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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE DATA 30 DE DESEMBRE DE 2020 

 
 
Avís: aquesta acta ha estat retocada per tal de donar compliment a la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades personals.  
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 17:00 
Hora que acaba: 17:25 
Lloc: Per vídeoconferència 
 

PRESIDEIX 
 

BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
 

ASSISTENTS 
 

BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
LLUIS LLOVET BAYER 
JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
RAQUEL SERRA LERGA 
 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 

PERE XIRAU ESPARRECH 
 

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. JGL2020/49 ordinari 23/12/2020 
 
2. Propostes 
 
2.1. Recursos Humans i Organització 
2.1.1. Acceptació subvenció Diputació - Pla reactivació de l'ocupació 
 
2.2. Alcaldia 
2.2.1. Relació de Decrets des del 14 fins al 20 de desembre de 2020 
 
2.3. Secretaria 
2.3.1. Aprovació 2a. i última certificació obres realització cobert i reparació defectes 
constructius edifici Fundació Els Garrofers, Lot 1 
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2.4. Medi Ambient 
2.4.1. Aprovació del conveni d'adhesió de l'Ajuntament de Canet de Mar al Servei de 
Meteorologia del Consell Comarcal del Maresme 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2020/49 ordinari 23/12/2020 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
23 de desembre 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. Recursos Humans i Organització 

 
2.1.1. ACCEPTACIÓ DE L’AJUT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, EN EL MARC DEL PLA DE REACTIVACIÓ DE 
L’OCUPACIÓ, PER A L’ANY 2021 
 
Atès que de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 17 de desembre 
de 2020, va aprovar la concessió del fons de prestació "Pla de reactivació de l'ocupació" 
per al 2021, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020.", 
 
La Diputació de Barcelona ha vehiculat l’assistència continuada als ens locals de la de-
marcació en procurar un finançament en matèria d’ocupació, alhora que ha renovat el 
compromís en la prestació de suport als governs locals per a generar nova ocupació, 
fomentar la millora de l’ocupabilitat i millorar les condicions ocupacionals de les persones 
aturades, i en especial, les dels col·lectius en situació de major vulnerabilitat. 
 
La situació inèdita i excepcional, que s’està vivint des de març de 2020  requereix noves 
mesures orientades a donar resposta a l’actual conjuntura derivada de la pandèmia de 
la COVID-19. La crisi sanitària provocada per la COVID-19 ha tingut, i està tenint, àm-
plies conseqüències econòmiques i socials, tant a curt, com a mig i llarg termini, que 
han agreujat la situació del mercat de treball i de les persones. Una d’elles, el fort i 
abrupte impacte en l’ocupació, concentrat en un curt període de temps, que ha generat 
un elevat increment de l’atur i una major pressió sobre el mercat de treball. 
 
Aquest recurs es constitueix com a suport econòmic pel desenvolupament d'actuacions 
orientades a promoure l’ocupació i la millora de l'ocupabilitat de les persones en situació 
d'atur, mitjançant tres modalitats de suport: 
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a. Plans locals d’ocupació 
b. Formació 
c. Ajuts a la contractació laboral 
 
Aquest fons de prestació del Pla de reactivació de l’ocupació s'estableix per a l’anualitat 
2021 i estarà dotat amb un pressupost total de dotze milions d’euros (12.000.000 €). 
 
Atès que en virtut del mateix acord, s’aprova la relació individualitzada dels ajuts a 
concedir als ens locals, havent-se concedit a  l’Ajuntament de Canet de Mar,  un total de 
39.634,65 € per a l’anualitat 2021, segons expedient 20/Y/296508. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar,  té previst contractar a  dues persones, per 
desenvolupar projectes en el marc dels Plans locals d’Ocupació destinades a donar 
suport a diverses àrees municipals,  
 
Vist això, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Acceptar l’ajut per import total de 39.634,65 € € que per a l’anualitat 2021, se-
gons expedient 20/Y/296508, concedit per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de 
Canet de Mar, en el marc del Pla de Reactivació de l’Ocupació per a l’any 2021, desti-
nant  l’import global de la subvenció a la modalitat Plans locals d’ocupació. 
 
Segon.-  Facultar l’alcaldessa per subscriure tots aquells documents que tinguin relació 
amb el present acord. 
 
Tercer.- Comunicar expressament a la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i 
Ocupació l’acceptació de l’ajut atorgat, així com a la Intervenció i la Tresoreria municipals 
als efectes oportuns. 
 
