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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 27 DE DESEMBRE 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: 10:00 hores 
Hora que acaba: 10:15 hores 
Lloc: Sala de Juntes 
 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell 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 SECRETÀRIA 
 
Clara Pérez González, secretària municipal. També hi assisteix Lluís Viñas Peitabí, 
interventor municipal  
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta, de la sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local de data 19.12.18  

2) Donar compte Resolucions Judicials  
3) Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 1815/2018, de data 11 de 

desembre, de delegació d’Alcaldia 
4) Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 1868/2018, de data 18 de 

desembre, de delegació d’Alcaldia 
5) Atorgament subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, 

esportiu, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg – convocatòria 1/2018 
6) Aprovació actualització cànon explotació bar camp de futbol municipal 
7) Incoació expedient de contractació per a l’adjudicació de les obres de 

rehabilitació i reforç de la coberta i del forjat del sostre de la Sala de Plens 
de l’edifici de l’Ajuntament de Canet de Mar 

8) Adjudicació de les obres de tancament de laterals i ampliació de la zona 
coberta de la pista poliesportiva polivalent del carrer Tarragona 

9)  Donar compte de la relació de decrets del 10 al 16 de desembre de 2018 
(números del 1808 al 1834) 

10) Precs i preguntes 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 19.12.18 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 19  de desembre de 2018 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.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS 
 
No se’n presenten 
 
3.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 1815/2018, DE 
DATA 11 DE DESEMBRE DE 2018, DE DELEGACIÓ DE L’ALCALDIA 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 1815/2018 de data 11 de desembre de 2018, 
el contingut del qual és el següent: 
 

Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 1191/2016, de data 22 de novembre, 
es va acordar el següent: 

 
[...] 
 
CINQUÈ.- Designar tinents d'alcalde els regidors membres de la Junta de Govern Local 
que a continuació es relacionen, que substituiran aquesta Alcaldia en els supòsits 
legalment previstos, segons l'ordre de nomenament que s'indica: 
1r. tinent d'alcalde: Pere Xirau i Espàrrech 
2n. tinent d'alcalde: Lluís Llovet i Bayer 
3a. tinent d'alcalde: Raquel Serra Lerga 
4a. tinent d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
5è. tinent d'alcalde: Josep M. Masvidal Serra 
 
[...] 
 

Atès que, en funció del seu càrrec, els tinents d’alcalde poden substituir-me en les 
funcions de l’Alcaldia quan no pugui exercir el meu càrrec per causa d'alguna força 
major. 
 
Atès que el dia 12 de desembre de 2018 hi ha convocada la sessió ordinària del a 
Junta de Govern Local a les 17.00 hores, a la Sala de Juntes. 
 
Atès que no podré exercir les funcions del meu càrrec per motius personals durant la 
celebració d’aquesta sessió. 
 
Vistos els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del 
règim local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril i 52.2 de la Llei 8/1987 de 
15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, pel present RESOLC: 
 
PRIMER.- Que el senyor Pere Xirau i Espàrrech, primer tinent d'alcalde, em 
substitueixi com a alcaldessa presidenta durant la sessió de la Junta de Govern Local 
de data 12 de desembre de 2018. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la persona interessada als efectes oportuns. 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
TERCER.- Donar compte a la Junta de Govern Local d’aquesta resolució en la 
propera sessió que faci aquest òrgan col·legiat. 

 
Per tot això, la Junta de Govern Local es dona per assabentada de l’acord 
següent: 
 
ÚNIC.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia número 1815/2018 de data 11 de 
desembre de 2018, de delegació de l’Alcaldia durant la sessió de la Junta de 
Govern Local de data 12 de desembre de 2018. 
 
4.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 1868/2018, DE 
DATA 18 DE DESEMBRE DE 2018, DE DELEGACIÓ DE L’ALCALDIA 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 1868/2018 de data 18 de desembre de 2018, 
el contingut del qual és el següent: 
 

Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 1191/2016, de data 22 de novembre, 
es va acordar el següent: 

 
[...] 
 
CINQUÈ.- Designar tinents d'alcalde els regidors membres de la Junta de Govern Local 
que a continuació es relacionen, que substituiran aquesta Alcaldia en els supòsits 
legalment previstos, segons l'ordre de nomenament que s'indica: 
1r. tinent d'alcalde: Pere Xirau i Espàrrech 
2n. tinent d'alcalde: Lluís Llovet i Bayer 
3a. tinent d'alcalde: Raquel Serra Lerga 
4a. tinent d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
5è. tinent d'alcalde: Josep M. Masvidal Serra 
 
[...] 

 
Atès que, en funció del seu càrrec, els tinents d’alcalde poden substituir-me en les 
funcions de l’Alcaldia quan no pugui exercir el meu càrrec per causa d'alguna força 
major. 
 
Atès que des del dia 28 de desembre e 2018 i fins al dia 4 de gener de 2019, 
ambdós inclosos, no podré exercir les funcions del meu càrrec. 
 
Vistos els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del 
règim local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril i 52.2 de la Llei 8/1987 de 
15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, pel present RESOLC: 
 
PRIMER.- Que el senyor Pere Xirau i Espàrrech, primer tinent d'alcalde, em 
substitueixi des del dia 28 de desembre de 2018 i fins al dia 4 de gener de 2019, 
ambdós inclosos. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la persona interessada als efectes oportuns. 
 
