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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 21 D'AGOST DE 2019 
 

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: 17:00 
Hora que acaba: 17:45 
 

PRESIDEIX 
 

PERE XIRAU ESPARRECH 
 

ASSISTENTS 
 
ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
JOSEP MARIA MASVIDAL SERRA 
RAQUEL SERRA LERGA 
LLUIS LLOVET BAYER 

 

 NO ASSISTENTS 
 
BLANCA ARBELL BRUGAROLA

 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Dolors Puig Gómez, secretària accidental. 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d’aprovar 
1.1. JGL 2019/31 ordinària 31/7/2019 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 
2.1.1. Relació de Decrets del 22 al 28 de juliol de 2019 
 
2.2. Secretaria 
2.2.1. Relació de decrets del 29 de juliol de 2019 a l'11 d'agost de 2019 
2.2.2. Donar compte dels llibres de decrets del mes de juliol de 2019 
 
2.3. Acció Social i Ciutadania 
2.3.1. Proposta ajuts socials BSGG27/2019 
2.3.2. Proposta Ajuts Socials BSGG27/2019 bis 
 
2.4. Recursos Humans i Organització 
2.4.1. Aprovació bases i convocatòria del concurs oposició d'una plaça d'agent de la 
Policia Local, per mobilitat  
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2.4.2. Bases i convocatoria per a la constitució d'una borsa d'educador/a de l'escola 
bressol 
 
2.5. Cultura i Patrimoni 
2.5.1. Rectificació errors materials subvenció Càritas 
 
2.6. Promoció Econòmica i Turisme 
2.6.1. Proposta de signatura de conveni de colꞏlaboració entre l'ajuntament de Canet 
de Mar i l'entitat Associació de Comerciants Canet Centre per a l'any 2019 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
 
1.1. JGL2019/31 ORDINÀRIA 31/07/2019 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
31 de juliol de 2019 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, per unanimitat se 
n’acorda l’aprovació. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 
 
2.1.1.- RELACIÓ DE DECRETS DEL 22 AL 28 DE JULIOL DE 2019 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de dates 
del 22 al 28 de juliol de 2019: 
 

Codi Descripció Data resolució 

RESAL2019/1216 Decret autorització Canet Rock F 15/07/2019 

RESAL2019/1217 Resolució atorgament via públcia -Conf 15/07/2019 

RESAL2019/1218 Atorgament ocupació via pública -terra al paladar- 15/07/2019 

RESAL2019/1219 Resolució Alcaldía festes càmpig victòria 15/07/2019 

RESAL2019/1220 Decret rectificació nòmina mes de juny i paga extraordinària 15/07/2019 

RESAL2019/1221 Atorgament xxx -Nou Xandri- 15/07/2019 

RESAL2019/1222 decret canvi de nom activitat -bar planxa- 15/07/2019 

RESAL2019/1223 denegació carretó gelats 15/07/2019 

RESAL2019/1224 Decret adjudicació Lot 1 servei coordinació i organització Fira Modernista 15/07/2019 

RESAL2019/1225 Decret INCOACIÓ civisme 15/07/2019 

RESAL2019/1226 Decret Convocatòria JGL ordinària 17072019 15/07/2019 

RESAL2019/1227 Aprovació expedient contractació control accessos 16/07/2019 
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RESAL2019/1228 Decret aprovació avançament nòmina juliol de 2019 16/07/2019 

RESAL2019/1229 Decret INCOACIÓ MANCA IDENTIF.-15_07 16/07/2019 

RESAL2019/1230 Decret PROPOSTA SANCIÓ 15_07 16/07/2019 

RESAL2019/1231 Decret ACORD INCOACIÓ 15_07 16/07/2019 

RESAL2019/1232 Decret incoació B9901SP 16/07/2019 

RESAL2019/1233 Decret incoació 5293GBC 16/07/2019 

RESAL2019/1234 Decret incoació B2780TX 16/07/2019 

RESAL2019/1235 Decret incoació B4403TS 16/07/2019 

RESAL2019/1236 Decret incoació B2380SJ 16/07/2019 

RESAL2019/1237 Decret incoació 2196HMX 16/07/2019 

RESAL2019/1238 Decret incoació GI9483BF 16/07/2019 

RESAL2019/1239 Decret incoació 7579FPB 16/07/2019 

RESAL2019/1240 Decret incoació Z2766BP 16/07/2019 

RESAL2019/1241 Decret incoació 1611CPM 16/07/2019 

RESAL2019/1242 Decret incoació B7265WG 16/07/2019 

RESAL2019/1243 Decret incoació 2109BHN 16/07/2019 

RESAL2019/1244 Decret incoació B5839WN 16/07/2019 

RESAL2019/1245 Decret incoació 5268CND 16/07/2019 

RESAL2019/1246 Decret incoació 2969DGC 16/07/2019 

RESAL2019/1247 Decret rectificació errada 16/07/2019 

RESAL2019/1248 Decret adjudicació servei formació programa treball i formació 16/07/2019 

RESAL2019/1249 Decret encàrrec servei assessorament tècnic 16/07/2019 

RESAL2019/1250 AV. MARIA SERRA, xx OBRA MENOR 16/07/2019 

RESAL2019/1251 MANEL BUSQUETS, xx - LLICÈNCIA D'OBRES 16/07/2019 

RESAL2019/1252 OBRA MENOR R. BUSCARONS, xx 16/07/2019 

RESAL2019/1253 OBRES MENORS C DEL MAR xxx 16/07/2019 

RESAL2019/1254 Decret vàlid sopar veins C Vall i Bonaire 2019 16/07/2019 

RESAL2019/1255 Decret tarja aparcament discapacitat 16/07/2019 

RESAL2019/1256 RAMON DE CAPMANY xx - LLICÈNCIA D'OBRES 17/07/2019 

RESAL2019/1257 Decret targeta d'aparcament 18/07/2019 

RESAL2019/1258 Atorgament festes complementàries -El Carro- 19/07/2019 

RESAL2019/1259 Resolució atorgmanet festes -Cal Tibu- 19/07/2019 

RESAL2019/1260 Decret d'Alcaldia d'aprovació del padró mensual quotes escola bressol juny 2019 19/07/2019 

RESAL2019/1261 Decret sopar veïns carrer Caldeta 19/07/2019 

RESAL2019/1262 (D) Decret aprovació de factures F_2019_29 acumulació ADO 19/07/2019 

RESAL2019/1263 Decret d'Alcaldia d'incoació d'expedient aprovació preu públic 19/07/2019 

RESAL2019/1264 Decret Autorització Shopping Night 20 juliol 2019 19/07/2019 

RESAL2019/1265 Decret reconeixement premi jubilació xx 19/07/2019 

RESAL2019/1266 Decret aprovació factures F_2019_30 fase O 19/07/2019 

RESAL2019/1267 Decret d'Alcaldia d'incoació d'expedient d'aprovació d'ordenança fiscal de taxa d'aparcament soterra 19/07/2019 

 
2.2. Secretaria 
 
2.2.1.- RELACIÓ DE DECRETS DEL 29 DE JULIOL A L’11 D’AGOST DE 2019 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local de la present relació de decrets de dates 
del 29 de juliol a l’11 d’agost de 2019: 
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Codi Descripció Data resolució 
RESAL2019/1337 Decret Convocatòria JGL ordinària 31072019 29/07/2019
RESAL2019/1340 Decret desballestament B0656WH 30/07/2019
RESAL2019/1351 Decret Alcaldia Baixes Ofici 2n Trimestre 2018 31/07/2019
RESAL2019/1352 Decret incoació gossos xxx 01/08/2019
RESAL2019/1353 Decret d’Alcaldia MC 26 Transferència de crèdits 01/08/2019
RESAL2019/1354 Decret AI 30_07 01/08/2019
RESAL2019/1355 Decret exp. 109851 01/08/2019
RESAL2019/1356 Decret Alcaldia Baixes Ofici 3r Trimestre 2018 01/08/2019
RESAL2019/1357 Decret exp. 108531 01/08/2019
RESAL2019/1358 Decret IMI 30_07 01/08/2019
RESAL2019/1359 Decret INCOACIÓ civisme xxx 01/08/2019
RESAL2019/1360 Decret PS 30_07 01/08/2019

RESAL2019/1361
Decret nomenament alcalde accidental agost 
2019 01/08/2019

RESAL2019/1362 Decret d’Alcaldia AD Q-2019-17 01/08/2019
RESAL2019/1364 Resolució terrassa estiu 19 -la Flama del Canigó- 01/08/2019
RESAL2019/1366 Decret composició Mesa Contractació 01/08/2019
RESAL2019/1367 Decret aprovació pla de  vacances any 2019 01/08/2019

RESAL2019/1368
Resolució Tinència Alcaldia factures a cobrar 
residus segon trimestre 2019 01/08/2019

RESAL2019/1369
Decret solꞏlicitud subvenció SOC - Programa de 
Garantia Juvenil 01/08/2019

