ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE DATA 2 DE JULIOL DE 2020
Avís: aquesta acta ha estat retocada per tal d’esborrar totes les dades de caràcter
personal que contenen, i donar així compliment a la legislació en matèria de protecció
de dades personals.

Caràcter: ordinari
Hora que comença: 17:00
Hora que acaba: 17:10
Lloc: Per vídeoconferència
PRESIDEIX
BLANCA ARBELL BRUGAROLA
ASSISTENTS
PERE XIRAU ESPARRECH
LLUIS LLOVET BAYER
JOSEP M. MASVIDAL SERRA
ROSA ISABEL MADRID CAMARA
RAQUEL SERRA LERGA
ACTUA COM A SECRETÀRIA
Clara Pérez González, secretària. També hi assisteix Joan Méndez Martínez, interventor
municipal
ORDRE DEL DIA
1. Actes pendents d'aprovar
1.1. JGL2020/25 ordinari 25/06/2020
2. Propostes
2.1. Alcaldia
2.1.1. Relació Decrets del 15 al 21 de juny de 2020
2.2. Promoció Econòmica i Turisme
2.2.1. Proposta JGL acceptació recurs PTX
3. Donar compte de resolucions judicials
4. Precs i preguntes
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Actes pendents d'aprovar
1.1. JGL2020/25 ordinari 25/06/2020
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia
25 de juny de 2020 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 DECRETS DEL 15 AL 21 DE JUNY DE 2020
Fets:
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de data
del 15 al 21 de juny de 2020:
Codi

Descripció

RESAL2020/926
RESAL2020/927

04 Decret 1r TA d'aprovació de despeses carregades en compte
maig 2020
Decret exp.19-218798

15/06/2020

RESAL2020/928

Decret aprovació factures F2020_24 fase O

15/06/2020

RESAL2020/929

03 Decret d'Alcaldia padró EB SC 2020_05 i SE 2020_06

15/06/2020

RESAL2020/930

Decret 1a Tinència reconeixement triennis juny 2020

15/06/2020

RESAL2020/931

Decret aprovació nòmina paga extra juny 2020

15/06/2020

RESAL2020/932

15/06/2020

RESAL2020/933

Decret liquidacions consum electricitat mercat municipal març-abril
2020
Decret INCOACIÓ gossos xx

15/06/2020

RESAL2020/934

Decret exp.19-218930

15/06/2020

RESAL2020/935

Decret subministrament equip transmissió remota

15/06/2020

RESAL2020/936

Decret reactivació total MVNS Canet - COVID-19

15/06/2020

RESAL2020/937

04_Decret aprovació padró pàrquing manteniment 1T_2020

15/06/2020

RESAL2020/938

Decret aprovació AD's relació Q2020_14

15/06/2020

RESAL2020/939
RESAL2020/940

03_
Decret
aprovació
padró
Oct_Nov_Des_19
Decret convocatòria CIG 180620

RESAL2020/941

Decret alta padró sense documentació L.R.V

16/06/2020

RESAL2020/942

Decret targeta d'aparcament

16/06/2020

RESAL2020/943

(D) Decret de justificació de manament a justificar

16/06/2020

RESAL2020/944

Decret nomenament membres Mesa i convocatòria

16/06/2020

RESAL2020/945

Decret aprovació 7a

16/06/2020

RESAL2020/946

Decret Convocatòria JGL ordinària 18062020

16/06/2020

RESAL2020/947

Decret IMI 15_06

16/06/2020

RESAL2020/948

DECRET AV MARESME, 18, E-D, 1-2

16/06/2020

RESAL2020/949

Decret PS 15_06

16/06/2020

manteniment

pàrquing

Data
resolució
15/06/2020

15/06/2020
15/06/2020
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RESAL2020/950