TERCER.- Donar compte a la Junta de Govern Local d’aquesta resolució en la 
propera sessió que faci aquest òrgan col·legiat. 

 
Per tot això, la Junta de Govern Local es dona per assabentada de l’acord 
següent: 
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ÚNIC.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia número 1868/2018 de data 18 de 
desembre de 2018, de delegació de l’Alcaldia des del 28 de desembre de 2018 
fins al 4 de gener de 2019, ambdós inclosos. 
 
5.- ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN ELS ÀMBITS CULTURAL, 
EDUCATIU, SOCIAL, ARTÍSTIC, ESPORTIU, LÚDIC, FESTIU O QUALSEVOL 
ALTRE ANÀLEG - CONVOCATÒRIA 1/2018 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 25 de gener de 2018, 
va aprovar definitivament l’Ordenança municipal de subvencions de l’Ajuntament 
de Canet de Mar. 
 
Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que la 
desenvolupa. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 4 de juliol de 
2018, va prendre, entre d’altres, l’acord d’aprovació de 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 complissin els requisits 
generals i específics establerts en les bases i estiguessin legalment constituïdes i 
inscrites en el Registre Municipal d’Associacions. 
 
En virtut del mateix acord, s’autoritzava la despesa derivada de l’acord 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: 
 

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 
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Atès que en compliment d’allò que es disposa als articles 45 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
els acords anteriors van ser objecte de publicació al BOPB del dia 24 d’agost de 
2018. 
 
Atès que els tècnics municipals, en compliment de la previsió de l’article 7 de la 
convocatòria, han elevat la documentació presentada pels sol·licitants, juntament 
amb els seus informes, a l’òrgan col·legiat, qui ha fet l’examen i valoració de les 
sol·licituds. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Benestar Social, de data 13 de desembre de 
2018, que consta a l’expedient administratiu. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Cultura, de data 12 de desembre de 2018, 
que consta a l’expedient administratiu. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica d’Educació, de data 26 de novembre de 2018, 
que consta a l’expedient administratiu. 
 
Vist l’informe emès pel tècnic d’Esports, de data 18 de desembre de 2018, que 
consta a l’expedient administratiu. 
 
Vist l’informe emès pel tècnic de Joventut, de data 22 de novembre de 2018, que 
consta a l’expedient administratiu. 
 
Vist l’informe emès pel tècnic auxiliar de Participació Ciutadana, de data 12 de 
desembre de 2018, que consta a l’expedient administratiu. 
 
Vista l’acta de la reunió de l’òrgan col·legiat, de data 18 de desembre de 2018, de 
la qual n’ha resultat la proposta de concessió de les subvencions següent. 
 
Atès que, es disposa als articles 239 a 241 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i als articles 118 i 119 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals de Catalunya (ROAS) aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, de 
conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar subvenció, d’acord amb els criteris establerts a la convocatòria 
1/2018, a les entitats i per als projectes següents: 
 
BENESTAR SOCIAL 
 

ENTITAT PROJECTE IMPORT 

Associació de voluntaris i amics de l’Hospital 
de Sant Jaume de Calella (AVAH) 

Servei de suport immediat a domicili (SSID) 
2.860,30 € 

Associació de Gent Gran l’Esplai de Canet de 
Mar 

Festa del soci 2018, activitats lúdiques 
1.033,11 € 

Fundació Privada del Maresme Pro Persones 
amb disminució psíquica 

Servei d’acollida i orientació per persones amb 
discapacitat intel·lectual 2018 3.218,54 € 
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Associació “Terra i Cel” Casal d’estiu 2018 per a  persones amb 
discapacitat greu i severa 3.496,00 € 

Associació d’ajut humanitari GEA XXI Vinafelindi 1.390,73 € 

 
 
CULTURA 
 

ENTITAT PROJECTE IMPORT 

CEDIM Visita teatralitzada i vermut modernista - CEDIM 600,00 € 

CEDIM Domenechianna 12 i 13 1.210,61 € 

CEC Investigació, estudi i traducció documentació històrica de 
Canet 1.235,11 € 

Plataforma per la llengua Presentacions 2018 486,36 € 

Plataforma per la llengua CINC 2018 518,50 € 

Plataforma per la llengua Competicions d'Scrabble 103,72 € 

ACPO Programació cultural 2018 - ACPO 1.202,87 € 

Mares Malabaristes Som Àfrica Festival 2018 822,12 € 

Mares Malabaristes Activitats de foment de la cultura 733,46 € 

Amics del Ball Balls de diumenge a la tarda i altres activitats 1.357,30 € 

Àgora Tertúlies d'actualitat - Àgora 1.000,00 € 

Orfeó Misericòrdia Audició de la Passió 450,00 € 

Orfeó Misericòrdia Concert de Nadal 300,00 € 

Orfeó Misericòrdia Adquisició portàtil i altaveus 300,00 € 

Soroll.som Manteniment Seu, assegurança i benzina 1.071,98 € 

Ballet juvenil Ensemble Festival per a la Marató de TV3 460,42 € 

Amics de la Sardana Promoció de la sardana 1.203,20 € 

 
EDUCACIÓ 
 

ENTITAT PROJECTE IMPORT 

Escola Misericòrdia 
Activitat piscina 519,89 € 

Compra material informàtic 647,73 € 
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Teatre en anglès 630,68 € 

