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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE DATA 7 DE MAIG DE 2020 

 
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 
Lloc: a distància mitjançant videoconferència 
Hora que comença: 17:00 
Hora que acaba: 17:15 
 

PRESIDEIX 
 
BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
 

ASSISTENTS 
 
PERE XIRAU ESPARRECH 
LLUIS LLOVET BAYER 
JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
RAQUEL SERRA LERGA 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Clara Pérez González, secretària. També hi assisteix Joan Méndez Martínez, interventor 
municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2020/17 ordinari 30/04/2020 
 
2. Propostes 
 
2.1. Cultura i Patrimoni 
2.1.1. Aprovació tancament subvenció  Concurs de Teatre 2019 
2.1.2. Acceptació justificació subvencions entitats Cultura_2019 
 
2.2. Acció Social i Ciutadania 
2.2.1. Aprovació justificació subvenció 1/2019 - Associació de Voluntaris i Amics de 
l’Hospital Sant Jaume de Calella (AVAH), 
2.2.2.  Aprovació justificació subvenció 1/2019 - Entitat NARA, Iniciatives socials i ser-
veis educatius 
 
2.3. Alcaldia 
2.3.1. Relació Decrets del 20 al 26 d’abril 2020 
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2.3.2. Llibre Decrets segona quinzena abril 2020 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2020/17 ordinari 30/04/2020 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
30 d’abril de 2020 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, de 15 
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del ROF, per unanimitat se 
n’acorda l’aprovació. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Cultura i Patrimoni 

 
2.1.1. ACCEPTACIO JUSTIFICACIÓ I TANCAMENT CONVENI QUE 
INSTRUMENTALITZA LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER A LA CELEBRACIÓ DEL 
CONCURS DE TEATRE PEDRACASTELL DE 2019 
 
Fets: 
 

Que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 22 de maig de 2019 va aprovar 
el conveni de col·laboració amb l’entitat del Centre Parroquial amb NIF: G-66701582 per 
a la celebració de la edició 2019 del Concurs de Teatre Pedracastell, que instrumenta-
litza la subvenció nominativa d’aquesta entitat.  

 

Que durant l’any 2019 la regidoria de Cultura ha fet el seguiment i la col·laboració ne-
cessària per a la celebració del Concurs de Teatre Pedracastell de 2019. 

 
Vist l’informe tècnic emès en data 3 d’abril de 2020, que es transcriu a continuació: 
 
Identificació de l’expedient: 2242/2019 1453   
Assumpte: Subvencions nominatives de cultura per al concurs de teatre Pedracastell 
2019 
 
INFORME TÈCNIC 
FETS 

 

Primer.- Que la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 22 de 
maig de 2019, va prendre l’acord d’aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat del 
Centre Parroquial amb NIF: G-66701582 per a la celebració de la edició 2019 del 



 

3 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e :canetdemar@canetdemar.cat - www.canetdemar.cat 

Concurs de Teatre Pedracastell, que instrumentalitza la subvenció nominativa d’aquesta 
entitat.  
 

Segon.- Vist allò que es determina a la clàusula tercera del conveni en referència a la 
justificació de la subvenció segons la qual cal presentar la següent documentació: 

- Memòria detallada (l’Ajuntament proporciona un  model) 
- Exemplar que acrediti la publicitat de l’acte 
- Relació classificada de despeses amb factures o tiquets en el cas de depeses 

de vendes al menor, transports de persones, serveis d’hostaleria i restauració, 
subministrament de begudes i comestibles, revelat de fotografies. 

- La liquidació econòmica de l‘activitat (l’Ajuntament proporciona un model) 
- Un certificat  del president que acrediti la justificació de l’aplicació de la subvenció 

a la finalitat per a la qual fou concedida. 
- Una relació detallada dels ingressos (Està al model de la liquidació econòmica 

que proporciona l’ajuntament) 
-  

Tercer.- Atès que l’entitat del Centre Parroquial amb NIF: G-66701582 va presentar la 
justificació de la subvenció amb els models proporcionats per l’Ajuntament de Canet 
dins el termini establert, amb el número de registre d’entrada 2020-945.  

