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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 

DATA 4 DE JULIOL DE 2018 
 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter 
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció 
de dades. 

 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 17.00 hores 
Hora que acaba: 19.00 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 

 
HI ASSISTEIXEN 

 
Primer tinent d’alcalde Pere Xirau i Espàrrech 
Segon tinent d’alcalde Lluís Llovet i Bayer 
Tercera tinenta d’alcalde Raquel Serra i Lerga 
Quarta tinenta d’alcalde Sílvia Tamayo i Mata 
Cinquè tinent d’alcalde Josep M Masvidal i Serra 
 

ACTUA COM A SECRETARI 
 
Dolors Puig Gómez. També hi assisteix el senyor Joan Mendez Martínez, 
interventor. 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta, de la sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local de data  27.06.18  

2) Donar compte Resolucions Judicials  
3) Aprovació ajuts socials puntuals relació número BSGG/27/2018 
4) Acceptació recurs material “Actuació de prevenció i detecció d’addicció a 

substàncies i TIC”, atorgat dins el catàleg de serveis 2018 de la Diputació 
de Barcelona 

5) Aprovació nova liquidació factures lloguer habitatge de Protecció Oficial 
situat al Rial dels Oms, xx  per actualització IPC exercicis 2014-2018 

6) Aprovació nova liquidació factures lloguer local Serveis Socials, per 
actualització IPC exercicis 2011-2017 

7) Donar compte de la relació de decrets del 18 al 24 de juny de 2018 
(números del 839 al 883) 

8) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 27.06.18 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 27 de juny de 2018 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 
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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.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS 
 
- Escrit emès en data 18 de juny de 2018, per la Lletrada de l’Administració de 
Justícia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa 
Administrativa, Secció Primera, en relació al Recurs Ordinari núm. 103/2017, 
interposat pel senyor xxx, contra l’Ajuntament de Canet de Mar, comunicant que 
a l’haver estat inadmès el recurs de cassació interposat davant el Tribunal 
Suprem, i ser ferma la sentencia dictada per aquesta sala, s’haura de portar a 
terme. Així mateix es retorna l’expedient administratiu. 
  
Se’n dóna compte 
 
- Escrit de data 2 de juliol de 2018, presentat pel senyor xxx, manifestant que la 
societat INVERMERCURY, SL (EN LIQUIDACIÓ) va presentar concurs de creditors i 
el mateix va ser admès en interlocutòria del Jutjat Mercantil núm. 6, de 
Barcelona, sota el procediment de concurs abreujat número 218/2018-M, i que, 
en extinguir-se la concessió, les obres i instal.lacions de l’aparcament subterrani 
de la Riera Gavarra, 4-14, reverteix a l’Ajuntament de Canet de Mar. 
  
Se’n dóna compte 
 
- Diligència d’Ordenació emesa en data 3 de juliol de 2018, per la Secretària 
Judicial del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11, de Barcelona, en relació al 
Recurs Ordinari núm. 458/2014-DE, interposat per INVERMERCURY, S.L., contra 
l’Ajuntament de Canet de Mar, acusant rebut de l’escrit presentat pel Procurador 
DCM, en nom i representació d’INVERMERCURY, SL, amb suspensió del curs dels 
autos produïts per causa sobrevinguda de l’objecte del recurs i concedint un 
termini de 10 dies a la part demandada perquè presenti les al.legacions que 
cregui convenients. 
  
Se’n dóna compte 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/27/2018 de data 04 de juliol de 2018 
per import de 2.711,35€ corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social 
puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local, es contempla, en l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de 
necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió 
social. 
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Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses 
amb càrrec a la partida 40 23100 48400 del vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2018. 
 
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 
 
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. 1191/2016, de 22 de novembre, de conformitat amb la proposta de 
la Regidoria delegada de Benestar social i gent gran i Règim intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/27/2018, atorgant els ajuts 
socials puntuals que s’esmenten als beneficiaris i fer efectives les quantitats 
relacionades als endossataris segons quadre següent: 

 

 
 
RELACIÓ 
NÚM.: BSGG/27/2018 

 

data: 04-07-18 
    

NÚM Beneficiari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 

0116 xxx 
Extraescolars/colònies 
estiu 240€ Casal Aisia              xxxxx 

0117 xxx Lloguer/hipoteca 370,65€ El mateix                 xxxxxx 
0118 xxx Extraescolars/colònies 240,00€ Strankis                   xxxxx 
0119 xxx Extraescolars/colònies 112,00€ Strankis                   xxxxx 
0120 xxx Material escolar/llibres 115,00€ CEIP Misericordia       xxxxx 
0121 xxx Material escolar/llibres 100,00€ CEIP Misericordia       xxxxx 
0122 xxx Extraescolars/colònies 270,00€ Strankis                     xxxxx 
0123 xxx Extraescolars/colònies 160,00€ Strankis                     xxxxx 
0124 xxx Material escolar/llibres 178,00€ El mateix                  xxxxx 
0125 xxx Aliments 200,00€ Hostal Playa               xxxxx 
0126 xxx Llar d’infants 148,50€ Fundació Pere Tarrés   xxxxx 
0127 xxx Llar d’infants 160,00€ Fundació Pere Tarrés   xxxxxxx 

0128 xxx 
Menjador escolar 
extraordinari 37,20€ 

SA Nutrición, Educación 
Y Dietética                     xxxxxx 

0129 xxx Extraescolars/colònies 380,00€ Casal Aisia                    xxxxx 

 TOTAL  
2.711,35 €
  

 
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.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 40 23100 
48400 del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2018. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
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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. 
 
 
4.- ACCEPTACIÓ DEL RECURS MATERIAL “ACTUACIONS DE PREVENCIÓ I 
DETECCIÓ D’ADDICCIÓ A SUBSTÀNCIES I TIC” ATORGAT EN EL MARC DEL 
PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019” DINS DEL CATÀLEG DE 
SERVEIS 2018 
 
Diputació de Barcelona, Gerència de Serveis de Benestar Social – Àrea d’Atenció a 
les persones. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 
va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (BOPB de 11/12/2015), 
que és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i 
cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, 
que té com a finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació de 
les actuacions i recursos que es comprenguin al Pla de referència. 
 
Atès que l’esmentat Protocol general preveu que els recursos tècnics, econòmics i 
materials del Pla s’han de posar a disposició dels seus destinataris a través de 
tres instruments principals: meses de concertació, catàlegs de serveis i 
programes complementaris, els últims dels quals són instruments específics 
elaborats especialment per pal·liar els efectes econòmics derivats de situacions 
conjunturals i d’urgència. A l’efecte de configurar el règim regulador dels 
instruments de cooperació local i de la distribució dels recursos, el Protocol 
general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” estableix els principis 
generals que guien i orienten l’exercici de les competències en matèria de 
cooperació i assistència local de la Diputació de Barcelona, a més de tots els 
aspectes relatius a la gestió dels instruments de cooperació. Es tracta dels 
principis de transparència, bon govern, sostenibilitat, eficàcia, eficiència, 
orientats, aquests dos darrers, assolir la simplificació administrativa dels requisits 
i procediments a seguir per a l’atorgament dels ajuts. 
 
Atès que en data 5 de febrer, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. DE0147/2018 es 
va aprovar la sol·licitud de l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran de l’Ajuntament 
de Canet de Mar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019” i dins el Catàleg de serveis 2018 el següent recurs: 
 

Actuació Recurs Tipus de recurs 
Capacitació parental d’habilitats 
educatives en el bon ús de les 
TIC 

Actuacions de prevenció i 
detecció d’addicció a 
substàncies i TIC 

Material 

 
Atès que en data 5 de juny de 2018 la vicepresidenta 4a i presidenta delegada de 
l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona ha dictat un decret 
(ref. Registre 5528), pel qual s’aprova la proposta de la coordinadora de l’Àrea 
d’Atenció a les persones, el text de la qual, en la part que ens interessa, és el 
següent: 
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1. “La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 18 de 
desembre de 2017 va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, el Catàleg de serveis de l’any 2018, 
el seu règim i la convocatòria per a la concessió de recursos. 

2. Els ens locals relacionats a l’apartat primer de la part resolutiva han 
sol·licitat a la Diputació la seva cooperació i assistència per a l’actuació 
“Capacitació parental d’habilitats educatives en el bon ús de les TIC”. 

3. Vist que l’actuació sol·licitada es pot emmarcar en el recurs inclòs en el 
Catàleg: 

 
Recurs Tipus de recurs Classe de recurs 

Actuacions de prevenció i 
detecció d’addicció a 
substàncies i TIC 

Recurs material 
Realització de serveis i 

activitats 

 
4. D’acord amb el capítol 10 del règim del Catàleg, aquest recurs es 

concedeix mitjançant el procediment de concessió directa amb 
concurrència. 

5. Revisada la sol·licitud i un cop aplicats íntegrament i exclusivament els 
criteris de valoració que consten en el Catàleg de serveis, resulta la 
següent valoració de la sol·licitud, en virtut de la qual es considera que 
la sol·licitud s’ha d’estimar, en haver assolit la puntuació mínima de 100 
punts establerta, tal i com es recull en l’informe d’instrucció elaborat a 
l’efecte. 

[...] 
 
Ajuntament de Canet de Mar  
Capacitació parental d’habilitats 
educatives en el bon ús de les TIC 

Puntuació 

Existència d’estructura o recursos propis 
de l’ens 

100 

TOTAL 100 
 
[...] 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, de 
conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Benestar Social i 
Gent Gran, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Concedir el recurs material consistent en realització de serveis i 
activitats, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del  Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019: 
 

Ens NIF Actuació Núm. Registre 
inicial PMT Codi XGL 

Aportació de 
la Diputació 

(EUR) 

[...] [...] [...] [...] [...] [...] 

Ajuntament 
 de  

Canet de 
Mar 

P0803900J 

Capacitació 
parental 

d’habilitats en el 
bon ús de les TIC 

1840009442 18/Y/250327 600,00€ 

 



S/Amn 

 
6 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Segon.- Establir que, atès que en la sol·licitud s’han definit l’abast i les 
condicions de transferència del recurs per part de la Diputació, i la concessió 
es correspon íntegrament amb la sol·licitud, aquest es considera acceptat 
implícitament per l’ens destinatari, amb la qual cosa la Diputació pot 
procedir a l’adopció dels actes corresponents per dur a terme l’execució de 
l’actuació. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la 
concessió i les condicions de la seva execució. 
Tercer.- [...] 
 
Quart.- Establir les següents condicions d’execució dels treballs per part de 
l’adjudicatària del contracte: 
 

a) Descripció dels treballs a realitzar: 
Els treballs a realitzar per portar a terme el contracte seran els 
següents: es realitzaran 2 sessions de dues hores de durada amb 
una metodologia dinàmica i participativa. 
[...] 

 
b) Durada i termini del contracte: 

El termini per a la realització del contracte serà fins el 31 de març 
de 2019. 