RESAL2019/1370 decret nomenament tresorera accidental Sra. xxx 01/08/2019

RESAL2019/1371
decret nomenament interventora accidental Sra. 
xxx 01/08/2019

RESAL2019/1372
Decret d'Alcaldia d'incoació d'expedient 
d'ordenances fiscals per 2020 i ss 02/08/2019

RESAL2019/1373
Decret d'Alcaldia de modificació preus públics 
2020 02/08/2019

RESAL2019/1374 Decret inhumació cendres al nínxol número 173 02/08/2019

RESAL2019/1375
Decret d'Alcaldia padró quotes Escola Bressol - 
Serveis complementaris juliol 02/08/2019

RESAL2019/1376 Decret incoació gossos xxx 02/08/2019
RESAL2019/1377 Decret exp. 19-216113 02/08/2019
RESAL2019/1378 Decret acord incoació 01_08 02/08/2019
RESAL2019/1379 Decret incoació civisme xxx 02/08/2019
RESAL2019/1381 Decret exp. 19-216891 02/08/2019
RESAL2019/1382 Decret incoació civisme xx 02/08/2019
RESAL2019/1383 Decret incoació civisme xxx 02/08/2019
RESAL2019/1384 Decret incoació civisme xxx 02/08/2019
RESAL2019/1385 Decret incoació civisme xxx 02/08/2019
RESAL2019/1386 Decret resolució gossos xxx 02/08/2019
RESAL2019/1387 Decret incoació civisme xxx 02/08/2019
RESAL2019/1388 Decret incoació civisme xxx 02/08/2019
RESAL2019/1389 Decret incoació civisme xxx 02/08/2019
RESAL2019/1390 Decret incoació civisme xxx 02/08/2019
RESAL2019/1391 Decret incoació civisme xxx 02/08/2019
RESAL2019/1392 Decret incoació civisme xxx 02/08/2019
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RESAL2019/1393 Decret incoació civisme xx 02/08/2019
RESAL2019/1394 Resolució incoació xxx 02/08/2019

RESAL2019/1395

Decret declaració desert contracte 
subministrament accés intelꞏligent instalꞏlacions 
esportives 02/08/2019

RESAL2019/1396
Decret nomenament secretària accidental Sra. 
xxx 02/08/2019

RESAL2019/1397
Decret contractació Sr xxx, com a agent de 
l'aparcament, per suplir vacances 05/08/2019

RESAL2019/1398
Decret aprovació pròrroga convenis Passarelꞏles 
amb Departament de la Generalitat 05/08/2019

RESAL2019/1399 Decret RESOLUCIÓ civisme xxx 06/08/2019
RESAL2019/1400 Decret sopar veïns Gram 06/08/2019
RESAL2019/1401 Decret sopar veïns Àngel Guimerà 06/08/2019

RESAL2019/1403
Decret liquidació emoluments Sr. xxx - 2n 
trimestre 2019 06/08/2019

RESAL2019/1404 Decret d'Alcaldía 06/08/2019

RESAL2019/1405
Decret de 1a TA d'aprovació quotes préstec 
CONSUM xxx 07/08/2019

RESAL2019/1406 Decret aprovació quotes aparcament juliol 2019 07/08/2019
RESAL2019/1407 Decret exp. 109257 07/08/2019

RESAL2019/1408
Decret adscripció lloc de treball encarregat 
jardineria 07/08/2019

RESAL2019/1409 Decret tarja aparcament 07/08/2019
RESAL2019/1410 Decret rectificació errada matricula vehicle 07/08/2019

RESAL2019/1411
Decret incoació expedient subministrament 
sistema de control d'accés intel 08/08/2019

RESAL2019/1412 Decret alta empadronament 08/08/2019
RESAL2019/1413 Decret convocatòria reunió 08/08/2019
RESAL2019/1415 Resolució canvi de nom activitat 08/08/2019
RESAL2019/1416 Decret tarja aparcament 08/08/2019
RESAL2019/1417 Resolució canvi de nom activitat 08/08/2019
RESAL2019/1418 Decret tarja aparcament discapacitat 08/08/2019
RESAL2019/1419 Resolució canvi de nom activitat 08/08/2019
RESAL2019/1420 Decret tarja aparcament discapacitat 08/08/2019
RESAL2019/1421 Resolució festes càmping costa dorada 09/08/2019
RESAL2019/1422 Resolució atorgament festes guingueta 09/08/2019
RESAL2019/1423 Resolució festa knet 09/08/2019
RESAL2019/1424 Decret rectificació 09/08/2019
RESAL2019/1425 Decret alta empadronament 09/08/2019
RESAL2019/1426 Decret rectificació nòmina mes de juliol 2019 09/08/2019
RESAL2019/1428 Decret d'Alcaldia aprovació Q2019_18 09/08/2019

RESAL2019/1429
Decret aprovació IRPF juliol i ordenació 
pagament AEAT 09/08/2019

RESAL2019/1430 Resolució Alcaldia solꞏlicitud subvenció xxx 2019 09/08/2019

RESAL2019/1431
Decret d'Alcaldia d'aprovació i exposició pública 
del padró taxa mercat 2019 08 09/08/2019

RESAL2019/1432 Decret llicència gos perillós 12/08/2019

RESAL2019/1433
Decret de reconeixement de triennis mes d'agost 
2019 12/08/2019
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RESAL2019/1434 Decret avançament nòmina agost Sr xxx 12/08/2019

RESAL2019/1435
Decret adjudicació subministrament tauletes 
digitals 14/08/2019

RESAL2019/1437
(D) Decret aprovació factures F_2019_33 Fase 
ADO 14/08/2019

RESAL2019/1438 (D) Decret aprovació factures F_2019_34 O 14/08/2019
RESAL2019/1439 Decret de reconeixement 1r trienni Sr xxx 14/08/2019
RESAL2019/1440 Decret de reconeixement 1r trienni Srxxx 14/08/2019
RESAL2019/1441 Decret d'aixecament del reparament 14/08/2019
RESAL2019/1442 Resolució Alcaldia Justificació xxx 14/08/2019

RESAL2019/1445
Resolució Alcaldia aprovació 2a certificació obra 
coberta mercat 14/08/2019

RESAL2019/1447
Resolució Alcaldia aprovació 3a certificació obres 
coberta mercat 14/08/2019

 
2.2.2.- DONAR COMPTE DELS LLIBRES DE DECRETS DEL MES DE JULIOL DE 
2019 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, del contingut dels decrets emesos durant 
el mes de juliol de 2019. 
 
2.3. Acció Social i Ciutadania 
 
2.3.1.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Fets: 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/27/2019 de data 21 d’agost de 2019 per 
import de 576,33€ corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social 
puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, es contempla, en 
l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de necessitat social i l’atenció 
immediata a persones en situació o risc d’exclusió social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses amb 
càrrec a la partida 40 23100 48400 del pressupost de l’exercici de 2019. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol de 
prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions d’urgència social, i 
el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de Canet de Mar, aprovat 
el 17 d’octubre del 2017. 
 



 

7 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e :canetdemar@canetdemar.cat - www.canetdemar.cat 

Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat els acords següents: 
 
Primer.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG/27/2019 en favor dels beneficiaris 
referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que s’indiquin: 
 
RELACIÓ NÚM.: BSGG/27/2019       data: 
21-08-19 
 

NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI DNI/NIF 

139 xxx xxxxx Material escolar/llibres
 

140,96 € El mateix xxxxxx

140 xxx xxxxx Odontol/oftalmo/ortopèdia/pròtesi
 

26,00 € El mateix xxxxxx

141a xxx xxxxx Subministrament-Llum
 

38,36 € Endesa Energia XXI B82846825

141b xxx xxxxx Subministrament-Aigua 37,21 € Sorea A08146367

142 xxx xxxxx Subministrament-Aigua 76,09 € Sorea A08146367

143 xxx xxxxxx Subministrament-Llum
 

48,60 € Iberdrola A95758389

144 xxx xxxxx Subministrament-Llum
 

209,11 € Podo xxxxx

  
TOTAL                                                                                                                       576,33 € 
 
Segon.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en el termini 
màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt primer 
a la partida pressupostària 40 23100 48400 de l’exercici. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
Cinquè.- Notificar aquests acords als interessats. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits en 
l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte d’una altra 
fiscalització plena a posteriori. 
 