2.2. Alcaldia 

 
2.2.1. RELACIÓ DE DECRETS DES DEL 14 FINS AL 20 DE DESEMBRE DE 2020 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de de data 
del 14 al 20 de desembre de 2020 i que són els següents: 
 

Codi Descripció Data resolució 

RESAL2020/2152 Decret 3a Tinència de l'Alcaldia gossos Mas Muni 14/12/2020 

RESAL2020/2153 Decret convocatòria Ple 171220 14/12/2020 

RESAL2020/2154 Decret terrassa hivern 20-21 -el gra- 14/12/2020 

RESAL2020/2155 atorgament terrassa estiu 20 14/12/2020 

RESAL2020/2156 Decret canvi de nom activitat 14/12/2020 

RESAL2020/2157 Decret terrassa hivern 20-21 -pizzeria italia- 14/12/2020 

RESAL2020/2158 Decret canvi de nom activitat 14/12/2020 

RESAL2020/2159 Decret atorgament terrassa 14/12/2020 

RESAL2020/2160 Decret atorgament terrassa -sardina lola- 14/12/2020 

RESAL2020/2161 Decret terrassa hivern 20-21 14/12/2020 

RESAL2020/2162 Decret legalització activitat -taller de confecció- 14/12/2020 

RESAL2020/2163 Decret comunicació bar -santa llúcia 5- 14/12/2020 

RESAL2020/2164 Decret RESOLUCIÓ civisme xxx 14/12/2020 
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RESAL2020/2165 Decret IMI 14_12 14/12/2020 

RESAL2020/2166 Decret exp.19-221390 14/12/2020 

RESAL2020/2167 Decret PS 14_12 14/12/2020 

RESAL2020/2168 Decret RR exp.19-221129 14/12/2020 

RESAL2020/2169 Decret AI 14_12 14/12/2020 

RESAL2020/2170 Decret RR exp.2000000306 14/12/2020 

RESAL2020/2171 
Decret aprovació factura 3 certificació de les obres de substitució 
del paviment i millora de les in 15/12/2020 

RESAL2020/2172 Decret aprovació paga extra desembre 2020 15/12/2020 

RESAL2020/2173 Decret reconeixement antiguitat xxx 15/12/2020 

RESAL2020/2174 Decret embargament salarial AEAT_xxx 15/12/2020 

RESAL2020/2175 Decret d'Alcaldia devolució dipòsit matrícula EB 2020-2021 15/12/2020 

RESAL2020/2176 Decret aprovació 13a certificació 15/12/2020 

RESAL2020/2177 Decret Convocatòria JGL ordinària 17122020 15/12/2020 

RESAL2020/2178 Decret 1a Tinència reconeixement triennis desembre 2020 16/12/2020 

RESAL2020/2179 DECRET OBRA MENOR STMA. TRINITAT x 16/12/2020 

RESAL2020/2180 Decret aprovació factures F2020_69 Endesa novembre 16/12/2020 

RESAL2020/2181 
Decret aprovació factura 4 certificació obres de rehabilitació de la 
sala d'espectacles de l'antic C 16/12/2020 

RESAL2020/2182 
Decret encàrrec subministrament i instal.lació finestres pavelló 
mpal 16/12/2020 

RESAL2020/2183 DECRET PRIMERA OCUPACIÓ CLAUSELL x 16/12/2020 

RESAL2020/2184 Decret terrassa paquita slow -hivern 20-21- 16/12/2020 

RESAL2020/2185 (D) Decret Petició d'espais xx 16/12/2020 

RESAL2020/2186 Decret Autorització Casament Civil xxxx 16/12/2020 

RESAL2020/2187 Resolució Alcaldía petició PSC 16/12/2020 

RESAL2020/2188 Decret d'Alcaldia de retorn de garantia 16/12/2020 

RESAL2020/2189 
Resolució incoació reclamació perjudicis resolució obres sala 
plens 16/12/2020 

RESAL2020/2190 Decret d'alcaldia de revocació de manament a justificar 16/12/2020 

RESAL2020/2191 Decret d'Alcaldia de manament a justificar 16/12/2020 

RESAL2020/2192 Decret d'Alcaldia liquidació dipòsits EB juliol 16/12/2020 

RESAL2020/2193 
Decret sol·licitud per posar carpa i taules a la Riera Sant Domè-
nec el 20.12.2020 16/12/2020 

RESAL2020/2194 Decret encàrrec elaboració Pla Director del Verd Urbà 17/12/2020 

RESAL2020/2195 
Decret encàrrec servei redacció projecte bàsic i executiu i EBSS 
façanes Vil 17/12/2020 

RESAL2020/2196 Decret d'Alcaldia repercussió cànon Costes 2019 17/12/2020 

RESAL2020/2197 Decret tarja aparcament 17/12/2020 

RESAL2020/2198 Decret d'aixecament del reparament per l'aprovació de factures 17/12/2020 

RESAL2020/2199 Decret tarja aparcament 17/12/2020 

RESAL2020/2200 Decret d'Alcaldia de manament a jutificar 17/12/2020 

RESAL2020/2201 
(D) Decret d'aixecament del reparament per l'aporvació de factu-
res 17/12/2020 

RESAL2020/2202 Decret d'alcaldia de revocació de manament a justificar 17/12/2020 

RESAL2020/2203 Decret resolució recursos borsa auxiliar administratiu 17/12/2020 

RESAL2020/2204 (D) Decret aprovacio factures F2020_60 Barcelona Bus 2020 17/12/2020 

RESAL2020/2205 Decret encàrrec obres reparació Pl. 11 de Setembre 17/12/2020 

RESAL2020/2206 
(D) Decret d'aixecament del reparament per l'aprovació de factu-
res 17/12/2020 