 
[...] 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució en la part que afecta als interessats.” 

 
En virtut de tot això, 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. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la 
proposta de la Regidoria delegada de Benestar Social i Gent Gran, es proposa 
l’adopció dels acords següents: 
 
PRIMER.- Acceptar el recurs material atorgat per la Diputació de Barcelona en el 
marc del Programa complementari per a la garantia del benestar social del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, així com el seu règim regulador, segons el 
detall següent: 
 

Ens destinatari NIF 
Ens Actuació Codi 

XGL 
Aportació de la 
Diputació (EUR) 

Ajuntament de 
Canet de Mar 

P0803
900J 

Capacitat parental d’habilitats 
educatives en el bon ús de les TIC 

18/Y/25
0327 600,00€ 

 
5.- APROVACIÓ NOVA LIQUIDACIÓ CORRESPONENT A LES FACTURES DEL 
LLOGUER DE L’HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL SITUAT AL RIAL DELS 
OMS, NÚM. XX, DE CANET DE MAR, CORRESPONENTS ALS EXERCICIS 
2014-2018 (ACTUALITZACIÓ IPC) 
 
Atès que en data 15 de maig de 2014, es va signar el contracte d’arrendament 
entre aquest Ajuntament i VISOREN, SL, en relació a l’habitatge de protecció 
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oficial situat al carrer Rial dels Oms, núm. XX, i la plaça d’aparcament núm. XX, 
adscrita al mateix habitatge, de Canet de Mar, per un import inicial de: 
 
 Renda mensual de l’habitatge.......................233,24 € 
 Renda mensual de la plaça de garatge...........  65,03 € 
 Despeses generals mensuals.........................  74,00 € 
 TOTAL FACTURA MENSUAL....................... 372,27 € 
 
Vist el que es va acordar a la clàusula III.- RENDA, apartat número 10, de les 
condicions generals de l’esmentat contracte, el qual es transcriu literalment: 
 

“III.- RENDA 
...10.- La renda de l’arrendament s’actualitzarà l’1 de gener de cada any, 
en funció de les variacions que experimenti l’Índex General Nacional del 
Sistema d’Índexs de Preus al Consum publicat per l’Institut Nacional 
d’Estadística o l’organisme que el substitueixi. Per efectuar les esmentades 
revisions de renda s’aplicarà sobre la renda que satisfaci per tots els 
conceptes el Arrendatari en el moment de realitzar-se l’actualització el 
percentatge d’augment o disminució durant els 12 mesos naturals 
anteriors a cada actualització, prenent-se el mes de gener de cada any 
com a mes referència per a realitzar les successives actualitzacions. 
En cap cas, la demora en l’aplicació de l’actualització suposarà la renuncia 
o caducitat del dret a aplicar aquesta actualització...” 

 
Vist que havent-se comprovat els imports facturats relatius a l’esmentat 
contracte, i els imports reals que s’havien d’haver pagat, els quals són els 
següents: 
 

 
 
De conformitat amb la proposta d’aquesta Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.-  Aprovar la revisió de preus del contracte de lloguer de l’habitatge de 
protecció oficial situat al carrer Rial dels Oms, núm. XX, i la plaça d’aparcament 
núm. XX, adscrita al mateix habitatge, de Canet de Mar, amb VISOREN, SL, 
donant compliment al que disposa la clàusula III, apartat 10 del contracte, amb 
efectes 1 de gener de 2015, aplicant un increment del (-1,3 % - IPC nacional), de 
manera que el preu del contracte, des del dia 1 de gener de 2015, serà de 367,43 
€/mensuals. 
  
SEGON.-  Aprovar la revisió de preus del contracte de lloguer de l’habitatge de 
protecció oficial situat al carrer Rial dels Oms, núm. XX, i la plaça d’aparcament 
núm. XX, adscrita al mateix habitatge, de Canet de Mar, amb VISOREN, SL, 
donant compliment al que disposa la clàusula III, apartat 10 del contracte, amb 
efectes 1 de gener de 2016, aplicant un increment del (-0,3 % - IPC nacional), de 
manera que el preu del contracte, des del dia 1 de gener de 2016, serà de 366,33 
€/mensuals. 

ANY 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL A PAGAR

IPC nacional Renda: 233,24 € + 65,03 € + 74,00 € = 372,27 €/mes (-1,3 %) (-0,3 %) 3% 0,60%

Regulartiz IPC (TOTAL ANY)  X 5 MESOS = 1861,35 367,43 X 12 MESOS = 4409,16 € 366,33 X 12 MESOS = 4.395,967 € 377,32 X 12 MESOS = 4527,84 € 379,58 X 5 MESOS = 1897,9 € 17.092,21 €

IMPORT QUE S'HAURIA D'HAVER ABONAT 1.861,35 € 4.452,96 € 4.452,96 € 4.452,96 € 1.904,80 € 17.125,03 €

DIFERÈNCIA A FAVOR DE

L'AJUNTAMENT 32,82 €
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TERCER.-  Aprovar la revisió de preus del contracte de lloguer de l’habitatge de 
protecció oficial situat al carrer Rial dels Oms, núm. XX, i la plaça d’aparcament 
núm. XX, adscrita al mateix habitatge, de Canet de Mar, amb VISOREN, SL, 
donant compliment al que disposa la clàusula III, apartat 10 del contracte, amb 
efectes 1 de gener de 2017, aplicant un increment del (3 % - IPC nacional), de 
manera que el preu del contracte, des del dia 1 de gener de 2017, serà de 377,32 
€/mensuals. 
 
QUART.-  Aprovar la revisió de preus del contracte de lloguer de l’habitatge de 
protecció oficial situat al carrer Rial dels Oms, núm. XX, i la plaça d’aparcament 
núm. XX, adscrita al mateix habitatge, de Canet de Mar, amb VISOREN, SL, 
donant compliment al que disposa la clàusula III, apartat 10 del contracte, amb 
efectes 1 de gener de 2018, aplicant un increment del (0,60% - IPC nacional), de 
manera que el preu del contracte, des del dia 1 de gener de 2018, serà de 379,58 
€/mensuals. 
 
CINQUÈ.-  Aprovar la liquidació de la quantitat de 32,82 € a VISOREN,SL, en 
concepte de quantitat abonada indegudament per l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
TRETZÈ.- Comunicar aquest acord a VISOREN, SL i a la Intervenció de Fons 
Municipal. 
 
Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos 
en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria. 
 
6.- APROVACIÓ NOVA LIQUIDACIÓ CORRESPONENT A LES FACTURES DEL 
LLOGUER DEL LOCAL DE SERVEIS SOCIALS ABONADES A LA RESIDÈNCIA 
FUNDACIÓ PRIVADA GUILLEM MAS DE CANET DE MAR, CORRESPONENTS 
ALS EXERCICIS 2011-2017 (ACTUALITZACIÓ IPC NACIONAL) 
 
Atès que en data 31 de gener de 2011 es va signar el contracte d’arrendament 
del local ubicat a la primer planta de la Residència geriàtrica amb entrada al 
carrer Narcís Montoriol, núm. xx, de Canet de Mar, per a traslladar-hi les 
dependències municipals de l’Àrea de Serveis Socials, la delegació local de la Creu 
Roja, i altres usos relacionats amb els serveis socials de la població. 
 
Vist que a l’apartat tercer de l’esmentat contracte, el qual es va iniciar el dia 1 de 
febrer de 2011, es va pactar com a preu de l’arrendament la quantitat de 
1.425,00 euros mensuals més IVA, amb ampliació de la retenció per IRPF que 
legalment procedeixi, i que el preu es revisaria anualment amb l’aplicació de 
l’Index General de Preus al Consum (IPC) aplicable, sense especificar si era el 
nacional o el català.  
 
Atès que a falta de concreció en el contracte s’ha d’estar al que preveu la Llei 
d’Arrendaments Urbans, la qual en el seu article 18 disposa: 
 

“1. Durante los cinco primeros años de duración del contrato la renta sólo 
podrá ser actualizada por el arrendador o el arrendatario en la fecha en 
que se cumpla cada año de vigencia del contrato, aplicando a la renta 
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correspondiente a la anualidad anterior la variación porcentual 
experimentada por el Índice General Nacional del Sistema de Índices de 
Precios de Consumo en un período de doce meses inmediatamente 
anteriores a la fecha de cada actualización, tomando como mes de 
referencia para la primera actualización el que corresponda al último índice 
que estuviera publicado en la fecha de celebración del contrato, y en las 
sucesivas el que corresponda al último aplicado. 
 
2. A partir del sexto año de duración la actualización de la renta se regirá 
por lo estipulado al respecto por las partes y, en su defecto, por lo 
establecido en el apartado anterior.” 

 
De la qual cosa es desprèn que l’IPC que calia aplicar al contracte de lloguer 
signat amb el Patronat de la Residència Guillem Mas, de Canet de Mar, a partir de 
l’1 de febrer de 2011, era l’IPC nacional, i no el català, tal com s’havia anat 
aplicant a les diferents liquidacions practicades per l’arrendador. 
 
Vist que havent-se comprovat els imports facturats relatius a l’esmentat 
contracte, i els imports reals que s’havien d’haver pagat, els quals són els 
següents: 
 

Any 
Import 
Base 

IPC 
Nacional 

Import 
actualitzat IVA 

Import 
total Total anual 

2011 -Real 1.425,00 € 18% 1.681,15 € 18.496,50 €
2011 - Liquidat 1.425,00 € 18% 1.681,15 € 18.496,50 €
Diferencial 2011           0,00 €
2012 gener 1.425,00 € 18% 1.681,50 € 1.681,50 €
2012 febrer-agost 1.425,00 € 2,00% 1.453,50 € 18% 1.715,13 € 12.005,91 €
2012 setembre-
desembre 1.425,00 € 2,00% 1.453,50 € 21% 1.758,74 € 7.034,94 €
2012 Real  20.722,35 €
2012 - Liquidat  20.759,62 €
Diferencial 2012           -37,27 €
2013 gener 1.453,50 € 21% 1.758,74 € 1.758,74 €
2013 febrer-desembre 1.453,50 € 2,80% 1.494,20 € 21% 1.807,98 19.887,78 €
2013 - Real  21.646,51 €
2013 - Liquidat  21.689,00 €
Diferencial 2013           -42,49 €
2014 gener 1.494,20 € 21% 1.807,98 € 1.807,98 €
2014 febrer-desembre 1.494,20 € 0,00% 1.494,20 € 21% 1.807,98 € 19.887,80 €
2014 - Real  21.695,78 €
2014 - Liquidat  21.738,36 €
Diferencial 2014           -42,58 €
2015 gener 1.494,20 € 21% 1.807,98 € 1.807,98 €
2015 febrer-desembre 1.494,20 € -1,10% 1.477,76 € 21% 1.788,09 € 19.669,04 €
2015 - Real  21.477,02 €
2015 - Liquidat  21.738,36 €
Diferencial 2015           -261,34 €
2016 gener 1.477,76 € 21% 1.788,09 € 1.788,09 €
2016 febrer-desembre 1.477,76 € -0,80% 1.465,94 € 21% 1.773,79 € 19.511,68 €
2016 - Real  21.299,78 €
2016 - Liquidat  21.738,48 €
Diferencial 2016           -438,70 €
2017 gener 1.465,94 € 21% 1.773,79 € 1.773,79 €
2017 febrer -desembre 1.465,94 € 3,00% 1.509,92 € 21% 1.827,00 € 20.097,01 €
2017 - Real  21.870,80 €
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2017 - Liquidat  21.998,60 €
Diferencial 2017           -127,80 €
2018 gener* 1.509,92 € 21% 1.827,00 € 1.827,00 €
2018 febrer -maig* 1.509,92 € 1,10% 21% 1.847,10 € 7.388,40 €
2018 - Real (Gener a 
maig)*  9.215,40 €
2018 - Pendent liquidar*  9.339,24 €
Diferencial 2018*           -123,84 €
     