Decret AI 15_06

16/06/2020

RESAL2020/951

Decret devolució garantia definitiva

16/06/2020

RESAL2020/952

Decret aprovació Pla Anual Contractació 2020

16/06/2020

RESAL2020/953

Decret reparament de l’aixecament per l’aprovació de factures
F_2020_22
Decret 1a Tinència aprovació IRPF maig i ordena pagament AEAT

16/06/2020

RESAL2020/954
RESAL2020/955

16/06/2020

RESAL2020/956

Decret aprovació factura 2 certificació d' obres instal·lació pista
multiesportiva
Decret AI 17_06

18/06/2020

RESAL2020/957

Decret d’Alcaldia de transferència de crèdits

18/06/2020

RESAL2020/958

Decret Registre Entitat de l'Associació THE SWITCH

18/06/2020

RESAL2020/959

(D) Decret aprovació de factures F_2020_ Acumulació ADO

18/06/2020

RESAL2020/960

Decret 1a Tinència aprovació indemnitzacions assistències càrrecs
electes juny 2020
Decret targeta d'aparcament

18/06/2020

RESAL2020/961
RESAL2020/962

16/06/2020

18/06/2020
18/06/2020

RESAL2020/963

Decret aprovació factures 8-9-10 certificacions Fundació els
Garrofers
Resolució Alcaldia Engalar Riera Sant Domènec FM

RESAL2020/964

Decret d'Alcaldia de manament a justificar

18/06/2020

RESAL2020/965

Decret INCOACIÓ civisme xx

18/06/2020

RESAL2020/966

Decret d'Alcaldia de transferència de crèdit

18/06/2020

RESAL2020/967

Decret ajuts socials BSGG202020

18/06/2020

RESAL2020/968

Decret adjudicació subministrament cabines WC per a la platja

18/06/2020

RESAL2020/969

Decret llicència gas carrer Romaní

18/06/2020

RESAL2020/970

Decret INCOACIÓ civisme xx

18/06/2020

RESAL2020/971

18/06/2020

RESAL2020/972

04_Decret aprovació i exposició pública padró taxa manteniment
aparcament 2T 2020
Decret contractació servei estudi millora aparcament