FEDAC Canet Projectes escola 392,05 € 

Institut Lluís Domènech i 
Montaner 

Teatre fòrum prevenció violència 0,00 € 

Conferències, xerrades i tallers 562,50 € 

Diada de St. Jordi 605,11 € 

Col·legi Yglesias Calendari festiu escola 392,05 € 

Escola Turó del drac 

Teatre en anglès 630,68 € 

Millora patis 673,30 € 

Ús noves tecnologies 647,73 € 

INS Sunsi Mora El món de les emocions 579,55 € 

INS Sunsi Mora Projecte esportiu 647,73 € 

AMPA Turó del drac 
Festa 10 anys escola 392,05 € 

Projecte noves tecnologies 647,73 € 

AMPA Misericòrdia Servei acollida 494,32 € 

AMPA FEDAC Activitats de suport calendari festiu 392,05 € 

AMPA INS LLDiM Revista Ai Domènech 647,73 € 

Associació Ballet J Ensemble Difusió fora CA 494,32 € 

AMPA El Palauet Activitats anuals 366,48 € 

AMPA INS Sunsi Mora 
Ampliació fons bibliogràfic 562,50 € 

Suport extraescolars 477,27 € 

Nara Atenció psicopedagògica i social 596,55 € 

 
ESPORTS 
 

1a CONVOCATÒRIA     

ENTITAT CONTINUADES PUNTUALS INDIVIDUALS TOTAL 

CLUB BILLAR CANET           382,41 €               382,41 €  

CLUB ESCACS CANET           202,45 €     336,51 €             538,96 €  

CLUB TENNIS TAULA CANET           343,05 €               343,05 €  

CLUB BOTXES CANET           134,97 €     227,84 €             362,81 €  

CANET FUTBOL SALA        2.249,49 €           2.249,49 €  
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CLUB VOLEI CANET           528,63 €               528,63 €  

CLUB HOQUEI CANET           185,58 €               185,58 €  

CLUB TENNIS CANET          168,71 €               168,71 €  

CANET FUTBOL CLUB        2.373,21 €     441,67 €         2.814,88 €  

CLUB PATINATGE ARTÍSTIC CANET           984,15 €     368,06 €         1.352,21 €  

DRACS ATLÈTIC CANET FC           416,16 €               416,16 €  

CLUB ATLETISME SPORT CANET           776,07 €          776,07 €  

CP ATLÈTICO CANET                      -   €  

CLUB BÀSQUET CANET       2.080,78 €       2.080,78 €  

LA DAURADA           174,34 €          174,34 €  

CLUB ESPORTIU CANET RUN      508,27 €        508,27 €  

CLUB CICLISTA CANET     413,62 €        413,62 €  

TRIESPORT      354,03 €        354,03 €  

MARTA ALSO           1.079,71 €   1.079,71 €  

ARIANE DELGADO            521,73 €      521,73 €  

ÀLEX CASTEJON            625,00 €      625,00 €  

 
2a CONVOCATÒRIA 

ENTITAT CONTINUADES PUNTUALS INDIVIDUALS TOTAL 
 
PRORRATEIG  TOTAL  

CLUB BILLAR CANET           377,78 €     
       377,78 
€  

            20,31 
€  

                        
398,09 €  

CLUB ESCACS CANET           200,00 € 
     336,51 
€    

       536,51 
€  

            39,42 
€  

                        
575,93 €  

CLUB TENNIS TAULA CANET           338,89 €     
       338,89 
€  

            18,22 
€  

                        
357,11 €  

CLUB BOTXES CANET           133,33 € 
     227,84 
€    

       361,17 
€  

            26,58 
€  

                        
387,75 €  

CANET FUTBOL SALA        2.222,22 €     
    2.222,22 
€  

          119,45 
€  

                        
2.341,67 €  

CLUB VOLEI CANET           522,22 €     
       522,22 
€  

            28,07 
€  

                        
550,29 €  

CLUB HOQUEI CANET           183,33 €     
       183,33 
€  

              9,85 
€  

                        
193,18 €  

CLUB TENNIS CANET           166,67 €     
       166,67 
€  

              8,96 
€  

                        
175,63 €  

CANET FUTBOL CLUB        2.344,44 € 
     441,67 
€    

    2.786,11 
€  

          163,65 
€  

                        
2.949,76 €  

CLUB PATINATGE ARTÍSTIC 
CANET           972,22 € 

     368,06 
€    

    1.340,28 
€  

            83,61 
€  

                        
1.423,89 €  

DRACS ATLÈTIC CANET FC           411,11 €            411,11             22,10                         
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€  €  433,21 €  