 
FONAMENTS DE DRET: 
 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions.  
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la ge-

neral de subvencions.  
- Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajunta-

ment de Canet de Mar, aprovada pel Ple en data 25 de gener de 2018.  
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Vist el conveni signat amb l’entitat, projecte i quantitat que es relacionen a 
continuació:    
 

  PROJECTES 2019 
Bestreta del 100% del con-
veni 

Centre Parroquial Concurs de Teatre Pedracastell 2019 2.650€ 

 
 
SEGONA.- Vista la documentació presentada per l’entitat a mode de justificació, i de la 
qual se’n deriven les següents consideracions:   
 

  
PROJECTES 
2019 

Memòria - 
Fitxa 7 

Publicitat 
Model justificació de despe-
ses –  
Fitxa 8 

Certificat destí 
subvenció - 
Fitxa 8 

Relació d'al-
tres ingres-
sos Fitxa 9 

Centre Parroquial 
Concurs de Tea-
tre Pedracastell 
2019 

Presen-
tada i cor-
recte 

Acreditada 
Acrediten correctament una 
despesa de 2.848,95€  

Presentada i 
correcte 

Presentada i 
correcte 
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TERCERA.- Que l’entitat Centre Parroquial amb NIF: G-66701582  acompleix els com-
promisos adquirits en la signatura del conveni pel que fa a organitzar el Concurs de 
Teatre Pedracastell d’acord amb la documentació presentada, i acredita i justifica cor-

rectament la subvenció atorgada per aquest projecte. 

 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe per al tancament del conveni que regula la 
subvenció de l’any 2019 per a l’entitat Centre Parroquial amb NIF: G-66701582 .  
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 

Primer.- Acceptar la justificació i donar per tancat el conveni que instrumentalitza la 
subvenció nominativa per a la celebració del Concurs de Teatre Pedracastell de 2019 
amb l’entitat Centre Parroquial amb NIF: G-66701582. 

 
Segon.- Notificar el present acord als interessats.  
 
Tercer.- Comunicar el present acord a Intervenció i Tresoreria.  

 
2.1.2. ACCEPTACIÓ JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS ORDINÀRIES DE LA 
CONVOCATÒRIA 1/2019 DEL  PROGRAMA DE CULTURA 
 
Fets: 
 
El Decret d’Alcaldia núm. 1006/2019, d’11 de juny, va aprovar la convocatòria 1/2019, 
en règim de concurrència competitiva de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, 
social, artístic, esportiu, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per a l’exercici 2019, esta-
blint els crèdits pressupostaris i la quantia màxima de les subvencions a atorgar, en 
funció de les finalitats. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 12 de desembre de 2019, va 
atorgar les subvencions als projectes i actuacions que les entitats van presentar en l’àm-
bit cultural. 
 
L’article 19 de l’ordenança reguladora de la concessió de subvencions en els àmbits 
cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o qual-
sevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, relaciona la documentació neces-
sària per a la justificació de subvencions atorgades per part d’aquest Ajuntament. 
 
Vist l’informe tècnic emès per la tècnica de Cultura en data 22 d’abril de 2020 que està 
inclòs en aquest expedient, i favorable a la resolució de l’expedient. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
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Primer.- Donar per correctament justificats els següents imports corresponents a sub-
vencions ordinàries de la convocatòria 1/2019 del  programa de Cultura, atorgades per 
acord de Junta de Govern de 12 de desembre de 2019: 

 