RESAL2020/973

Resolució Alcaldia Subvencions Esportives 2019

18/06/2020

RESAL2020/974

Decret nomenament secretària acctal_22_23_ juny

19/06/2020

RESAL2020/975

Decret nou requeriment i advertiment 1a multa Joan Maragall 11

19/06/2020

RESAL2020/976

Decret convocatòria Ple ordinari 200620

19/06/2020

RESAL2020/977

Decret Casal Estiu Futbol Sala 2020

19/06/2020

RESAL2020/978

Decret 4a Tinència de l'Alcaldia

19/06/2020

RESAL2020/979

Decret rectificació errada

19/06/2020

RESAL2020/980

Resolució Alcaldia recusació instructor expedient informació
reservada

19/06/2020

18/06/2020

18/06/2020

2.2. Promoció Econòmica i Turisme
2.2.1. ACCEPTACIÓ RECURS DE LA “PLATAFORMA TELEMÀTICA XALOC (PTX)
EN EL MARC DE LA XARXA DE GOVERNS LOCALS DE L’ANY 2020.94 ENTITATS”
Fets:
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 9 de gener
de 2020, va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el seu
règim regulador i la convocatòria per a la concessió de recursos.
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia número 2020/305 de data 13 de febrer de 2020
l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar la sol·licitud del recurs tècnic de la Plataforma
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telemàtica Xaloc(PTX) en el marc de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020.94 entitats en l’àmbit de polítiques locals de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme,
segons el detall següent:
Atès que la Presidència delegada de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i
Comerç de la Diputació de Barcelona, en data 09/06/2020, ha dictat un decret amb número de registre 5352 sobre "Concedir diversos recursos tècnics per a la realització
d'actuacions referents a la Plataforma telemàtica Xaloc (PTX), en el marc de la Xarxa
de Governs Locals de l'any 2020. 94 entitats",
Vist l’informe tècnic emès en data 22 de juny de 2020, que es transcriu a continuació:
INFORME TÈCNIC
FETS:
Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de
2020, va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el seu règim
i la convocatòria per a la concessió de recursos.
Vist que el Catàleg de serveis de l’any 2020 inclou el recurs de la “Plataforma telemàtica Xaloc(PTX) en el marc de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020.94 entitats”
que té per finalitat la utilització d’un sistema d’informació integral que incorpora diverses
funcionalitats relacionades amb la planificació, la gestió i l’avaluació de l’activitat que
desenvolupen els serveis locals d’ocupació i oficines tècniques laborals, amb l’objecte
de donar compliment a les seves competències en aquest àmbit.
Vist que anteriorment, la concessió d’aquest recurs s’havia instrumentat a través de
convenis de col·laboració signats per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet
de Mar.
Vist que les entitats locals que compleixen les condicions de concertació així com el
requisit de concessió preestablert, d’acord amb l’article 5.5 de l’esmentat règim regulador referent a l’aplicació de la concessió directa amb concurrència que indica que l’àmbit
territorial de l’actuació ha d’incloure una població potencialment activa (16-64 anys) igual
o superior a 1.900 persones
Vist el Decret de l’Alcaldia número 2020/305 de data 13 de febrer de 2020 pel qual
s’aprova la sol·licitud del recurs de la Plataforma telemàtica Xaloc(PTX) en el marc
de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020.94 entitats , de l’Àrea de Promoció
Econòmica i Turisme de l’Ajuntament de Canet de Mar a la Diputació de Barcelona, en
el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016- 2019”, que ha estat prorrogat.
FONAMENTS DE DRET:
Règim jurídic i econòmic del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el
qual s’emmarca en el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019”, que ha estat prorrogat.
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES:
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PRIMER.- Es proposa acceptar el recurs de la “Plataforma Telemàtica Xaloc (PTX) en
el marc de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020.94 entitats” amb Codi XGL
20/Y/283055, atorgat per la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de la Xarxa
de Governs Locals de l’any 2020.
SEGON.- ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta
expressament la renuncia, tal i com especifica l’atorgament en el seu punt segon.- així
com tots els termes de la concessió, i l’acceptació de les especificacions de la prestació
del servei que s’adjunten com annex.
TERCER.- DECLARAR EXTINGIT el conveni de col·laboració formalitzat entre la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar per a la posada a disposició i
utilització de la plataforma telemàtica xaloc 298/17 D 11241/1 signat el 8 de març de 2017 i
el 7 de febrer de 2017 respectivament, atès que aquest recurs està inclòs en el Catàleg de
la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el seu règim regulador i la seva convocatòria
.
TERCER.- Disposar que l’execució i justificació del recurs s’ajustarà a allò establert en
el Règim de concertació i en la convocatòria 2020.
QUART. - Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari per
fer efectius els presents acords.
CONCLUSIONS:
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació
de l’expedient objecte del present informe.
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.- Acceptar el següent recursos tècnic atorgat per la Diputació de Barcelona, en
el marc del Catàleg 2020, del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 que ha estat
prorrogat, en l’àmbit de polítiques locals de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i
Turisme
Codi XBMQ
20/Y/283055