Diferencial total 2012 
- 2017           -950,18 €
 
De conformitat amb la proposta d’aquesta Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.-  Aprovar la revisió de preus del contracte de lloguer del local ubicat al 
carrer Nacís Monturiol, xx, de Canet de Mar, signat en data 31 de gener de 2011 
amb la Residència Fundació Privada Guillem Mas de Canet de Mar, donant 
compliment al que disposa l’apartat tercer del contracte, amb efectes 1 de febrer 
de 2012, aplicant un increment del 2% (IPC nacional), de manera que el preu del 
contracte, des del dia 1 de febrer de 2012, serà de 1.453,50 €/mensuals més 
IVA. 
 
SEGON.- Aprovar la revisió de preus del contracte de lloguer del local ubicat al 
carrer Nacís Monturiol, xx, de Canet de Mar, signat en data 31 de gener de 2011 
amb la Residència Fundació Privada Guillem Mas de Canet de Mar, donant 
compliment al que disposa l’apartat tercer del contracte, amb efectes 1 de febrer 
de 2013, aplicant un increment del 2,8 % (IPC nacional), de manera que el preu 
del contracte, des del dia 1 de febrer de 2013, serà de 1.494,20 €/mensuals més 
IVA. 
 
TERCER.- Aprovar la revisió de preus del contracte de lloguer del local ubicat al 
carrer Nacís Monturiol, xx, de Canet de Mar, signat en data 31 de gener de 2011 
amb la Residència Fundació Privada Guillem Mas de Canet de Mar, donant 
compliment al que disposa l’apartat tercer del contracte, amb efectes 1 de febrer 
de 2014, aplicant un increment del 0,0 % (IPC nacional), de manera que el preu 
del contracte, des del dia 1 de febrer de 2014, serà de 1.494,20 €/mensuals més 
IVA. 
 
QUART.- Aprovar la revisió de preus del contracte de lloguer del local ubicat al 
carrer Nacís Monturiol, xx, de Canet de Mar, signat en data 31 de gener de 2011 
amb la Residència Fundació Privada Guillem Mas de Canet de Mar, donant 
compliment al que disposa l’apartat tercer del contracte, amb efectes 1 de febrer 
de 2015, aplicant un increment del -1,1 % (IPC nacional), de manera que el preu 
del contracte, des del dia 1 de febrer de 2015, serà de 1.477,76 €/mensuals més 
IVA. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la revisió de preus del contracte de lloguer del local ubicat al 
carrer Nacís Monturiol, xx, de Canet de Mar, signat en data 31 de gener de 2011 
amb la Residència Fundació Privada Guillem Mas de Canet de Mar, donant 
compliment al que disposa l’apartat tercer del contracte, amb efectes 1 de febrer 
de 2016, aplicant un increment del -0,8 % (IPC nacional), de manera que el preu 
del contracte, des del dia 1 de febrer de 2016, serà de 1.465,94 €/mensuals més 
IVA. 
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SISÈ.- Aprovar la revisió de preus del contracte de lloguer del local ubicat al 
carrer Nacís Monturiol, xx, de Canet de Mar, signat en data 31 de gener de 2011 
amb la Residència Fundació Privada Guillem Mas de Canet de Mar, donant 
compliment al que disposa l’apartat tercer del contracte, amb efectes 1 de febrer 
de 2017, aplicant un increment del 3,00 % (IPC nacional), de manera que el preu 
del contracte, des del dia 1 de febrer de 2017, serà de 1.509,92 €/mensuals més 
IVA. 
 
SETÈ.- Aprovar la revisió de preus del contracte de lloguer del local ubicat al 
carrer Nacís Monturiol, xx, de Canet de Mar, signat en data 31 de gener de 2011 
amb la Residència Fundació Privada Guillem Mas de Canet de Mar, donant 
compliment al que disposa l’apartat tercer del contracte, amb efectes 1 de febrer 
de 2018, aplicant un increment del 1,1 % (IPC nacional), de manera que el preu 
del contracte, des del dia 1 de febrer de 2018, serà de 1.526,53 €/mensuals més 
IVA. 
 
VUITÈ.-  Aprovar la liquidació de la quantiat de 950,18 € a la Residència 
Fundació Privada Guillem Mas, en concepte de quantitat facturada indegudament 
a l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
NOVÈ.-  Comunicar aquest acord a la Residència Fundació Privadada Guillem Mas 
de Canet de Mar i a la Intervenció de Fons Municipal. 
 
Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos 
en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria. 
 
7.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DEL 18 AL 24 DE JUNY 
DE 2018 (NÚMEROS DEL 839 AL 883) 
 

Núm. Data Títol 

DE0839/2018 18/06/2018 Comunicació aparcament Rda. Dr. Anglès, 39-41 

DE0840/2018 18/06/2018 Aprovació AD relació Q/2018/9 

DE0841/2018 18/06/2018 WTP – Acord incoació - 18/06/2018 

DE0842/2018 18/06/2018 Concessió permís per matrimoni 

DE0843/2018 18/06/2018 Aprovació IRPF maig 2018 

DE0844/2018 18/06/2018 Devolucions de fiances per obres 

DE0845/2018 18/06/2018 Decret de designació de Delegat Protecció de Dades 

DE0846/2018 18/06/2018 Contractació servei espectacle Baixada de Bèsties i encesa de 
l'Ateneu 30-06-18 

DE0847/2018 18/06/2018 Decret convocatòria Mesa de Contractació subministrament 
vestuari Policia Local. 

DE0848/2018 18/06/2018 Decret renúncia i nova adjudicació per la contractació cabines WC 

DE0849/2018 18/06/2018 WTP – Incoació manca identificació - 18/06/2018 

DE0850/2018 18/06/2018 Decret requeriment garantia a Serveis educació No Formal, SL 

DE0851/2018 18/06/2018 TRE 2018 029 Relació de pagaments 18-06-2018 
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DE0852/2018 19/06/2018 Aprovació pagament TC's maig 2018 

DE0853/2018 20/06/2018 Strankis Casal i acampada estiu 2018 

DE0854/2018 20/06/2018 Aisia - Casal i acampada estiu 2018 

DE0855/2018 20/06/2018 Incoació expedient sancionador de civisme - Hassan El Aouni 

DE0856/2018 20/06/2018 Sol·licitud inscripció parella estable Sra. AJO i Sra. SCLL 

DE0857/2018 20/06/2018 Decret de sanció abonada 

DE0858/2018 20/06/2018 Incoació expedient sancionador de civisme - BGR 

DE0859/2018 20/06/2018 Al·legacions expedient sancionador trànsit - 105549 

DE0860/2018 20/06/2018 Expedient baixes ofici - juny 2018 

DE0861/2018 20/06/2018 Autorització ampliació horari per Sant Joan guingueta 3 

DE0862/2018 20/06/2018 Al·legacions expedient sancionador trànsit - 18-204340 

DE0863/2018 20/06/2018 Foguera Revetlla Sant Joan 2018 - MSC 

DE0864/2018 20/06/2018 WTP – Acord incoació - 20/06/2018 

DE0865/2018 20/06/2018 AL.LEGACIONS - EXP.SANCIONADOR TRÀNSIT - 18-202217 

DE0866/2018 20/06/2018 Rectificació Decret núm. 0843/2018 - Aprovació IRPF maig 2018 

DE0867/2018 21/06/2018 Decret exclusió licitadors procediment contractació 
subministrament vestuari i complements PL. 

DE0868/2018 21/06/2018 Incoació expedient responsabilitat patrimonial a la senyora x 

DE0869/2018 21/06/2018 Incoació expedient responsabilitat patrimonial Sra. A 

DE0870/2018 21/06/2018 Incoació expedient de restauració i paralització obres sense 
llicència Riera Gavarra, XX 

DE0871/2018 22/06/2018 Aprovació dietes i desplaçaments mes de maig 

DE0872/2018 22/06/2018 Contractació servei espectacle "La Quarta Via". 

DE0873/2018 22/06/2018 Decret requeriment documentació i garantia defintiva Lot 2 
vestuari Policia Local. 

DE0874/2018 22/06/2018 Contractació servei espectacle infantil i de cabaret per la Nit 
Màgica. 

DE0875/2018 22/06/2018 Aprovació factures F/2018/36 Fase ADO 

DE0876/2018 22/06/2018 Terrassa estiu 2018 Can Torrent 

DE0877/2018 22/06/2018 Terrassa estiu 2018 activitat Pizzeria Italia 

DE0878/2018 22/06/2018 Devolució imports llicència per desistiment 

DE0879/2018 22/06/2018 Decret requeriment documentació i garantia definitiva Lot 1 
vestuari Policia Local 

DE0880/2018 22/06/2018 Aprovació factures F/2018/33 fase ADO 

DE0881/2018 22/06/2018 Canvi de nom nínxol 335 

DE0882/2018 22/06/2018 Aprovació factures F/2018/35 fase O 

DE0883/2018 22/06/2018 Contractació servei de custòdia de búnquer 

[ 
8.- ASSUMPTES PER VIA D’URGÈNCIA 
 
L’alcaldessa presidenta, segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós 
de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del 
Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
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d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència d’uns punts no inclosos a 
l’ordre del dia. Un cop sotmesa 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. 
 
 
 
8.1.- CONVOCATÒRIA 1/2018, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA, DE SUBVENCIONS EN ELS ÀMBITS CULTURAL, EDUCATIU, 
SOCIAL, ARTÍSTIC, ESPORTIU, LÚDIC, FESTIU O QUALSEVOL ALTRE 
ANÀLEG, PER L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I APROVACIÓ DE LES 
BASES ESPECÍFIQUES 
 
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. 
 