CLUB ATLETISME SPORT CANET           766,67 €     
       766,67 
€  

            41,21 
€  

                        
807,88 €  

CP ATLÈTICO CANET           133,33 €     
       133,33 
€  

              7,17 
€  

                        
140,50 €  

CLUB BÀSQUET CANET        2.055,56 €     
    2.055,56 
€  

          110,49 
€  

                        
2.166,05 €  

LA DAURADA           172,22 €     
       172,22 
€  

              9,26 
€  

                        
181,48 €  

CLUB ESPORTIU CANET RUN 
                  -   
€  

     508,27 
€    

       508,27 
€  

            43,30 
€  

                        
551,57 €  

CLUB CICLISTA CANET 
                  -   
€  

     413,62 
€    

       413,62 
€  

            35,24 
€  

                        
448,86 €  

TRIESPORT 
                  -   
€  

     354,03 
€    

       354,03 
€  

            30,16 
€  

                        
384,19 €  

MARTA ALSO 
                  -   
€        1.250,00 €  

    1.250,00 
€  

            44,49 
€  

                        
1.294,49 €  

ARIANE DELGADO 
                  -   
€      

               -   
€  

            37,03 
€  

                        
37,03 €  

ÀLEX CASTEJON 
                  -   
€           625,00 €  

       625,00 
€    

                        
625,00 €  

 
JOVENTUT 
 

ENTITAT PROJECTE IMPORT 

OTAKU SOUL Activitats de Manga i de Rol 700,00 € 

DEKAA Cicle Musical i Activitats DK360 - 2018 1.260,00 € 

 
IGUALTAT DE GÈNERE 
 

ENTITAT PROJECTE IMPORT 

Mares Malabaristes Associació 
Cultural Xarxa de Dones. 724,00 € 

Associació Pro lactància 
Lactamar Activitats regulars de suport a la Lactància materna. 576,00 € 

 
SEGON.- Comprometre la despesa corresponent a l’acord anterior amb càrrec a 
les aplicacions, següents: 
 
Programa Aplicació pressupostària Import 

(euros) 

BENESTAR SOCIAL 40 23100 48200 11.998,68  

CULTURA 31 33400 48200 13.055,65 

EDUCACIÓ 51 32000 48200 12.000,00 

ESPORTS 52 34100 48200 32.300,01 

- Activitats esportives continuades   
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- Esdeveniments esportius puntuals   

- Esportistes individuals   

JOVENTUT 41 33700 48200 1.960,00 

IGUALTAT DE GÈNERE 15 92400 48200 1.300,00 

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

 
 
 
 
 
 

CULTURA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EDUCACIÓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUART.- Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament d’una bestreta del 50% a 
compte del import total de la subvenció concedida al conjunt de les entitats, 
tenint en compte la data de concessió de la convocatòria d’enguany. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquests acords als interessats, i comunicar a cada 
departament com a la Tresoreria i a la Intervenció municipals, pel seu 
coneixement i als efectes oportuns. 
 
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 

PROJECTE ENTITAT 

Inservela Club Nàutic Arenys de Mar 

PROJECTE ENTITAT 

Fira de la lactància i la criança al Maresme Lactamar 

Tenencia responsable de animales de compañía Educando en Positivo 

PROJECTE ENTITAT 

Conscienciació tinença responsable animals Educando en Positivo 

Teatre fòrum per a la prevenció de la violència de gènere IES Lluís Domènech i Montaner 
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previstos en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior 
mitjançant tècniques de mostreig i auditoria. 
 
6.- APROVACIÓ ACTUALITZACIÓ CÀNON EXPLOTACIÓ BAR CAMP DE 
FUTBOL MUNICIPAL 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 22 de juliol de 2010, va 
acordar incoar expedient de contractació mitjançant procediment obert per a la 
concessió demanial d’ús privatiu per a l’explotació del servei de bar ubicat al 
camp de futbol municipal, de conformitat amb el plec de clàusules administratives 
que també es van aprovar en el mateix acord. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 810/2010, de 28 de setembre, es 
va resoldre elevar a definitiva l’adjudicació provisional de la concessió demanial 
de l’ús privatiu de l’explotació del servei de bar ubicat al camp de futbol municipal 
a la senyora MCJ, pel preu anual de 3.660,00 €, és a dir, 305,00 € al mes, 
pagadors entre els dies 1 i 7 de cada mes (actualitzable anualment segons IPC) i 
d’acord amb les consideracions contingudes en l’informe tècnic, havent-se 
ratificat aquest decret per la Junta de Govern Local en sessió de data 30 de 
setembre de 2010. 
 
Atès que en data 13 d’octubre de 2010 es va formalitzar la concessió privativa de 
domini públic adjudicada a la Sra. xxx. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 24 de novembre de 2011 va 
acordar augmentar el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a 
l’explotació del servei de bar al camp de futbol municipal en 109,80 euros, import 
equivalent a l’augment del 3% que ha experimentat l’IPC en aquest últim període 
anual, tot fixant el cànon anual per a l’explotació en 3.769,80 euros. 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 22 de novembre de 2012 va 
acordar augmentar el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a 
l’explotació del servei de bar al camp de futbol municipal en 131,94 euros, import 
equivalent a l’augment del 3,5% que ha experimentat l’IPC en aquest últim 
període anual, tot fixant el cànon anual per a l’explotació en 3.901,74 euros. 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 21 de novembre de 2013 va 
disminuir el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació del 
servei de bar al camp de futbol municipal en 3,90 euros, import equivalent a la 
disminució del 0,1% que ha experimentat l’IPC en aquest últim període anual, tot 
fixant el cànon anual per a l’explotació en 3.897,84 euros. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 18 de desembre de 2014 va 
disminuir el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació del 
servei de bar al camp de futbol municipal en 3,89 euros, import equivalent a la 
disminució del 0,1% que ha experimentat l’IPC en aquest últim període anual, tot 
fixant el cànon anual per a l’explotació en 3.893,95 euros. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 20 de gener de 2016 va 
disminuir el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació del 
servei de bar al camp de futbol municipal en 27,26 euros, import equivalent a la 
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disminució del 0,7% que ha experimentat l’IPC en aquest últim període anual, tot 
fixant el cànon anual per a l’explotació en 3.866,69 euros. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 21 de desembre de 2016 va 
incrementar el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació 
del servei de bar al camp de futbol municipal en 27,07 €, import equivalent a 
l’increment del 0,7 % que ha experimentat l’IPC en aquest últim període anual, 
tot fixant el cànon anual en 3.893,76 €. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 17 de gener d’enguany va 
incrementar el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació 
del servei de bar al camp de futbol municipal en 62,28 €, import equivalent a 
l’increment del 1,6 % que ha experimentat l’IPC en aquest últim període anual, 
tot fixant el cànon anual en 3.956,06 €. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 10 d’octubre de 2018, va 
aprovar la pròrroga de la concessió de l’explotació del bar del camp de futbol 
municipal prevista a la clàusula segona del document de formalització, això es per 
dos anys, fins al 13 d’octubre de 2020. 
 
