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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL DE DATA 25 DE MARÇ DE 2021 
 
 
Avís: aquesta acta ha estat manipulada per tal de donar compliment a la normativa 
vigent en matèria de protecció de dades.  
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 17:00 
Hora que acaba: 17:20 
Lloc: Per videoconferència 
 

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 M. Teresa Fernández Hinojosa, 
interventora municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2021/12 ordinari 18/03/2021 
 
2. Propostes 
 
2.1. Acció Social i Ciutadania 
2.1.1.  Aprovació ajuts d'urgència social BSGG08_2021 
 
2.2. Alcaldia 
2.2.1. Relació Decrets de data del 8 al 14 de març de 2021 
 
2.3. Secretaria 
2.3.1. Pròrroga contracte manteniment càmeres de vigilància 
 
2.4. Promoció Econòmica i Turisme 
2.4.1. Acceptació Fons de prestació "Els Serveis Locals d'Ocupació que utilitzen la 
Plataforma Telemàtica XALOC", en el marc del la convocatòria del Catàleg 2021, del 
Pla de Concertació XGL 2020-2023 
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3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2021/12 ordinari 18/03/2021 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
18 de març de 2021 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. Acció Social i Ciutadania 

 
2.1.1. APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS NÚM. BSGG08_2021 
 
Vista la relació de despeses número BSGG08_2021 de data 25 de març de 2021 per 
import de 2.814,62€ 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 aprovat per a l’exercici 2021. 
 
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: 
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Primer.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG08_2021 en favor dels beneficiaris 
referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que s’indiquin: 
 
 
 RELACIÓ NÚM.:   BSGG08_2021   25-03-21  

NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE  IMPORT  ENDOSSATARI DNI/NIF 

54 - - allotjament d'urgència       473,05 €  Hotel Mitus SL B60644564Y 

55 - - subministraments-llum         97,33 €  
Iberdrola Clientes, 

S.A.U.                                            
A95758389 

56 - - habitatge-reparacions       560,00 €  el mateix - 

57 - - habitatge-lloguer/hipoteca       500,00 €  - - 

58 - - habitatge-lloguer/hipoteca       424,15 €  el mateix - 

59 - - habitatge-fiances       600,00 €  - - 

60 - - habitatge-llum       160,09 €  ENDESA S.A.U.                                            A81948077 

TOTAL          2.814,62 €      

 
 
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. 

 
2.2. Alcaldia 

 
2.2.1. RELACIÓ DE DECRETS DE DATA DEL 8 AL 14 DE MARÇ DE 2021 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de data 
del 8 al 14 de març de 2021, i que són els següents: 
 

Codi Descripció Data 
resolució 

RESAL2021/519 Decret RESOLUCIÓ civisme - 08/03/2021 

RESAL2021/520 Decret d'alcaldia padró preu públic EB2021_02 08/03/2021 

RESAL2021/521 04_Decret Alcaldia padró abonats_03 08/03/2021 
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RESAL2021/522 Decret sobreseiment restauració Pol.ligon 3 parcel 08/03/2021 

RESAL2021/523 Decret petició assistència Diputació PO 61-2021 08/03/2021 

RESAL2021/524 Decret aprovació memòria valorada climatització i ventilació sala espectacles C 
Eusebi Golart 16 

08/03/2021 

RESAL2021/525 Decret d'Alcaldia d'aprovació de la justificació  08/03/2021 

RESAL2021/526 Decret d'Alcaldia de generació de crèdits MC 07-2021 08/03/2021 

RESAL2021/527 Decret incoació acceptació donació 09/03/2021 

RESAL2021/528 Decret  09/03/2021 

RESAL2021/529 Decret superació pràctiques enginyer tècnic 09/03/2021 

RESAL2021/530 Decret nomenament funcionaris de carrera 09/03/2021 

RESAL2021/531 Decret 1a Tinència d'embargaments nòmina i quota sindical febrer 2021 09/03/2021 

RESAL2021/532 Decret Convocatòria JGL ordinària 11032021 09/03/2021 

RESAL2021/533 Decret d'Alcaldia actualització signatura mancomunada (baixa -- ) 09/03/2021 