RESAL2020/2207 (D) Decret d'Alcaldia de justificació de manament 17/12/2020 

RESAL2020/2208 (D) Decret aprovació de factures F2020-67 Fase O 1-Novembre 17/12/2020 
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RESAL2020/2209 Decret encàrrec obres reparació voreres  C 17/12/2020 

RESAL2020/2210 Resolució sol licitud assistència jurídica RRHH - RCA 331 2020 F 18/12/2020 

RESAL2020/2211 Decret constitució borsa auxiliar administratiu 18/12/2020 

RESAL2020/2212 Decret vetllador terrassa 18/12/2020 

RESAL2020/2213 Decret vetllador -xurreria dani- 18/12/2020 

RESAL2020/2214 2ª Rectificació decret calendari escolar EBM2020-21 18/12/2020 

RESAL2020/2215 (D) Decret aprovació factures F2020-68 fase O 18/12/2020 

RESAL2020/2216 Decret 1a Tinència aprova IRPF novembre i ordena pagament 18/12/2020 

RESAL2020/2217 
Decret 1a Tinència embargaments i quota sindical novembre 
2020 18/12/2020 

RESAL2020/2218 01 Provisió d'Alcaldia d'atorgament de subvencio de capital 18/12/2020 

RESAL2020/2219 Decret baixes ofici 4rt trimestre 2019 18/12/2020 

RESAL2020/2220 Decret adscripció provisional lloc de treball encarregat enllumenat 18/12/2020 

RESAL2020/2221 Decret devolució fiança ajudes tècniques 18/12/2020 

RESAL2020/2222 
Decret 1a Tinència indemnitzacions assistències càrrecs electes 
desembre 2020 18/12/2020 

RESAL2020/2223 
08 Decret d'Alcaldia d'aprovació de Conveni subvenció nomina-
tiva Els Garrofers 18/12/2020 

 
 
2.3. Secretaria 

 
2.3.1. APROVACIÓ SEGONA I ÚLTIMA CERTIFICACIÓ EXECUCIÓ OBRES REALIT-
ZACIÓ D’UN COBERT I REPARACIÓ DEFECTES CONSTRUCTIUS A L’EDIFICI DE 
LA FUNDACIÓ ELS GARROFERS, LOT 1. 
 
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 10 d’abril d’enguany, es 
va resoldre adjudicar el contracte de les obres de realització d'un cobert a l'edifici existent 
de la fundació Els Garrofers Lot 1, a l’empresa B28 Construccions, SL, pel preu cert de 
21.640,68 € exclòs el 21% d’IVA que puja un import de 4.544,54 €, amb subjecció al plec 
de clàusules administratives i tècniques particulars (PCAP), i al projecte anomenat 
“Projecte de realització de cobert a l'edifici existent de la fundació Els Garrofers" redactat 
per PMP Arquitectura, i a l’oferta presentada, així com les millores proposades 
presentades pel propi licitador.  
 
Atès que en data 30 d'abril de 2019 es va procedir a la formalització del contracte per a 
l’execució de  les obres de realització d'un cobert a l'edifici existent de la fundació Els 
Garrofers Lot 1. 
 
Atès que en data 17 d'octubre de 2019 es va formalitzar l’acta de comprovació del 
replanteig de l’obra. 
 
Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2020/611 de data 6 d’abril d’enguany , es va 
resoldre aprovar la primera certificació d’obres corresponent a l’execució de les obres 
de realització d’un cobert a l’edifici existent de la fundació Els Garrofers Lot 1, emesa 
per la direcció facultativa de l’obra en data 30 de març d’enguany i que va pujar un import 
de 4.734,39 €, IVA inclòs. 
 
Atès que en data 10 de desembre d’enguany es va formalitzar l’acta de recepció de les 
obres de realització d’un cobert a l’edifici existent de la Fundació Els Garrofers, Lot 1. 
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Atès que en data 11 de desembre s’ha registrat d’entrada en aquest Ajuntament la 
certificació núm. 2 i última corresponent a l’execució de l’obra, emesa per la direcció 
facultativa i signada de conformitat pel contractista, la qual puja un import IVA inclòs de 
21.450,83 €. 
 
Vist el vistiplau emès en data 23 de desembre d’enguany per l’arquitecta tècnica 
municipal a la certificació núm. 2 i última. 
 
Atès que existeix consignació pressupostària suficient per fer front a aquesta despesa 
en el vigent pressupost ordinari per a l’any 2020. 
 
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 recepció de les obres efectuada en data 4 de desembre d’enguany,  
mitjançant acta signada de conformitat per la direcció facultativa de les obres, 
l’arquitecta tècnica municipal, l’interventor municipal i el contractista. 
 
Segon.- Aprovar la segona certificació i última corresponent a l’execució de les obres 
de realització d'un cobert a l'edifici existent de la fundació Els Garrofers Lot 1, emesa 
per la direcció facultativa i executiva de l’obra en data 10 de desembre d’enguany, i que 
puja un import de 21.450,83 €, IVA inclòs. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al contractista. 
 
Quart.-  Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal. 
 