2.3.2.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Fets: 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/27/2019 bis de data 21 d’agost de 2019 per 
import de  2.319,56 € corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social 
puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
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Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, es contempla, en 
l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de necessitat social i l’atenció 
immediata a persones en situació o risc d’exclusió social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses amb 
càrrec a la partida 40 23100 48400 del pressupost de l’exercici de 2019. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol de 
prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions d’urgència social, i 
el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de Canet de Mar, aprovat 
el 17 d’octubre del 2017. 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG/27/2019 bis en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que 
s’indiquin: 
 
RELACIÓ NÚM.: BSGG/27/2019 bis       data: 21-08-19 

NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI DNI/NIF 

145 Xxx Xxx habitatge-lloguer          250,00 € el mateix xxxxx

146 Xxx Xxx subministraments/aigua          252,99 € SOREA A08146367

147 Xx Xxx subministraments/aigua          218,48 € SOREA A08146367

148 Xxx Xxx habitatge-lloguer 472,00 € el mateix xxxx

149 Xxx Xxx medicaments 51,02 € el mateix xxxx

150 Xxx Xxx subministraments-llum            60,73 € ENDESA XXI B82846825

151 Xxx Xxx material esoclar-llibres            95,29 € el mateix xxxxx

152 Xxx Xxx material esoclar-llibres          134,81 € el mateix xxxxx

153 Xxx Xxx material esoclar-llibres          136,58 € CEIP YGLESIAS F08981904

154 Xxx Xxx subministraments llum          191,82 € ENDESA XXI B82846825

154-bis Xxx Xxx subministraments-aigua            55,84 € SOREA A08146367

155 Xxx Xxx subministraments-llum          400,00 € ENDESA XXI B82846825
 TOTAL                                                                                                                        2.319,56  

 
Segon.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en el termini 
màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt primer 
a la partida pressupostària 40 23100 48400 de l’exercici. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
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Cinquè.- Notificar aquests acords als interessats. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits en 
l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte d’una altra 
fiscalització plena a posteriori. 
 
2.4. Recursos Humans i Organització 
 
2.4.1.- APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA DEL CONCURS OPOSICIÓ D'UNA 
PLAÇA D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL, PER MOBILITAT  
 
Fets: 
 
A la plantilla de personal funcionari hi ha vacants places d’agent de la Policia Local.   
 
Atès que  la Junta de Govern Local de data 17 d'abril de 2019, va aprovar l'Oferta Pública 
d'Ocupació per a l'any 2019, en la que s’incloïa aquesta plaça. 
  
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data deu de juliol de 2019, 
que consta a l’expedient. 
 
Atès el salari brut anual, previst per aquest lloc de treball és de 28.062,54 €, la qual cosa 
suposa una cotització social a càrrec de l’empresa de 7.742,88 €. 
 
Atès que en el pressupost general de l'Ajuntament de Canet de Mar, per a l’any 2019, a 
les partides 43 13300 12003, 43 13300 12100, 43 13300 12101 i 43 13300 15000, per 
vinculació hi ha consignació pressupostària suficient per assumir les despeses 
derivades d'aquest nomenament i a la partida 43 13300 16000, per assumir les quotes 
socials, derivades de la contractació abans esmentada, que no es preveu abans de 
mitjans de setembre de 2019. 
 
Atès que el Ple Municipal de data 27 de maig de 2010, va aprovar les bases generals 
reguladores dels processos de selecció del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament 
de Canet de Mar.  
 
Vistes i trobades conforme les bases de la convocatòria per cobrir aquest lloc de treball 
i tenint en compte allò que es disposa en els articles 282 i següents 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, així com els articles 32 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals.  
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar les bases per a la provisió definitiva, mitjançant concurs oposició  per 
mobilitat horitzontal, pel nomenament com a funcionari de carrera d’una plaça d’agent 
de la Policia Local, pertanyent al grup C, subgrup C2 i annex i aprovar la convocatòria 
del procés selectiu corresponent. 
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Segon.- Publicar les bases aprovades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
en el Diari Oficiat de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina web de l’Ajuntament de 
Canet de Mar.  
 
Tercer.- Autoritzar la despesa derivada del punt anterior, per a l’any 2019, pels imports 
que s’indiquen a les partides següents: 
 

Partida Concepte Import

43 13300 12003 Sou base 2.615,79 €

43 13300 12100 Complement de destí 1.108,13 €

43 13300 12101 Complement específic 2,879,34 €

43 13300 15000 Productivitat 366,73 €

43 13300 16000 Seguretat Social 1.935,75 €

 
Quart.- Els pressupostos dels exercicis posteriors hauran de consignar el crèdits 
necessaris per assumir les despeses derivades de la contractació prevista en aquest 
acord.  
 
Cinquè.- Facultar l’alcaldessa per signar els documents que siguin necessaris en relació 
amb aquest acord. 
 
2.4.2.- BASES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA 
D'EDUCADOR/A DE L'ESCOLA BRESSOL 
 
Fets: 
 
L’ajuntament de Canet de Mar, mitjançant acord del Ple municipal de data 1 d’agost de 
2019, va acordar rescindir el contracte de prestació de servei de l’Escola Bressol, per 
tant aquest servei, a partir d’aquesta data s’ha de prestar directament per l’Ajuntament 
amb personal propi. 
 
Atès que el departament d’Educació estableix unes ràtios de personal docent per 
alumne, és necessari poder cobrir qualsevol incidència de personal en el moment en 
què es produeixi, per no incomplir aquestes ràtios.  
 
Atès que l’apartat Dos de l’article 19, de la Llei de pressupostos generals de l’estat, per 
a l’any 2018, prorrogada per l’any 2019, estableix que no es procedirà a la contractació 
de personal temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris 
interins llevat en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, en tant que és una entitat local no està sotmesa 
a l’autorització prèvia del ministeri d’Hisenda i d’Administracions Públiques per procedir 
a la contractació de personal laboral temporal, però si a la Llei de Pressupostos Generals 
de l’Estat en relació amb la prohibició d’incorporar nou personal excepte casos 
excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als 
sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al 
funcionament dels serveis públics essencials. 
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Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data 8 d’agost de 2019, que 
es transcriu a continuació: 
 

INFORME TÈCNIC 
 
Montserrat Carbonell Vila, tècnica de Recursos Humans, en relació amb l’expedient per a la 
selecció de personal per a constituir una borsa de personal amb categoria d’educador d’escola 
bressol, per cobrir diverses vacants que es puguin produir a l’escola bressol «El Palauet» i en 
virtut d’allò establert als articles 173 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals -ROF-, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, s’emet el 
següent 
 

INFORME 
 

PRIMER. Tots els ciutadans tenen dret a l'accés a l'ocupació pública d'acord amb els principis 
constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, i d'acord amb el previst en el Text Refós de la Llei de 
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i en la resta de l'ordenament jurídic. 
 
Les Administracions Públiques seleccionaran al seu personal funcionari i laboral mitjançant 
procediments en els quals es garanteixin els principis constitucionals abans expressats, així com 
els establerts a continuació: 

 
— Publicitat de les convocatòries i de les seves bases. 
— Transparència. 
— Imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció. 
— Independència i discrecionalitat tècnica en l'actuació dels òrgans de selecció. 
— Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a 

desenvolupar. 
— Agilitat, sense perjudici de l'objectivitat, en els processos de selecció. 
 

SEGON. La Legislació aplicable ve determinada per: 
 

— El Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text 
únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de 
funció pública. 
— El Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret 
214/1990, de 30 de juliol. 
— El Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Publico aprovat per Reial 
decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. 
— Els articles 177 i següents del Text Refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de Règim Local aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril. 
— El Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques 
i els programes mínims al fet que ha d'ajustar-se el procediment de selecció dels 
funcionaris d'Administració Local. 
— El Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors aprovat per Reial decret 
Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre. 
— El Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
— L'article 6 del Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement 
del català i de l'Aranès en els processos de selecció de personal i provisió de llocs 
de treball de les Administracions Públiques de Catalunya. 
— Els articles 21.1.g), 91, 103 i 104 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local. 
— Els articles 51 i 53 de la Llei 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de 
Dones i Homes. 
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TERCER. És personal laboral el que en virtut de contracte de treball formalitzat per escrit, en 
qualsevol de les modalitats de contractació de personal previstes en la legislació laboral, presta 
serveis retribuïts per les Administracions Públiques. En funció de la durada del contracte aquest 
podrà ser fix, per temps indefinit o temporal. 

 
El personal laboral al servei de les Administracions Públiques es regeix, a més de per la legislació 
laboral i per les altres normes convencionalment aplicables, pels preceptes del Text Refós de 
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic que es declarin aplicables pel mateix.  

 
QUART. L'article 46 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en 
un text únic de la Llei de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, 
l'accés als cossos i escales de funcionaris o a les categories laborals es realitza a través dels 
procediments d'oposició, concurso-oposició o concurs i, si escau, els cursos de formació o la fase 
de prova que determini la convocatòria. 

 
I conforme a l'article 94 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, el personal laboral no permanent serà seleccionat mitjançant 
convocatòria pública i pel sistema de concurs, excepte en els casos de màxima urgència. 

 
CINQUÈ. Quant al coneixement del català haurà d'atendre's al que es disposa en l'article 6 del 
Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i de l'Aranès en els 
processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball de les Administracions Públiques 
de Catalunya, que estableix que en les convocatòries de selecció de personal interí o personal 
temporal, les persones aspirants han d'acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en 
l'expressió oral com en l'escrita. 