Tipus de recurs
Recurs tècnic

Classe de recurs
Prestació continuada

Procediment de concessió
Concessió directa amb concurrència

Segon.- Acceptar la vigència pluriennal de quatre anys comptadors a partir de la seva
data de concessió i que abans de la finalització del període de vigència es pot aprovar
una ampliació del termini, fins a quatre anys addicionals.
Tercer.- Disposar que l’execució i justificació del recurs s’ajustarà a allò establert en la
convocatòria de la concessió del recurs
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Quart.- Facultar l’alcaldessa, la secretària i l’interventor per signar qualsevol document
que sigui necessari per fer efectius els presents acords.
Cinquè.- Notificar el present acord als interessats.
Sisè.- Comunicar aquests acords a les àrees municipals d’Intervenció i Tresoreria, als
efectes oportuns.
3. Propostes urgents
L’alcaldessa i president de la Junta, 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 de diversos punts no inclosos a l’ordre del dia. Un cop
sotmès a la urgència d’aquests punts, és apreciada i declarada per unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents:
3.1. Cultura i Patrimoni
3.1.1. APROVACIÓ DEL CONVENI A FORMALITZAR ENTRE LA FUNDACIÓ PALAU
I FABRE I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER PARTICIPAR EN LES
ACTIVITATS ORGANITZADES PER LA FUNDACIÓ I, CONCRETAMENT PER
IMPLANTAR EL FESTIVAL DE POESIA I + AL MUNICIPI DE CANET DE MAR
Fets:
Atès que la Fundació Palau i Fabre té com a objectius principals la conservació, l’exhibició i la divulgació del fons artístic i documental de Josep Palau i Fabre, el seu fundador,
i organitza exposicions temporals, conferències i altres manifestacions culturals relacionades amb qualsevol de les diferents variants de la creació artística, sigui en el terreny
plàstic, teatral, poètic etc.
Atès que entre les activitats més consolidades que organitza la Fundació, es troba el
Festival Poesia i + que es considera un dels principals festivals de Poesia del país, i que
l’Ajuntament de Canet de Mar vol participar d’aquest festival ajudant a la seva consolidació, contribuint a l’oferta cultural de la comarca i la marca cultural del municipi.
Atès que en aquest sentit, es planteja la necessitat d’establir un acord de cooperació
entre ambdues institucions i per tal de fixar les condicions d’aquesta col·laboració que
pot instrumentar-se a través d’un conveni de col·laboració per tal d’implantar el projecte
de Poesia i + al municipi.
Atès que el pressupost general de l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’exercici 2020
contempla una subvenció nominativa en favor de la Fundació Palau i Fabre per un import
màxim de 5.000€ a l’aplicació pressupostària 31.33400.48300.
Atès que l’ordenança municipal de subvencions i l’article 34 de les bases d’execució del
pressupost general de la corporació per a l’exercici 2020, regulen les normes generals
per a l’atorgament de subvencions pel procediment de concessió directa amb càrrec al
pressupost municipal.

6
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

Vist l’informe tècnic emès en data 23 de juny de 2020 que es transcriu a continuació:
Identificació de l’expedient: 2242/2020 2217
Assumpte: Subvencions nominatives Cultura: Fundació Palau i Fabre 2020
INFORME TÈCNIC
El director de la Fundació Palau i Fabre va reunir-se amb l’alcaldia i la Regidoria de
Cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar l’any 2016 per tal d’explicar el projecte cultural
de la Fundació Palau i Fabre, que proposen com un element d’atracció turística i cultural
per a la comarca.
Segons va expressar el director de la Fundació Palau i Fabre una forma de contribuir al
projecte de la Fundació era adherint-nos al Festival Poesia i + que celebra des de l’any
2006.
La Regidoria de Cultura te la voluntat de portar la cultura al carrer, i la proposta de la
Fundació de programar un esdeveniment de poesia, música i teatre durant el mes de
juliol és factible per calendari i pressupost.
Des de l’any 2016 es programa l’obertura del Festival Poesia i + a Canet de Mar, amb
gran èxit de públic, i any rere any es consolida en el calendari estival una proposta de
qualitat en relació a la poesia i la música al nostre municipi.
El pressupost municipal te prevista una subvenció nominativa per a la Fundació Palau
per celebrar el Festival Poesia i +, amb una dotació de 5.000€ per tal de cobrir fins el
100% de les despeses generades per la contractació d’equips tècnics, artistes i al pressupost de publicitat i propaganda.
Per aquest any 2020 s’ha programat la inauguració del Poesia i + el dia 2 de juliol a
l’Escola de Teixits de Punt – CRTTT el programa doble:
‐ Guim Valls, poesia
‐ Marian Herlop, piano i poesia
‐ Blanca Llum Vidal i Los Sara Fontán, poesia, violí i bateria
FONAMENTS DE DRET:
-

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.
Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Canet de Mar, aprovada pel Ple en data 25 de gener de 2018.