Entitat NIF Projecte 
Import ator-
gat 2019 

Import justi-
ficat 2019 

Cedim G66152349 Teratralització i vermut modernista 300,00 € 300,00 € 

Cedim G66152349 Domenechiana 14 i 15 1.414,91 € 1.414,91 € 

Cedim G66152349 
Itineraris Lluís Domènech i Montaner 

947,10 € 947,10 € 

CEC G63078521 

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

1.424,46 € 1.424,46 € 

ACPO 
G62332416 

Programació cultural i de Medi Ambient - 
2019 - ACPO 

1.537,12 € 1.537,12 € 

Mares Malabaristes G66138447 
Activitats del foment de la Cultura - 2019 

868,81 € 868,81 € 

Amics Ball G63474365 
Diumenges de Ball a l'envelat de Vil·la Flora 

1.575,31 € 1.575,31 € 

Amics Ball G63474365 

Revetlles i festes populars a l'envelat de Vil·la 
Flora 

1.155,23 € 1.155,23 € 

Àgora G67275206 Tertúlies d'actualitat - Àgora 1.000,00 € 1.000,00 € 

Orfeó Misericòrdia G66433806 Representació de la Passió 250,00 € 250,00 € 

Orfeó Misericòrdia G66433806 Concert del Centenari 400,00 € 400,00 € 

Orfeó Misericòrdia G66433806 Sopar de celebració del centenari 500,00 € 500,00 € 

Soroll.som G64666696 
Manteniment Seu, assegurança i benzina 

1.269,79 € 1.269,79 € 

Ballet Juvenil Ensem-
ble 

G66967621 Festival per a la Marató de TV3 

483,54 € 483,54 € 

Amics Sardana G64512361 Promoció de la sardana a Canet  1.348,08 € 1.348,08 € 

Perkutes G64776222 
Percussió com a eina de col·laboració i difu-
sió social Perkutes 512,00 € 512,00 € 

 

Segon.-  Aprovar inicialment expedient de revocació parcial de la subvenció atorgada a 
l’entitat Mares Malabaristes pel projecte Som Àfrica segons el següent detall:  

 

Nom entitat NIF Projecte 
Import 
atorgat 

Import a justifi-
car (cofinança-
ment 50%) 

Import justi-
ficat correc-
tament 

Import 
definitiu 

Import 
bes-
treta 
(50%) 

import 
a revo-
car 

import a 
reinte-
grar 

Import 2n 
paga-
ment 

MARES 
MALABARIS-
TES 

G66138447 
Som 
Àfrica 

1.069,30 2.138,60 2.124,30 1.062,15 534,65 7,15 0,00 € 527,50  
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Tercer.- Concedir a l’entitat Mares Malabaristes el termini d’audiència de 15 dies hàbils 
per poder al·legar i presentar els documents i justificacions que consideri adients.  

 

Quart.- Reconèixer l’obligació per import 8.020,65€ amb càrrec a  l’aplicació 
31.33400.48200. 

 

Cinquè.- Indicar als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst en  la convoca-
tòria 1/2019, procedeixin al pagament de les quantitats pendents de satisfer de la sub-
venció, segons el següent detall: 

 

Entitat Projecte Subvenció 2019 
Bestreta  
rebuda 

Darrer 

Pagament 

Cedim Teratralització i vermut modernista 300,00 € 150,00 € 150,00 € 

Cedim Domenechiana 14 i 15 1.414,91 € 707,56 € 707,45 € 

Cedim Itineraris Lluís Domènech i Montaner 947,10 € 473,55 € 473,55 € 

CEC 
Recerca, investigació, estudi i publicació de do-
cuments històrics de Canet 

1.424,46 € 712,23 € 712,23 € 

ACPO 
Programació cultural i de Medi Ambient - 2019 - 
ACPO 

1.537,12 € 768,56 € 768,56 € 

Mares Mala-
baristes 

Som Àfrica Festival Intercultural 2019 1.062,15 € 534,65 € 527,50 € 

Mares Mala-
baristes 

Activitats del foment de la Cultura - 2019 868,81 € 434,41 € 434,40 € 

Amics Ball Diumenges de Ball a l'envelat de Vil·la Flora 1.575,31 € 787,66 € 787,65 € 