 
SISÈ. D'acord amb l'establert en l'article 51 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat Efectiva de Dones i Homes, les Administracions Públiques, en l'àmbit de les seves 
respectives competències i en aplicació del principi d'igualtat entre dones i homes, deuran: 

 
— Remoure els obstacles que impliquin la pervivència de qualsevol tipus de discriminació amb 
la finalitat d'oferir condicions d'igualtat efectiva entre dones i homes en l'accés a l'ocupació 
pública i en el desenvolupament de la carrera professional. 
— Facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, sense menyscapte de la promoció 
professional. 
— Fomentar la formació en igualtat, tant en l'accés a l'ocupació pública com al llarg de la carrera 
professional. 
— Promoure la presència equilibrada de dones i homes en els òrgans de selecció i valoració. 
— Establir mesures efectives de protecció enfront de l'assetjament sexual i a l'assetjament per 
raó de sexe. 
— Establir mesures efectives per eliminar qualsevol discriminació retributiva, directa o indirecta, 
per raó de sexe. 
— Avaluar periòdicament l'efectivitat del principi d'igualtat en els seus respectius àmbits 
d'actuació. 

 
SETÈ. Durant tot el procés de constitució de borsa, haurà de complir-se amb les exigències de 
publicitat activa en virtut del que es disposa en l'article 21.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i en la normativa vigent en 
matèria de transparència. 
 
VUITÈ.- El Ple municipal de data 27 de maig de 2010, va aprovar les base generals reguladores 
del processos de selecció del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
estableixen que el contingut d’aquestes bases serà completat amb les bases específiques que 
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regeixin expressament cada convocatòria, i que seran les aquestes darreres les que 
determinaran els requisits específics que es requereixin en cada procés en concret. 
 
NOVÈ. El procediment a seguir serà el següent: 

 
A. La Junta de Govern Local, exercint una competència delegada en virtut del Decret de 
l’Alcaldia núm. 2019/1041, de 18 de juny, aprovarà la convocatòria i les bases, que 
posteriorment es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província i i en extracte, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. Així mateix l'anunci de la convocatòria es publicarà 
en el Butlletí Oficial de l'Estat. 

 
Les bases contindran, com a mínim, les dades següents (article 70 del Reglament del 
Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol): 
 
a) Nombre, naturalesa i característiques de les places objecte de convocatòria i 

determinació expressa de l'escala, subescala i classe a la qual pertanyen; indicació 
del grup de titulació al fet que correspongui cadascuna d'elles i quines es reserven a 
promoció interna, si escau. 

b) Sistema selectiu. 
c) Proves d'aptitud o coneixements que s'hagin de superar, determinant el seu nombre 

i naturalesa. 
d) Condicions i requisits establerts en l'article següent. 
e) Centre o dependència on s'hagin de dirigir les instàncies i termini de presentació. 
f) Proves selectives que s'hagin de celebrar i, si escau, relació de mèrits que s'hagin de 

tenir en compte en la fase de concurs, així com els sistemes d'acreditació i valoració 
d'aquests mèrits. Determinació, si escau, de les característiques i durada del curs de 
formació o del curs selectiu, així com del període de pràctiques amb caràcter selectiu. 

g) Designació del tribunal qualificador que hagi d'actuar i la seva categoria. Pel que es 
refereix als cursos selectius de formació, l'òrgan selectiu estarà format per personal 
designat per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, en els termes previstos 
en el conveni que se cita en l'article 64.1 d'aquest Reglament. 

h) Sistema de qualificació i puntuació mínima de cada prova. 
i) Programa sobre el qual versaran les proves. 
j) Període d'inici de les proves, encara que sigui en termes aproximats, o fixació del 

període màxim de temps que hagi de transcórrer fins a la celebració de les proves. 
k) Ordre d'actuació dels aspirants segons el resultat del sorteig celebrat prèviament, si 

escau. 
l) Declaració expressa que els tribunals no podran aprovar ni declarar que ha superat 

les proves selectives un nombre superior d'aspirants al de places objecto de 
convocatòria. 

m) Senyalització de l'equip multiprofessional a l'efecte de l'article 77 d'aquest Reglament. 
 
Conforme a l'article 92 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals 
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, una vegada publicada la convocatòria en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província, la resta 
dels anuncis es faran públics a la seu de la corporació local, sense perjudici del que 
estableix l'article 78 del mateix Reglament. 

 
B. Les solꞏlicituds, requerint prendre part en les corresponents proves d'accés a la borsa 
de treball, en les quals els aspirants faran constar que reuneixen les condicions exigides 
a les bases generals que s'adjunten a aquest expedient, es dirigiran al Sr. Alcalde-
President de l'Ajuntament i es presentaran en el Registre Electrònic General d'aquest 
Ajuntament o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el 
termini de vint dies naturals explicats a partir de l'endemà al de la publicació de l'anunci 
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de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (vegeu l'article 77.1 
del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, 
de 30 de juliol). 
 
C. Expirat el termini de presentació d'instàncies, l'Alcaldia dictarà resolució en el termini 
d'un mes, declarant aprovada la llista d'admesos i exclosos. En aquesta resolució, que 
es publicarà en la seu electrònica de l’Ajuntament (art. 78 RPEL), s'assenyalarà un 
termini de deu dies hàbils per a esmena i possibles reclamacions. En la mateixa 
publicació es farà constar el dia de baremació dels mèrits dels aspirants proposats. 
 
Les alꞏlegacions presentades seran resoltes en el termini dels 30 dies següents a la 
finalització del termini per a la presentació. Transcorregut aquest termini sense que 
s'hagués dictat resolució, s'entendran desestimades. 
 
D. Quant a l'òrgan de selecció haurem d'atendre al que es disposa en l'article 60 del Text 
Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Publico aprovat per Reial decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d'octubre, que estableix que els òrgans de selecció seran colꞏlegiats i la 
seva composició haurà d'ajustar-se als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus 
membres, i es tendirà, així mateix, a la paritat entre dona i home. 
 
El personal d'elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal 
eventual no podran formar part dels òrgans de selecció. 
 
Per altra banda, els articles 292 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, en concordança amb el 
que es disposa en l'article 72 i següents del Reglament del Personal al Servei de les 
Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que «Els òrgans 
de selecció es constituiran en cada convocatòria per la corporació d'acord amb les 
normes següents: 
 

a) Un terç està integrat per membres i/o funcionaris de la mateixa corporació. 
b) Un altre terç està integrat per personal tècnic. 
c) L'altre terç està integrat per representants de l'Escola d'Administració Pública de 
Catalunya, a proposta de la mateixa Escola. 

 
En els tribunals o òrgans similars ha de garantir-se la presència de funcionaris, però en 
cap cas han de ser constituïts majoritàriament per membres en actiu del mateix cos o la 
mateixa escala per la qual ha de fer-se la selecció. El personal tècnic i el funcionari han 
de tenir la idoneïtat necessària en relació amb el tipus de places a proveir. 
 
La regulació de la composició i el funcionament dels tribunals o d'òrgans similars és la 
que s'estableixi reglamentàriament. 
 
Els actes del tribunal poden ser impugnats enfront de l'òrgan convocant mitjançant recurs 
d'alçada. 
 
L'abstenció i recusació dels membres del Tribunal serà de conformitat amb els articles 
23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
Els òrgans de selecció actuaran amb plena autonomia i els seus membres seran 
personalment responsables de l'objectivitat del procediment, de l'estricte compliment de 
les bases de la convocatòria i dels terminis establerts per a la realització i qualificació de 
les proves i publicació dels seus resultats. 
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Els dubtes o reclamacions que puguin originar-se amb la interpretació de l'aplicació de 
les bases de la present convocatòria, així com el que hagi de fer-se en els casos no 
previstos, seran resoltes pel Tribunal, per majoria.  
 
El personal d'elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal 
eventual no podran formar part dels òrgans de selecció. 

 
E. Una vegada acabada la qualificació dels aspirants, els Tribunals faran pública la 
relació d'aprovats per ordre de puntuació a la seu electrònica, precisant-se que el nombre 
d'aprovats no podrà depassar el nombre de places vacants convocades. 

 
Els aspirants proposats aportaran davant l'Administració, dins del termini de vint dies 
naturals des que es publiquen en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament, els documents 
acreditatius de les condicions de capacitat i requisits exigits en la convocatòria. 
 
Els qui dins del termini indicat, i excepte els casos de força major, no presentessin la 
documentació o de la mateixa es deduís que manquen d'algun dels requisits exigits, no 
podran ser contractats, quedant anulꞏlades totes les actuacions, sense perjudici de la 
responsabilitat en què poguessin haver incorregut per falsedat en les seves solꞏlicituds 
de participació. 

 
F. Els aspirants que siguin anomenats per ser contractats deuran presentar-se davant 
l'Administració, dins del termini que se’ls indiqui en la notificació que se’ls faci per a la 
seva incorporació, formalitzant-se el corresponent contracte. Fins que es formalitzin els 
mateixos i s'incorporin als llocs de treball corresponents, els aspirants no tindran dret a 
percepció econòmica alguna. 
 
CONCLUSIONS 
 
Per tot l’exposat s’informa que les bases específiques previstes d’aquest procés selectiu 
per a la constitució d’una borsa d’educadors d’escola bressol, reuneixen els requisits 
mínims exigits per la normativa legal d’aplicació 
 
Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica. 