CONSIDERACIONS TÈCNIQUES:
PRIMERA.- Que els convenis són l’instrument habitual per vehicular les subvencions
nominatives com la que es proposa en aquest expedient.
SEGONA.- Que en la planificació de l’àrea de Cultura està previst la programació del
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Festival Poesia i + pel dia 2 de juliol, tan a nivell de producció de l’esdeveniment (requeriments tècnics i d’infraestructura), com a nivell pressupostari amb la consignació de
5.000€ la partida 31.33400.48300 per aquest conveni.
TERCERA.- Que la proposta de conveni adjunta en aquest expedient recull l’objecte del
conveni i els pactes entre les parts, als quals l’Ajuntament de Canet podrà donar resposta a nivell econòmic d’acord amb la consideració anterior i a nivell de producció de
l’esdeveniment amb recursos propis de l’àrea de Cultura, de Comunicació i de la Brigada
d’Obres i Serveis.
CONCLUSIONS:
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació
de l’expedient objecte del present informe.
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.
Tècnica municipal
Vist i trobat conforme el text del conveni de referència, que es transcriu a continuació:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ CULTURAL ENTRE LA FUNDACIÓ PALAU I FABRE I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER A L’ANY 2020.
INTERVENEN
D’una banda la Fundació privada Palau, amb NIF G62923032 i domicili al carrer Riera
núm. 54 de (08093) Caldes d’Estrac, representada en aquest acte pel President de la
Fundació, Sr. Joan Noves Oriol amb DNI:-- aprovat en sessió del 4 de juliol de 2016.
D’altra banda, l’Il·lm. Sr./a. _________________, alcalde/ssa de l’Ajuntament de Canet
de Mar, assistits per ____________________, Secretària de la Corporació que dona fe
de l’acte.
Les parts, a títol d’antecedents
MANIFESTEN
Que la Fundació té com a objectius principals la conservació, l’exhibició i la divulgació
del fons artístic i documental de Josep Palau i Fabre, el seu fundador, i organitza exposicions temporals, conferències i altres manifestacions culturals relacionades amb qualsevol de les diferents variants de la creació artística, sigui en el terreny plàstic, teatral,
poètic etc.
Que entre les activitats més consolidades que organitza la Fundació, es troba el Festival
Poesia i +.
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Que enguany se celebra la dotzena edició del Festival Poesia i +, Festival que des de
l’any 2006 presenta propostes que des de la poesia s’acosten, també, a altres disciplines
artístiques.
Que l’Ajuntament de Canet de Mar considera que si bé el Festival ja està a dia d’avui
més que consolidat en el seu àmbit, hauria d’acabar de consolidar-se com un referent
dels festivals d’estiu al Maresme.
Que per aconseguir aquesta consolidació, considera important el suport i la complicitat
dels ajuntaments de l’entorn.
Que la Fundació i l’Ajuntament han mantingut converses i s’ha valorat l’oportunitat de
col·laborar en activitats organitzades per la Fundació privada Palau i, en especial, en el
Festival de Poesia i +.
Que les parts consideren que la col·laboració mútua pot ser en molts aspectes valuosa
i eficaç.
Que a l’hora de valorar les possibles fórmules que, a l’empara de la normativa legal
vigent, permetin articular la col·laboració, es considera que resta justificada la formalització d’un conveni que estableixi la col·laboració i la coordinació que permetin avançar
cap a objectius comuns, evitant duplicitat d’actuacions i economitzant recursos.
En virtut de tot això, les parts han acordat formalitzar el present Conveni amb subjecció
a les següents
CLÀUSULES
Primera. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és fixar un marc de col·laboració entre la Fundació privada
Palau i l’Ajuntament de Canet de Mar per participar en les activitats organitzades per la
Fundació i, concretament per implantar el Festival de Poesia i + al municipi de Canet de
Mar.
Segona. Concreció de la col·laboració
La col·laboració es centrarà en l’exercici 2020 en col·laborar en la producció del Festival
Poesia i +, i acollir una proposta en un espai propi del poble.