RESAL2021/534 decret alta padró sense documentació 10/03/2021 

RESAL2021/535 Decret atorgament llicència gas Pg 10/03/2021 

RESAL2021/536 Decret IMI 08_03 10/03/2021 

RESAL2021/537 Decret RESOLUCIÓ civisme -- 10/03/2021 

RESAL2021/538 Decret acceptació donació 10/03/2021 

RESAL2021/539 Decret RESOLUCIÓ civisme  10/03/2021 

RESAL2021/540 Decret RESOLUCIÓ gossos - 10/03/2021 

RESAL2021/541 Decret AI 08_03 10/03/2021 

RESAL2021/542 Decret RESOLUCIÓ civisme - 10/03/2021 

RESAL2021/543 Decret incoació Ordenança de transparència i administració electrònica 10/03/2021 

RESAL2021/544 Decret PS 08_03 10/03/2021 

RESAL2021/545 Decret RESOLUCIÓ gossos -- 10/03/2021 

RESAL2021/546 Decret BAIXA exp.103615 10/03/2021 

RESAL2021/547 decret tarja aparcament 11/03/2021 

RESAL2021/548 Decret autorització provisional --- 11/03/2021 

RESAL2021/549 Decret d'Alcaldia d'aprovació del model 347 de l'exercici 2020 11/03/2021 

RESAL2021/550 Decret RR exp.112384 11/03/2021 

RESAL2021/551 Decret d'Alcaldia devolució ingressos torneig KOMMIT juny 2020 11/03/2021 

RESAL2021/552 Decret favorable responsabilitat patrimonial 11/03/2021 

RESAL2021/553 Decret aprovació relació Q_2021_05 de data 9 de març 11/03/2021 

RESAL2021/554 Decret liquidació consum d'electricitat mercat municipal 11/03/2021 

RESAL2021/555 Decret atorgament llicència de gas Joan Oms 29 11/03/2021 

RESAL2021/556 DECRET OBRES MENORS - SALVADOR ESPRIU, 2, 2n 3a 11/03/2021 

RESAL2021/557 Resolució d'accés a documents  11/03/2021 

RESAL2021/558 Decret Sol·licitud de subvenció Generalitat Fons documental Biblioteca 2021 11/03/2021 

RESAL2021/559 Decret rectificació material F_2021_06 de data 26 de febrer fase O 11/03/2021 
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2.3. Secretaria 
 

2.3.1. APROVACIÓ 1A. PRÒRROGA SERVEI MANTENIMENT  CÀMERES VIGILÀN-
CIA TRÀNSIT I SEGURETAT D’ESPAIS I EDIFICIS PÚBLICS. 

 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 27 de març de 2019, va 
acordar adjudicar a la mercantil Alphanet Security Systems, SL, amb CIF núm. 
B65265415, el contracte del subministrament, instal·lació i manteniment de càmeres de 
vigilància del trànsit i seguretat d’espais i edificis públics.  
 
Atès que en data 17 d’abril de 2019, es va procedir a la formalització del contracte, 
establint-se en la clàusula tercera una durada del contracte de dos anys, per bé que 
podrà ser prorrogat, pel que fa al servei de manteniment, d’any en any fins un màxim de 
4 anys, pròrrogues incloses. 
 
Atès que en data 3 de març d’enguany, l’empresa Alphanet Security Systems, SL, ha 
sol·licitat d’aquest Ajuntament la pròrroga de l’esmentat contracte. 
 
Vist l’informe emès en data 11 de març d’enguany, per l’inspector de la Policia Local, 
que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe núm. 10/2021 emès en data 17 de març d’enguany per la Secretaria munici-
pal, que consta a l’expedient. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Lo-
cal, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal aplica-
ció, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació del subministrament, ins-
tal·lació i manteniment de càmeres de vigilància del trànsit i seguretat d’espais i edificis 
públics, pel que fa al servei de manteniment, pel preu de 1.388,92 € IVA exclòs, el qual 
pujarà un import de 291,67 €, a l’empresa Alphanet Security Systems, SL  amb CIF núm. 
B65265415, prevista en la clàusula tercera del document de formalització,  pel que fa al 
servei de manteniment, per 1 any més, això és fins al 16 d’abril de 2022. 
 
Segon.- En tractar-se d’una pròrroga, el present contracte es seguirà regint per totes i 
cadascuna de les clàusules fixades en el document formalitzat en data 17 d’abril de 
2019. 
 
Tercer.-  Autoritzar i disposar de la despesa de 1.680,59 €, en favor de la mercantil 
Alphanet Security Systems, SL amb CIF núm. B65265415,  amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 11 92000 21300 del pressupost municipal per l’any 2021 (AD núm. 
220210002919). 
 
