituir una 
nova garantia definitiva l’import de la qual es determinarà en funció de les places 
d’aparcament que quedin en règim de rotació. Aquesta segona garantia es retornarà al 
final de la concessió. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 26.03.09, va acordar disposar el 
retorn de la garantia definitiva dipositada en data 19 de maig de 2005 per Invermercury, 
SL, mitjançant aval núm. 8007.8, de la Caixa d’Estalvis Laietana, la qual puja un import 
de 210.596,72 €, així com del complement de la garantia definitiva dipositat en data 18 
d’octubre de 2005 i que puja un import de 22.477,87 €, tot requerint a Invermercury per 
tal que, en el moment de retirar l’anterior aval diposités una nova garantia definitiva per 
les 112 places no transmeses, la qual pujaria un import de 60.287,19 €, i que 
respondria de tot allò previst a l’article 43.2 TRLCAP fins al final de la concessió. 
 
Atès que en data 20.04.09, el Sr. LTN, actuant en nom i representació de l’empresa 
Invermercury, SL, va presentar un recurs de reposició en relació amb l’anterior acord, ja 
que al·lega que les places que es destinen a règim de rotació no són 112, com deia 
l’anterior acord, sinó 76. 
 
Atès que és cert que el plec de clàusules administratives particulars que regeixen el 
contracte de concessió d’obra pública subscrit amb Invermercury, SL, no obliga la 
concessionària a destinar al règim de rotació les places d’aparcament no transmeses. 
 
Atès que tot i que en els diversos escrits presentats per la concessionària sol·licitant la 
reducció de l’aval a la part alíquota corresponent a 112 places d’aparcament, alliberant-
la de mantenir la garantia respecte de les 321 places transmeses, en el recurs de 
reposició presentat en data 20.04.09 manifesta la seva voluntat de destinar al règim de 
rotació, única i exclusivament 76 places d’aparcament. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, de conformitat amb la proposta de l'Alcaldia, s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Estimar el recurs de reposició interposat pel Sr. LTN, actuant en nom i 
representació de l’empresa Invermercury, SL contra l’acord pres pel Ple de l’Ajuntament 



 

en sessió de data 26.03.09, i en el sentit que la concessionària només destinarà al 
règim de rotació 76 places d’aparcament, i és en relació amb aquestes que s’ha de 
determinar la nova garantia definitiva a dipositar. 
 
SEGON.- Disposar el retorn de la garantia definitiva dipositada en data 19 de maig de 
2005 per Invermercury, SL, mitjançant aval núm. 8007.8, de la Caixa d’Estalvis 
Laietana, la qual puja un import de 210.596,72 €, així com del complement de la 
garantia definitiva dipositat en data 18 d’octubre de 2005 i que puja un import de 
22.477,87 €. 
 
TERCER.- Requerir a Invermercury per tal que, en el moment de retirar l’anterior aval 
dipositi una nova garantia definitiva per les 76 places no transmeses, la qual pujarà un 
import de 40.909,17 €, i que respondrà de tot allò previst a l’article 43.2 TRLCAP fins al 
final de la concessió. 
 
QUART.- Requerir a invermercury, SL, per tal que ingressi a la tresoreria municipal 
l’import de 382.482 €, de conformitat amb el que es disposa a la clàusula tercera del 
contracte de concessió d’obra pública per a la construcció i explotació d’un aparcament 
subterrani a la riera Gavarra, 4-14 formalitzat en data 28 d’abril de 2005. El termini per 
al pagament en voluntària d’aquesta quantitat serà el següent: 
 
- Si la notificació del present acord es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o,  si aquest 
no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. 

- Si la notificació de la present resolució es realitza entre els dies 16 i últim de cada 
mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes 
posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. 

 
Transcorregut el període de pagament voluntari abans indicat, sense que el deute hagi 
estat ingressat, es veurà incrementat amb el recàrrec del 20% i els interessos de 
demora corresponents. El recàrrec serà del 5% quan el deute es satisfaci abans que 
hagi estat notificada la provisió de constrenyiment,  del 10% si el deute es satisfà una 
vegada notificada la provisió de constrenyiment i dintre dels terminis de l’article 62.5 de 
la Llei General Tributària i del 20% més els interessos de demora transcorregut dit 
termini. 
 
CINQUÈ.- Que el Ple de la Corporació ratifiqui aquest acord en la propera sessió 
ordinària que celebri. 
 