 
2.4. Medi Ambient 

 
 
2.4.1. APROVACIÓ DEL CONVENI D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR AL SERVEI DE METEOROLOGIA DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME 
 
La Junta de Govern Local, acorda per unanimitat retirar el present punt de l’ordre del dia 
de la sessió. 
 
3. Propostes urgents 
 
L’alcaldessa i presidenta 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 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: 
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3.1. Acció Social i Ciutadania 

 
3.1.1. APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS NÚMERO 
BSGG/40/2020 
 
Fets: 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/40/2020 de data 14 de desembre 2020 per 
import de 3.204,05€ corresponent a ajuts socials puntuals. 
Vist que l’equip tècnic ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social puntual, d’acord 
amb l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
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 2020. 
 
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, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG/40/2020 en favor dels beneficiaris 
referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que s’indiquin: 
 

RELACIÓ NÚM.: BSGG/40/2020   14-12-20  

BENEFICI-
ARI 

DNI CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI DNI/NIF 

- - 
despeses sanitàries/medicaments/odontolo-
gia 

191,20€ el mateix - 

- - menjador escolar  142,93€ SANED A63199814 

- 
- 

despeses habitatge - subministraments - AI-
GUA 

211,58€ el mateix -T 

- 3- despeses habitatge - lloguers/hipoteca 480,00€ el mateix -T 

- - llibres/material escolar 240,00€ COL·LEGI YGLESIAS F08981904 

- 5-B llibres/material escolar 180,00€ COL·LEGI YGLESIAS F08981904 

- - 
despeses habitatge - subministraments - 
LLUM 

58,50€ Endesa Energia XXI  B82846825 

- -K llibres/material escolar 300,00€ el mateix - 
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- 77- 
despeses habitatge - subministraments - AI-
GUA 

69,11€ el mateix - 

- 7- 
despeses habitatge - subministraments - 
LLUM 

97,82€ el mateix - 

- 4- 
despeses habitatge - subministraments - AI-
GUA 

295,63€ SOREA A08146367 

- -M activitats d'estiu/colònies 80,00€ 
CASAL STRANKIS CANET 

DE MAR 
G65119075 

- - 
despeses habitatge - subministraments - AI-
GUA 

114,45€ SOREA A08146367 

- 3- 
despeses habitatge - subministraments - 
LLUM 

76,33 € Energia XXI B82846825 

-. -S 
despeses habitatge - subministraments - AI-
GUA 

242,67 € SOREA  A08146367 

- 3- 
despeses habitatge - subministraments - AI-
GUA 

39,83 € SOREA  A08146367 

- 4- activitats extraescolars i de reforç 384,00 € Veie Canet - -V 

TOTAL   3.204,05€   
 
 
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 corrent. 
 
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. 
 
3.1.2. APROVACIÓ AJUTS SOCIALS BSGG41/2020 BEQUES ESPORTS DIPUTACIÓ 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/41/2020 de data 15 de desembre 2020 per 
import de 183,00€ corresponent a ajuts socials puntuals. 

Vist que l’equip tècnic ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social puntual, d’acord 
amb l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
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 2020. 
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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. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2019/1041, de 18 de juny, es va delegar 
aquesta competència a la Junta de Govern Local, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG/41/2020 en favor dels beneficiaris 
referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que s’indiquin: 
 
 

 RELACIÓ NÚM.: BSGG/41/2020   15-12-20  
NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI DNI/NIF 

305 - - 
Beques esports diputació 2020- Fer 
referencia al menor ---, Activitat Vo-
lei 

183,00 

a pagar a AMPA 
IES LLUIS DO-

MENECH I MUN-
TANER 

G66086752 

total       183,00€     

 
 
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 corrent. 
 
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. 

 
3.2. Promoció Econòmica i Turisme 

 
3.2.1. ATORGAMENT D'AJUT AL SR. xxx, DINS DEL MARC DE LA CONVOCATÒRIA 
D'AJUTS EXTRAORDINARIS DESTINATS A AUTÒNOMS, MICROEMPRESES O 
PETITES EMPRESES DEL MUNICIPI PER MINORAR LA REPERCUSSIÓ 
ECONÒMICA OCASIONADA PER LA CRISI SANITÀRIA DEL COVID-19 
 
Fets: 
 
Atesa la situació econòmica actual ocasionada per la crisi sanitària de la COVID-19, la 
Junta de Govern Local en sessió de caràcter ordinari de data 18 de juny de 2020 va 
aprovar la convocatòria, en règim de concurrència pública no competitiva, i les bases 
específiques, per a l’atorgament d’ajuts extraordinaris destinats a autònoms, 
microempreses o petites empreses del municipi, per minorar la repercussió econòmica 
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ocasionada per la crisi sanitària del COVID-19 i donar-li tan ampla difusió com la prevista 
en el seu articulat. 
 
A data 22 de juny de 2020 van ser publicades al BOPB les Bases reguladores i la 
convocatòria per a l’atorgament d’aquets ajust per minorar la repercussió econòmica 
ocasionada per la crisi sanitària del COVID-19.  
 