Atès que en la clàusula XI del plec de clàusules administratives particulars es 
disposa que el cànon ofert per l’adjudicatari 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. 
 
Atès que l’Institut Nacional d’Estadística ha publicat que la variació anual de l’IPC 
en el mes d’octubre és d’un 2,3 %. 
 
Atès que, d’acord amb aquest percentatge, l’augment del cànon mensual per a 
l’explotació del servei de bar del camp de futbol municipal és de 7,58 €, de 
conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Esports i adjunta a 
Comunicació, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.-  Incrementar el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a 
l’explotació del servei de bar al camp de futbol municipal en 90,96 €, import 
equivalent a l’augment del 2,3% que ha experimentat l’IPC en aquest últim 
període anual. 
 
SEGON.- Fixar el preu de 4.047,05 € com a cànon anual per a l’explotació del 
servei de bar al camp de futbol municipal des del mes d’octubre del 2018 fins a 
l’octubre del 2019, cànon que la concessionària haurà de satisfer en quotes 
mensuals de 337,25 €, a pagar entre els dies 1 i 7 de cada mes. 
 
TERCER.- Aprovar una liquidació complementària corresponent al cànon dels 
mesos d’octubre, novembre i desembre per un import total de 22,74 €, en 
concepte d’actualització del cànon conforme a l’índex de Preus al Consum estatal 
publicat per l’Institut Nacional d’Estadística a octubre de 2018. 
 
QUART.- Notificar aquests acords al concessionari i a la Intervenció i la 
Tresoreria municipals a tots els efectes. 
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Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 54 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes 
previstos en l’article 219.3 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior 
mitjançant tècniques de mostreig i auditoria.  
 
7.- INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DE LES 
OBRES DE REHABILITACIÓ I REFORÇ DE LA COBERTA I DEL FORJAT DEL 
SOSTRE DE LA SALA DE PLENS DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT  DE 
CANET DE MAR. 
 
Atès que des de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament de Canet de Mar es té la 
voluntat de dur a terme les actuacions necessàries per a la millora i consolidació 
funcional de la coberta i les golfes de l’edifici principal de l’Ajuntament amb front 
al carrer Ample núm. 11, així com la rehabilitació i reforç de l’estructura del 
sostre de la Sala de Plens del mateix edifici.  
 
Atès que per aquesta raó s’ha redactat un projecte de rehabilitació i reforç de les 
cobertes de l’edifici així com del forjat del sostre de la sala de plens, actuació amb 
la qual es millorarà les condicions d’ús d’aquest immoble i allargarà la seva vida 
útil. Amb aquesta actuació es pretén cobrir la necessitat de mantenir en unes 
condicions adequades a l’ús l’edifici central de l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 
Atès que en no disposar l’Ajuntament de Canet de Mar dels mitjans humans ni 
materials necessaris per executar de forma directa aquest servei, per la qual cosa 
és imprescindible procedir a la seva contractació externa, en virtut de la provisió 
de l’Alcaldia de data 8 d’octubre de 2018, es va resoldre aprovar l’inici de 
l’expedient per a la contractació de les obres de rehabilitació i reforç de la coberta 
i del forjat del sostre de la sala de plens de l’edifici de l’Ajuntament  de Canet de 
Mar. 
 
Atès que es va incorporar a l’expedient el Plec de clàusules administratives i de 
prescripcions tècniques particulars, que havia de regir l’esmentada contractació. 
 
Atès que en data 17 d’octubre de 2018 es va aprovar l’expedient de contractació i 
l’obertura de la convocatòria mitjançant procediment obert simplificat abreujat 
per a la contractació de l’execució de les obres de rehabilitació i reforç de la 
coberta i del forjat del sostre de la sala de plens de l’edifici de l’Ajuntament  de 
Canet de Mar. 
 
Atès que en data 25 d’octubre de 2018 es va publicar l’anunci de licitació de 
l’execució de les obres esmentades a la Plataforma electrònica de contractació de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Vist que el termini per a la presentació d’ofertes va finalitzar el passat 9 de 
novembre de 2018 i atès que en virtut de l’acord adoptat per la Junta de Govern 
Local, en sessió ordinària de data 5 de desembre de 2018, s’ha exclòs l’única 
licitadora per no estar inscrita, ni haver presentat la sol·licitud d’inscripció al 
Registre d’Empreses Licitadores (RELI) en la data de finalització del període de 
presentació d’ofertes. 
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Atès que en virtut del mateix acord s’ha declarat desert el procediment obert 
simplificat abreujat per a la contractació de l’execució de les obres de rehabilitació 
i reforç de la coberta i del forjat del sostre de la sala de plens de l’edifici de 
l’Ajuntament, d’acord amb la proposta de la Mesa de contractació. 
 