Quart.- Notificar la present resolució a l’interessat. 
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Cinquè.- Comunicar la present resolució a intervenció i al responsable del contracte als 
efectes oportuns. 
 
 
 
2.4. Promoció Econòmica i Turisme 

 
2.4.1. ACCEPTACIÓ FONS DE PRESTACIÓ "ELS SERVEIS LOCALS D'OCUPACIÓ 
QUE UTILITZEN LA PLATAFORMA TELEMÀTICA XALOC", EN EL MARC DEL LA 
CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG 2021, DEL PLA DE CONCERTACIÓ XGL 2020-
2023 
 
Fets: 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió del 28 de gener de 
2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Go-
verns Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de Serveis 2021-
2023, així com el seu règim jurídic i econòmic. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de data 11 de març 
de 2021, va aprovar la concessió del fons de prestació del Catàleg 2021 per l’actuació 
“Els serveis locals d’ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica XALOC”, en 
el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de Concertació de la Xarxa de Go-
verns Locals 2020-2023, que s’ha comunicat a aquest ajuntament en data 17 de març 
de 2021. 
 
Vist l’informe favorable emès per la tècnica auxiliar de Promoció Econòmica en data 18 
de març de 2021, el qual es transcriu a continuació: 
 

INFORME TÈCNIC 
 

FETS 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de 
gener de 2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concer-
tació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el 
Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu règim regu-
lador i la convocatòria per a la concessió de recursos. 
 
Atès que el Catàleg de de serveis de l’any 2021 inclou el fons de prestació “Els 
serveis  suport econòmic a les estructures bàsiques per al funcionament dels 
serveis locals d’ocupació (SLO) amb l’objectiu de dinamitzar el mercat de treball 
en l’àmbit local i, a més, contribueix a proporcionar estabilitat a la contractació 
de les plantilles tècniques, la qual cosa assegura la prestació contínua del servei 
a les persones demandants d’ocupació i a les empreses que busquen candidats 
per cobrir llocs de treball vacants. 
 
Atès que els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió 
directa amb concurrència, no requereixen sol·licitud i l’acte de concessió és 
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promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat per a la seva aprovació a 
la Junta de Govern. 
 
Vista la resolució de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 11 
de març de 2021  en la qual s’aprova la concessió de fons de prestació del Ca-
tàleg 2021 per l’actuació “Els serveis locals d’ocupació que utilitzen la Plata-
forma Telemàtica XALOC”, del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 
2021 que s’ha comunicat a aquest ajuntament en data 17 de març de 2021. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
Règim jurídic i econòmic del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 
2021, el qual s’emmarca en el Pla “Xarxa de Governs Locals 2020 – 2023”, que 
ha estat prorrogat. 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMER.- Es proposa acceptar el fons de prestació atorgat per la Diputació de 
Barcelona, per la seva totalitat, per a la realització de la següent acció en el marc 
del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021: 
 

Codi XGL Actuació Import 
subvenció  

Import a 
justificar 

21/Y/299720  
“Els serveis locals d’ocupació que 
utilitzen la Plataforma Telemàtica 
Xaloc”  

9.292,00 € 12.389,33€ 

 
SEGON.- Tramitar l’acceptació expressa de la concessió de l’ajut atorgat, així 
com de tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució, a 
través del portal electrònic PMT amb el model normalitzat C3-002-20, com a mà-
xim l’1 de juny de 2021. 
 
TERCER.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò 
establert en el Règim de concertació i en la convocatòria 2021. 
 
CONCLUSIONS: 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la 
tramitació de l’expedient objecte del present informe. 

 
Fonaments de dret: 
 
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.- Acceptar el fons de prestació atorgat per la Diputació de Barcelona, per la seva 
totalitat, per a la realització de la següent acció en el marc del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2021: 
 
 
 

Codi XGL Actuació Import 
subvenció  

Import a 
justificar 

21/Y/299720  
“Els serveis locals d’ocupació que 
utilitzen la Plataforma Telemàtica 
Xaloc”  

9.292,00 € 12.389,33 € 

 
 
Segon.- Tramitar l’acceptació expressa de la concessió de l’ajut atorgat, així com de tots 
els termes de la concessió i les condicions de la seva execució, a través del portal 
electrònic PMT amb el model normalitzat C3-002-20, com a màxim l’1 de juny de 2021. 
 