Hi ha consignació pressupostària, adequada i suficient a l’aplicació pressupostària 30 
43300 47000, que té per objecte subvencions concurrència pel foment de l’ocupació del 
pressupost de l’exercici 2020. 
 
Atès que per una incidència puntual en la Plataforma eTram amb la crida al registre de 
la sol·licitud presentada per la gestoria Doria&Partners, en representació del Sr. xxx, 
amb data 13 de juliol de 2020, que va provocar que no es realitzés assentament al re-
gistre de dita sol·licitud, quedant aquesta al marge de les valoracions per part del Tribu-
nal per a la proposta o no de concessions de l'ajut de les sol·licituds lliurades, per des-
coneixement de la seva existència, en no generar aquest assentament al registre.  
 
Havent sol·licitat la gestoria Doria&Partners, un cop notificades totes les concessions a 
la resta de beneficiaris dels ajuts, informació sobre la concessió o no de l'ajut del Sr. xxx. 
 
Havent comprovat que la causa per la qual la sol·licitud del Sr. xx no havia arribat a la 
valoració sobre la seva concessió o no de l'ajut per part del Tribunal, havia estat una 
incidència puntual en la Plataforma eTram amb la crida al registre de dita sol·licitud. 
 
Havent lliurat novament la sol·licitud de concessió de l'ajut extraordinari destinat a autò-
noms, microempreses o petites empreses del municipi, per minorar la repercussió eco-
nòmica ocasionada per la crisi sanitària del COVID-19, per part de la gestoria Do-
ria&Partners, en representació del Sr. xxx, amb data 6 de novembre de 2020 
 
Vista l'esmentada sol·licitud, adjuntant la documentació sol·licitada, i les esmenes prac-
ticades per defectes esmenables en aquesta sol·licitud, i valorat per part del Tribunal el 
compliment dels requisits per tal de proposar-lo com a beneficiari del present ajut. 
 
Atès que el dia 11 de desembre de 2020 es va reunir la comissió avaluadora proposant 
a l’òrgan competent la concessió de la subvenció objecte de la convocatòria al Sr. xxx. 
 
Vist l’informe emès en data 23 de desembre de 2020 per la tècnica de Promoció 
Econòmica valorant la sol·licitud presentada i que ja forma part de l’expedient. 
 
Atès que el pagament de la subvenció concedida s’efectuarà en forma de bestreta des 
de l’acord de la concessió, en un lliurament per la totalitat de l’import concedit, mitjançant 
transferència bancària, a partir de la data de resolució de la concessió, sense que sigui 
necessària la constitució de garanties. 
 
Vist que d’acord amb la base Novena, la persona beneficiària haurà de justificar una 
despesa per un import mínim igual a la subvenció atorgada, caldrà que la despesa hagi 
estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període d’execució de l’ac-
tuació, és a dir, en el termini màxim de tres mesos des de la concessió de l’ajut 
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Fonaments jurídics:  
 
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu Reglament de 

desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. 
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
3. Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
4. Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
5. Supletòriament, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 

de les administracions públiques. 

 
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.- Atorgar subvenció en concepte d’ajuts extraordinaris destinats a autònoms, 
microempreses o petites empreses del municipi, per minorar la repercussió econòmica 
ocasionada per la crisi sanitària del COVID-19, a la sol·licitud que es detalla a 
continuació i pels imports indicats: 
 
 
 

DNI/NIF 
/NIE 

Nombre 
registre 

d'entrada 

Alta SS / 
Hisenda 

Cessa-
ment Acti-

vitat 

% Minora-
ció Ingres-

sos  

Al corrent d'o-
bligacions tri-

butà-
ries/S.S./Ajun-
tament de Ca-

net 

Activitat 
econòmica 
amb domi-
cili a Canet 

de Mar 

Concessió / 
Denegació 

     IMPORT 
PROPOSAT/                
MOTIU DE-
NEGACIÓ    

3x 
ENTRA-

2020-
10873 

SI NO 95,56  SI SI Concedida  1.000,00 € 

 

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació en favor de la persona 
interessada indicada al punt primer, per l'import 1.000,00 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 30 43300 47000 Subvencions concurrència pel foment de l’ocupació del 
pressupost municipal vigent de l’exercici 2020. 
 
Tercer.- La subvenció atorgada es considerarà acceptada si no es produeix renúncia 
expressa de la persona beneficiària, dins del termini d’un mes a comptar des de 
l’endemà de la notificació de la seva concessió. 
 
Sisè.- Notificar aquest acord a la persona sol·licitant, amb expressió dels recursos 
escaients. 
 
Setè.- D’acord amb el punt 9 de les Bases, la persona beneficiària haurà de justificar 
una despesa per un import mínim igual a la subvenció atorgada. 

Per a l’acceptació de la justificació, caldrà que la despesa hagi estat efectivament pa-
gada amb anterioritat a l’acabament del període d’execució de l’actuació, és a dir, en el 
termini màxim de tres mesos des de la concessió de l’ajut, el beneficiari haurà de 
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presentar telemàticament a l’Ajuntament 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.  