A més de l’aportació econòmica que es detalla a la clàusula quarta, les parts adopten
els compromisos següents:
La Fundació, en el seu programa d’activitats organitzarà una activitat al municipi de Canet de Mar en el marc del Festival Poesia i +.
L’Ajuntament signant col·laborarà, en la mesura de les seves disponibilitats, en el muntatge i desmuntatge de l’escenari de l’activitat programada pel dia 2 de juliol de 2020 a
l’Escola de Teixits de Punt, així com en activitats de neteja i de vigilància, en relació a
aquesta activitat.
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L’ajuntament col·laborarà en la difusió i en la projecció de les activitats de la Fundació
privada Palau, a través dels seus mitjans propis, per tal de fer partícips d’aquestes a la
seva ciutadania i al públic en general. En concret, s’inclouran informació de les activitats
de la Fundació en les seves publicacions, pàgines web, xarxes socials, etc.
Prèvia l’autorització de l’Ajuntament, la Fundació privada Palau col·locarà pancartes i
elements propis de difusió en espais públics i suports de publicitat institucional dels ens
locals del Festival Poesia i +.
La Fundació deixarà constància, en el material gràfic, audiovisual etc. que elabori en
relació amb el Festival, de la col·laboració de l’Ajuntament de Canet de Mar en la seva
producció.
Les parts podran donar difusió pública de la signatura del present conveni i, en qualsevol
moment, del seu contingut i del seu desenvolupament en els suports publicitaris o mitjans informatius que es considerin oportuns.
Tercera. Comissió de Seguiment
Les parts acorden que es constituirà una Comissió paritària de seguiment, formada per
representants de cadascuna de les entitats signants.
Correspondrà a la Comissió, entre altres funcions, les de:
Supervisar el desenvolupament d’aquest conveni.
Concretar la col·laboració en els exercicis 2020, elaborant i impulsant la realització d’activitats conjuntes.
Resoldre les incidències que es puguin produir en execució del conveni.
Quarta. Compromisos econòmics de les parts
L’Ajuntament de Canet de Mar aportarà en l’exercici 2020 la quantitat de 5.000€ previstos en la partida 31.33400.48300 per tal de cobrir fins el 100% del cost de les actuacions
realitzades al municipi.
Per a l’any 2020 la programació del Festival de Poesia i + està prevista pel dia 2 de juliol
a l’Escola de Teixits de Punt – CRTTT de Canet de Mar i es concreta amb el programa
següent:
‐ Guim Valls, poesia
‐ Marian Herlop, piano i poesia
‐ Blanca Llum Vidal i Los Sara Fontán, poesia, violí i bateria
Es valorarà la oportunitat de continuar contribuint econòmicament a la producció de la
dita activitat pels propers anys, d’acord amb la disponibilitat pressupostària.
Cinquena. Pagament i justificació de la subvenció
1.-La subvenció prevista en aquest conveni es pagarà en forma de bestreta del 100%
en el termini de 30 dies a partir de la formalització del conveni.
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2.- El termini per presentar la justificació de la subvenció serà de tres mesos a partir de
la realització de l’activitat.
3.- La justificació haurà de contenir la següent documentació:
a).- Una memòria detallada de l'activitat duta a terme, dins del període al que se 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. En cas que no editin publicitat de
la seva activitat una mostra del suport de l’ajuntament de Canet de Mar en l’equipatge i
utillatge de la colla gegantera.
c).- Una relació classificada de les despeses i les inversions de l'activitat, amb la identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i, si s'escau, 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:
- 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 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'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'hostaleria 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).- 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.
f).- Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat
subvencionada amb indicació de l'import i la procedència.