 
Atès que en la contractació o nomenament d'aquest personal s'han de garantir els 
principis de publicitat, mèrit i capacitat, correspon aprovar unes bases que regulin la 
convocatòria per a la constitució d'una borsa de personal que pugui ser cridat en funció 
de la puntuació. 
 
Atès que el Ple Municipal de data 27 de maig de 2010, va aprovar les bases generals 
reguladores dels processos de selecció del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament 
de Canet de Mar.  
 
Vistes i trobades conforme les bases de la convocatòria per cobrir aquest lloc de treball 
i tenint en compte allò que es disposa en els articles 282 i següents 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, així com els articles 32 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals.  
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
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Primer.- Aprovar les bases específiques i la convocatòria d'un concurs oposició per a la 
constitució d’una borsa d’educadors d’escola bressol, per cobrir possibles substitucions, 
de caràcter temporal, que es puguin produir a l’escola bressol «El Palauet».  

 
Segon.- Publicar les bases aprovades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
i en el web municipal i l’anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Tercer.- Facultar a l’alcaldessa per signar els documents que siguin necessaris en 
relació amb aquest acord. 
 
2.5. Cultura i Patrimoni 
 
2.5.1.- RECTIFICACIÓ DE L’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
COLꞏLABORACIÓ AMB CÀRITAS PARROQUIAL DE CANET DE MAR I CÀRITAS 
DIOCESANA DE GIRONA, ANY 2018 
 
Atès que en data 24 d’octubre del 2018 es va aprovar mitjançant acord de Junta de 
Govern Local el conveni de colꞏlaboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i l’entitat 
Càritas Parroquial de Canet de Mar i Càritas Diocesana de Girona. 
 
Atès que en data 22 de maig de 2019 es va aprovar la justificació presentada per l’entitat 
Càritas Parroquial de Canet de Mar. 
 
Atès que alhora de fer efectiu el pagament de la bestreta corresponent s’han detectat 
errors materials en la identificació fiscal de l’entitat subvencionada. 
 
Atès que en data 3 de juliol l’entitat ha presentat la documentació identificativa que ha 
de figurar d’ara endavant. 
 
Atès que l’art. 109.2 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu preveu que les 
Administracions Públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància 
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Rectificar l’error material detectat al punt primer, on diu “ [...] NIF R0801317I 
[...]”, ha de dir “ NIF R1700016G”. 
 
Segon.- Rectificar l’error material detectat al punt cinquè, on diu,  
 
Entitat Càritas parroquial Canet de Mar
NIF R0801317I 
Import bestreta 50% 1.500,00 €
Aplicació 40 23100 48301
Número retenció de crèdit 3711
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Ha de dir, 
 
Entitat Càritas parroquial Canet de Mar
NIF R1700016G 
Import bestreta 50% 1.500,00 €
Aplicació 40 23100 48301
Número retenció de crèdit 3711

 
Tercer.- Rectificar l’error material detectat al punt primer de l’acord de JGL de data 22 
de maig de 2019 pel que fa a l’aprovació de la justificació i pagament de la segona 
bestreta, on diu “[...]  
 

Nom d’entitat Nif Projecte Import 
atorgat 

Bestreta 
pagada

Càritas Parroquial de 
Canet de Mar 

R0801317I Compra d’aliments pel 
Rebost

3.000,00€ 1.500,00€

 
Ha de dir: 
 

Nom d’entitat Nif Projecte Import 
atorgat 

Bestreta 
pagada

Càritas Parroquial de 
Canet de Mar 

R1700016
G 

Compra d’aliments pel 
Rebost

3.000,00€ 1.500,00€

 
Quart.- Rectificar l’error material detectat al punt tercer de l’acord de JGL de data 22 de 
maig de 2019 pel que fa a l’aprovació de la justificació i pagament de la segona bestreta, 
on diu,”[...] 
 

Nom d’entitat Nif Projecte Import 
atorgat 

Bestreta 
pagada 

Pendent 
pagamen
t 

Càritas Parroquial 
de canet de Mar 

R0801317I Compra aliments pel 
Rebost

3.000,00
€

1.500,00€ 1.500,00
€

      

 
Ha de dir, 
 

Nom d’entitat Nif Projecte Import 
atorgat 

Bestreta 
pagada 

Pendent 
pagamen
t 

Càritas Parroquial 
de canet de Mar 

R1700016
G 

Compra aliments pel 
Rebost

3.000,00
€

1.500,00€ 1.500,00
€

      

 
Cinquè.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals, per tal que 
es puguin efectuar els pagaments acordats amb càrrec al pressupost de l’exercici 2018 
corresponent, segons detall:  
 

Entitat Càritas Parroquial Canet de Mar
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NIF R1700016G 
Aplicació 40 23100 48301
Número retenció de crèdit 3711

 
2.6. Promoció Econòmica i Turisme 
 
2.6.1.- PROPOSTA SIGNATURA CONVENI DE COLꞏLABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I L’ENTITAT ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS 
CANET CENTRE PER L’ANY 2019 
 
Fets: 
 
Atès que l’entitat “Associació de Comerciants Canet Centre” es va constituir a l’any 2016, 
davant la dissolució de l’anterior 'Unió de Botiguers i comerciants del municipi i la crítica 
situació del teixit comercial.  
 
Atès que aquesta nova associació ha desenvolupat un pla de dinamització, que ha estat 
consensuat amb l’Àrea de Promoció Econòmica, que recull des de campanyes de 
animació i ambientació en dates concretes assenyalades per l’activitat social del 
municipi fins a actuacions de promoció periòdiques, que contribueixin a convertir el 
comerç del municipi en la primera opció de compra dels residents així com a afavorir 
sinergies entre comerç, turisme i gastronomia. 
 
Atès que des de l’Àrea de Promoció Econòmica considerem necessari donar suport i 
impuls a aquesta nova associació per a que es consolidi i esdevingui l’entitat 
representativa del teixit comercial del municipi. 
 
Atès que al pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2019 té assignació 
nominativa, entre d’altres, una subvenció per import de 2.000,-€ per a l’entitat 
“Associació de Comerciants Canet Centre”, amb càrrec a la partida 30-43100-48300. 
 
Atès que per ser beneficiari d’aquest recurs econòmic es requereix la formalització d’un 
conveni entre l’Associació de Comerciants Canet Centre i l’Ajuntament de Canet per 
regular la relació entre ambdues entitats i establir els termes en que es regirà. 
 
Vista la memòria justificativa de l’aprovació del conveni de colꞏlaboració, emesa per la 
tècnica de promoció econòmica, que forma part de l’expedient. 
 
Vist tot l’exposat anteriorment i davant de la necessitat de enfortir i impulsar l’activitat de 
l’Associació de Venedors de la Plaça Mercat es proposa a la Junta de Govern Local que 
aprovi la signatura de l’esmentat conveni el text del qual es transcriu a continuació: 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I 
L’ENTITAT ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CANET CENTRE PER L’ANY 2019 

 
Canet de Mar, a          de 2019 

 
ES REUNEIXEN 

 



 

19 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e :canetdemar@canetdemar.cat - www.canetdemar.cat 

D’una part la Il·lustríssima Sra. Blanca Arbell Brugarola, amb DNI xxxxxx A en la seva 
qualitat d’alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de Mar, assistit per la secretària de la 
corporació  
 
I d’altra part la Sra. Laura Roca Deu, amb DNI xxxxx, presidenta de l’entitat Associació 
de Comerciants Canet Centre.  
 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
conveni. 

 
EXPOSEN 

 
Que l’entitat Associació de Comerciants Canet Centre, NIF G-66986027 amb seu a la 
Riera Buscarons 28 – portal B de Canet de Mar, és una entitat legalment constituïda del 
nostre municipi, reconeguda per la Generalitat de Catalunya.  
 
Que l’Ajuntament de Canet de Mar atorga subvencions encaminades al foment 
d’activitats d’utilitat o interès social o a la promoció d’un fi públic en l’àmbit cultural, 
educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre 
anàleg, d’acord amb l’establert per l’Ordenança municipal de subvencions, de data 12 
de maig de 2004 i la corresponent Llei 38/2003 general de subvencions. 
 
Que l’entitat “Associació de Comerciants Canet Centre” es va constituït a l’any 2016, 
davant la dissolució de l’anterior 'Unió de Botiguers i comerciants del municipi i la crítica 
situació del teixit comercial.  
 
Que l’esmentada associació ha desenvolupat un pla de dinamització, que ha estat 
consensuat amb l’Àrea de Promoció Econòmica, que recull des de campanyes de 
animació i ambientació en dates concretes assenyalades per l’activitat social del 
municipi fins a actuacions de promoció periòdiques, que contribueixin a convertir el 
comerç del municipi en la primera opció de compra dels residents així com a afavorir 
sinergies entre comerç, turisme i gastronomia. 
 
Que per l’Ajuntament, és important recolzar i donar suport a aquesta nova associació 
per a que es consolidi i esdevingui l’entitat representativa del teixit comercial del 
municipi. 
 