6.- CONVOCATÒRIA 1/2009 EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DE 
SUBVENCIONS EN ELS ÀMBITS CULTURAL, EDUCATIU, SOCIAL, ARTÍSTIC, 
ESPORTIU, DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, LÚDIC, FESTIU O QUALSEVOL ALTRE 
ANÀLEG, PER L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 24 de març de 2004 va modificar  
l’Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions en els àmbits 
cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o 
qualsevol a altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar  
 
Atès que la Junta de Govern Local és l’òrgan encarregat d’acordar la convocatòria de 
les subvencions durant el primer trimestre de l’any, on s’establirà els crèdits 
pressupostaris que hi ha per a les subvencions, el termini de sol·licitud i la normativa 
específica que sigui d’aplicació. 



 

 
Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei. 
 
Atès allò que es disposa als articles 239 a 241 del 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 i 
als articles 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de 
Catalunya (ROAS) aprovat per decret 179/1995 de 13 de juny, de conformitat amb la 
proposta de l'Alcaldia, s'acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC: Aprovar la convocatòria 1/2009, en règim de concurrència competitiva, de 
subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció 
econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, per 
a l’exercici 2009 i donar-li tan àmplia difusió com la prevista en el seu articulat. Les 
entitats interessades a acollir-se a aquesta convocatòria hauran de presentar a les 
oficines municipals, en el termini de 30 dies naturals a comptar des de la publicació de  
la convocatòria en el BOP la documentació prevista a l’article 3 de la convocatòria, la 
qual es transcriu a continuació: 
 

CONVOCATÒRIA 1/2009, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DE 
SUBVENCIONS EN ELS ÀMBITS CULTURAL, EDUCATIU, SOCIAL, ARTÍSTIC, 
ESPORTIU, DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, LÚDIC, FESTIU O QUALSEVOL ALTRE 
ANÀLEG, PER L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR. 

   
 1. Objecte i finalitat de la convocatòria.  
 
1.- Objecte general 
 
L'objecte d'aquesta convocatòria 1/2009 és l'atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals i 
d'acord amb l'Ordenança municipal que aprova les bases reguladores de la concessió  de 
subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció 
econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, publicada íntegrament en el BOP núm. 
038 de data 14 de febrer de 2000 (en endavant, l'ordenança), modificada per acord de Ple 
de data 24 de març de 2004. Quan es tracti d’entitats culturals, només se subvencionaran 
les actuacions que formin part del pla de cultura elaborat i aprovat pel Consell Municipal 
de Cultura, en el plenari de data 25 d’octubre de 2003. 
 
La percepció d’aquesta subvenció serà compatible amb la percepció de d’altres 
subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualssevol altres administracions o ens públics o privats.  
 
2. Objectius per àmbits: 
 
- PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DE LA CULTURA: projectes que promoguin activitats que 
formen part d’una programació anual, o bé activitats concretes o puntuals, i emmarcades 
dins les línies generals del Pla de Cultura 2008-2011, referides a la difusió cultural, 
artística, teatre, música, arts plàstiques, audiovisuals, balls tradicionals, literatura, 
intercanvis culturals, festes i espectacles populars, patrimoni cultural local, cultura popular, 
etc., així com projectes que fomentin el coneixement, la investigació i la divulgació de la 
cultura local en qualsevol dels seus àmbits. 
 
- PROMOCIÓ DE L’ESPORT I L’ACTIVITAT FÍSICA:  
a) Projectes i programes que  promocionin l’activitat física i esportiva desenvolupades 
per entitats o associacions esportives. 
b) Per la participació en competicions organitzades per federacions esportives. 



 

c) Entitats o associacions independentment del seu caràcter, per fer activitats físiques 
i/o esportives que difonguin, promoguin o promocionin la dinamització ciutadana. 
 
- PROMOCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA: projectes que promoguin i 
desenvolupin la participació ciutadana en els assumptes d'interès públic, i en activitats de 
caràcter comunitari als barris, independentment del caràcter de l'entitat que el sol·liciti. 
 
- JOVENTUT: seran activitats susceptibles de rebre subvenció de l’Àrea de Joventut de 
l’Ajuntament de Canet de Mar aquelles que:  
a) Estiguin emmarcades dins les línies generals del Pla Local de Joventut. 
b) Millorin la qualitat de vida dels joves. 
c) S’adrecin a potenciar la participació dels joves. 
d) Fomentin l’educació en el lleure adreçat als infants. 
 