Atès que l’article 168.a.1r de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014 (LCSP), preveu que els òrgans de contractació poden adjudicar 
contractes d’obres utilitzant el procediment negociat sense la publicació prèvia 
d’un anunci de licitació únicament en el cas, entre d’altres, que no s’hagi 
presentat cap oferta adequada.  
 
Vist l’informe emès en data 17 d’octubre de 2018 per l’arquitecta municipal, que 
consta a l’expedient administratiu, relatiu a les prescripcions tècniques pel plec de 
clàusules que han de regir el procediment per la contractació de l’execució de les 
obres de rehabilitació i reforç de la coberta i del forjat del sostre de la sala de 
plens de l’edifici de l’Ajuntament  de Canet de Mar.  
 
Vist l’informe núm. 33/2018 emès en data 13 de desembre de 2018 per la 
secretària i l’interventor de la corporació sobre la legislació aplicable i el 
procediment a seguir, que consta a l’expedient administratiu. 
 
Atès que l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte és l’Alcaldia, ja 
que el pressupost base de licitació és de 70.247,94 €, IVA exclòs, i per tant, no 
supera ni el 10% dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament ni la 
quantia de 6.000.000 d’euros, ni es tracta d’una contractació plurianual que 
superi els anteriors imports. No obstant això, mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 743/2015, de 19 de juny, es va delegar aquesta competència a la Junta de 
Govern Local. 
 
Atès que l’article 116.1 de la LCSP estableix que “La subscripció de contractes per 
part de les administracions públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient 
corresponent, que ha d’iniciar l’òrgan de contractació motivant la necessitat del 
contracte en els termes que preveu l’article 28 d’aquesta Llei i que s’ha de 
publicar en el perfil de contractant.” 
 
Vist i trobat conforme el plec de clàusules administratives i prescripcions 
tècniques particulars reguladores del procediment negociat sense publicitat per a 
la contractació de les obres de de rehabilitació i reforç de la coberta i del forjat 
del sostre de la sala de plens de l’edifici de l’Ajuntament  de Canet de Mar, i 
tenint en compte allò que es disposa a la LCSP i la resta de disposicions legals 
vigents, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Urbanisme i 
Educació, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Incoar expedient de contractació administrativa, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària, de l’execució de les 
obres de rehabilitació i reforç de la coberta i del forjat del sostre de la sala de 
plens de l’edifici de l’Ajuntament  de Canet de Mar, essent el pressupost base de 
licitació del present contracte de 70.247,94 €, IVA exclòs, el qual puja la 
quantitat de 14.752,06 € (Exp. 191/2018). 
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SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques 
particulars, que haurà de regir l’esmentada contractació.  
 
TERCER.- Publicar anunci de la licitació al perfil del contractant.  
 
QUART.- Atorgar un termini de 15 dies per presentar les proposicions, comptats 
des de la publicació de l’anunci de licitació. 
 
CINQUÈ.- Autoritzar la despesa de 85.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 11 93300 63200 del vigent pressupost municipal per a l’any 2018.  
 
SISÈ.- Que es notifiqui el present acord a la Intervenció municipal als efectes 
oportuns. 
 
SETÈ.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la senyora 
alcaldessa, o membre de la corporació en qui delegui, per a la tramitació, 
execució i formalització de la present resolució. 
 
8.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE TANCAMENT DE 
LATERALS I AMPLIACIÓ DE LA ZONA COBERTA DE LA PISTA 
POLIESPORTIVA POLIVALENT DEL CARRER TARRAGONA - EXP. 
143/2018. 
 
Vist l’expedient que es tramita per a la contractació de l’execució de les obres de 
tancament de laterals i ampliació de la zona coberta de la pista poliesportiva 
polivalent del carrer Tarragona (Exp. 143/2018), mitjançant procediment obert 
simplificat, amb un pressupost d’execució per contracte de 164.915,62 €, IVA 
exclòs. 
 
Vist que, del resultat de la tramitació de la licitació, d’acord amb els articles 131, 
135.1 i 4, 146 i 156 a 159 e la LCSP, s’han presentat dues empreses, XAVIER 
ALSINA, SA i SERVICIOS EMPRESARIALES DEL MARESME, SL, la segona de les 
quals no acredita la seva inscripció al RELI o al ROLECE, requisit indispensable 
exigit per l’article 159.4.a) LCSP i  tal com s’estableix a la clàusula 11ena del 
PCAP, segons consta a l’acta de la Mesa de contractació, de data 29 de novembre 
de 2018 que consta a l’expedient administratiu. 
 
Vista la valoració de les ofertes i un cop aplicats els diversos criteris de valoració, 
el resultat és el següent: 
 

Punts 
 Licitador A B C D Total 

XAVIER ALSINA, SA 72,67 1 2 20 95,67 

SERVICIOS EMPRESARIALES DEL 
MARESME, SL 77,00 1 2 5 85,00 

 
Vist que en la mateixa acta de la Mesa de 29 de novembre de 2018 es fa constar 
que, una vegada examinada tota la documentació aportada per les licitadores, 
així com les seves ofertes econòmiques i millores presentades, en resulta que la 
millor oferta econòmica és la presentada per l’empresa XAVIER ALSINA, SA, per 
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la qual cosa ha estat requerida per tal que aporti document acreditatiu de la 
constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix a la clàusula 
19a del PCAP, així com document acreditatiu de la seva solvència econòmica. 
 