Atès que, d’acord amb el que disposa l’article 29 de l’esmentada ordenança, per a 
totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència 
competitiva s’han d’aprovar les bases específiques corresponents, que 
s’aprovaran conjuntament o prèviament a la convocatòria i atès que la Junta de 
Govern Local és l’òrgan competent per a la seva aprovació. 
 
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 els tècnics municipals de les àrees de Benestar Social, Cultura, 
Educació, Esports i Joventut han emès sengles informes relatius als criteris 
específics de valoració de les sol·licituds de subvenció per als seus àmbits 
respectius, que consten dins l’expedient administratiu. 
 
Vist l’informe d’intervenció que consta a l’expedient administratiu. 
 
Atès allò que es disposa als articles 239 a 241 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i als articles 118 i 119 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals de Catalunya (ROAS) aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, de 
conformitat amb la proposta d’aquesta Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria de les subvencions en règim de concurrència 
competitiva per a l’exercici 2018 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 compleixin els requisits generals i específics establerts en les bases, 
estiguin legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Associacions, 
recollides a l’Annex d’aquesta proposta. 
 
SEGON.- Autoritzar la despesa derivada del punt anterior, per un import total de 
seixanta-dos mil sis-cents cinquanta euros (62.650,00 €), amb càrrec a les 
següents aplicacions pressupostàries de l’exercici 2018: 
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Programa Aplicació pressupostària Import 
(euros) A 

BENESTAR SOCIAL 40 23100 48200 12.000,00 22018/6916 

CULTURA 31 33400 48200 18.500,00 22018/6917 

EDUCACIÓ 51 32000 48200 12.000,00 22018/6918 

ESPORTS 52 34100 48200 16.150,00 22018/6919 

- Activitats esportives 
continuades  11.000,00  

- Esdeveniments esportius 
puntuals  2.650,00  

- Esportistes individuals  2.500,00  

JOVENTUT 41 33700 48200 4.000,00 22018/6920 

IGUALTAT DE GÈNERE 15 92400 48200 1.300,00 22018/6921 

 
TERCER.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al 
tauler d’anuncis, la web municipal i la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(BDNS) aquests acords, així com el contingut de la convocatòria, determinant que 
el termini màxim de presentació de sol·licituds serà de trenta dies naturals, 
comptadors des de l’endemà de la publicació al BOPB. 
 
Només en el cas que la sol·licitud de subvenció tingui com a objecte activitats en 
l’àmbit educatiu el termini finalitzarà el 7 de setembre de 2018. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords als següents departaments de 
l’Ajuntament: 
 

- Intervenció-Tresoreria 
- Àrea de Benestar Social 
- Àrea de Cultura 
- Àrea d’Educació 
- Àrea d’Esports 
- Àrea de Joventut 
- Àrea d’Igualtat de Gènere 

 
ANNEX 

 
CONVOCATÒRIA 1/2018, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, 
DE SUBVENCIONS EN ELS ÀMBITS CULTURAL, EDUCATIU, SOCIAL, 
ARTÍSTIC, ESPORTIU, LÚDIC, FESTIU O QUALSEVOL ALTRE ANÀLEG, PER 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, PER A L’EXERCICI 2018. 
 
Article 1.- Objecte, règim i finalitat de la convocatòria 
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1.1.- Bases generals 
 
La present convocatòria es regeix per l’Ordenança municipal de subvencions, 
aprovada pel Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 25 de gener de 
2018, i publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de data 2 de 
març de 2018 (en endavant, l’Ordenança). 
 
1.2.- Règim d’atorgament 
 
L’atorgament de les subvencions derivades d’aquesta convocatòria s’efectuarà pel 
procediment de concurrència competitiva, mitjançant la comparació de les 
sol·licituds, a fi d’establir una prelació entre aquestes, d’acord amb els criteris de 
valoració establerts en la convocatòria de cada programa. 
 
1.3.- Objectius per àmbits 
 
Els projectes i actuacions per als quals se sol·liciti subvenció hauran de respondre 
a algun dels objectius següents: 
 
A) BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA 
 

 Finançar projectes o activitats dins l’àmbit social que beneficiïn o 
afavoreixin els col·lectius més vulnerables o projectes  adreçats al conjunt 
de la població i que complementin l’acció municipal. 

 
B) CULTURA 

 
 Potenciar la difusió i el coneixement del patrimoni cultural de Canet de 

Mar, la seva conservació i difusió. 
 Contribuir a bastir una programació cultural estable al municipi adreçada a 

tots els grups d’edat. 
 Fomentar la difusió i el coneixement de l’art, la dansa, la música, el teatre, 

la literatura i el cinema. 
 Afavorir la integració, la solidaritat, la diversitat, les relacions 

intergeneracionals. 
 Recuperar, mantenir i difondre la cultura catalana i la seva llegua 

(costums, tradicions, història...) 
 

C) EDUCACIÓ 
 

 La realització de projectes d’activitats escolars que estiguin incloses al Pla 
Anual de Centre, per tal de donar suport a les iniciatives dels centres i als 
seus projectes educatius singulars. 

 La realització de projectes que incentivin la implementació i ús de les TAC 
a les escoles. 

 La realització de projectes d’innovació educativa. 
 La realització de projectes que afavoreixin l’oferta educativa fora de 

l’horari escolar, les activitats esportives consolidades i la participació de les 
famílies en la vida dels centres educatius. 
 

D) ESPORTS 
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 Consolidar els agents que ofereixen serveis esportius a la població. 
 Fomentar la pràctica esportiva de competició, de base i/o federada. 
 Fomentar la pràctica d’altres activitats esportives de caràcter extraordinari 

amb la finalitat de potenciar el desenvolupament econòmic local, la 
cohesió social i que completin o supleixin els serveis de competència 
municipal en aquest àmbit o siguin d’interès públic local. 

 Garantir un nivell d’oferta que respongui a les necessitats i demandes del 
teixit social. 

 Procurar que els serveis i activitats esportives en les vessants educativa, 
recreativa, lúdica i competitiva arribin a tots els sectors de la població. 

 Facilitar l’accés a la pràctica esportiva d’aquells col·lectius, que per raons 
socioculturals i/o econòmiques, no hi accedeixin de forma habitual. 

 Potenciar el coneixement extern i la imatge de Canet de Mar. 
 

E) JOVENTUT 
 

 Fomentar les activitats emmarcades dins les línies del Pla Local de 
Joventut. 

 Fomentar la realització d’activitats que millorin la qualitat de vida dels 
joves (oci, salut, formació, ocupació, mobilitat, gènere...  

 Facilitar la realització d’activitats que s’adrecin a potenciar la participació 
dels joves. 

 La realització d’activitats que fomentin l’educació en el lleure adreçat als 
infants. 

 
F) IGUALTAT DE GÈNERE 
 

 Facilitar la realització d’activitats i els programes que programin 
l’associacionisme i la participació de les dones, així com la igualtat entre 
homes i dones. En concret, seran subvencionables els projectes i activitats 
que tinguin per finalitat:  
 
1. Projectes o activitats que incideixin en la prevenció i atenció de les 

problemàtiques o situacions de violència i/o risc d’exclusió social. 
 

2. Projectes o activitats que millorin la qualitat de de vida de les dones, la 
seva salut i la seva autonomia personal. 

 
3. Projectes o activitats que fomentin la presència de les dones en els 

diferents àmbits de la vida ciutadana (econòmic, social, cultural, 
polític...) 

 
4. Projectes o activitats adreçades a potenciar el desenvolupament de 

col·lectius de dones amb especials dificultats. 
 
5. Projectes o activitats de sensibilització social vers la igualtat 

d’oportunitats. 
 
6. Activitats que potenciïn l’associacionisme femení i la seva qualitat. 
 
7. Activitats o projectes que afavoreixin l’emprenedoria i el lideratge de les 

dones. 
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8. Activitats o projectes de sensibilització contra la LGTBIFÓBIA i/o de 

visualització del col·lectiu LGTBI. 
 
Article 2.- Requisits dels beneficiaris i forma d’acreditar-los 
 
Podran ser beneficiaris de les subvencions regulades en aquesta convocatòria les 
persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense ànim de lucre, que 
realitzin activitats d’utilitat pública o d’interès social que fonamenten l’atorgament 
de la subvenció i que compleixin els requisits establerts a l’article 12 de 
l’Ordenança. 
 
La justificació per part de les persones o entitats del compliment dels requisits es 
pot fer pels mitjans establerts a l’apartat 8è de l’article 12 de l’Ordenança.  
 
Article 3.- Import màxim de la subvenció i compatibilitat amb altres 
subvencions 
 
3.1.- L’import màxim de la subvenció no podrà superar el 50% del pressupost 
total del projecte o activitat proposat, excepte en el cas de projectes o activitats 
emmarcades dins l’àmbit de Joventut, en què la subvenció podrà arribar a cobrir 
el cost total de l’activitat.  
 
3.2.- En el cas de projectes emmarcats dins l’àmbit de l’Esport, l’import màxim de 
subvenció no podrà superar els 6.000,00 euros per entitat.  
  
3.3.- Aquesta subvenció serà compatible amb la percepció d’altres subvencions 
per a la mateixa finalitat, provinents de qualssevol altres administracions o en 
públics o privats, amb el benentès que l’import total de les subvencions rebudes 
mai no podrà superar el cost de l’activitat subvencionada. 
 
Article 4.- Les sol·licituds 
 
4.1.- Els interessats hauran de presentar a l’oficina de registre general la 
documentació següent, segons models facilitats a través de la pàgina web: 
 

a) Instància de sol·licitud, on es farà constar la identitat de la persona física o 
jurídica beneficiària de la subvenció; el programa i l’activitat per a la qual 
se sol·licita la subvenció, la identitat de qui subscriu la sol·licitud, i les 
dades de contacte i mitjà de notificació (Annex 1). 
Quan la beneficiària sigui una entitat, caldrà acompanyar certificat de 
l’acord de sol·licitud de subvenció (Annex 2). 
 

b) Acreditació de la personalitat:  
 Persones jurídiques: Fotocòpia del NIF, documentació acreditativa de la 

representació que ostenta el signant de la sol·licitud i còpia del seu DNI 
 Persones físiques: Fotocòpia compulsada del DNI 
 Agrupació de persones: Fotocòpia compulsada del DNI de tots els 

membres (només en cas de grups de fer o sense personalitat jurídica) 
 

c) Declaració responsable comprensiva de les següents manifestacions 
(Annex 3): 
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 Que la documentació aportada al Registre Municipal d’Entitats manté la 
seva vigència 

 Que el/la beneficiari/ària es troba al corrent en el compliment de les 
obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, si n’hi haguessin 

 Que no es troba incurs en les prohibicions per obtenir la condició de 
beneficiari de subvencions 

 Indicació de les subvencions rebudes d’altres administracions públiques 
per a la mateixa finalitat, així com el compromís de comunicar a 
l’Ajuntament les que s’obtinguin en el futur 

 Compromís de complir les condicions i càrregues de la subvenció 
 

d) Memòria descriptiva del projecte o activitat, que inclogui una breu 
descripció d’aquest, el calendari d’execució, així com la previsió detallada 
de despeses i de les fonts de finançament. Es vetllarà per la utilització  
d’un llenguatge escrit i gràfic no sexista (Annex 4) 
 
En el cas d’entitats que sol·licitin subvenció per a activitats emmarcades 
dins l’àmbit de la cultura, s’admetran un màxim de 5 memòries per 
entitat. 
 

e) Full de dades bancàries, indicant el compte al qual es transferirà l’import 
de la subvenció, cas de ser concedida (Annex 5) 
 

4.2.- Quan s’observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri 
necessari ampliar la informació, es requerirà els sol·licitants que ho esmenin en el 
termini màxim i improrrogable de 10 dies, amb l’advertiment exprés que, passat 
aquest termini sense que el sol·licitant hagi complert el requeriment, se’l tindrà 
per desistit de la sol·licitud.  
 