- EDUCACIÓ: 
a) projectes i activitats escolars i extraescolars als centres educatius de Canet de Mar,  
presentats per aquests per tal de donar suport a les iniciatives dels centres. 
b) Projectes educatius proposats per les AMPA del municipi que afavoreixin les 
activitats complementàries, la participació de les famílies en la vida dels centres. Aquestes 
subvencions seran incompatibles amb qualsevol altra subvenció atorgada per la mateixa 
finalitat procedent de qualsevol altra administració.  
c) Projectes educatius que presentin altres entitats del municipi que fomentin l’educació 
en el lleure més enllà de l’horari escolar que prevegin la participació d’alumnes amb 
famílies amb dificultats econòmiques. 
 
 - MEDI AMBIENT: per a projectes que promoguin una millor gestió ambiental i/o per 
actuacions de sensibilització, conscienciació i formació ambiental. Es prioritzaran aquelles 
que tinguin un major interès general i públic i aquelles que estiguin destinades a majors 
sectors de la població. 
 

2. Crèdits pressupostaris i quantia màxima de les subvencions.  

La quantia màxima de import de les subvencions és la que s’especifica tot seguit 

 
Finalitat     Partida      Dotació 
            Pressupostària Econòmica 
Participació i Ciutadania 11 46400 48901 2.500,00 € 
Esports 70 45200 48900 47.602,83 € 
Cultura 40 45100 48901 18.000,00 € 
Educació i Infància 50 42200 48905 12.370,00 € 
Joventut 90 45100 48906 4.000,00 € 
Medi Ambient 51 44500 48908  1.400,00 €  
 
L’efectivitat de la quantia addicional queda condicionada a la declaració de disponibilitat de 
crèdit, com a conseqüència de les circumstàncies assenyalades a l’article 58 del Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre,  general de subvencions. I, si s’escau, prèvia aprovació de la modificació 
pressupostària que correspongui, abans de la resolució de la concessió de la subvenció.  
 
3. Requisits dels beneficiaris 
 
 Haver presentant les autoliquidacions corresponents per l’impost sobre la renda de les 
persones físiques, l’impost sobre societats o l’impost sobre la renda de no residents. 
 Haver presentat les autoliquidacions i la declaració resum anual corresponents a les 
obligacions tributàries de dur a terme pagaments a compte. 
 Haver presentat les autoliquidacions, la declaració resum anual i, si s’escau, les 
declaracions recapitulatives d’operacions intracomunitàries de l’impost sobre el valor 
afegit. 



 

 Haver presentat les declaracions exigides amb caràcter general en compliment de 
l’obligació de subministrament d’informació regulada en els articles 93 i 94  de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, durant el període en què resultin exigibles 
d’acord amb l’article 70 de la Llei abans esmentada. 
 No mantenir amb l’Estat deutes o sancions tributàries en període executiu, llevat que es 
tracti de deutes o sancions tributàries que es trobin ajornades, fraccionades o l’execució 
de les quals estigui suspesa. 
 A més a més, quan l’òrgan que concedeix la subvenció depengui d’una Comunitat 
Autònoma o d’una entitat local, que no tinguin deutes o sancions de tipus tributari amb  
l’Administració de la comunitat autònoma o local respectiva, en les condicions fixades per 
l’Administració corresponent.  
 No tenir pendents d’ingrés responsabilitats civils derivades de delicte contra la Hisenda 
Pública declarades per sentència ferma.  
 
L’acreditació es podrà fer mitjançant la presentació d’una declaració responsable del 
representant de l’entitat. 
 
4. Requisits de les sol·licituds. 
 
1. Poden sol·licitar la subvenció tots aquells que, de conformitat amb l'article 4 de 
l'Ordenança, poden ser beneficiaris.  
 
2. L'Ajuntament facilitarà un dossier amb la documentació necessària per sol·licitar i 
justificar la subvenció. Els interessats hauran de presentar a l'oficina de registre general la 
documentació següent, segons models facilitats: 
 
a) Instància signada pel president de l’entitat i adreçada a l’alcalde de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, en la qual es farà constar el programa o l’activitat per a la qual se 
sol·licita la subvenció.  
b) Memòria descriptiva del projecte o activitat a fer. 
c) Certificat de l’acord de sol·licitud de subvenció. 
d) Declaració de les subvencions rebudes d’altres administracions. 
e) Domiciliació bancària o certificat de concurrència. 
f) Fotocòpia compulsada del DNI de tots els membres (només en cas de grups de 
fet o sense personalitat jurídica) . 
 