Per la qual cosa, ambdues parts acorden el present conveni de col·laboració de 
conformitat amb les següents 

 
CLÀUSULES 

 
PRIMERA.- L’objecte del conveni de col·laboració entre Associació de Comerciants 
Canet Centre amb NIF G-66986027  i l’Ajuntament de Canet de Mar és contribuir a 
sufragar les despeses originades l’any 2019 per les següents actuacions de promoció i 
dinamització:   
 

 Actuacions d’animació i ambientació durant dates assenyalades (Sant Jordi, Fira 
Dia de la Mare, Fira Modernista, Castaween) 

 Sorteig i obsequis: Campanya Experiència a Canet 
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 Activitats de promoció comercial: Shoping Night, Desfilada de Moda i Black 
Friday 

 Campanya de Nadal. 
 
SEGONA.- L’Associació de Comerciants Canet Centre declara complir els requisits 
següents necessaris per a l’obtenció de subvencions i autoritza a l’Ajuntament de Canet 
de Mar a comprovar-ho i obtenir els certificats corresponents: 
a) Haver presentant les autoliquidacions corresponents per l’impost sobre la renda de 

les persones físiques o l’impost sobre societats. 
b) Haver presentat les autoliquidacions i la declaració resum anual corresponents a 

les obligacions tributàries de dur a terme pagaments a compte. 
c) 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. 

d) 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. 

e) 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. 

f) No tenir pendents d’ingrés responsabilitats civils derivades de delicte contra la 
Hisenda Pública declarades per sentència ferma. 

 
TERCERA- L’Ajuntament de Canet de Mar col·laborarà durant l’any 2019 al finançament 
d’aquestes actuacions amb una subvenció per import de 2.000,-€, amb càrrec a la 
partida 30-43100-48300 Aquesta subvenció no podrà excedir del 50% del cost total del 
projecte subvencionat. 
 
Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra entitat pública o privada. No 
obstant, en cap cas l’import de les subvencions concedides pot ser d’una quantitat que, 
aïlladament o en concurrència amb d'altres ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa 
finalitat, procedents d'altres administracions o ens públics o privats, superi el cost de 
l’activitat subvencionada a desenvolupar pel beneficiari. 
 
QUARTA.- És obligació de  l’Associació de Comerciants Canet Centre : 
 
- Aplicar estrictament la subvenció al fi objecte del conveni 
- Fer constar la col·laboració o patrocini de l’Ajuntament en la publicitat dels actes. 
- Facilitar la fiscalització de l’Ajuntament sobre el compliment dels fins. 
- Comunicar l’obtenció d’ajuts de tercers per a la mateixa finalitat. 
- Justificar documentalment la realització del fi públic. 
- Presentar la documentació requerida dins el termini establert. 
- Complir les obligacions que es deriven de l’Ordenança Municipal de Subvencions. 

 
CINQUENA.- El termini de pagament i de justificació de la subvenció serà en la forma 
següent: 
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Termini i forma de 
pagament: 

Bestreta del 50% durant l’any 2019 i l’altre 50% 
una vegada justificada la despesa. 

Termini de justificació: 31 de gener de 2020 
Forma de justificació a) Una memòria detallada de l’activitat duta a 

terme, d’acord amb els termes subvencionats, 
sempre fets 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. 

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:  

* Identificació clara del beneficiari (nom i 
NIF).  

* Identificació NIF del contractista.  
* Número de factura.  
* Lloc i data d’emissió de la factura.  
* Descripció del subministrament o servei.  
* Tipus tributari quota de l'IVA, i en cas que 

quedi repercutida dins el preu, que consti 
"IVA inclòs".  

* Retenció en concepte d'IRPF en el cas de 
serveis professionals.  

- No obstant l’establer en l’apartat anterior, serà 
suficient la presentació de tiquets o vals en els 
casos següents:  

* Vendes al menor.  
* Transport de persones.  
* Serveis d’hostaleria i restauració.  
* Subministrament de begudes i 

comestibles.  
* Revelat de fotografies.  
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- 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.  

 
SISENA.- La vigència del present conveni serà tot l’any 2019. 
 
SETENA.– D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la 
subvenció a la que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i reduïble en tot 
moment. No genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no 
es pot al·legar com a precedent. 
 
Vist l’informe favorable emès per la Secretaria municipal que consta a l’expedient. 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041 de 18 de juny de 2019, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la signatura del conveni per articular la colꞏlaboració de l’Ajuntament 
de Canet de Mar amb NIF P-0803900J i l’Associació de Comerciants Canet Centre amb 
NIF G-66986027 per millorar la gestió professional de la dinamització comercial de 
l’associació. 
 
Segon.- Aprovar la subvenció nominativa a favor de l’Associació de Comerciants Canet 
Centre per import de 2.000,-€ amb càrrec a la partida 30-43100-48300 del vigent 
pressupost de l’exercici 2019. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 2.000€ a favor de l’Associació de 
Comerciants Canet Centre amb càrrec a la partida 30-43100-48300 del vigent 
pressupost de l’exercici 2019. 
 
Quart.- Reconèixer l’obligació anterior per import de 1.000,00 € corresponents a la 
bestreta del 50%. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’Associació de Comerciants Canet Centre i 
comunicar-ho a les àrees municipals d’Intervenció i Tresoreria. 
 
3. Propostes urgents 
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3.1. Serveis Econòmics 
 
L’alcaldessa presidenta, segons allò que es disposa als articles 51 del text refós de règim 
local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la consideració dels presents 
la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del dia. Un cop sotmès a la urgència 
d’aquest punt, és apreciada i declarada per unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva 
deliberació i votació en els termes següents: 
 
3.1.1.- JUSTIFICACIÓ CONVENI ESCOLA DE MUSICA CURS 2018-2019 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 13 de febre de 2018, es va aprovar 
definitivament el pressupost municipal per l’exercici 2018, incloent entre d’altres la 
següent subvenció a l’entitat Escola de Musica Canet Pro Musica. 
 
Atès que mitjançant acord de data 19 de desembre de 2018, la Junta de Govern Local 
va aprovar el conveni de colꞏlaboració amb Escola de Musica Canet de Pro Musica, curs 
2018-2019, el qual es va signar el 20 de desembre de 2018, amb vigència des de l’1 de 
setembre de 2018 al 31 de juliol de 2019, amb el següent detall: 
 

Nom entitat NIF Projecte solꞏlicitud subvenció  
Import 
atorgat 

Bestreta 

ESCOLA DE MUSICA 
CANET PRO MUSICA 

G58881327 CURS 2017-2018 25.000€ 12.500 € 

 
La concessió de l’esmentada subvenció establia com a data límit per a la justificació el 
30 de setembre de 2019, la qual ha de contenir com a mínim el següent contingut: 
 
El conveni de colꞏlaboració regula en la clàusula vuitena punt 11,  la forma i termini de 
justificació en els següents termes: 
 

10. La justificació de la subvenció del curs 2018-2019 s’haurà de lliurar abans del 30 
de setembre de 2019.  
La justificació es regirà per allò que es disposa a l’article 19 de l’ordenança municipal 
de subvencions. Serà necessari aportar la documentació següent: 

a) Una memòria de l’activitat, justificativa del compliment de les condicions 
imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats 
realitzades i dels resultats obtinguts. 
b) Una memòria econòmica, justificativa del cost de les activitats realitzades, que 
contindrà: 
- Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb 
identificació del proveïdor o creditor i del document, el seu import, la data 
d’emissió i, si escau, la data de pagament. Quan escaigui, s’indicaran les 
desviacions sobre el pressupost inicial. 
- Originals o còpia compulsada de les factures o dels documents de valor 
probatori equivalent als que s’esmenten al punt anterior i, si escau, la 
documentació acreditativa del pagament. 
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- Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la procedència. 
  - Una còpia de la totalitat dels rebuts per ingressos que CPM hagués meritat 
 en concepte de matrícules de l’alumnat i resta de quotes mensuals que donen 
accés a l’impartiment de les diferents lliçons de música i altres. 
- Si escau, la carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no 
aplicats, així com dels interessos que se’n derivin. 
c) Un exemplar de la documentació i/o del material de difusió que s’hagi  editat 
en relació amb l’activitat. 

 
En la data que es transcriu a continuació l’entitat va presentar per registre d’entrada 
d’aquest ajuntament la documentació acreditativa de la subvenció atorgada: 
 

Nom entitat NIF 
Projecte solꞏlicitud 
subvenció  

Import 
atorgat 

Data i Núm. de 
Registre 
Entrada

ESCOLA DE MUSICA CANET 
PRO MUSICA 

G58881327 CURS 2017-2018 25.000,00 € 
09/07/2019 
2019/5994 

 
Vist l'informe de la Intervenció, que es transcriu a continuació,  
 
La sotasignat, interventora accidental, en exercici de les funcions que té atribuïdes en 
matèria de control intern, emet el següent: 

 
INFORME DE FISCALITZACIÓ 

NÚM. 122/2019 
 
ASSUMPTE: Liquidació de la subvenció nominativa Escola de Música Canet Pro Music, curs 
2018-2019.  
 