- Originals o còpia compulsada de les factures o dels documents de valor probatori equi-
valent als que s’esmenten al punt anterior i, si escau, la documentació acreditativa del 
pagament. 

Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari per tal que la presenti en un 
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar l’ajut amb la conse-
qüent obligació de reintegrament de la bestreta rebuda. 

En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incom-
plets, es comunicarà a l’interessat la necessitat d'esmenar les anomalies detectades en 
un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció 
de l’ajut segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament de l'import 
rebut. 
 
Vuitè.- D’acord amb el punt 10 de les Bases, el pagament d'aquesta subvenció es rea-
litzarà en un lliurament per la totalitat de l’import concedit, mitjançant transferència ban-
cària, sense que sigui necessària la constitució de garanties. 
 
En cas d’incompliment de les obligacions, si fos el cas, detallades en aquesta convoca-
tòria, el servei gestor iniciarà d’ofici expedient administratiu que, prèvia audiència a la 
persona  interessada, proposarà a l’òrgan que va concedir la subvenció la iniciació de 
procediment de reintegrament dels fons no justificats, juntament amb la liquidació dels 
interessos de demora corresponents. 
 
Novè.- Comunicar aquests acords a les àrees municipals d’Intervenció i Tresoreria, als 
efectes escaient. 
 
Desè.- Publicar aquest acord al tauler d’edictes i al portal de transparència i comunicar-
ho a la “Base de Datos Nacional de Subvenciones”. 
 
 
 
3.3. Alcaldia 

 
3.3.1. ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN ELS ÀMBITS CULTURAL, EDUCATIU, 
SOCIAL, ARTÍSTIC, ESPORTIU, LÚDIC, FESTIU O QUALSEVOL ALTRE ANÀLEG - 
CONVOCATÒRIA 1/2020 
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Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 25 de gener de 2018, va 
aprovar definitivament l’Ordenança municipal de subvencions de l’Ajuntament de Canet 
de Mar. 
 
Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que la desenvolupa. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 17 de 
setembre de 2020, va prendre, entre d’altres, l’acord d’aprovació de la convocatòria de 
les subvencions en règim de concurrència competitiva, per a l’exercici 2020, a favor de 
les persones físiques i d’entitats públiques i privades que realitzin activitats d’utilitat 
pública o interès social, en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, lúdic, 
festiu o qualsevol altre anàleg, que complissin els requisits generals i específics 
establerts en les bases i estiguessin legalment constituïdes i inscrites en el Registre 
Municipal d’Associacions, recollides a l’Annex de l’acord esmentat. 
 
Així mateix, s’autoritzava la despesa derivada de l’acord anterior, per un import total de 
vuitanta mil tres-cents euros (80.300,00 €), amb càrrec a les següents aplicacions 
pressupostàries de l’exercici 2020: 
 
 

Programa 
Aplicació  

pressupostària 
Import 

BENESTAR SOCIAL 40 23100 48200 12.000,00 € 

CULTURA 31 33400 48200 20.000,00 € 

EDUCACIÓ 51 32000 48200 12.000,00 € 

ESPORTS 52 34100 48200 31.800,00 € 

JOVENTUT 41 33700 48200 3.000,00 € 

IGUALTAT DE GÈNERE 15 92400 48200 1.500,00 € 

 
 
Atès que en compliment d’allò que es disposa als articles 45 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i 20.8 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, l’acord anterior va ser 
objecte de publicació al BOPB del dia 23 de setembre de 2019. En data 29 de setembre 
de 2020 es va publicar al BOPB l’anunci de rectificació d’error material, efectuat en virtut 
del Decret núm. 2020/1464, de 21 de setembre, de l’Alcaldia. 
 
Vist l’informe emès pel tècnic auxiliar de Participació Ciutadana, de data 2 de novembre 
de 2020, que consta a l’expedient administratiu. 
 
Vist l’informe emès pel tècnic d’Esports, de data 19 de novembre de 2020, que consta 
a l’expedient administratiu. 
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Vist l’informe emès pel tècnic de Joventut, de data 20 de novembre de 2020, que consta 
a l’expedient administratiu. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Benestar Social, de data 3 de desembre de 2020, 
que consta a l’expedient administratiu. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Cultura, de data 4 de desembre de 2020, que consta 
a l’expedient administratiu. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica d’Educació, de data 4 de desembre de 2020, que 
consta a l’expedient administratiu. 
 
Atès que els tècnics municipals, en compliment de la previsió de l’article 7 de la 
convocatòria, han elevat la documentació presentada pels sol·licitants, juntament amb 
els seus informes, a l’òrgan col·legiat, qui ha fet l’examen i valoració de les sol·licituds. 
 
Vista l’acta de la reunió de l’òrgan col·legiat, de data 4 de desembre de 2020, de la qual 
n’ha resultat la proposta de concessió de les subvencions següent. 
 