3. Si la documentació fos incorrecta o incompleta es reclamarà a l'entitat sol·licitant el 
complement o la rectificació necessària en el termini de deu dies hàbils, i s'advertirà que la 
no-complimentació s'entendrà com un desestiment i la sol·licitud s’arxivarà. 
 
4. El termini per presentar les sol·licituds de subvencions és de 30 dies naturals a comptar 
des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. Aquest termini serà improrrogable. 
 
5. Òrgans competents.  
 
L’òrgan competent per a l'ordenació del procediment és la Junta de Govern Local; de la 
instrucció, és el Consell Regulador i de la resolució de l’atorgament de subvencions és la 
Junta de Govern Local. L’acord d’atorgament podrà condicionar el pagament a la signatura 
d’un conveni  de col·laboració.  
 
El termini màxim per notificar la resolució d’atorgament és de 30 dies naturals a partir de la 
data de finalització del termini per presentar sol·licituds.  
  
 6. Reformulació de la sol·licitud. 
  
En els termes de l'article 27 de la LGS, quan la subvenció tingui per objecte el finançament 
d'activitats a desenvolupar pel sol·licitant i el seu import sigui inferior al de la sol·licitud 



 

presentada es podrà instar del beneficiari la reformulació de la seva sol·licitud per ajustar 
els compromisos i les condicions a la subvenció atorgable. 
 
 7. Composició del consell regulador.  

 Les sol·licituds presentades seran estudiades i valorades, d'acord amb els barems de 
valoració indicats en aquesta convocatòria, a proposta de la regidoria corresponent, pel 
consell regulador, que està format pels membres següents: 
 
President: l'alcalde de l'Ajuntament de Canet de Mar, Sr. Joaquim Mas i Rius.  
 
Vocals:   El regidor de Cultura, Sr. Óscar Figuerola i Bernal 
   El regidor d’Esports, Sr. Antoni Isarn i Flores 
   La regidora d’Ensenyament, Sra. Sílvia Tamayo i  Mata 
   La regidora de Benestar Social, Sra. Cati Forcano i Isern 
   El regidor de Joventut, Rafael Dulsat Ortiz 
   El regidor de Participació Ciutadana: Francesc Martín Casares 
 
Secretària:  Cristina Cabruja Sagré 
 
L'interventor de l'Ajuntament de Canet de Mar, que actuarà de ponent. 
 
8. Obligacions dels beneficiaris 
 
Els beneficiaris estaran obligats a : 
 
- Aplicar estrictament la subvenció al fi objecte de la convocatòria. 
- Presentar la documentació requerida dins el termini establert. 
- Justificar documentalment la realització del fi públic. 
- Facilitar la fiscalització de l'Ajuntament sobre el compliment dels fins. 
- Fer constar la col·laboració o patrocini de l'Ajuntament en la publicitat dels actes.  
- Comunicar l'obtenció d'ajuts de tercers per a la mateixa finalitat. 
- Complir les obligacions que es deriven d'aquesta convocatòria i de l'Ordenança.  
 
9. Justificació de la subvenció  
 
9.1.Per percebre les subvencions atorgades és necessari haver fet el fi públic i presentar a 
l’Ajuntament, com a màxim el dia 31 de gener de cada exercici, referent a les subvencions 
atorgades en l’exercici anterior. Aquest termini té caràcter improrrogable. 
 
9.2. La documentació que hauran de presentar els beneficiaris, que serà valorada per 
cada regidoria, és la següent: 
  
a) Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, que en cada cas esmentarà els 
elements que permetin comptabilitzar un major o menor grau de realització, d'acord amb 
els termes de la sol·licitud, com ara nombre d’equips participants i categories, en les 
esportives, o nombre d'obres de teatre, actuacions, concerts o altres manifestacions 
audiovisuals, en les activitats d'aquesta naturalesa, sempre fetes dins del període al que 
es circumscriu la subvenció. 
 
b) Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la 
documentació gràfica que hagués generat la publicitat de l’acte. 
 
c) Una relació classificada de les despeses i les inversions de l’activitat, amb 
identificació del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, en el seu cas, de la 
data de pagament. En cas que la subvenció s’atorgui d’acord amb un pressupost, 
s’indicaran les desviacions que hi hagi hagut.  
 