Tercer.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò establert 
en el Règim de concertació i en la convocatòria 2021. 
 
Quart.-. Facultar l’alcaldessa, la secretària i l’interventor per signar qualsevol document 
que sigui necessari per fer efectius els presents acords. 
 
Cinquè.- Comunicar aquests acords a les àrees municipals d’Intervenció i Tresoreria, 
als efectes oportuns. 
 
 
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: 
 
3.1. Medi Ambient 

 
3.1.1. APROVACIÓ BONIFICACIONS DEIXALLERIA TAXA ESCOMBRARIES 2021 
 
 
Fets: 

Atès que l’ordenança fiscal núm. 29 de l’any 2021, reguladora de la taxa per recollida, 
tractament i eliminació d’escombraries, recull a l’article 5 la possibilitat d’aplicar un 5% 
de reducció d’aquesta taxa per l’ús freqüent del servei de deixalleria i mini deixalleria 
municipal: 
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1. L’ajuntament aplicarà una reducció del 5% en la taxa de recollida i tractament 
d’escombraries i altres residus municipals d’habitatges per a tots els subjectes 
passius que utilitzin el servei de deixalleria o mini deixalleria un mínim de 8 
vegades l’any per lliurar els residus típics de deixalleria, exceptuant-ne els que 
es poden lliurar al carrer (paper, cartró, envasos i vidre). Només es concedirà 
una bonificació per unitat familiar (segons legislació de l’IRPF) i habitatge. 

2. Previ informe de l’àrea de medi ambient s’aprovaran per junta de govern les 
bonificacions a favor de les persones que hagin fet ús de la deixalleria d’acord 
amb l’establert en el paràgraf anterior i es comunicarà a l’oficina de recaptació 
per a l’aplicació de la bonificació en el padró de l’exercici corresponent. En cas 
que previ informe de medi ambient es detecti un lliurament irregular dels residus, 
no s’aplicarà la bonificació. 

3. La bonificació per entrada a la deixalleria serà d’aplicació no únicament per a les 
taxes de residus domiciliàries sinó també per la taxa de solars públics. 

 
Vist l’informe favorable de la tècnica de Medi Ambient, emès en data 17 de març de 
2021, el qual consta a l’expedient. 
 
Atès que en aquest informe apareixen les dades personals de les persones subjectes a 
la reducció i aquestes no poden aparèixer a l’aprovació de la Junta de Govern, ja que 
aquesta es publica de forma pública i es vol protegir aquestes dades personals, es rela-
ciona el número d’identificació de la taula inclosa a l’informe de la tècnica de medi am-
bient, així com les inicials dels noms i cognoms: 
 
 

Nº Nom usuari Nº Nom usuari Nº Nom usuari Nº Nom usuari Nº Nom usuari 

1  24 - 47 - 70 - 93 - 

2 - 25 - 48 - 71 - 94 - 

3 - 26 - 49 - 72 - 95 - 

4 - 27 - 50 - 73 - 96 - 

5 - 28 - 51 - 74 - 97 - 

6 - 29 - 52 - 75 - 98 - 

7 - 30 - 53 - 76 - 99 - 

8 - 31 - 54 - 77 - 100 - 

9 - 32 - 55 - 78 - 101 - 

10 - 33 - 56 - 79 - 102 - 

11 - 34 - 57 - 80 - 103 - 

12 - 35 - 58 - 81 - 104 - 

13 - 36 - 59 - 82 - 105 - 

14 - 37 - 60 - 83 - 106 - 

15 - 38 - 61 - 84 - 107 - 

16 - 39 - 62 - 85 - 108 - 

17 - 40 - 63 - 86 - 109 - 
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Nº Nom usuari Nº Nom usuari Nº Nom usuari Nº Nom usuari Nº Nom usuari 

18 - 41 - 64 - 87 - 110 - 

19 - 42 - 65 - 88 - 111 - 

20 - 43 - 66 - 89 - 112 - 

21 - 44 - 67 - 90 - 113 - 

22 - 45 - 68 - 91 - 114 - 

23 - 46 - 69 - 92 -   

 
 
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 reducció del 5% de la taxa per la recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries de l’any 2021 per entrades a la deixalleria durant el 2019, de conformitat 
a la ordenança fiscal, dels ciutadans que es relacionen a l’informe emès per la tècnica 
municipal de Medi Ambient que consta a l’expedient.  
 