Vista la documentació aportada per la licitadora en data 12 de desembre de 2018 
RE9735 i trobada conforme, segons consta a l’acta de la Mesa de 14 de desembre 
de 2018. 
 
Atès que consta acreditat que la licitadora ha efectuat el dipòsit de la garantia 
definitiva davant la Tresoreria municipal, per import de set mil vuit-cents 
noranta-un euros amb vint-i-cinc cèntims (7.891,25 €), corresponents al 5 per 
cent del preu d’adjudicació del contracte, IVA exclòs. 
 
Vist que la Mesa de Contractació, en data 14 de desembre de 2018, proposa 
l’adjudicació del contracte d’aquesta licitació a favor de l’empresa XAVIER 
ALSINA, SA pel preu de 157.825,00 €, IVA exclòs, en haver resultat l’oferta més 
avantatjosa econòmicament, amb una puntuació de 95,67 punts, i elevar l’acta a 
l’òrgan de contractació, per a procedir, en el seu cas, a l’adjudicació del 
contracte. 
 
Vist que l’empresa XAVIER ALSINA, SA, representada pel senyor FJAF, es 
compromet a realitzar les obres per la quantitat de 157.825,00  €, IVA exclòs. 
 
Atès que l’òrgan competent per adjudicar el contracte és l’Alcaldia, ja que el valor 
estimat del contracte puja la quantitat de 164.915,62 €, IVA exclòs i per tant, no 
supera ni el 10% dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament ni la 
quantia de 6.000.000 d’euros, ni es tracta d’una contractació plurianual que 
superi els anteriors imports. No obstant això, mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 743/2015, de 19 de juny, es va delegar aquesta competència a la Junta de 
Govern Local. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Ratificar les actuacions de la Mesa de Contractació segons les actes 
dels dies 29 de novembre i 14 de desembre de 2018. 
 
SEGON.- Adjudicar el contracte de les obres de tancament de laterals i ampliació 
de la zona coberta de la pista poliesportiva polivalent del carrer Tarragona (Exp. 
143/2018),  a l’empresa XAVIER ALSINA, SA, amb CIF núm. xxxxx, i en el seu 
nom i representació al senyor FJAF, per un import de 157.825,00 €, IVA exclòs, 
més 33.143,25 € en concepte d’IVA, d’acord amb l’acta de la Mesa de 
Contractació de data 14 de desembre de 2018, amb subjecció al plec de clàusules 
administratives particulars (PCAP) i al “Projecte bàsic i d’execució de les obres de 
tancament de laterals i ampliació de la zona coberta de la pista poliesportiva 
polivalent de Canet de Mar”, redactat pels Serveis Tècnics Municipals, quina 
aprovació definitiva ha estat publicada al BOPB del dia 5 d’octubre i al DOGC del 
dia 9 d’octubre, de 2018. 
 
TERCER.- Disposar la despesa derivada de la realització d’aquestes obres que es 
farà efectiva amb càrrec a la partida 52 34200 63201 del pressupost municipal. 
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QUART.- Comunicar a l’adjudicatària que la formalització del contracte 
s’efectuarà mitjançant document administratiu en el termini màxim de 15 dies 
hàbils següents a la notificació de l’adjudicació, d’acord amb el que determina la 
clàusula 22 del PCAP. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a les empreses licitadores, a la Intervenció i la 
Tresoreria municipals, i publicar al perfil del contractant les ofertes presentades, 
la documentació relativa a la valoració de les mateixes i el trasllat de l’acord 
d’adjudicació. 
 
9.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DEL 10 AL 16 DE 
DESEMBRE DE 2018 (NÚMEROS DEL 1808 AL 1834) 
 
Els membres assistents s’assabenten de la següent relació de Decrets: 
ICIO_ [ 

Decret Data Títol 

DE1808/2018 11/12/2018 WPT - ACORD INCOACIÓ - 04/12/2018 

DE1809/2018 11/12/2018 WTP - PROPOSTA SANCIÓ - 10/12/2018 

DE1810/2018 11/12/2018 CANVI DE PARADES PLAÇA MERCAT MUNICIPAL 

DE1811/2018 11/12/2018 RESOLUCIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME - xxx 

DE1812/2018 11/12/2018 WTP - INCOACIÓ MANCA IDENTIF. - 04/12/2018 

DE1813/2018 11/12/2018 WTP - PROPOSTA SANCIÓ - 04/12/2018 

DE1814/2018 11/12/2018 Nomenament membres Mesa 

DE1815/2018 11/12/2018 Delegació d'Alcaldia JGL 12 de desembre de 2018 

DE1816/2018 11/12/2018 Modificació data proves físiques convocatòria agent de la PL 

DE1817/2018 11/12/2018 WPT - INCOACIÓ MANCA IDENTIF.- 10/12/2018 

DE1818/2018 11/12/2018 WTP - ACORD INCOACIÓ - 05/12/2018 

DE1819/2018 11/12/2018 WTP - ACORD INCOACIÓ - 10/12/2018 

DE1820/2018 11/12/2018 INCOACIÓ EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL AL 
SENYOR xxx 

DE1821/2018 11/12/2018 INCOACIÓ EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL A LA 
SRA. xxx 

DE1822/2018 11/12/2018 INCOACIÓ EXPEDIENT RESPONSABILITAT PATRIMONIAL A LA 
SRA. xxx 

DE1823/2018 12/12/2018 AL.LEGACIONS - EXP.SANCIONADOR TRÀNSIT - 18-211979 

DE1824/2018 12/12/2018 Adhesió pla agrupat Diputació - 2019 

DE1825/2018 13/12/2018 Decret desballestament vehicles abandonats 11-12-18 

DE1826/2018 13/12/2018 Contractació servei comissariat de l'exposició "El Cinema a l'època 
del Modernisme" 

DE1827/2018 13/12/2018 SOL·LICITUD EMPADRONAMENT xxx 

DE1828/2018 14/12/2018 MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 48/2018 

DE1829/2018 14/12/2018 Decret autorització transmissió aparcament núm. 193 parquing R. 
Gavarra, 4-14. 