Amics Ball 
Revetlles i festes populars a l'envelat de Vil·la 
Flora 

1.155,23 € 577,62 € 577,61 € 

Àgora Tertúlies d'actualitat - Àgora 1.000,00 € 500,00 € 500,00 € 

Orfeó Miseri-
còrdia 

Representació de la Passió 250,00 € 125,00 € 125,00 € 

Orfeó Miseri-
còrdia 

Concert del Centenari 400,00 € 200,00 € 200,00 € 

Orfeó Miseri-
còrdia 

Sopar de celebració del centenari 500,00 € 250,00 € 250,00 € 

Soroll.som Manteniment Seu, assegurança i benzina 1.269,79 € 634,90 € 634,89 € 
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Ballet Juvenil 
Ensemble 

Festival per a la Marató de TV3 483,54 € 241,77 € 241,77 € 

Amics Sar-
dana 

Promoció de la sardana a Canet  1.348,08 € 674,04 € 674,04 € 

Perkutes 
Percussió com a eina de col·laboració i difusió 
social 

512,00 € 256,00 € 256,00 € 

    16.048,50 € 8.027,95 € 8.020,55€ 

 

Sisè.- Condicionar el pagament dels imports resultants de la liquidació de la subvenció 
al fet d’estar al corrent del compliment de les diferents obligacions tributàries i fiscals, 
amb hisenda i/ o Seguretat Social. 

 

Setè.- Notificar el present acord, a les entitats beneficiàries de les subvencions atorga-
des dins la convocatòria 1/2019, programa de Cultura. 

 

Vuitè.- Comunicar el present acord als departaments d’Intervenció i Tresoreria. 

 
2.2. Acció Social i Ciutadania 

 

2.2.1. APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA 
CONVOCATÒRIA 1/2019, PRESENTADA PER L'ENTITAT ASSOCIACIÓ DE 
VOLUNTARIS I AMICS DE L’HOSPITAL SANT JAUME DE CALELLA (AVAH), DE 
L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL. 

 
Fets: 
 
Atès que mitjançant decret d’alcaldia núm. 2019/1006 de 11 de juny de 2019 es va 
aprovar la convocatòria 1/2019, en règim de concurrència competitiva, de subvencions 
en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, 
festiu, o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, per l’exercici 2019, 
establint els crèdits pressupostaris i la quantitat màxima de les subvencions a atorgar, 
en funció de les finalitats. 
 
En el cas de l'àrea de Benestar Social l’import de la convocatòria ascendia a 12.000 
euros. 
 
Vista la valoració de les sol·licituds presentades que feu l’òrgan col·legiat previst en 
l’ordenança general de subvencions, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 
12 de desembre de 2019, va aprovar l’atorgament de les subvencions previstes en la 
convocatòria 1/2019 i el pagament de la bestreta del 50 per 100. 
 
Quant a l'Àrea de Benestar social, la subvenció atorgada a l'entitat Associació de 
voluntaris i amics de l’Hospital Sant Jaume de Calella (AVAH) i la bestreta ha estat la 
següent: 
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ENTITAT PROJECTE IMPORT BESTRETA 

Associació de Voluntaris i 
Amics de l’Hospital Sant Jaume 
de Calella (AVAH) 

Servei de suport Immediat a domicili 2.367,57€ 1.183,79€ 

 

 

L’article 10è de la convocatòria regulava la justificació de les subvencions en els 

següents termes: 

 
«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. 
10.2.- La justificació es portarà a terme mitjançant la presentació de la documentació 
que estableix l’article 19 de l’Ordenança». 

Vista la documentació justificativa presentada de la subvenció atorgada en la 

convocatòria 1/2019 pel que fa a l'entitat esmentada. 

 

Vist l'informe emès per l’informe de la coordinadora de l'àrea de Benestar Social, de data 
21 d’abril, que consta a l’expedient. 

 

Vist allò que disposen els articles 29 a 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, quant a la justificació de les subvencions¡, i el Títol II del Reglament de 

la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. 