Segon.- Notificar a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona aquest 
acord per tal que es faci efectiva aquesta bonificació. I que en cas que no pugui aplicar 
la bonificació a la persona interessada (adreça postal), ho comuniqui a l’Àrea de Medi 
Ambient per tal que n’esbrini, si escau, les dades correctes. 
 
Tercer.- Comunicar a l’Organisme de Gestió Tributària que informi en el rebut de la taxa 
domiciliària l’aplicació de la bonificació del 5% per ús de la deixalleria. 
 
 
3.2. Educació, Igualtat i Participació 

 
 
3.2.1. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ 
JUVENIL ESPLAI BITUXS I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR  

Fets: 
 
Atès allò que disposen els articles 22 i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, article 65 del Reglament de la llei general de subvencions, aprovat pel 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, l’article 7 de l’Ordenança municipal de bases 
reguladores de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Canet de Mar, i l’article 
34 de les Bases d’execució del pressupost vigents en aquest exercici. 
 
Atès que el pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2021 en l’apartat cor-
responent a l’Àrea de Joventut al capítol 4 té l’assignació nominativa per a l’Associació 
Juvenil Esplai Bitxus de Canet de Mar la quantitat de 1.500,00€, i que els crèdits neces-
saris estan consignats a l’aplicació pressupostària indicada en els acords. 
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Vista la memòria del responsable de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament, que consta a 
l’expedient. 

Vist l’informe de secretaria, que consta a l’expedient. 

Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i l’As-
sociació Juvenil Esplai Bitxus el text del qual és el següent: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ JUVENIL ESPLAI BITUXS 
I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR  

REUNITS 

D’una part, Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de Mar, i As-
sumpta Revoltós Vaquer, Regidora de Festes, assistits per Clara Pérez González, Se-
cretaria de la Corporació que dóna fe de l’acte. 

I de l’altra, -, en nom i representació de l’Associació Juvenil Esplai Bitxus, amb adreça 
al carrer Via Cannetum, s/n, de Canet de Mar, NIF: G-64248354, i amb el número 52 al 
registre municipal d’entitats.  

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i necessària per contractar i 
obligar-se, i en conseqüència, de mutu acord 

MANIFESTEN 

I.- Que el foment i l’administració dels interessos propis del municipi formen part del nucli 
competencial dels Ajuntaments en virtut del que disposen els articles 11 i 25 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 66 del Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril. 

II.- Que els convenis constitueixen l’instrument habitual per a canalitzar les subvencions 
previstes a l’article 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

III.- Que a l’Ajuntament de Canet de Mar té interès en que l’entitat desenvolupi la seva 
activitat anual relacionada amb el món del lleure juvenil i infantil atès el benefici que la 
seva acció aporta a la comunitat i municipi de Canet de Mar. 

IV.- Que l’activitat que desenvolupa l’Esplai Bitxus està relacionada amb el món del 
lleure juvenil i infantil i que està profundament arrelada al territori català i que els valors 
de convivència, solidaritat, participació, llibertat i respecte pel medi natural, entre altres, 
en formen els seu eixos principals i vertebradors i són peça clau pel desenvolupament 
democràtic de la nostra societat.  

V.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar promou les iniciatives juvenils i els dona recolza-
ment i entén que, més enllà de l’objecte propi de l’Esplai Bitxus esmenat anteriorment, 
l’entitat s’ha consolidat com una escola de participació infantil i juvenil. 
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Per tot això, ambdues parts, de comú acord formalitzen el present conveni amb subjec-
ció a les següents: 

CLÀUSULES 

PRIMERA.- Objecte 

És objecte del present conveni instrumentar la subvenció nominativa de l’Ajuntament de 
Canet de Mar a l’Associació Juvenil Esplai Bitxus de Canet de Mar per tal de satisfer les 
despeses derivades per l’execució de les diferents activitats incloses dins aquest con-
veni. 

SEGONA.- Obligacions de les parts  

a. Ajuntament de Canet de Mar: 
 
1. L’Ajuntament de Canet de Mar atorgarà una subvenció per un import de 1.500 € 

amb càrrec a l’aplicació pressupostària 41 33700 48301 per subvencionar les 
activitats de lleure i infantil i juvenil desenvolupades per l’Associació Juvenil Es-
plai Bitxus, així com despeses relatives al funcionament ordinari de l’entitat. 
 