Atès que, es disposa als articles 239 a 241 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i als 
articles 118 i 119 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya 
(ROAS) aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Atorgar subvenció, d’acord amb els criteris establerts a la convocatòria 1/2020, 
a les entitats i per als projectes següents: 
 
 
IGUALTAT DE GÈNERE 
 

ENTITAT NIF PROJECTE IMPORT 

MARES MALABARISTES 
ASSOCIACIÓ CULTURAL 

G66138447 

Projecte global que inclou: Cercle de Dones, 
Activitats de formació per a les dones, xarxa 
de dones emprenedores i col·laboració entre 
les entitats de dones 

1.500,00 € 

 
ESPORTS 
 

ENTITAT NIF PROJECTE IMPORT 

CLUB BILLAR CANET G62913132 

Final campionat de Catalunya (Tres bandes) 
Lliga Catalana de l’Amistat Final campionat 
Catalunya Billar a Carambola lliure  
Instal·lació aire condicionat 
 

1.392,43 €  

CLUB ESCACS CANET G66166927 
Federació Catalana d’Escacs : llicències lliga 
i copa 

209,29 € 

CLUB TENNIS TAULA CANET G62932777 Tennis Taula per tothom 383,71 € 

CLUB BOTXES CANET G60170388 
Competicions Esportives Botxes i Petanca 
Tramitació llicències 
Inscripcions desplaçaments i allotjaments 

 1.514,52 €  
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CANET FUTBOL SALA G60705050 Temporada esportiva i Casals estiu 4.514,42 € 

CLUB VOLEI CANET G66827452 Promoció, pràctica i consolidació del Voleibol 1.430,19 €                  

CLUB HOQUEI CANET G59540237 Club hoquei Canet 226,74 € 

CANET FUTBOL CLUB G60754363 Temporada esportiva i III Campus Pol Lirola 7.000,00 €  

CLUB CICLISTA CANET G59589879 Escola de ciclisme   497,08 €  

GRUP EXCURSIONISTA G59888426 Activitats mensuals i tast escalada   806,37 €  

CLUB PATINATGE ARTÍSTIC 
CANET 

G60325560 Temporada patinatge artístic 2.651,07 €  

CLUB ATLETISME SPORT 
CANET 

G61477378 Pràctica Atletisme competitiu    1.229,61 €  

CLUB BÀSQUET CANET G58852072 Participació competicions FCBQ    3.880,67 €  

CLUB PETANCA CANET DE 
MAR 

G61786844 Pràctica de la petanca 226,74 € 

AMPA LLUIS DOMÈNECH G62243043 Equipacions 837,19 € 

CLUB TENNIS CANET G08480907 Reforma pistes (terra) 1.000,00 € 

M.A.M. -- Competició esportiva 1.000,00 € 

 
 
JOVENTUT 
 

ENTITAT NIF PROJECTE IMPORT 

ASSOCIACIÓ JUVENIL CASAL 
AISIA 

G66289448 Estiu 2020 867,58 € 

ASSOCIACIO ESPLAI 
STRANKIS 

G05119075 Casal d’estiu Strankis 2020 958,90 € 

ASSOCIACIÓ JUVENIL ESPLAI 
BITXUS 

J64248354 Campaments d’estiu 2020 673,52 € 

OTAKU SOUL G65130536 
Activitat curs 2020 – Manga i Anime / Jocs de 
Rol 

385,00 € 

 
BENESTAR SOCIAL 
 

ENTITAT NIF PROJECTE IMPORT 

ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS 
I AMICS DE L’HOSPITAL DE 
SANT JAUME DE CALELLA 
(AVAH) 

G61314290 Servei de suport immediat a domicili (SSID) 2.469,73 € 

FUNDACIÓ PRIVADA DEL 
MARESME PRO PERSONES 
AMB DISMINUCIÓ PSÍQUICA 

G60703303 
Servei d’acollida i orientació per persones 
amb discapacitat intel·lectual 2020 

2.062,95 € 
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ASSOCIACIÓ “TERRA I CEL” G60465879 
Casal d’estiu 2020 per a persones amb 
discapacitat greu 

2.905,57 € 

ASSOCIACIÓ D’AJUT 
HUMANITARI GEA XXI 

G62970686 Carnaval/ Cap plat buit a Canet 581,11 € 

CREU ROJA MARESME 
CENTRE 

Q2866001G Accions socials emergència COVID19 2.527,85 € 

FUNDACIÓ PRIVADA MARPI G61738886 Esplai Mediterrània 2020 581,11 € 

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN 
DE CANET DE MAR 

G08870263 Taller assoliment de nous coneixements 871,67 € 

 
 
CULTURA 
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ENTITAT NIF PROJECTE IMPORT 

CEC G63078521 
Recerca, investigació, estudi i publicació de 
documents històrics de Canet 

1.697,45 € 

ACPO G62332416 Programació cultural i de Medi Ambient - 2020  2.017,77 € 

MARES MALABARISTES G66138447 Som Àfrica Festival Intercultural 2020 1.000,00 € 

MARES MALABARISTES G66138447 Activitats del foment de la Cultura – 2020 1.677,27 € 