I.- RELACIÓ DE FETS 
 
En data 19 de desembre de 2019 es va atorgar una subvenció nominativa amb la següent part 
resolutiva: 

 
“PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar amb Canet Pro Música per regular 
les línies de col·laboració mútua. 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa que suposa la signatura d’aquest conveni, amb 
càrrec a la partida 51 32620 48300 del pressupost vigent de 2018. 
TERCER.- Reconèixer l’obligació per import de 12.500€ per fer front a la bestreta. 
QUART.- Determinar que en el pressupost de l’exercici següent en el qual estigui en vigor 
aquest conveni es disposi una aplicació pressupostària amb consignació suficient per 
atendre les despeses que se’n derivin. 
CINQUÈ.- Designar el senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació i 
la senyora Maria Artigas Gurri, tècnica municipal d’Educació com a representants de 
l’Ajuntament a la comissió de seguiment prevista en la clàusula desena del conveni. 
SISÈ.- Facultar la senyora alcaldessa per signar tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
SETÈ.- Notificar aquests acords a les persones interessades a tots els efectes.” 

 
En data 9 de juliol de 2019 l’entitat Escola de Musica va aportar la justificació curs 2018-2019. 
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Consta informe de la tècnica d’educació, de 30 de juliol de 2019, relatiu a la comprovació 
material efectuada. 
 
La comprovació material realitzada per l’òrgan gestor s’ha d’entendre sense perjudici de les 
facultats de control financer que té atribuïdes la Intervenció. 

Nota 1: (1) Certificat del president de l’entitat acreditatiu de l’aplicació de la subvenció a la finalitat adequada.(2) 
Memòria detallada de l’activitat; (3) Relació classificada de les despeses; (4) Factures originals o justificants de les 
despeses derivades de l’activitat, fins a un import el doble de la subvenció atorgada; (5) Relació d’altres ingressos o 
subvencions que hagin cofinançat l’activitat amb indicació de l’import i procedència; (6) Exemplar original de la 
publicitat de l’acte amb esment de la colꞏlaboració de l’ajuntament de Canet. 
Nota 2: √ = «correcte»; x = «amb incidències (veure observacions) 
 

S'ha pogut verificar 6.951,32 € de despeses correctament justificades, de les 7.103,87 € que 
han justificat donant de diferència 152,55 €. 
 
A més, l’import anterior s’ha d’afegir la quantitat de 18.048,68 € no justificada per l’entitat. 
 
Les despeses subvencionables han d’haver estat realitzades durant el període de vigència del 
conveni, és a dir, el termini comprès entre l’1 de setembre de 2018 al 31 de juliol de 2019. 
 
A més, les depeses de personal s’han de justificar amb els corresponents full de nòmina, 
acompanyats dels TC 1 i 2 de la Seguretat Social. 
 
Aquesta comprovació material efectuada pels serveis econòmics s’ha d’entendre sense 
perjudici de les facultats de control financer que té atribuïdes la Intervenció. 
 
D’acord a l’informe confeccionat per la intervenció de  l’Ajuntament núm. 121/2019 de data 14 
d’agost de 2019 es va fa fer un requeriment de documentació a l’entitat beneficiaria, amb 
registre de sortida núm.2019/4053. 
 
En data 19 d’agost de 2019 l’entitat beneficiària entra per registre d’entrada núm. 2019/7107 
instància per aportar nova documentació. 

 
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

A) Amb caràcter general: 
 Text refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 de 

març.  
 Bases d'execució del pressupost de l'exercici  
 Real Decreto 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 

intern en les entitats del Sector Públic Local.  
  Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar.   

 
B) Amb caràcter específic: 

 Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local.  
 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 

Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.  
 Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions.  
 Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la general de 

subvencions.  

Nom entitat NIF Projecte 
solꞏlicitud 
subvenció

Data 
registre 
entrada

(1) (2) (3)  (4) (5) (6) 

ESCOLA DE 
MUSICA CANET 
PRO-MÚSICA 

G58881327 CURS 2018-2019 09/07/2019 √ √ √  X √ √ 
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 Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions en els àmbits cultural, 
educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre 
anàleg de l'Ajuntament de Canet de Mar, aprovada pel Ple en data 25 de març de 2004.  

 
III.- ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 
 
Primer.- Les Bases d’execució del Pressupost municipal 2017 regulen en el capítol II del Títol 
V, articles 47 a 53 l’exercici de la funció interventora. 
 
Segon.- Quant a la fiscalització de les despeses, l’article 48, apartat 2n, de les BEP estableix el 
següent: 
 
«2.- La fiscalització dels expedients de despesa de l’Ajuntament de Canet de Mar i l’Organisme 
Autònom Ràdio Canet es subjectarà al règim de fiscalització prèvia limitada regulat en l’article 
219, apartats 2n i 3r, del TRLHL.  

 L’existència de crèdit pressupostari i que el crèdit proposat és l’adequat a la naturalesa 
de la despesa i a l’obligació que es proposi contraure.  

 En els casos en que es tracti de contraure compromisos de despeses de caràcter 
plurianual es comprovarà, a més, que es compleixi el preceptuat en la normativa vigent. 

 Que les obligacions o despeses es generin per l’òrgan competent. 
 Addicionalment a l’anterior, es comprovaran aquells aspectes que es recullen en la 

Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, 
per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres, mitjançant el qual es dóna 
aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària respecte 
de l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics.  

 
L’òrgan interventor podrà formular les observacions complementàries que consideri 
convenients, sense que aquestes tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la tramitació dels 
expedients corresponents.  
 
Les obligacions o despeses sotmeses a la fiscalització limitada seran objecte d’una altra plena 
amb posterioritat, exercida sobre una mostra representativa dels actes, documents o 
expedients que donaren origen a la referida fiscalització, mitjançant l’aplicació de tècniques de 
mostreig o auditoria, amb la finalitat de verificar que s’ajusten a les disposicions aplicables en 
cada cas i determinar el grau del compliment de la legalitat en la gestió dels crèdits.  
 
Els òrgans de control intern que realitzin les fiscalitzacions amb posterioritat hauran d’emetre 
un informe escrit en el que facin constar totes les observacions i conclusions que se’n dedueixin. 
Aquests informes es trametran al Ple amb les observacions que haguessin efectuat els òrgans 
gestors.» 
  
IV. ASPECTES FISCALITZATS 
 
4.1. Aspectes generals 
 
Primer.- Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat i suficient a la 
naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contraure. S'entendrà que el crèdit és 
adequat quan financi obligacions a contraure o nascudes i no prescrites a càrrec de 
l'Ajuntament o de l'Organisme Autònom, complint els requisits i regles pressupostàries de 
temporalitat, especialitat i especificació regulades en els articles 163, 167 i 172 TRLHL i 24 i ss 
del RD 500/1990, de 20 d’abril. No aplicable en aquesta fase. 
 
Segon.- En els casos en què es tracti de contraure compromís de despeses de caràcter 
plurianual, que es compleixi allò preceptuat a l'article 174 del Text Refós de la Reguladora de 
les Hisendes Locals. No aplicable en aquest expedient. 
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Tercer.- Que les despeses o obligacions es proposen a l'òrgan competent per a l'aprovació, 
compromís de la despesa o reconeixement de l'obligació.  
Segons estableix l'article 185 del TRLHL:  

 
«1.-Dins de l'import dels crèdits autoritzats en els pressupostos correspondrà 
l'autorització i disposició de les despeses al president o al Ple de l'entitat d'acord amb 
l'atribució de competències que estableixi la normativa vigent. 2. Correspondrà al 
president de la corporació el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de 
compromisos de despeses legalment adquirits. 3. Les facultats a que es refereixen els 
apartats anteriors es podran desconcentrar o delegar en els termes previstos per l'article 
23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, que s'hauran de recollir per cada exercici, en les bases 
d'execució del pressupost.» 
Les Bases d'execució del pressupost per l'exercici vigent regulen la liquidació i pagament 
de les subvencions en el seu article 34: 
«[...] 
3.- Tant en les subvencions en règim de concurrència com en les d’atorgament directe, 
es tramitarà el reconeixement de l’obligació i s’expedirà el document “O” amb l’aprovació 
de la justificació de la subvenció.  
No obstant això, quan sigui procedent el pagament de bestreta de la subvenció, es 
comptabilitzarà les fases “O” i “P” pel seu import d’aquesta, en el moment en què 
s’acrediti que es compleixin els requisits establerts per percebre el pagament anticipat. 
4.- Tot expedient de concessió de subvencions queda sotmès al règim de control financer 
en aplicació de l'article 214.2 del TRLRHL, en els termes establerts en la llei General de 
Subvencions i d'acord amb el Pla d'Auditories anual. 
5.- Els expedients de reintegrament de subvencions es regiran pel procediment establert 
en la Llei general de subvencions. Les quantitats a reintegrar tindran la consideració 
d'ingressos de dret públic resultant per a la seva aplicació el que estableix la Llei general 
tributària. 
6.- L’òrgan competent per autoritzar i disposar despesa en matèria de subvencions és la 
Junta de Govern, per delegació de l’Alcaldia. Igualment, la Junta de Govern serà 
competent per aprovar les justificacions i incoar els expedients de reintegrament.» 