 

d) Les factures corresponents a les despeses derivades de l’activitat, ajustades al 
pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades dintre del període corresponent 
al seu exercici. Les factures que justifiquin l'import subvencionat hauran de reunir els 
requisits següents: 
 
- Seran originals. 
- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció. 
- Faran referència a despeses generades per l'activitat objecte de subvenció. 
- Reuniran els requisits legals  respecte del seu contingut que són els següents: 
 
10Identificació clara del beneficiari (nom i NIF) 
11Identificació NIF del contractista 
12Número de factura 
13Lloc i data d’emissió de la factura 
14Descripció del subministrament o servei 
15Tipus tributari quota de l’IVA, i en cas que quedi repercutida dins el preu, que consti 
“IVA inclòs”. 
16Retenció en concepte d’IRPF en el cas de serveis professionals. 
 
No obstant l’establert en l’apartat anterior, serà suficient la presentació de tiquets o vals  
en els casos següents: 
 
 Vendes al menor 
 Transport de persones 
 Serveis d’hosteleria i restauració 
 Subministrament de begudes i comestibles 
 Revelat de fotografies 

 Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són 

 Número 
 NIF de l’emissor 
 Tipus de gravamen o expressió “IVA inclòs” 
 Contraprestació total. 
 
 
e) La liquidació econòmica de l'activitat.  
 
f) Un certificat del president de l'entitat subvencionada que acrediti la justificació de 
l'aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida. 
 
g) Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import i la procedència.  
 
10. Criteris ponderats de valoració de les sol·licituds. 

L’import de la subvenció en relació amb la puntuació, serà l’import màxim consignat per 
cada àrea dividit pel total de punts que obtinguin les entitats beneficiàries.  
 
Els criteris ponderats de distribució de subvencions, de major a menor, seran els 
següents: 
 
1.  Interès general de l’activitat per a la vila, fins a 30 punts. 
2. Correcta justificació de la subvenció en convocatòries anteriors, fins a 20 punts. 
3. Dèficit d’activitats anàlogues en el municipi, fins a 15 punts. 
4. Nombre de participants del municipi, fins a 10 punts. 
5. Dificultat de realització de l'activitat sense la subvenció, fins a 10 punts. 
6. Transcendència de l’activitat més enllà de la pròpia vila, fins a 10 punts. 
7. Que la sol·licitud no hagués estat atesa en exercicis anteriors, fins a 5 punts.   
  



 

11. Medi de notificació 
 
La resolució de concessió de les subvencions serà acordada per la Junta de Govern 
Local, en el termini d’un mes a comptar des de l’acabament del termini per a la 
presentació de sol·licituds  i serà notificada directament a les entitats beneficiàries.  
 
12. Forma de pagament 
 
12.1. Sense perjudici de l’establert a l’article 9 d’aquestes bases, es faran pagaments 
fraccionats de l’import de la subvenció en proporció al ritme d’execució de l’acció 
subvencionada i s’abonaran per la quantia equivalent a la justificació presentada. La 
justificació parcial d’aquests fraccionaments s’instrumentarà d’acord amb el previst en 
l’esmentat article 9è d’aquestes bases.  
 
12.2. Amb caràcter especial i prèvia petició i motivació dels beneficiaris es podran efectuar 
pagaments anticipats fins a un 50% de l’import atorgat amb caràcter previ a la justificació 
com a finançament necessari per fer actuacions inherents a la subvenció.  
 
12.3. En el supòsit que la subvenció no hagi estat justificada amb els requisits totalment 
l’establert en l’article 9 d’aquestes bases, l’import a abonar al beneficiari serà el 
corresponent a les quanties justificades correctament. 

 
13. Esgotament de la via administrativa. 
 
Aquesta resolució esgotarà la via administrativa i, contra ella, només cap recurs de 
reposició potestatiu davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes a comptar de 
l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que estableix l’article 116 de 
la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament 
contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els 
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos 
mesos comptats des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent, 
d’acord amb el que estableixen els articles 8.1 (modificat per la Llei orgànica 19/2003, de 
23 de desembre, de modificació de la Llei orgànica del poder judicial), els articles 25.1 i 
46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu –
silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva 
interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la interposició del 
recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en 
què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat, d’acord amb el que estableix 
l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
 14. Disposició final 
 
En tot el no previst en aquesta convocatòria serà d'aplicació l'Ordenança municipal  i la 
resta de disposicions legals aplicables en matèria de règim local pel que fa al procediment 
per a la concessió de subvencions públiques. 