4.3.- Reformulació de sol·licituds. Dins d’una mateixa convocatòria, els 
beneficiaris d’una subvenció, per raons justificades, podran sol·licitar la 
reformulació de les subvencions concedides, quan l’import de la subvenció de la 
proposta de resolució provisional sigui inferior a la que figura a la sol·licitud 
presentada. Aquesta reformulació haurà de ser aprovada pel mateix òrgan que va 
concedir la subvenció i, en tot cas, haurà de respectar l’objecte, els criteris de 
valoració i la resta de requisits previstos a les presents bases. 
 
Article 5.- Terminis  
 
5.1.- Sol·licitud 
 
Les sol·licituds de subvenció es podran presentar dins el termini de 30 dies 
naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí 
Oficial de la Província. 
 
Per als projectes i actuacions en l’àmbit educatiu, el termini finalitzarà el 7 de 
setembre de 2018. 
 
5.2.- Execució  
 
Les activitats susceptibles de rebre aquestes subvencions s’han de dur a terme 
dins del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018. 
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Article 6.- Criteris ponderats de valoració de les sol·licituds 
 
6.1.- Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor 
valoració  un cop aplicats els criteris objectius determinats en aquestes bases.  
 
El total de punts resultants de la suma de totes les sol·licituds es dividirà pel total 
de la partida assignada. El resultat d’aquesta divisió es multiplicarà pels punts 
obtinguts per cada projecte i donarà com a resultat la quantitat a percebre per a 
cada projecte.  
 
6.2.- A excepció de les subvencions per a activitats i programes en l’àmbit de la 
cultura i la joventut, l’òrgan competent per a la concessió procedirà al prorrateig 
de l’import global màxim destinat a les subvencions, entre els beneficiaris de la 
subvenció. 
 
6.3.- Els criteris ponderats de distribució de subvencions per als diversos àmbits 
seran els següents: 
 
A) BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA 
 

Criteris generals Màxim 50 punts
 

a. Dèficit d’activitats anàlogues al municipi 10 punts
 
b. Nombre de destinataris als quals va adreçada l’activitat 10 punts

 
c. Nombre de participants del municipi 10 punts

 
d. Dificultat d’executar-se sense la subvenció 10 punts

 
e.  Complementarietat amb l’exercici de les competències 

municipals 
10 punts

 
Criteris específics Màxim 50 punts

 
f. Projectes i activitats adreçats a pal·liar el risc social             15 punts

Projectes i activitats que vagin adreçats a pal·liar situacions de 
risc social existent al municipi. 

 
g. Projectes i activitats adreçats a col·lectius d’especial 

vulnerabilitat   
15 punts

Projectes i activitats  que afavoreixin el treball amb determinats 
grups i col·lectius vulnerables. 

 
h. Projectes i activitats que tinguin per objecte la integració social 15 punts

Projectes adreçats a col·lectius amb dificultat per integrar-se a la 
societat, com poden ser  discapacitats, malalts mentals o 
d’altres, que treballin i potenciïn la seva inclusió dins la societat, 
evitant  la seva discriminació. 

 
i. Projectes i activitats d’interès general per a la vila 5 punts
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Projectes i activitats que siguin d’interès social i que cobreixin 
específicament una mancança del municipi. 

 
 
 
 
 
B) CULTURA 

 
Criteris generals Màxim 60 punts
 

a. Dèficit d’activitats anàlogues al municipi 15 punts
- Sí 15 punts
- No   0 punts
 

b. Nombre de destinataris als quals va adreçada l’activitat 5 punts
- S’adreça a tots els públics 5 punts
- S’adreça a una franja d’edat especifica 2 punts
- S’adreça a un públic especialitzat 2 punts
- S’adreça al públic de la comarca/província 5 punts
 

c. Nombre de participants del municipi 5 punts
- En la darrera edició hi van participar més de 15 persones 

i menys de 50 persones 
2 punts

- És el primer cop que es programa l’activitat i s’adreça a 
més de 15 persones i menys de 50 persones 

2 punts

- En la darrera edició hi van participar més de 51 persones 4 punts
- És el primer cop que es programa l’activitat i s’adreça a 

més de 51 persones 
4 punts

- És una activitat multitudinària 5 punts
- És una activitat minoritària perquè és un tema molt 

específic 
2 punts

 
d. Dificultat d’executar-se sense la subvenció 20 punts

Grau d’autofinançament 
- Fins al 10% 2,2 punts
- Més del 10% i fins al 20% 4,4 punts
- Més del 20% i fins al 30% 6,6 punts
- Més del 30 i fins al 40% 8,8 punts
- Més del 40 i fins al 50% 10,10 punts
- Més del 50 i fins al 60% 12,12 punts
- Més del 60 i fins al 70% 14,14 punts
- Més del 70 i fins al 80% 16,16 punts
- Més del 80 i fins al 100% 20 unts
 

e. Complementarietat amb les competències municipals Fins a 15 punts
- Promoció de la lectura 15 punts
- Difusió del patrimoni cultural local 15 punts
- Difusió artística, escènica, musical i plàstica 15 punts
- S’emmarca en el cicle festiu i tradicional 15 punts
- Foment de la participació en l’associacionisme cultural 15 punts
 

Criteris específics Màxim 40 punts
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f. Adequació de l’activitat a les necessitats del municipi Fins a 10 punts
- El projecte o activitat és de nova creació, però la memòria 

no justifica la cobertura d’una necessitat 
0 punts

- El projecte o activitat és de nova creació i respon a una 
necessitat detectada i justificada a la memòria de 
sol·licitud 

2,5 punts

- El projecte o activitat es desenvolupa dins el calendari 
d’activitats anuals del municipi des de fa 3 anys en 
endavant 

5,5 punts

- El projecte o activitat es desenvolupa dins el calendari 
d’activitats anuals del municipi des de fa 6 anys en 
endavant 

7,5 punts

- El projecte o activitat es desenvolupa dins el calendari 
d’activitats anuals del municipi des de fa més de 8 anys 

10 punts

 
g. Impacte i projecció de l'activitat, i singularització del municipi Fins a 5 punts

- Es valorarà l’exposició a la memòria de sol·licitud del 
projecte o activitat, la previsió realista de l’impacte i 
visibilitat de l’activitat a nivell local i el seu potencial de 
projecció del municipi a la resta del territori 

 Fins a 2,5 punts

- Es valorarà que l'activitat formi part d'una programació 
extraordinària amb motiu d'un esdeveniment especial o 
d'un aniversari significatiu 

Fins a 2,5 punts

 
h. Criteris organitzatius Fins a 15 punts

- No es necessari el suport logístic de la brigada i material de 
préstec per realitzar el projecte 

 5 punts

- No es necessari el suport logístic de la policia per a la 
realització de l’activitat 

5 punts

- L’entitat té una seu en dependències que no són de 
l’ajuntament 

5 punts

 
i. Valoració de la memòria Fins a 10 punts

- Es valorarà de 0 a 10 punts l’exposició de forma concreta i 
clara a la memòria de sol·licitud del projecte o activitat, de 
la necessitat de la seva realització, dels objectius que es 
pretenen assolir, dels criteris d’avaluació d’assoliment 
d’aquests objectius, de la planificació i execució temporal i 
material del projecte o activitat i de la valoració de la seva 
viabilitat en base a l’exposició de la necessitat i 
disponibilitat dels recursos humans i materials necessaris 
pel seu desenvolupament efectius 

 

 
C) EDUCACIÓ 

 
Criteris generals Màxim 50 punts

 
a. Dèficit d’activitats anàlogues al municipi Fins a 5 punts

- No hi ha cap activitat anàloga al municipi 5 punts
- Hi ha alguna activitat anàloga però es cobreix un dèficit   3 punts
- Tot i no haver-hi dèficit es considera d’interès    1  punt

 
b. Nombre de destinataris als quals va adreçada l’activitat Fins a 25 punts

- Fins a 100 alumnes 10 punts
- Fins a 225 alumnes 15 punts
- Fins a 450 alumnes 25 punts
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c. Nombre de participants del municipi 5 punts

 
d. Dificultat d’executar-se sense la subvenció Fins a 10 punts

- Pressupost de despeses i ingressos complet  i correctament 
elaborat 

5 punts

- Viabilitat econòmica del projecte, relació entre el cost total 
i les característiques del projecte                                         

10 punts

 
e.  Complementarietat amb l’exercici de les competències 

municipals 
Fins a 5 punts

- Si el projecte complementa alguna de les competències 
municipals en l’àmbit educatiu                                            

5 punts

- Si el projecte s’emmarca en l’àmbit un pla local o projecte 
de treball transversal municipal 

4 punts

 
Criteris específics Màxim 50 punts

 
f. Interès general de l’activitat per a la població Fins a 25 punts

- Projectes i activitats dins i fora de l’horari lectiu que siguin 
de caire educatiu, cultural i/o esportiu durant tot el curs 
escolar d’acord amb el projecte educatiu dels centres o 
AMPA 

18 punts

- Activitats de conscienciació en la protecció del medi 
ambient 

5 punts

- Activitats de conscienciació en valors socials                        5 punts
- Activitats festives i commemoratives puntuals dins el 

calendari escolar 
10 punts

- Si es té en compte la reserva de places per a NEE 2 punts
 

g. Transcendència de l’activitat    5 punts
- Treball conjunt amb altres entitats 5 punts
- Treball conjunt amb altres centres educatius 5 punts
 

h. Altres criteris específics de l’activitat    20 punts
- Qualitat del projecte, objectius, desenvolupament i 

justificació 
10 punts

- Inclusió o grau de coherència en el projecte educatiu de 
centre o en el pla local 

10 punts

          
D) ESPORTS 

Criteris generals Màxim 50 punts
 

a. Dèficit d’activitats anàlogues al municipi 10 punts
 
b. Nombre de destinataris als quals va adreçada l’activitat 10 punts

 
c. Nombre de participants del municipi 10 punts

 
d. Dificultat d’executar-se sense la subvenció 10 punts

 
e.  Complementarietat amb l’exercici de les competències 

municipals 
10 punts
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Criteris específics 

 
1. ACTIVITATS ESPORTIVES CONTINUADES 

 
S’entén com a activitats esportives continuades aquelles que són de llarga 
durada, segons els calendaris de competició establerts per les corresponents 
federacions. 
 