 
Així mateix, quant al reintegrament de subvencions, l'article 41.1 de la Llei 38/2013, de 17 de 
novembre, general de subvencions, estableix que la incoació del procediment correspon a 
l'òrgan concedent de les subvencions, que en aquest cas és la Junta de Govern. 
 
Quart.- En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses amb finançament 
afectat, es comprovarà que els recursos que els financen són executius, acreditant-se amb 
l’efectiva materialització de l’ingrés o l’existència de documents fefaents que acreditin la seva 
efectivitat, d’acord amb allò previst en l’article 173.6 TRLHL. No aplicable en aquest expedient. 
 
Cinquè.- Que els expedients de compromís de despesa responen a despeses aprovades i, en 
el seu cas, fiscalitzades favorablement, i que l'import de les despeses que es proposada 
disposar no supera l'import de la despesa autoritzada. No aplicable en aquesta fase. 
 
Sisè.- Que els expedients de reconeixement d'obligacions responen a despeses aprovades i 
compromeses, i en el seu cas, fiscalitzades favorablement, 
 
Mitjançant acord de data 19 de desembre de 2018, la Junta de Govern Local va aprovar el 
conveni de colꞏlaboració amb Escola de Musica Canet de Pro Musica, curs 2018-2019, el qual 
es va signar el 20 de desembre de 2018, amb vigència des de l’1 de setembre de 2018 al 31 de 
juliol de 2019, per import de 25.000 €. 
 
L’esmentada resolució fou fiscalitzada favorablement per la Intervenció.  
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Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que aquesta s’hagi 
produït i que sigui favorable. 
 
Consta informe de la tècnica d’educació, de 30 de juliol de 2019, relatiu a la comprovació 
material efectuada. 
 
En data 19 d’agost de 2019 l’entitat beneficiària entra per registre d’entrada núm. 2019/7107 
instància per aportar nova documentació relativa a les despeses de personal. 
 
La comprovació material realitzada per l’òrgan gestor s’ha d’entendre sense perjudici de les 
facultats de control financer que té atribuïdes la Intervenció. 

Nota 1: (1) Certificat del president de l’entitat acreditatiu de l’aplicació de la subvenció a la finalitat 
adequada.(2) Memòria detallada de l’activitat; (3) Relació classificada de les despeses; (4) Factures 
originals o justificants de les despeses derivades de l’activitat, fins a un import el doble de la subvenció 
atorgada; (5) Relació d’altres ingressos o subvencions que hagin cofinançat l’activitat amb indicació de 
l’import i procedència; (6) Exemplar original de la publicitat de l’acte amb esment de la colꞏlaboració de 
l’ajuntament de Canet. 

Nota 2: √ = «correcte»; x = «amb incidències (veure observacions) 
 

Nom entitat NIF 
Projecte solꞏlicitud 

subvenció 
Observacions 

CANET PRO-
MÚSICA 

G58881327 CONVENI CURS 2018-2019 

S'ha pogut verificar 144.008,87 € de 
despeses presentades. 
Respecte als ingressos s`ha pogut 
verificar 131.535,25 €, donant com a 
diferència 12.472.94 €. 

 
Aquesta comprovació material efectuada pels serveis econòmics s’ha d’entendre sense perjudici 
de les facultats de control financer que té atribuïdes la Intervenció. 

 
4.2.-Aspectes específics 
 
Primer.- Per aquelles subvencions en les que la seva normativa reguladora prevegi que els 
beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència d'aquestes garanties. No 
aplicable en aquesta fase, entenem que aquest és un extrem de comprovació en el moment 
d'acordar el pagament de bestretes. 
 
Segon En cas de realitzar-se pagaments a compte, que estiguin previstos en la normativa 
reguladora de la subvenció.  
 
Tercer.- Acreditació en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el 
beneficiari es troba al corrent d'obligacions tributàries i davant la Seguretat Social i no és deutor 
per resolució de procedència de reintegrament. 
 
L'article 88, apartat 4t del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, estableix: 
 
«4. A los efectos previstos en el artículo 34.5 de la Ley General de Subvenciones [procediment 
de despesa i pagament de les subvencions], la valoración del cumplimiento por el beneficiario 
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y de que no es deudor por 

Nom entitat NIF Projecte 
solꞏlicitud 
subvenció 

Data 
registre 
entrada

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ESCOLA DE 
MUSICA CANET 
PRO-MÚSICA 

G58881327 CURS 2018-
2019 

04/07/2018 √ √ √ √ √ √ 
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resolución de procedencia de reintegro, así como su forma de acreditación, se efectuará en los 
mismos términos previstos en la Sección 3.ª del Capítulo III del Título Preliminar de este 
Reglamento sobre requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora. 
// No será necesario aportar nueva certificación si la aportada en la solicitud de concesión no 
ha rebasado el plazo de seis meses de validez. 
 
Quant al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, el Reglament de 
la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, regula en 
els seus articles 22.1 que l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat, amb caràcter general, es realitzarà mitjançant l'expedició de certificació, llevat que 
el beneficiari o l'entitat colꞏlaboradora no estiguin obligats a presentar les declaracions o els 
documents als que es refereixen aquestes obligacions. Sense perjudici de l'anterior, l'article 24 
RLGS regula els supòsits en què la presentació de declaració responsable substituirà a les 
certificacions. 
 
Quant a l'acreditació del compliment d'obligacions per reintegrament de subvencions, l'article 
25 del RLGS estableix que «es realitzarà mitjançant declaració responsable del beneficiari o de 
l'entitat colꞏlaboradora, sense perjudici dels procediments que es desenvolupin, en virtut d'allò 
previst en l'article 20.4.a) de la Llei, per la cessió de les dades de la base de dades nacional de 
subvencions.» 
 
Consta certificació d’estar al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social a 3 de juliol de 2019. 
 
Consta certificat acreditatiu  de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributaries de data 
3 de juliol de 2019. 
 
Quart.- Que s'acompanya certificació a que es refereix l'article 88.3 del Reglament de la Llei 
General de Subvencions, expedida por l'òrgan encarregat del seguiment de la subvenció. 
 
D'acord amb aquest precepte, «[...], s'haurà d'incorporar a l'expedient que es tramiti per al 
pagament total o parcial de la subvenció, certificació expedida per l'òrgan encarregat del 
seguiment d'aquella, en la que quedi de manifest: 
 
a) la justificació parcial o total de la mateixa, segons es contempli o no la possibilitat de efectuar 
pagaments fraccionats, quan se tracti de subvencions de pagament posterior; 
b) que no ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del reintegrament de la 
subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa per alguna de les causes previstes 
en l'article 37 de la Llei General de Subvencions; 
c) 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 colꞏlaboradora, referits a la mateixa subvenció.» 
Consta informe de la tècnica d’ensenyament, de data, 30 de juliol de 2019 que recull aquests 
extrems. 
Cinquè.- Si s'escau, acreditació, en la forma prevista en l'article 58.Dos de la Llei 39/2010, de 
22 de desembre, de Pressupostos Generals del Estat per l'any 2011, de que els beneficiaris de 
préstecs i bestretes es troben al corrent del pagament de les obligacions de reemborsament de 
qualsevol altres préstecs o bestretes concedits anteriorment amb càrrec als Pressupostos 
Generals de l'Estat. No aplicable. 
 
V.- OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES 
No es formulen 
 
VI.- CONCLUSIONS 
S’informa FAVORABLEMENT la tramitació de l’expedient. 
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Tot això, sense perjudici de les facultats en matèria de control financer que té atribuïdes la 
Intervenció d'acord amb l'article 220 del TRLHL i els articles 44 a 51 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions.” 

 
Vist allò que disposen els articles 29 a 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, quant a la justificació de les subvencions¡, i el Títol II del Reglament de 
la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. 

 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 

 
Primer.- Arxivar l’expedient de requeriment de documentació  i de revocació parcial de 
la subvenció nominativa concedida. 
 
Segon.- Donar per correctament justificat el següent import corresponent a la subvenció 
nominativa atorgada a l’ASSOCIACIÓ ESCOLA DE MUSICA CANET PRO MUSICA per 
el curs 2018-2019. 

 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació per import de 12.500,00 
euros amb càrrec a la partida 51 32620 48300 Subvenció nominativa – Conveni Escola 
de Música. 
 
Quart.- Notificar el present acord a l’entitat beneficiària i comunicar als departaments 
Educació, Intervenció i Tresoreria. 
 
4.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS  
 
No se’n presenten 
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole I 
problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent 17:45 de tot el que jo 
com a secretaria certifico. 
 

Nom entitat NIF Projecte solꞏlicitud subvenció  Import atorgat

ESCOLA DE MUSICA CANET 
PRO MUSICA 

G58881327 CURS 2018-2019 25.000,00 €