g).- En el cas de subvencions atorgades per al funcionament ordinari de l'entitat beneficiària, caldrà aportar compte de resultats, balanç de situació i, si s'escau, informe d'auditoria (només en el cas de les obligades).
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4.- La subvenció podrà finançar fins el 100% del cost del fi públic.
5.- Aquesta subvenció serà compatible amb la percepció d'altres subvencions per a la
mateixa finalitat, provinents de qualsevol altres administracions o ens públics o privats,
amb el benentès que l'import total de les subvencions rebudes mai no podrà superar el
cost de l'activitat subvencionada.
Sisena. Vigència del conveni
Aquest conveni iniciarà la seva vigència a partir de la data de la seva signatura i estendrà
la seva vigència fins el 31 de desembre de 2020. Abans de la seva finalització, les parts
podran prorrogar el present conveni, per escrit i de forma expressa, per períodes biennals.
Qualsevol de les parts pot comunicar amb un avís previ de sis mesos i per escrit la seva
voluntat de rescindir l’acord.
Setena. Causes d’extinció del conveni.
Són causes d’extinció del present conveni:
El transcurs del termini de vigència.
L’incompliment greu i manifest, material o legal, de qualsevol de les obligacions derivades d’aquest conveni.
El mutu acord de les parts signatàries.
La impossibilitat d’aconseguir l’objecte o finalitat prevista en el present document.
Qualsevol de les causes de resolució previstes en aquest conveni o en el marc normatiu
vigent.
Vuitena. Modificació del conveni.
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació a la matèria aquí continguda i recull l’esperit i els objectius de les converses i els
acords orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni.
Qualsevol modificació d’aquest conveni, o els possibles acords complementaris del que
figura en aquest text, s’hi afegiran al mateix en forma d’annex, hauran de constar per
escrit i estar signats per les parts, estant aquestes degudament autoritzades per a ferho.
Novena. Naturalesa jurídica del conveni.
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per
les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei
40/2015, d’1 d’Octubre de règim jurídic de les administracions públiques i Llei 39/2015,
d’1 d’Octubre del procediment administratiu comú, i per la resta de la normativa que sigui
materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Desena. Jurisdicció competent.
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La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents, per resoldre
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte
en lloc i la data que s’indica.
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 el conveni a formalitzar entre la Fundació Palau i Fabre amb NIF:
G62923032 i l’Ajuntament de Canet de Mar per participar en les activitats organitzades
per la Fundació i, concretament per implantar el Festival de Poesia i + al municipi de
Canet de Mar, que es transcriu en el cos d’aquesta resolució.
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer la obligació de la despesa que suposa la signatura d’aquest conveni, amb un import de 5.000€ (número AD220200007469) amb càrrec a la partida 31 33400 48300 del pressupost vigent per aquest 2020.
Tercer.- Facultar l’alcaldessa perquè signi tots els documents que es considerin necessaris per dur a terme aquesta resolució.
Quart.- Notificar aquests acords a la Fundació Palau i Fabre
Cinquè.- Comunicar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria.
4. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS
Es dona compta de la Sentència núm. 2463, de data 18 de juny de 2020, emesa pel
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya – Sala de lo Contenciós Administratiu –
Secció Tercera, en relació al Recurs d’Apel·lació núm. 126/2019, acordant desestimar
l’esmentat recurs, confirmant que “no ha lugar a la medida cautelar interessada” i
condemnant a costes a la part apel·lant.
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 les 17:10 de tot el
que jo com a secretària certifico.
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