Les entitats i associacions hauran de col·laborar en l’organització d’activitats i/o 
esdeveniments esportius del municipi  i vetllar en tot moment en tot moment per 
difondre els valors implícits de l’esport. 
 
Els beneficiaris dels ajuts hauran de fer constar a tota la producció gràfica i 
audiovisual el logotip i/o la col·laboració de l’ajuntament de Canet de Mar. 
 
Criteris de puntuació per a les activitats esportives continuades: 
 
NÚMERO EQUIPS              
PUNTS 
(En esports individuals, s’entendrà equip el conjunt de 12 esportistes) 
Per cada equip en categoria de formació (fins categoria juvenil 18 anys)                       
10 
Per cada equip en categories superiors (a partir de categories júnior dels 18 anys)                
05 
Per cada equip en categoria veterans (sempre i quan estigui en competició federada)            
03 
Per cada equip en competició Nacional                  
01 
Per cada equip en competició Internacional                           
01 

 Aquest criteri es sumarà al punt 2.1.3. de les bases generals 
 
NÚMERO PARTICIPACIONS ESPORTIVES          
PUNTS 
Per cada equip que realitza menys de 21 participacions anuals     
03 
Per cada equip que realitza més de 21 participacions anuals     
05 
 
NÚMERO ESPORTISTES PER ENTITAT          
PUNTS 
Per cada 10 esportistes masculins 
05 
Per cada 10 esportistes femenins        
10 
Per cada esportista en discapacitat 
10 
Per cada esportista becat per la pròpia entitat (mínim el 50% del total de la quota)  
10 

 Aquest criteri es sumarà al punt 2.1.2. de les bases generals 
 
TÈCNICS AMB TITULACIONS OFICIALS          
PUNTS 
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Per cada tècnic titulat                     
05 
 
TÈCNICS AMB FORMACIÓ DEA i/o DESA (desfibril·lador)        
PUNTS 
Per cada tècnic titulat amb la formació adient i actualitzada     
02 
 
PERSONAL CONTRACTAT PER L’ENTITAT          
PUNTS 
Per cada tècnic auxiliar                    
01 
Per cada tècnic amb categoria monitor                  
02 
Per cada tècnic amb categoria 2n grau                  
04 
Per cada tècnic amb categoria 1r grau o superior      
05 
 
ORGANITZACIÓ D’ACTES i/o ESDEVENIMENTS PUNTUALS        
PUNTS 
Per cada acte i/o esdeveniment puntual organitzat per l’entitat    
08 
 
COL·LABORACIÓ EN ACTES ORGANITZATS PEL SERVEI D’ESPORTS      
PUNTS 
De 2 a 5 col·laboradors i/o voluntaris                  
05 
De 6 a 10 col·laboradors i/o voluntaris                  
03 
Més de 10 col·laboradors i/o voluntaris                  
02 
 
2. ESDEVENIMENTS ESPORTIUS PUNTUALS. 
 
S’entén per esdeveniments puntuals aquelles que es donen en un dia puntual o 
durant un termini de temps no superior a un mes (comptant els dies naturals). 
L’esdeveniment ha de mantenir un caràcter obert i participatiu per a membres 
que no formin part de l’entitat organitzadora de l’activitat. 
Els sol·licitants hauran de col·laborar en l’organització d’activitats i/o 
esdeveniments esportius del municipi i vetllar en tot moment en tot moment per 
difondre els valors implícits de l’esport. 
 
Els beneficiaris dels ajuts hauran de fer constar a tota la producció gràfica i 
audiovisual el logotip i/o la col·laboració de l’ajuntament de Canet de Mar. 
 
Criteris de puntuació per a les activitats esportives puntuals: 
 
NIVELL DE PARTICIPACIÓ ALS ESDEVENIMENTS ESPORTIUS       
PUNTS 
Menys de 25 participants         
06 
Entre 26 i 50 participants         
07 
Entre 51 i 100 participants         
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08 
Entre 100 i 200 participants                   
10 
Més de 200 participants         
15 
 
RAÓ I OBJECTIU DE L’ESDEVENIMENT          
PUNTS 
Afavoreix la integració social                   
10 
Atent la igualtat de gènere         
10 
Atent a la diversitat i/o relacions intergeneracionals      
10 
Promou la solidaritat entre els participants així com altres grups i col·lectius   
10 
Promou el respecte al medi ambient                  
10 
 
ALTRES COL·LABORACIONS DE LA REGIDORIA D’ESPORTS       
PUNTS 
Quan la realització de l’activitat no genera despeses d’entarimats i megafonia   
10 
Quan la realització de l’activitat no genera despeses de trofeus    
10 
Quan la realització de l’activitat no genera despeses de sanitaris    
10 
Quan la realització de l’activitat no genera despeses d’ambulància    
10 
Quan la realització de l’activitat no genera despeses per la compra de material  
10 
Quan la realització de l’activitat no genera despeses per l’ús de les instal·lacions  
10 
 
TRADICIÓ ESPORTIVA DE L’ESDEVENIMENT         
PUNTS 
Entre la 1a i 5a edició                    
15 
Entre 5 i 10 edicions                    
10 
Més de 10 edicions                    
05 
 
3. ESPORTISTES INDIVIDUALS. 

 
Ajuts per esportistes que participin de manera individual en competicions 
nacionals, estatals i internacionals i que representin al nostre poble així com en 
entrenaments o concentracions oficials especials per a la millora de les seves 
condicions individuals i que no es trobin incloses en cap altre programa municipal 
de subvencions. Caldrà disposar de llicència federativa vigent, tramitada per la 
Federació de la corresponent modalitat. 
 
Per a beneficiar-se de la subvenció, els esportistes individuals hauran de complir 
els requisits següents: 
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- Haver nascut a Canet de Mar i/o estar empadronat a Canet de Mar (mínim de 
4 anys de residència). També ho podran ser els esportistes d’un club de 
Canet de Mar que participin en competicions oficials. 

- No tenir cap tipus de llicència i/o contracte professional. 
- El/L’esportista haurà de col·laborar en l’organització d’activitats i/o 

esdeveniments esportius del municipi. 
- Vetllar en tot moment en tot moment per difondre els valors implícits de 

l’esport. 
- Els beneficiaris dels ajuts hauran de fer constar a tota la producció gràfica i 

audiovisual el logotip i/o la col·laboració de l’ajuntament de Canet de Mar. En 
el cas de menors d’edat serà necessari d’oportú consentiment patern, matern 
o tutor legal. 

 
Els esportistes professionals i de gran ressò mediàtic no tindran dret a percebre 
aquesta subvenció. 
 
Criteris de puntuació per els esportistes individuals: 
 
RESULTATS ESPORTIUS            
PUNTS 
Campionats  o podis internacionals en proves federades     
25 
Campionats  o podis estatals en proves federades      
20 
Campionats  o podis nacionals en proves federades      
15 
Campionats  o podis comarcals en proves federades      
10 
Altres campionats o podis en proves no federades      
05 
Participació en proves d’especial interès       
05 
 
UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS      
PUNTS 
No realitza activitats a les instal·lacions esportives municipals               
10 
De 0 a 5 hores setmanals d’ús                   
05 
Més de 5 hores setmanals d’ús                   
01 
 
MODALITAT              
PUNTS 
Llicència federativa per a discapacitats                  
15 
Llicència federativa internacional        
10  
Llicència federativa estatal                   
08 
Llicència federativa nacional                   
05  

 
E) JOVENTUT 
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Criteris generals Màxim 50 punts
 

a. Dèficit d’activitats anàlogues al municipi 10 punts
 
b. Nombre de destinataris als quals va adreçada l’activitat 10 punts

 
c. Nombre de participants del municipi 10 punts

 
d. Dificultat d’executar-se sense la subvenció 10 punts

 
e.  Complementarietat amb l’exercici de les competències 

municipals 
10 punts

 
Criteris específics Màxim 50 punts

 
f. Tipologia d’activitat Fins a 10 punts

- Activitats que fomentin la mobilitat internacional dels joves 10 punts
- Activitats que fomentin l’educació en el lleure infantil i 

juvenil 
10 punts

- Activitats que fomentin l’oci alternatiu no nocturn 10 punts
- Activitats que fomentin l’oci alternatiu nocturn dels joves 5 punts

 
g. Activitats que es realitzin a La Masoveria Fins a 15 punts

- Sí 15 punts
- No 0 punts

 
h. Assistents a l’activitat Fins a 10 punts

- Si l’activitat va adreçada al públic adolescent (de 12 a 17 
anys) 

10 punts

- Si l’activitat va adreçada a un públic juvenil (de 12 a 1357 
anys) 

7 punts

- Si l’activitat va adreçada a altres públics 5 punts
 

i. La incorporació d’altres entitats o grups de joves dins l’activitat a 
subvencionar, fomentant així la interrelació 

Fins a 5 punts

- Sí 5 punts
- No 0 punts

 
j. Nombre d’activitats obertes realitzades per l’entitat durant l’any Fins a 10 punts

- De 3 a 4 activitats 5 punts
- 5 o més activitats 10 punts

 
F) IGUALTAT DE GÈNERE 
 

Criteris generals Màxim 50 punts
 

 
a. Dèficit d’activitats anàlogues al municipi 10 Punts

- Si no hi ha projectes/activitats/accions anàlogues al 
municipi 

10 punts

- Si hi ha un dèficit de projectes/activitats/accions 
anàlogues al municipi  o complementa altres d’anàlogues 
ja existents 

5 punts
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b. Nombre de destinataris als quals va adreçada l’activitat 10 punts
- Fins a 100 persones beneficiàries previstes 2 punts
- De 101 a 500 persones beneficiàries previstes 4 punts
- Més de 500 persones beneficiàries previstes 6 punts

 
c. Nombre de participants del municipi 10 punts

- Fins a 15 participants del municipi 2 punts
- De 16 a 50 participants del municipi 4 punts
- Més de 50 participants del municipi 6 punts

 
d. Dificultat d’executar-se sense la subvenció 10 punts

- Sol·liciten menys del 15% del cost projecte/activitat/acció 6 punts
- Sol·liciten entre el 15,01 i el 50% del cost del 

projecte/activitat/acció 
4 punts

- sol·liciten més del 50,01 del cost del 
projecte/activitat/acció 

2 punts

 
e.  Complementarietat amb l’exercici de les competències 

municipals 
10 punts

- Projectes/activitats/accions que treballen i incorporen les 
campanyes de sensibilització de la regidoria 

5 punts

- Projectes/activitats/accions realitzats de manera conjunta 
amb la regidoria i treball en xarxa amb d’altres entitats 

3 punts

- Projectes/activitats/accions realitzats de manera conjunta 
amb la regidoria 

2 punts

 
Criteris específics Màxim 50 punts

 
a. Projectes/activitats/accions que fomentin la participació 

ciutadana de les dones 
5 punts

b. Projectes/activitats/accions que promoguin la visibilitat de 
les dones en diferents àmbits: cultura, mitjans de 
comunicació, salut, educació, ocupació,... 