AMICS BALL G63474365 Diumenges de Ball a l'envelat de Vil·la Flora 1.821,03 € 

ORFEÓ MISERICÒRDIA G66433806 Neteja 157,00 € 

ORFEÓ MISERICÒRDIA G66433806 Federació 151,00 € 

ORFEÓ MISERICÒRDIA G66433806 La Passió 20,00 € 

ORFEÓ MISERICÒRDIA G66433806 Calefacció 250,00 € 

ORFEÓ MISERICÒRDIA G66433806 Concert de Nadal 400,00 € 

SOROLL.SOM G64666696 Manteniment Seu, assegurança i benzina 1.765,55 € 

BJE G66967621 Promoció de la Dansa 1.150,13 € 

AMICS SARDANA V64512361 Promoció de la sardana a Canet  1.600,00 € 

EL CENTRU G67537118 Exposició de fotografies de Nadal 1.891,64 € 

G.G.R. -- Espectacle La Dona i el Mar 850,00 € 

 
 
 
 
 
 
EDUCACIÓ 
 

ENTITAT NIF PROJECTE IMPORT 

AMPA INS SUNSI MORA G66086752 
Ampliació fons bibliogràfic 578,71 € 

Suport activitats extraescolars 697,62 € 
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Auxiliar de conversa 602,49 € 

ESCOLA MISERICÒRDIA Q5855712E 

Activitat piscina 523,22 € 

Adquisició material TIC 562,85 € 

Teatre en angles projecte PILE 469,60 € 

Projecte STEAM 439,80 € 

AMPA MISERICÒRDIA G62823323 Acollida matinal 618,35 € 

ESCOLA FEDAC G65058349 Projectes d'escola 340,88 € 

AMPA FEDAC G58987017 Activitats per nens i famílies i suport escola 245,75 € 

INS LLDIM Q5850056B Activitats culturals i esportives 602,49 € 

AMPA LLDIM G62243043 
Auxiliar de conversa 554,93 € 

Revista Ai Domènech 451,87 € 

ESCOLA TURÓ DEL DRAC S0800447E 

Innovamat 515,29 € 

Material informàtic 539,07 € 

Teatre 499,43 € 

Us noves tecnologies 539,07 € 

AMPA TURÓ DEL DRAC G64580731 

Projecte noves tecnologies 618,35 € 

Projecte iniciació a la natació 578,71 € 

Activitats culturals AMPA Turó del drac 602,49 € 

COL·LEGI YGLESIAS F08981904 
Activitats compl. incloses al calendari 
escolar 

380,52 € 

BJ ENSEMBLE G66967621 Projecte formació preprofessional 515,29 € 

G.G.R. -- Forma Dansa 523,22 € 

 
Segon.- Comprometre la despesa corresponent a l’acord anterior amb càrrec a les 
aplicacions, següents: 
 

Programa Aplicació pressupostària Import 

BENESTAR SOCIAL 40 23100 48200 11.999,99 €  

CULTURA 31 33400 48200 16.448,84 € 

EDUCACIÓ 51 32000 48200 12.000,00 € 

ESPORTS 52 34100 48200 28.800,03 € 

JOVENTUT 41 33700 48200 2.885,00 € 
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IGUALTAT DE GÈNERE 15 92400 48200 1.500,00 € 

 
Tercer.- D’acord amb els informes tècnics que consten a l’expedient administratiu, 
desestimar les sol·licituds següents: 
 
JOVENTUT 
 

ENTITAT NIF PROJECTE MOTIU 

AMAGI PROJECTS G66752361 Activitats diverses 

Activitats no realitzades i difícilment 
realitzables fins a finals d’any. No 
s’ajusten als objectius prevists en la 
present convocatòria 

ASSOCIACIÓ JUVENIL 
DEKAA 

G65043580 Carnaval tot si val 
L’activitat ja rep suport municipal. No 
s’ajusta als objectius prevists en la 
present convocatòria. 

 
 
BENESTAR SOCIAL 
 

ENTITAT NIF PROJECTE MOTIU 

ASSOCIACIÓ AMBPA-
PERS 

G01814771 
Projecte Yallah. Suport i 
autonomia per joves migrats a 
residents a Canet de Mar 

No aporta la 
documentació requerida 
dins el termini establert 

ASSOCIACIÓ JUBILATS 
CANET 

En tràmit - 

Incompleix l’article 12 3b 
del Reglament municipal 
de Subvencions al 
moment de presentar la 
seva sol·licitud 

 
CULTURA 

ENTITAT NIF PROJECTE MOTIU 

CEDIM G66152349 

Edició II Simposi No estar al corrent amb 
les obligacions 
tributàries amb l’AEAT 

Domenechiana 16 i 17 
Itineraris Domènech i 
Montaner 

 
Quart.- Reconèixer l’obligació d’una bestreta del 50% a compte del import total de la 
subvenció concedida al conjunt de les entitats, tenint en compte la data de concessió de 
la convocatòria d’enguany. 
 
Cinquè.- Notificar aquests acords als interessats, i comunicar a cada departament així 
com a la Tresoreria i a la Intervenció municipals, pel seu coneixement i als efectes 
oportuns. 
 
 
4. Donar compte de les resolucions judicials  
 
No se’n presenten 
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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 17:25 de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 