 
7.- REGULARITZACIÓ FACTURES PER RECLAMACIÓ EXTRAJUDICIAL 
 
SUPÒSIT DE FET 
  



 

1.- L’advocada YFS ha entrat en el registre d’aquest Ajuntament en data 6 de març de 
2009 un escrit en que reclama el pagament de l’Ajuntament a favor de l’empresa que 
representa, “ULTRA CLEAN SL” , de l’import de 7.948,24 euros pel subministrament de 
productes químics adquirits per l’Ajuntament mitjançant venda telefònica. El 
desglossament del pagament reclamat és que tot seguit s’especifica: 
  

 Proveïdor Núm factura Data Import 
ULTRA CLEAN SL 24170 13/04/2005 1.261,85 € 
ULTRA CLEAN SL 25635 13/05/2005 1.161,02 € 
ULTRA CLEAN SL 27033 13/06/2005 1.009,48 € 
ULTRA CLEAN SL 29037 22/07/2005 903,18 € 
ULTRA CLEAN SL 31019 12/09/2005 903,18 € 
ULTRA CLEAN SL 32448 11/10/2005 678,75 € 
ULTRA CLEAN SL 33808 11/09/2005 678,75 € 
ULTRA CLEAN SL 35175 12/12/2005 678,75 € 
ULTRA CLEAN SL 100334 12/01/2006 673,28 € 
      7.948,24 € 

  
2.- Segons al·lega l’esmentada advocada l’empresa representada ha reclamat el 
pagament de les factures extrajudicialment sense que fins el moment s’hagi efectuat el 
seu abonament, raó per la qual ha entregat els antecedents a l’advocada esmentada 
per a que iniciï la reclamació judicial del deute.  
  
3.- El reclamant proposa solucionar el conflicte de forma extrajudicial i va atorgar un 
termini de 10 dies per a l’ingrés del deute reclamat. Atesa la brevetat del termini atorgat, 
la intervenció es va posar en contacte amb l’advocada i va propasar la prolongació del 
termini per efectuar el pagament fins esbrinar i documentar l’expedient corresponent. 
  
4.- Posteriorment, en data 6 de maig de 2009, la intervenció ha emès el següent 
informe: 
  

INFORME D’ INTERVENCIÓ 
  
1. IDENTIFICACIÓ DE L’INFORME 
  
1.1 DESTINATARI DE L’INFORME 
  
Junta de Govern Local del dia 7 de maig de 2009. 
  
1.2 OBJECTE DE L’INFORME 
  
Aquest informe té per objecte la regularització i tramitació d’unes despeses  realitzades 
per via de fet sense seguir el procediment contractual legalment establert. El detall de les 
despeses és el següent:   
  

Proveïdor Núm. factura Data Import 
ULTRA CLEAN SL 24170 13/04/2005 1.261,85 € 
ULTRA CLEAN SL 25635 13/05/2005 1.161,02 € 
ULTRA CLEAN SL 27033 13/06/2005 1.009,48 € 
ULTRA CLEAN SL 29037 22/07/2005 903,18 € 
ULTRA CLEAN SL 31019 12/09/2005 903,18 € 



 

ULTRA CLEAN SL 32448 11/10/2005 678,75 € 
ULTRA CLEAN SL 33808 11/09/2005 678,75 € 
ULTRA CLEAN SL 35175 12/12/2005 678,75 € 
ULTRA CLEAN SL 100334 12/01/2006 673,28 € 
      7.948,24 € 

  
2. SUPOSIT DE FET 
  
1.- L’advocada YFS ha entrat en el registre d’aquest Ajuntament en data 6 de març de 
2009 un escrit en que reclama el pagament a l’empresa que representa “ULTRA CLEAN 
SL” de 7.948,24 euros pel subministrament de productes químics adquirits per 
l’Ajuntament mitjançant venda telefònica. 
  
2.- Segons al.lega l’esmentada advocada l’empresa representada ha reclamat el 
pagament de les factures extrajudicialment sense que fins el moment s’hagi efectuat el 
seu abonament, raó per la qual demana la reclamació judicial del deute. Aquestes 
reclamacions no han pogut verificar-se per la intervenció, atesa la manca de constatació 
documental. 
  
3.- S’han examinat les còpies de les factures que adjunten a la reclamació de pagament.  
  