5 punts

c. projectes/activitats/accions que fomentin l’emprenedoria i el 
lideratge de les dones 

5 punts

d. projectes/activitats/accions que promoguin la sensibilització 
contra la LGTBIfòbia i la visibilització del col·lectiu LGTBI 

5 punts

e. projectes/activitats/accions que siguin continuades al llarg 
de l’any 

5 punts

f.      projectes/activitats/accions singulars que incorporen 
aspectes innovadors, projectes pilot, de nova implementació 
al municipi 

5 punts

g. projectes/activitats/accions d’equitat home-dona establerts i 
continuats al llarg del temps 

5 punts

h. projectes/activitats/accions inclusives adreçades a col·lectius 
específics, i/o socialment vulnerables i/o prioritaris per la 
regidoria 

5 punts

i.     entitats que no utilitzin locals/instal·lacions municipals de 
manera continuada i no suposen per l’ajuntament cap 
despesa regular en aquest concepte 

5 punts

j.     projectes/activitats/accions amb una projecció que superi 
l’àmbit territorial del propi municipi 

3 punts

k. Haver justificat correctament l’anterior subvenció atorgada 
per l’ajuntament 

3 punts
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Article 7.- Òrgans competents 
 
7.1.- Les sol·licituds de subvenció seran examinades per l’àrea de la qual 
depengui l’àmbit de subvenció, que formularà els requeriments d’esmena que 
s’escaiguin, en els termes de l’article 4.2 de la convocatòria. 
 
7.2.- Els tècnics municipals elevaran la documentació presentada pels 
sol·licitants, juntament amb els informes que s’escaiguin, a l’òrgan col·legiat, que 
farà l’examen i la valoració de les sol·licituds i formularà la proposta de concessió 
de les subvencions a l’òrgan instructor, per a la seva aprovació. 
 
7.3.- La composició de l’òrgan col·legiat serà la següent: 
 
President: Interventor 
 
Vocals: Tècnic/a de Benestar social 
  Tècnic/a de Cultura 
  Tècnic/a d’Educació 
  Tècnic/a d’Esports 
  Tècnic/a de Joventut 
 
Secretari: El de l’Ajuntament, o persona en qui delegui 
 
Instructor: TAG d’Urbanisme 
 
7.4.- L’òrgan competent per acordar la resolució de l’atorgament de les 
subvencions és la Junta de Govern Local. 
 
Article 8.- Termini de resolució i notificació 
 
8.1.- El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de 3 mesos, a 
comptar des de l’endemà de la finalització del termini per a la presentació de 
sol·licituds. 
 
8.2.- La manca de resolució expressa dins del termini anterior tindrà efectes 
desestimatoris. 
 
Article 9.- Forma de pagament 
 
9.1.- El 50 per cent de l’import de la subvenció atorgada es pagarà en forma de 
bestreta en el termini de 30 dies des de l’acord d’atorgament. L’import restant es 
pagarà dins els 30 dies posteriors a l’aprovació de la justificació de la subvenció. 
 
9.2.- En el supòsit que la subvenció no hagi estat justificada totalment amb els 
requisits que estableix l’article 9 d’aquestes bases, l’import a abonar al beneficiari 
serà el corresponent a les quanties justificades correctament. 
 
Article 10.- Termini i forma de justificació 
 
10.1.- El termini per a la justificació de les despeses començarà a la finalització 
del projecte o actuació subvencionat i finalitzarà el 31 de gener de 2019. 
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10.2.- La justificació es portarà a terme mitjançant la presentació de la 
documentació que estableix l’article 19 de l’Ordenança. 
 
Article 11.- Forma de pagament 
 
11.1.- El 50 per cent de l’import de la subvenció atorgada es pagarà en forma de 
bestreta en el termini de 30 dies des de l’acord d’atorgament. L’import restant es 
pagarà dins els 30 dies posteriors a l’aprovació de la justificació de la subvenció. 
 
11.2.- En el supòsit que la subvenció no hagi estat justificada totalment amb els 
requisits que estableix l’article 10 d’aquestes bases, l’import a abonar al 
beneficiari serà el corresponent a les quanties justificades correctament. 
 
Article 12.- Esgotament de la via administrativa 
 
Aquesta resolució esgotarà la via administrativa i, contra aquesta només cap 
recurs de reposició potestatiu davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un 
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb 
el que estableix l’article 124 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, si s’escau, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la 
recepció de la notificació corresponent, d’acord amb el que estableixen els articles 
8.1 (modificat per la Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre, de modificació de 
la Llei orgànica del poder judicial), 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la 
data de la interposició sense que s’hagi notificat la resolució- el termini per a la 
interposició de recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des 
de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat, 
d’acord amb el que estableix l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Disposició final 
 
En tot el no previst en aquesta convocatòria serà d’aplicació l’Ordenança 
municipal i la resta de disposicions legals aplicable en matèria de règim local pel 
que fa al procediment de subvencions públiques. 
 
8.2.- APROVACIÓ ACTUALITZACIÓ CÀNON D’EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC 
PLAÇA UNIVERSITAT D’ACORD AMB L’IPC DEL MES D’ABRIL ANY 2018. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 3 de desembre de 
2009, va prendre entre d’altres, els acords següents: 
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PRIMER.- Incoar expedient de contractació mitjançant procediment obert per a la 
concessió demanial d’ús privatiu per a l'explotació del servei de quiosc per a la 
venda de begudes i gelats ubicat a la plaça Universitat, de conformitat amb les 
clàusules administratives que s’aproven mitjançant aquest acord. 
 
SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que haurà de regir 
aquesta contractació que es transcriuen a continuació i sotmetre’ls a informació 
pública, pel termini de vint dies hàbils, mitjançant anunci al BOP, al DOGC i al tauler 
d’edictes de la corporació. 
 
TERCER.- Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, per a l’adjudicació 
de la concessió administrativa de l’ús privatiu del bé de domini públic, quiosc de 
venda de begudes i gelats per a la seva explotació. 
 
QUART.- Publicar l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, i en el perfil del contractant per tal que, durant el termini de quinze dies 
naturals, a comptar a partir del dia següent a la publicació en el BOP, es puguin 
presentar les proposicions que s’estimin pertinents. 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 11 de febrer de 2010 va 
acordar adjudicar provisionalment la concessió d’aquest quiosc per a la venda de 
begudes i gelats ubicat a la plaça Universitat de Canet de Mar al Sr. JLlMA i la 
Sra. MCLL perquè la seva oferta s’ajustava a les exigències i les directrius 
definides en el Plec de clàusules administratives, tal i com consta en l’informe 
emès per l’enginyera municipal. 
 
Atès que el Sr. JLlMA i la Sra. MCLL van constituir la garantia definitiva que 
assenyala el Plec de clàusules econòmiques i administratives d’un import de 
3.000,00 €, corresponents al 5 per 100 de l’import del cànon ofert (6.000 euros 
anuals) multiplicat per 10, el nombre d’anys de la concessió (clàusula VI del Plec 
de clàusules) que no serà retornada o cancel·lada fins que no s’hagi produït el 
venciment del termini de garantia i s’hagi complert satisfactòriament el contracte. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 18 de març de 2010 va 
acordar adjudicar definitivament la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació 
d’un quiosc per a la venda de begudes i gelats ubicat a la plaça Universitat de 
Canet de Mar al Sr. JLlMA i la Sra. MCLL per haver presentat la documentació 
requerida. 

 
Atès que en data 6 d’abril de 2010 es va signar el contracte administratiu especial 
per a la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació d’un quiosc per a la venda de 
begudes i gelats ubicat a la plaça Universitat de Canet de Mar al Sr. JLlMA i la 
Sra. MCaLL. 
 
Atès que en el pacte tercer d’aquest contracte el Sr. JLlMA i la Sra. MCLL es 
comprometen a abonar el cànon de la concessió, d’acord amb la seva oferta, que 
són 6.000 euros anuals que hauran de satisfer, en aquest cas, repartit entre els 
12 mesos de l’any, essent pagador entre els dies 1 i 7 de cada mes. 
 
Atès que en aquest pacte tercer, d’acord amb la clàusula XI del Plec de clàusules 
que regeix aquest contracte, s’estableix que aquest cànon serà revisat cada any i 
actualitzat en un import equivalent a l’índex de preus al consum estatal publicat 
per l’Institut Nacional d’Estadística. 
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Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 19 de maig de 2011, va 
aprovar, entre d’altres, els acords següents: 
 

PRIMER.- Augmentar el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a 
l’explotació d’un quiosc per a la venda de begudes i gelats ubicat a la plaça 
Universitat en 228 euros, import equivalent a l’augment del 3,8% que ha 
experimentat l’IPC en aquest últim període anual. 
 
SEGON.- Fixar el preu de 6.228 euros com cànon anual per a l’explotació d’aquest 
quiosc situat a la plaça Universitat, cànon que el concessionari haurà de satisfer en 
quotes mensuals de 519 euros, a pagar entre els dies 1 i 7 de cada mes. 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 17 de maig de 2012, va 
aprovar, entre d’altres, els acords següents: 
 

PRIMER.- Augmentar el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a 
l’explotació d’un quiosc per a la venda de begudes i gelats ubicat a la plaça 
Universitat en 130,79 euros, import equivalent a l’augment del 2,1% que ha 
experimentat l’IPC en aquest últim període anual. 
 
SEGON.- Fixar el preu de 6.358,79 euros com a cànon anual per a l’explotació 
d’aquest quiosc situat a la plaça Universitat, cànon que el concessionari haurà de 
satisfer en quotes mensuals de 529,98 euros, a pagar entre els dies 1 i 7 de cada 
mes. 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 23 de maig de 2013, va 
aprovar, entre d’altres, els acords següents: 
 

PRIMER.- Augmentar el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a 
l’explotació d’un quiosc per a la venda de begudes i gelats ubicat a la plaça 
Universitat en 89,02 euros, import equivalent a l’augment del 1,4% que ha 
experimentat l’IPC en aquest últim període anual. 
 