 

Vist allò que disposen els articles 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, quant al reintegrament de subvencions, els articles 91 i ss. del 
Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 
de juliol, l'article 82 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú 

de les administracions públiques, proposo l’adopció dels següents: 

 

Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Donar per correctament justificat el següent import corresponent a la 
subvenció ordinària de la convocatòria 1/2019 de l'àrea de Benestar Social atorgada 
per acord de Junta de Govern de 12 de desembre de 2019 a l'entitat. 
 
Associació de Voluntaris 
i Amics de l’Hospital de 
Calella (AVAH) 

Servei de Suport Immediat a Domicili Import justificat 5.097,53€ 

 

 

Segon.- Reconèixer l’obligació de pagament de 1.183,78€ amb càrrec a la partida 
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pressupostària 40.23100.48200 en concepte de segona bestreta. 

 

Tercer.- Indicar als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst en l’article 9 de 
la convocatòria 1/2019, procedeixin al pagament de les quantitats pendent de satisfer 
per la part de la subvenció correctament justificada, segons el següent detall: 

 

Nom entitat Import 2npagament 

Associació de Voluntaris i Amics de l’Hospital Sant Jaume de Calella (AVAH) 1.183,78€ 

 

Quart.- Condicionar el pagament dels imports resultants de la liquidació de la subvenció 
al fet d’estar al corrent del compliment de les diferents obligacions tributàries i fiscals, 
amb hisenda i/ o Seguretat Social. 

 

Cinquè.- Notificar el present acord a l'entitat beneficiària de la subvenció atorgada dins 

la convocatòria 1/2019. 

 

Sisè- Comunicar als departaments de Benestar Social, Intervenció i Tresoreria. 

 

2.2.2. APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA 
CONVOCATÒRIA 1/2019, PRESENTADA PER L'ENTITAT NARA, INICIATIVES 
SOCIALS I SERVEIS EDUCATIUS, DE L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL 
 
Fets: 
 
Atès que mitjançant decret d’alcaldia núm. 2019/1006 de 11 de juny de 2019 es va 
aprovar la convocatòria 1/2019, en règim de concurrència competitiva, de subvencions 
en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, 
festiu, o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, per l’exercici 2019, 
establint els crèdits pressupostaris i la quantitat màxima de les subvencions a atorgar, 
en funció de les finalitats. 
 
En el cas de l'àrea de Benestar Social l’import de la convocatòria ascendia a 12.000 
euros. 
 
Vista la valoració de les sol·licituds presentades que feu l’òrgan col·legiat previst en 
l’ordenança general de subvencions, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 
12 de desembre de 2019, va aprovar l’atorgament de les subvencions previstes en la 
convocatòria 1/2019 i el pagament de la bestreta del 50 per 100. 
 
Quant a l'Àrea de Benestar social, la subvenció atorgada a l'entitat NARA, iniciatives 
socials i serveis educatius i la bestreta ha estat la següent: 
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ENTITAT PROJECTE IMPORT BESTRETA 

NARA, Iniciatives socials i serveis 
educatius 

Acompanyament socioeducatiu a infants i 
adolescent 

1.362,16€ 681,08€ 

 

L’article 10è de la convocatòria regulava la justificació de les subvencions en els 
següents termes: 

«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. 
10.2.- La justificació es portarà a terme mitjançant la presentació de la documentació 
que estableix l’article 19 de l’Ordenança». 

 

Vista la documentació justificativa presentada de la subvenció atorgada en la 
convocatòria 1/2019 pel que fa a l'entitat esmentada. 

 

Vist l'informe emès per l’informe de la coordinadora de l'àrea de Benestar Social, de data 

21 d’abril, que consta a l’expedient. 

 

Vist allò que disposen els articles 29 a 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, quant a la justificació de les subvencions¡, i el Títol II del Reglament de 
la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. 

Vist allò que disposen els articles 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, quant al reintegrament de subvencions, els articles 91 i ss. del 
Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 
de juliol, l'article 82 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú 

de les administracions públiques. 