2. Difondre les activitats a través dels mitjans de comunicació local  
 

3. Donar suport i assessorament tècnic i logístic per a la realització de projectes i 
l’organització d’activitats al municipi. 

4. Facilitar espais per a la realització de les seves activitats: Caseta del Bosc, Ma-
soveria, i altres. 
 

b. Associació Juvenil Esplai Bitxus 
 
1. Activitats de lleure infantil i juvenil  

 
2. Estar al corrent del pagament de l’assegurança de responsabilitat i d’accidents 

necessària per dura a terme la seva activitat 
 

3. Realitzar, almenys un cop a l’any, una activitat adreçada als i les joves del muni-
cipi, a La Masoveria, o col·laborar amb la programació d’almenys d’una activitat 
conjuntament amb la Regidoria de Joventut. 
 

4. Participar en les propostes i iniciatives que es promoguin conjuntament entre 
l’Ajuntament i les entitats. 
 

5. La difusió de les activitats que organitza l’entitat, i en les quals col·labora l’Ajun-
tament, ja sigui directa o indirectament, hauran de ser editats en català i comptar 
amb el logotip de l’Ajuntament sota la inscripció de “amb la col·laboració de” o 
similar. 
 

6. Justificar la subvenció en els termes previstos en la clàusula tercera d’aquest 
conveni. 
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TERCERA.- Pagament i justificació de la subvenció 

1.- La subvenció prevista en aquest conveni es pagarà en forma de bestreta del 100% 
en el termini màxim de 30 dies des de la formalització del conveni. 

2.- El termini per presentar la justificació de la subvenció prevista en el present conveni 
finalitza el 31 de gener de 2022. 

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 cir-
cumscriu la subvenció. 

b).- Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la documen-
tació gràfica que hagués generat la publicitat de l'acte. 

c).- Una relació classificada de les despeses i les inversions de l'activitat, amb la identi-
ficació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i, si s'escau, la data de 
pagament.  

d).- Les factures corresponents a les despeses derivades de les activitats, ajustades al 
present conveni 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) 
 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'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 



 

14 
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 

 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 benefi-
ciària, caldrà aportar compte de resultats, balanç de situació i, si s'escau, informe d'au-
ditoria (només en el cas de les obligades).  

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.  

QUARTA.- Vigència 
La vigència d’aquest conveni és fins el 31 de desembre de 2021. 

Les dues parts s’obliguen al compliment dels termes fixats en el present conveni, i el no 
acompliment d’aquests termes suposarà la denúncia del presenta conveni i, per tant, la 
seva anul·lació. 

En tot allò no previst en aquest conveni resultarà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i normativa de desenvolupament.   

CINQUENA.- 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 la totalitat de l’objecte o finalitat prevista en el pre-

sent document. 
- Qualsevol de les causes de resolució previstes en aquest conveni o en el marc 

normatiu vigent. 
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SISENA.- Modificació del conveni. 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en rela-
ció 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 fer-
ho. 
 
SETENA.- Naturalesa jurídica del conveni. 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de con-
formitat 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 del sector públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
VUITENA.- Jurisdicció competent. 
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 contenció administratiu. 

I en prova de conformitat amb el que s’ha exposat anteriorment, les parts signen el pre-
sent conveni a Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.” 

Vist i trobat conforme l’expedient administratiu de referència, de conformitat amb la pro-
posta de la Regidoria de Joventut, s’acorda per unanimitat: 

Primer.- Atorgar una subvenció nominativa en favor de l’Associació Juvenil Esplai Bitxus 
de Canet de Mar per import de 1.500 € per tal de satisfer les despeses de les activitats 
de lleure i infantil i juvenil desenvolupades per l’Associació Juvenil Esplai Bitxus, així 
com despeses relatives al funcionament ordinari de l’entitat. 

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 1.500 € amb càrrec a la partida pressupos-
tària 41 33700 48301 de la qual s’ha realitzat la retenció de crèdit corresponent. 

Tercer.- Reconèixer l’obligació anterior per import de 1.500€ amb càrrec a la partida 
pressupostària 41 33700 48301 de la qual s’ha realitzat la retenció de crèdit correspo-
nent. 

Quart.- Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari per fer 
efectius els acords precedents. 

Cinquè.- Notificar aquesta resolució als interessats, a la intervenció i la tresoreria muni-
cipal. 

 
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 17:20 de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 