SEGON.- Fixar el preu de 6.447,81 euros com a cànon anual per a l’explotació 
d’aquest quiosc situat a la plaça Universitat, cànon que el concessionari haurà de 
satisfer en quotes mensuals de 537,31 euros, a pagar entre els dies 1 i 7 de cada 
mes. 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 13 de juny de 2013, va 
aprovar, entre d’altres, els acords següents: 
 

PRIMER.- Aprovar una liquidació complementària corresponent al cànon dels mesos 
d’abril i maig per un import total de 14,66 euros, en concepte d’actualització del 
cànon conforme a l’índex de preus al consum estatal publicat per l’Institut Nacional 
d’estadística a l’abril de 2013. 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 22 de maig de 
2014, va aprovar, entre d’altres, els acords següents: 
 

PRIMER.- Augmentar el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a 
l’explotació d’un quiosc per a la venda de begudes i gelats ubicat a la plaça 
Universitat en 25,79 euros, import equivalent a l’augment del 0,4% que ha 
experimentat l’IPC en aquest últim període anual. 
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SEGON.- Fixar el preu de 6.473,60 euros com a cànon anual per a l’explotació 
d’aquest quiosc situat a la plaça Universitat, cànon que el concessionari haurà de 
satisfer en quotes mensuals de 539,46 euros, a pagar entre els dies 1 i 7 de cada 
mes. 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 21 de maig de 
2015, va aprovar, entre d’altres, els acords següents: 

 
PRIMER.- Disminuir el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació 
d’un quiosc per a la venda de begudes i gelats ubicat a la plaça Universitat en 38,84 
euros, import equivalent a la disminució en un 0,6% que ha experimentat l’IPC en 
aquest últim període anual. 
 
SEGON.- Fixar el preu de 6.434,76 euros com a cànon anual per a l’explotació d’aquest 
quiosc situat a la plaça Universitat, cànon que el concessionari haurà de satisfer en 
quotes mensuals de 536,23 euros, a pagar entre els dies 1 i 7 de cada mes. 
 
TERCER.- Aprovar la devolució corresponent al cànon dels mesos d’abril i maig per un 
import total de 6,46 euros, en concepte d’actualització del cànon conforme a l’índex de 
preus al consum estatal publicat per l’Institut Nacional d’Estadística a l’abril de 2015, el 
qual es compensarà en el mes de juny, que serà d’un import de 529,77 euros. 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 25 de maig de 
2016, va aprovar, entre d’altres, els acords següents: 
 

PRIMER.- Disminuir el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació 
d’un quiosc per a la venda de begudes i gelats ubicat a la plaça Universitat en 70,78 
euros, import equivalent a la disminució en un 0,6% que ha experimentat l’IPC en 
aquest últim període anual. 
 
SEGON.- Fixar el preu de 6.363,98 euros com a cànon anual per a l’explotació d’aquest 
quiosc situat a la plaça Universitat, cànon que el concessionari haurà de satisfer en 
quotes mensuals de 530,33 euros, a pagar entre els dies 1 i 7 de cada mes. 
 
TERCER.- Aprovar la devolució corresponent al cànon dels mesos d’abril i maig per un 
import total de 11,80 euros, en concepte d’actualització del cànon conforme a l’índex de 
preus al consum estatal publicat per l’Institut Nacional d’Estadística a l’abril de 2016, el 
qual es compensarà en el mes de juny, que serà d’un import de 518,53 euros. 
 

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 28 de juny de 
2017, va prendre, entre d’altres, els acords següents: 
 

PRIMER.- Augmentar el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació 
d’un quiosc per a la venda de begudes i gelats ubicat a la plaça Universitat en 165,46 €, 
import equivalent a l’augment en un 2,6% que ha experimentat l’IPC en aquest últim 
període anual. 
 
SEGON.- Fixar el preu de 6.529,44 € com a cànon anual per a l’explotació d’aquest 
quiosc situat a la plaça Universitat, cànon que el concessionari haurà de satisfer en 
quotes mensuals de 544,12 €, a pagar entre els dies 1 i 7 de cada mes. 
 
TERCER.- Aprovar una liquidació complementària corresponent al cànon corresponent 
als mesos d’abril, maig i juny d’enguany, per un import total de 41,36 €, en concepte 
d’actualització del cànon conforme a l’índex de Preus al Consum estatal publicat per 
l’Institut Nacional d’Estadística a l’abril de 2017.                                                                               
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Atès que l’actualització de l’IPC s’ha de satisfer a partir del mes d’abril. 
 
Atès que l’Institut Nacional d’Estadística ha publicat que la variació anual de l’IPC 
en el mes d’abril d’enguany és d’un 1,1% 
 
Atès que, d’acord amb aquest percentatge, el cànon anual per a l’explotació del 
quiosc de la plaça Universitat augmenta en 71,82 € , de conformitat amb la 
proposta d’aquesta Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Augmentar el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a 
l’explotació d’un quiosc per a la venda de begudes i gelats ubicat a la plaça 
Universitat en 71,82 € , import equivalent a l’augment en un 1.1% que ha 
experimentat l’IPC en aquest últim període anual. 
 
SEGON.- Fixar el preu de 6.601,26 € com a cànon anual per a l’explotació 
d’aquest quiosc situat a la plaça Universitat, cànon que el concessionari haurà de 
satisfer en quotes mensuals de 550,11 €, a pagar entre els dies 1 i 7 de cada 
mes. 
 
TERCER.- Aprovar una liquidació complementària corresponent al cànon 
corresponent als mesos d’abril i maig d’enguany, per un import total de 11,97 €, 
en concepte d’actualització del cànon conforme a l’índex de Preus al Consum 
estatal publicat per l’Institut Nacional d’Estadística a l’abril de 2018.                                                
 
QUART.- Notificar aquests acords al concessionari i a la Intervenció i la 
Tresoreria municipals a tots els efectes. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquest acord en els termes recollits en l’article 
48.3 de les Bases d’execució del pressupost, i l’article 219.4 del TRLHL, aprovat 
pel RDLeg. 2/2004. L’anterior acord serà objecte d’una altra fiscalització plena a 
posteriori, mitjançant tècniques de mostreig i auditoria. 
 
8.3.- APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES QUE REGEIXEN LA 
PROVISIÓ DEFINITIVA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ 
LLIURE, PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA, A TEMPS 
PARCIAL UNA PLAÇA  DE CONSERGE D’INSTAL·LACIONS 
MUNICIPALS, PERTANYENT A L’AGRUPACIÓ PROFESSIONAL.  
 
A la plantilla de personal hi ha vacant una plaça de conserge d’instal·lacions 
municipals.   
 
Atès que  la Junta de Govern Local de data 14 de desembre de 2016 va aprovar 
l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2016, que va ser publicada en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7273, de 23 de desembre.  
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data u de juny de 
2018, que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe emès per la secretària municipal, en data 30 de maig de 2018, que 
consta a l’expedient.  
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Atès el salari brut anual, previst per aquest lloc de treball és de 9.725,52 €, la 
qual cosa suposa una cotització social a càrrec de l’empresa de 3.058,00 €. 
 
Atès que en el projecte de pressupost general de l'Ajuntament de Canet de Mar, 
per a l’any 2018, a la partida 52 34200 13000 hi ha consignació pressupostària 
suficient per assumir les despeses derivades d'aquesta contractació i a la partida 
52 34200 16001, per assumir les quotes socials, derivades de la contractació 
abans esmentada. 
 
Atès que el Ple Municipal de data 27 de maig de 2010, va aprovar les bases 
generals reguladores dels processos de selecció del personal laboral i funcionari 
de l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 
Vistes i trobades conforme les bases de la convocatòria per cobrir aquest lloc de 
treball i tenint en compte allò que es disposa en els articles 282 i següents del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, així com els articles 32 i següents del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les Entitats Locals, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada de Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar les bases per a la provisió definitiva, mitjançant concurs 
oposició lliure, per a la contractació laboral indefinida d'una plaça de conserge 
d’instal·lacions municipals, pertanyent al grup d’agrupació professional.  

 
SEGON.- Autoritzar la despesa derivada del punt anterior,  per a l’any 2018, per 
import de 3.241.84 €, en concepte de salari a percebre pel treballador,  amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 52 34200 13000 € i de 1.019,33 € en concepte 
de cotització social a càrrec de l’empresa, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
52 34200 16001. 
 
TERCER.- Els pressupostos dels exercicis posteriors hauran de consignar el 
crèdits necessaris per assumir les despeses derivades de la contractació prevista 
en aquest acord.  
 
QUART.- Facultar a l’alcaldessa per signar els documents que siguin necessaris 
en relació amb aquest acord. 
 
8.4.- APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES QUE REGEIXEN LA 
PROVISIÓ DEFINITIVA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ 
LLIURE, PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA, D’UNA 
PLAÇA  DE PEÓ DE JARDINERIA, PERTANYENT A L’AGRUPACIÓ 
PROFESSIONAL.  
 
A la plantilla de personal laboral hi ha vacant una plaça de peó de jardineria.   
 
Atès que  la Junta de Govern Local de data 29  de novembre de 2017, va aprovar 
l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2017, que va ser publicada en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, de data 21 de desembre de 2017, en la que 
s’incloïa aquesta plaça. 
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Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data u de juny de 
2018, que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe emès per la secretària municipal, en data 30 de maig de 2018, que 
consta a l’expedient.  
 
Atès el salari brut anual, previst per aquest lloc de treball és de 18.280,77 €, la 
qual cosa suposa una cotització social a càrrec de l’empresa de 7.112,50 €. 
 
Atès que en el projecte de pressupost general de l'Ajuntament de Canet de Mar, 
per a l’any 2018, a la partida 22 17100 13000, per vinculació hi ha consignació 
pressupostària suficient per assumir les despeses derivades d'aquesta 
contractació i a la partida 22 17100 16001, per vinculació, per assumir les quotes 
socials, derivades de la contractació abans esmentada. 
 
Atès que el Ple Municipal de data 27 de maig de 2010, va aprovar les bases 
generals reguladores dels processos de selecció del personal laboral i funcionari 
de l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 
Vistes i trobades conforme les bases de la convocatòria per cobrir aquest lloc de 
treball i tenint en compte allò que es disposa en els articles 282 i següents del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, així com els articles 32 i següents del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les Entitats Locals, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada de Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar les bases per a la provisió definitiva, mitjançant concurs 
oposició lliure, per a la contractació laboral indefinida d'una plaça de peó de 
jardineria, pertanyent al grup d’agrupació professional.  

 
SEGON.- Autoritzar la despesa derivada del punt anterior,  per a l’any 2018, per 
import de 6.093,59 €, en concepte de salari a percebre pel treballador,  amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 22 17100 13000 € i de 2.370,83 € en concepte 
de cotització social a càrrec de l’empresa, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
22 17100 16001. 
 
TERCER.- Els pressupostos dels exercicis posteriors hauran de consignar el 
crèdits necessaris per assumir les despeses derivades de la contractació prevista 
en aquest acord.  
 
QUART.- Facultar a l’alcaldessa per signar els documents que siguin necessaris 
en relació amb aquest acord. 
 
9.- 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 19.00 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
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La secretària accidental      L’alcaldessa 
      
 