DE1830/2018 14/12/2018 WTP - ACORD INCOACIÓ - 12/12/2018 
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DE1831/2018 14/12/2018 INCOACIÓ - EXP.SANCIONADOR GOSSOS - xxx 

DE1832/2018 14/12/2018 Nòmina paga extra desembre 2018 

DE1833/2018 14/12/2018 INCOACIÓ - EXP.SANCIONADOR GOSSOS - xxx 

DE1834/2018 14/12/2018 TRE 2018 120 RELACIO DE PAGAMENTS 

 
10.- 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 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència de diversos punts no inclosos a 
l’ordre del dia. Un cop 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. 
 
10.1.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/52/2018 de data 27 de desembre de 
2018 per import de  1020,45€ corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social 
puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local, es contempla, en l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de 
necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió 
social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses 
amb càrrec a la partida 40 23100 48400 del 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/52/2018, atorgant els ajuts 
socials puntuals que s’esmenten als beneficiaris i fer efectives les quantitats 
relacionades als endossataris segons quadre següent: 
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RELACIÓ 
NÚM.: BSGG/52/2018 

 

data: 27-12-18 
 

NÚM Beneficiari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 

274 xxx Farmàcia 39,80€ Farmàcia Eva Roca             xxxxxxx 
275 xxx Llibres/Material escolar 240,00€ Al mateix                          xxxxxxx 
276 xxx Medicaments 49,87€ Farmàcia Eva Roca             xxxxxxx             
277 xxx Medicaments 9,78€ Farmàcia Eva Roca             xxxxxxx 
278 xxx Menjador Escolar 93,00€ Saned                               xxxxxx               

279 xxx Aliments/Roba/Calçat 200,00€ 
     
Hostal Bar la Playa             xxxxxx 

280 xxx Aliments/Roba/Calçat 200,00€ Hostal Bar la Playa             xxxxxx               
281 xxx Allotjament urgència 188,00 Fundació AGI                     xxxxxx 

 

 
 
 TOTAL 

 
 
1020,45€  

  
 
    

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. 
 
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. 
 
10.2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PAGAMENT BEQUES D’ESPORTS 
MUNICIPALS ANY 2018 
 
Vist que mitjançant el catàleg de serveis 2018 de la Diputació de Barcelona dintre 
del programa d’”Esport per prevenir el risc d’exclusió” es va concedir a 
l’Ajuntament de Canet de Mar per import de 2.000 €. 
 
Atesa la voluntat de la Regidoria de Benestar Social i Esports de pal·liar la situació 
de necessitat d’algunes famílies amb fills/es en edat escolar que es troben en 
situació de vulnerabilitat, a atorgar un ajut de 100 € a cada menor que realitzi 
algun tipus d’esport i/o activitat física. 
 
Vistos els informes emesos per l’equip tècnic de Serveis Socials, que informen 
que un cop valorada la situació socioeconòmica de cada família, veu la necessitat 
de concedir les beques complementàries d’esport als menors que formen part 
dels nuclis familiars que presenten dificultats socioeconòmiques, essent: 
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Entitat esportiva Total menors amb beca Total a pagar 
FC CANET 11 1100 
Futbol Misericòrdia 2 200 
Taekwondo Misericòrdia 1 100 
TAEKWONDO-CLUB 
BANGKOK 

2 200 

VOLEY CANET 1 100 
VOLEY IES SUNSI MORA 1 100 
TOTAL  1800 

 
Vista i examinada la documentació de referència, de conformitat amb la proposta 
de la Regidoria de Benestar Social, Gent Gran i Règim Intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar les beques d’esport als 18 menors que consten a la relació 
adjunta. 
 
SEGON.- Aprovar, comprometre la despesa i reconèixer l’obligació en favor dels 
beneficiaris de les beques per import de 1.800,00 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 40 23100 48400 del pressupost de l’exercici 2018. 
 
TERCER.- Indicar a la Tresoreria que el pagament s’haurà d’endossar a les 
entitats esportives que organitzin les activitats. 
 
Entitat esportiva Total menors amb beca Total a pagar 
G-60754383 11 1100 
G-62823323 2 200 
G-62823323 1 100 
G-65961328 2 200 
G-66827452 1 100 
G-66086752 1 100 
 
QUART.- Aquestes ajudes s’hauran de justificar mitjançant la presentació de la 
llicència esportiva del beneficiari en el termini màxim de tres mesos a partir del 
seu abonament en efectiu. 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a totes les entitats interessades de manera 
individualitzada i al Departament d’Intervenció d’aquest Ajuntament.  
 
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. 
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11.- 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 10:15 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària       L’alcaldessa  
   
 
 