4.- S’ha verificat que les còpies de les factures coincideixin amb els originals de que 
disposa l’Ajuntament. De les verificacions realitzades consta la següent informació : 
  

Núm. 
factura 

Data Import Situació  

24170 13/04/2005 1.261,85 € Conformada i aprovada 22/06/2005 
25635 13/05/2005 1.161,02 € Conformada i aprovada 22/06/2005 
27033 13/06/2005 1.009,48 € Registrada 11/07/2005  
29037 22/07/2005 903,18 € Registrada 21/09/2005 
31019 12/09/2005 903,18 € Factura datada 12/09/2005 no 

registrada 
32448 11/10/2005 678,75 € Factura datada 11/10/2005 no 

registrada 
33808 11/09/2005 678,75 € Factura datada 17/10/2005 no 

registrada 
35175 12/12/2005 678,75 € No localitzat l’original 
100334 12/01/2006 673,28 € No localitzat l’original 
    7.948,24 €   

   
3. LEGISLACIÓ APLICABLE 
  
L’article 222 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix: 
  
“Els funcionaris que tinguin al seu càrrec la funció interventora Aixa com els que es 
designin per dur a efecte els controls financers i d’eficàcia, exerciran la seva funció amb 
plena independència i podran recabar quanta antecedents considerin necessaris, efectuar 
l’examen i comprovació dels llibres, comptes i documents que considerin precisos, 
verificar arquejos i recomptes i sol.licitar de qui correspongui, quan la naturalesa de l’acte 
document o expedient que hagi de ser intervingut ho requereixi, els informes tècnics i 
assessoraments que consideri necessaris.” 
  
3. CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 



 

  
D’acord amb el supòsit de fet i la legislació aplicable la reclamació presentada per la Sra 
YFS en representació de l’empresa ULTRA CLEAN SL té un tractament diferenciat en 
dues vessants: 
  
o         Hi ha dues factures (núms 24170 i 25635) que varen ser conformades i aprovades 
per la Junta de Govern Local del dia 22 de juny de 2005. Aquestes factures consten com 
pendents de pagament en l’estat demostratiu d’exercicis tancats pel seu import global de 
2.422,87 euros. Quan s’aproven factures, pressupostàriament i comptablement neix la 
fase de reconeixement de l’obligació de pagament, ja que es tracta de serveis o 
subministraments que han rebut la conformitat de la persona responsable i posteriorment 
han estat aprovades per l’òrgan competent. Arribats en aquest punt, l’única fase pendent 
és la realització del pagament.  
  
o         Sobre la procedencia de tramitació del pagament de les altres factures reclamades 
el conjunt de les quals té un import global de 5.525,37 euros no és posible informar, atès 
que  la persona intercolutora de l’ajuntament amb l’empresa que va subministrar els 
productes actualment està en situació d’incapacitat laboral transitòria i per tant la 
intervenció no disposa d’un informe en que s’expliciti el procediment i les causes que han 
portat a l’estat actual dels imports reclamats per l’empresa. 
  
4. CONCLUSIONS 
  
S’informa que es pot procedir al pagament de les factures núm 24170 i 25635 atès que 
varen ser aprovades per la Junta de Govern Local en sessió duta a terme el dia 22 de juny 
de 2005. 
  
Respecte al conjunt de les altres factures reclamades per l’empresa és necessari un 
informe de la persona responsable que va actuar com intercolutora de l’empresa que es 
pronunciï sobre les causes i tramitació de l’adquisició dels productes per a procedir, si és 
el cas a tramitar un expedient per enriquiment injust, tot això sense perjudici d’exigir 
responsabilitats d’acord amb el que estableix l’article 145 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu 
comú. 
  
Aquest és l’informe que s’eleva a la Junta de Govern Local per a la seva presa en 
consideració. 

  
Vist el supòsit de fet i l’informe d’intervenció, atès que les factures reclamades i no 
tramitades consta que varen tenir entrada en l’ajuntament l’any 2005 sense que per part 
d’aquesta corporació s’hagin tramitat o retornat i atès que d’acord amb aquesta 
documentació en  cas de controversia judicial podria comportar una despesa major per 
l’ajuntament, de conformitat amb la proposta de l'Alcaldia, s'acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Efectuar el pagament de les factures núms 24170 i 25635 per imports de 
1.261,85 euros i 1.161,02 euros respectivament, aprovades per la Junta de Govern 
Local el dia 22 de juny de 2005. 
  