 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 

Primer.- Donar per correctament justificat el següent import corresponent a la subvenció 
ordinària de la convocatòria 1/2019 de l'àrea de Benestar Social atorgada per acord de 
Junta de Govern de 12 de desembre de 2019 a l'entitat: 

 

NARA, Iniciatives 
socials i serveis 
educatius 

Acompanyament socioeducatiu a infants  Import justificat 2.809,00€ 

 

Segon.- Reconèixer l’obligació de pagament de 681,08€ amb càrrec a la partida 
pressupostària 402310048200 en concepte de segona bestreta. 

 

Tercer.- Indicar als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst en l’article 9 de 
la convocatòria 1/2019, procedeixin al pagament de les quantitats pendent de satisfer 
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per la part de la subvenció correctament justificada, segons el següent detall: 

 

Nom entitat Import 2npagament 

NARA, Iniciatives socials i serveis educatius 681,08€ 

 

Quart.- Condicionar el pagament dels imports resultants de la liquidació de la subvenció 
al fet d’estar al corrent del compliment de les diferents obligacions tributàries i fiscals, 
amb hisenda i/ o Seguretat Social. 

 

Cinquè.- Notificar el present acord a l'entitat beneficiària de la subvenció atorgada dins 
la convocatòria 1/2019. 

 

Sisè- Comunicar als departaments de Benestar Social, Intervenció i Tresoreria. 

 

2.3. Alcaldia 
 

2.3.1. RELACIÓ DECRETS DEL 20 AL 26 D’ABRIL DE 2020 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la següent relació de Decrets de data 
del dia 20 al 26 d’abril de 2020: 
 

CODI Descripció Data 
resolució 

RESAL2020/675 decret incoació rp 20/04/2020 

RESAL2020/676 Decret INCOACIÓ gossos PF 20/04/2020 

RESAL2020/677 Decret INCOACIÓ civisme AG 20/04/2020 

RESAL2020/678 Decret convocatòria CI Especial de Comptes 200423 20/04/2020 

RESAL2020/679 Decret convocatòria CIG 200423 20/04/2020 

RESAL2020/680 01 Decret 1r TA liquidació IVA 1T 2020 20/04/2020 

RESAL2020/681 DECRET OBRES MENORS MAS MUNÍ, xx 21/04/2020 

RESAL2020/682 Decret Convocatòria JGL ordinària 23042020 21/04/2020 

RESAL2020/683 Resolució inici resolució contracte obres sostre sala plens 21/04/2020 

RESAL2020/684 01 Decret 1a TA incoació expedient pagaments 2a quinzena abril 21/04/2020 

RESAL2020/685 Decret 1a Tinència aprovació variables nòmina març de 2020 21/04/2020 

RESAL2020/686 Decret 1a Tinència aprovació indemnitzacions assistències càrrecs electes a 
òrgans col·legiats abril 

21/04/2020 

RESAL2020/687 Resolució Alcaldia declaració dol mort senyor Rovira 21/04/2020 

RESAL2020/688 Decret Ajuts d'urgència BSGG12-2020 22/04/2020 

RESAL2020/689 Decret resposta mesures protecció COVID-19 a la Policia Local 23/04/2020 

RESAL2020/690 Decret d'Alcaldia de manament a justificar 23/04/2020 

RESAL2020/691 (D) Decret de justificació de manament 23/04/2020 

RESAL2020/692 03 Decret 1a TA ordenació de pagaments 2020_009 24/04/2020 

RESAL2020/693 Decret cinquenes mesures preventives 25/04/2020 
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2.3.2. LLIBRE DECRETS SEGONA QUINZENA MES D’ABRIL 2020 
 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local del llibre de Decrets corresponents a la 
segona quinzena del mes d’abril de 2020. 
 
3. Propostes urgents 
 
L’alcaldessa i president de la Junta, segons allò que es disposa als articles 51 del text 
refós de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organit-
zació, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la consideració dels 
presents la declaració d’urgència de diversos punts no inclosos a l’ordre del dia. Un cop 
sotmès a la urgència d’aquests punts, és apreciada i declarada per unanimitat i es pro-
cedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents: 
 
3.1. Acció Social i Ciutadania 

 

3.1.1. APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA 
CONVOCATÒRIA 1/2019, PRESENTADA PER L'ENTITAT ASSOCIACIÓ DE GENT 
GRAN DE CANET DE MAR, DE L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL. 

 
Fets: 
 
Que mitjançant Decret núm. 2019/1006 de 11 de juny de 2019 es va aprovar la 
convocatòria 1/2019, en règim de concurrència competitiva, de subvencions en els 
àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu, 
o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, per l’exercici 2019, establint 
els crèdits pressupostaris i la quantitat màxima de les subvencions a atorgar, en funció 
de les finalitats. 
 
En el cas de l'àrea de Benestar Social l’import de la convocatòria ascendia a 12.000 
euros. 
 
Vista la valoració de les sol·licituds presentades que feu l’òrgan col·legiat previst en 
l’ordenança general de subvencions, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 
12 de desembre de 2019, va aprovar l’atorgament de les subvencions previstes en la 
convocatòria 1/2019 i el pagament de la bestreta del 50 per 100. 
 
Quant a l'Àrea de Benestar social, la subvenció atorgada a l'entitat Associació de Gent 
Gran de Canet de Mar i la bestreta ha estat la següent: 
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Entitat Projecte Import 
subvenció 

1ra. bestreta 

Associació de Gent Gran de 
Canet de Mar 

Festa del soci 2019, activitats lúdiques 908,11€ 454,06€ 

 

L’article 10è de la convocatòria regulava la justificació de les subvencions en els 
següents termes: 

 
«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. 
10.2.- La justificació es portarà a terme mitjançant la presentació de la documentació 
que estableix l’article 19 de l’Ordenança» 

 

Vista la documentació justificativa presentada de la subvenció atorgada en la 

convocatòria 1/2019 pel que fa a l'entitat esmentada. 

 

Vist l'informe emès per la coordinadora de l'àrea de Benestar Social, de data 21 d’abril 
de 2019, que consta en l’expedient. 

 

Vist allò que disposen els articles 29 a 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, quant a la justificació de les subvencions¡, i el Títol II del Reglament de 
la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. 

 

Vist allò que disposen els articles 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, quant al reintegrament de subvencions, els articles 91 i ss. del 
Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 
de juliol, l'article 82 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, proposo l’adopció dels següents: 

 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
 
Primer.- Donar per correctament justificat el següent import corresponent a la 
subvenció ordinària de la convocatòria 1/2019 de l'àrea de Benestar Social atorgada 
per acord de Junta de Govern de 12 de desembre de 2019 a l'entitat: 

Associació de 
Gent Gran de 
Canet 

Festes any 2019- 
festa del soci, 
activitats lúdiques 

Import justificat 2.258,28€ 

 

Segon.- Reconèixer l’obligació de pagament de 454,05€ amb càrrec a la partida 
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pressupostària 402310048200 en concepte de segona bestreta. 

 

Tercer. - Indicar als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst en  l’article 9 de 
la convocatòria 1/2019, procedeixin al pagament de les quantitats pendents de satisfer 
per la part de la subvenció correctament justificada, segons el següent detall: 

 

Nom entitat 
Import 

2npagament 

Associació de Gent Gran de Canet 454,05€ 

 

Quart.- Condicionar el pagament dels imports resultants de la liquidació de la subvenció 
al fet d’estar al corrent del compliment de les diferents obligacions tributàries i fiscals, 

amb hisenda i/ o Seguretat Social. 

 

Cinquè.- Notificar el present acord a l'entitat beneficiària de la subvenció atorgada dins 
la convocatòria 1/2019. 

 

Sisè- Comunicar als departaments de Benestar Social, Intervenció i Tresoreria. 

 
 
4. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS  
 
No se’n presenten 
 
5. PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole I 
problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 17.15 hores de 
tot el que jo com a secretària certifico. 
 