SEGON.- Aprovar les factures que tot seguit s’especifiquen i procedir al seu pagament: 
  

Proveïdor Núm. factura Data Import 
ULTRA CLEAN SL 27033 13/06/2005 1.009,48 € 
ULTRA CLEAN SL 29037 22/07/2005 903,18 € 
ULTRA CLEAN SL 31019 12/09/2005 903,18 € 
ULTRA CLEAN SL 32448 11/10/2005 678,75 € 



 

ULTRA CLEAN SL 33808 11/09/2005 678,75 € 
ULTRA CLEAN SL 35175 12/12/2005 678,75 € 
ULTRA CLEAN SL 100334 12/01/2006 673,28 € 
      5.525,37 € 

  
TERCER.- Imputar la despesa a l’aplicació pressupostària 20 12100 21299 “Despeses 
corresponents a exercicis anteriors”. 
  
QUART.- Comunicar aquest acord a la persona interessada. 
 
8.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 20 FINS AL DIA 24 D’ABRIL DE 2009 
 

Núm. Data Resum Observacions 
434 20/04/200

9 
Aprovació IRPF mes de març Alcalde 

435 20/04/200
9 

Manament de pagament a justificar - Aplec de 
Pedracastell 

Alcalde 

436 20/04/200
9 

Aprovació manament de pagament a justificar Alcalde 
437 20/04/200

9 
 Resolució sancionador expedient gos Cati Forcano 

438 20/04/200
9 

Resolució sancionador expedient gos Cati Forcano 
439 20/04/200

9 
Instrucció responsabilitat patrimonial, carrer Girona 
XX 

Alcalde 
440 20/04/200

9 
Designa advocats reclamació  de quantitat 303/2009, 
del Jutjat Social núm. XX 

Alcalde 

441 21/04/200
9 

Obra menor riera del Pinar, XX Òscar Figuerola 
442 21/04/200

9 
Obra menor, plaça Pere Lauger, XX Òscar Figuerola 

443 21/04/200
9 

Resolució expedient sancionador gos Cati Forcano 
444 21/04/200

9 
Denegació responsabilitat patrimonial Alcalde 

445 21/04/200
9 

Canvi nom òptica riera Buscarons, XX Sílvia Tamayo 
446 21/04/200

9 
Incoació contractació edició butlletí municipal Alcalde 

447 21/04/200
9 

Obra menor Òscar Figuerola 
448 21/04/200

9 
Obra menor carrer de la Palma, XX Òscar Figuerola 

449 21/04/200
9 

Autorització espais masoveria Yoma. Alcalde 
450 22/04/200 Aprovació certificacions 2, 3 i 4 plaça Universitat Alcalde 
451 22/04/200

9 
Aprovació certificació 1 urbanització riera Gavarra Alcalde 

452 22/04/200
9 

Despeses Alcalde 
453 22/04/200

9 
Modificació pressupost Alcalde 

454 22/04/200
9 

Resolució expedient sancionador església XX Òscar Figuerola 
455 22/04/200 Remissió expedient i designa advocats RCA Alcalde 
456 22/04/200

9 
Llicència d'obres rial dels Oms, XX Òscar Figuerola 

457 22/04/200
9 

Compareixença recurs ordinari 141/2009D Alcalde 
458 23/04/200 Resolució recurs reposició Alcalde 
459 23/04/200

9 
Incoació expedient sancionador d'escombraries carrer 
Santa Llúcia. XX 

Sílvia Tamayo 

460 23/04/200
9 

Resolució expedient sancionador gos perillós Cati Forcano 
461 23/04/200

9 
Obra menor, C/ Abell baix, XX Òscar Figuerola 

462 23/04/200
9 

Obra menor C/ Sant Joaquim, XX Òscar Figuerola 
463 23/04/200

9 
Rectificació error PCAP salvament platja Alcalde 

464 23/04/200
9 

Lloguer envelat a una entitat Òscar Figuerola 
465 23/04/200

9 
Resolució sancionadora expedients de trànsit Alcalde 



 

466 23/04/200
9 

Renúncia subvenció AODL 2008/2009 Alcalde 
467 24/04/200

9 
Instrucció responsabilita patrimonial Alcalde 

468 24/04/200
9 

Resolució sancionador d'escombraries  Sílvia Tamayo 
469 24/04/200

9 
Pròrroga obres riera Gavarra, 3-5 Òscar Figuerola 

470 24/04/200
9 

Canvi nom cementiri Cati Forcano 
471 24/04/200

9 
Rectificació decret 319/2009 Alcalde 

 
9.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors procedeixen a preguntar-se mútuament sobre qüestions 
diverses d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21.56 hores de tot 
el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari       L’alcalde, 
 
 
 
Marcel·lí Pons i Duat      Joaquim Mas i Rius 


