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

LOCAL DE DATA 28 DE MAIG DE 2020 
 
Avís: aquesta acta ha estat retocada per tal d’esborrar totes les dades de caràcter 
personal que contenen, i donar així compliment a la legislació en matèria de protecció 
de dades personals.  
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 17:00 
Hora que acaba: 17:20 
Lloc: Per vídeoconferència 
 

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. JGL2020/20 ordinari 21/05/2020 
 
2. Propostes 
 
2.1. Acció Social i Ciutadania 
2.1.1. Aprovació justificació subvenció Canet Aliments 2019 
2.1.2. Aprovació justificació subvenció Càritas 2019 
2.1.3. Aprovació justificació subvenció Fons Cooperació 2019 
 
2.2. Alcaldia 
2.2.1. Relació Decrets de l'11 al 17 de maig 2020 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
 
1.1. JGL2020/20 ordinari 21/05/2020 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
21 de maig 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. Acció Social i Ciutadania 
 
2.1.1. APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ENTITAT 
ASSEMBLEA COMARCAL DE CREU ROJA A MARESME CENTRE I CÀRITAS PAR-
ROQUIAL DE CANET DE MAR PEL PROJECTE CANET ALIMENTS 2019. 
 
Fets: 
 
El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 20 de desembre de 2018 va aprovar 
inicialment el pressupost municipal per l’exercici 2019, incloent entre d’altres la següent 
subvenció a l’entitat Sàlvia, Associació de Dones de Canet de Mar.  
 
En data 14 de novembre de 2019 s’aprova, per Junta de Govern Local, el conveni de 
colꞏlaboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i les entitats Assemblea Comarcal de 
Creu Roja a Maresme Centre i Càritas Parroquial de Canet de Mar, l’atorgament de la 
subvenció nominativa  amb el següent detall: 

  
La concessió de les esmentades subvencions establia com a data límit per a la justifica-
ció el 31 de gener de 2020 el qual ha de contenir com a mínim el següent contingut: 
 
a) Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, d’acord amb els termes sub-

vencionats, sempre fets dins del període al que es circumscriu la subvenció.  
b) Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la docu-

mentació gràfica que hagués generat la publicitat de l’acte 
c) Una relació classificada de les despeses i les inversions de l’activitat amb identi-

ficador del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, en el seu cas, 
de la data de pagament. 

d) Les factures corresponents a les despeses derivades de l’activitat, ajustades al 
pressupost presentat amb motiu de la solꞏlicitud i datades dintre del període cor-
responent al seu exercici. Les factures que justifiquin l'import subvencionat hauran 
de reunir els requisits següents:  

-  Seran originals.  

Nom entitat CIF Projecte solꞏlicitud subvenció  Import atorgat 

 Creu Roja Maresme Cen-
tre 

Q2866001G 
 

Projecte Canet Aliments 3.000€



 

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 

- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció.  
-  Faran referència a despeses generades per l’activitat objecte de subven-
ció.  
-  Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els se-
güents:  

* Identificació clara del beneficiari (nom i NIF).  
* Identificació NIF del contractista. 
* Número de factura.  
* Lloc i data d’emissió de la factura.  
* Descripció del subministrament o servei.  
* Tipus tributari quota de l'IVA, i en cas que quedi repercutida dins el 

preu, que consti "IVA inclòs".  
* Retenció en concepte d'IRPF en el cas de serveis professionals.  

- No obstant l’establer en l’apartat anterior, serà suficient la presen-
tació de tiquets o vals en els casos següents:  

* Vendes al menor.  
* Transport de persones.  
* Serveis d’hostaleria i restauració. 
* Subministrament de begudes 
* comestibles.  
* Revelat de fotografies.  

- Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són.  
* Número.  
* NIF de l’emissor.  
* Tipus de gravamen o expressió "IVA inclòs".  
* Contraprestació total.  

e) La liquidació econòmica de l’activitat.  
f) Un certificat del president de l’entitat subvencionada que acrediti la justificació 
de l’aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida.  
g)Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activi-
tat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència. 

 
En la data que es transcriu a continuació l’entitat va presentar per registre d’entrada 
d’aquest ajuntament la documentació acreditativa de la subvenció atorgada: 

 

Nom entitat CIF Projecte subvenció  
Data i Núm. de 
Registre Entrada 

Creu Roja Maresme 
Centre 

Q2866001G
 

Projecte Canet Aliments 
2020/910 
30/01/2020 

 
Vist l’informe emès per la coordinadora de serveis socials que es transcriu a continuació 

 
“INFORME TÈCNIC ÀREA DE BENESTAR SOCIAL JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS 
NOMINATIVES A ENTITATS 
 
La Coordinadora d’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Canet de Mar, en rela-
ció a la justificació de subvencions nominatives a entitats, d’acord amb el pressupost 
municipal de l’any 2019 corresponent a l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran, 
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INFORMO 

 
Que el 14 de novembre de 2019 es va aprovar, mitjançant acord de la Junta de Govern 
Local, el conveni de colꞏlaboració amb Creu Roja Maresme Centre i Càritas, pel projecte 
Canet Aliments 2019. 
 
Que en el pressupost del 2019 va quedar aprovada la despesa corresponent a aquest 
conveni per a l’exercici 2019, d’acord amb les operacions de retenció de crèdit següents: 
 
 

PARTIDA ENTITAT OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ SUBVENCIÓ AD
40 23100 
48300 

Creu Roja– Local Canet 
aliments 

Projecte Canet Aliments (lloguer de local i 
despeses de comunitat) 

3.000,00 € 2437

 
 
Que pel que fa a la justificació, l’entitat ha presentat la documentació en el termini esta-
blert, segons models facilitats per l’Ajuntament: 
 

Nom entitat NIF 
Projecte solꞏlicitud 
subvenció 

Data
Registre 
Entrada

Cer-
tifi-
cat

Me-
mò-
ria

Re-
la-
ció

Fac-
tures
Des-
pe-
ses

Rela-
ció al-
tres 
in-

gres-
sos 

Pu-
bli-

citat 
Observaci-

ons
Assemblea 
Comarcal de 
Creu Roja 
"Canet Ali-
ments" 

Q2866001G

CANET ALIMENTS 
(conveni 2019): 50% 
cost lloguer local, 
50% cost comunitat, 
desp. Vàries 

2020/910 
30/01/2020  

si si si si si si  

 
Que una vegada estudiada i verificada la justificació econòmica presentada per l’entitat 
 

Nom 
entitat 

NIF 

Pro-
jecte 
solꞏli-
citud 
sub-
venció 

Import 
atorgat 

Import a 
justificar 
(cofinan-

çament 
50%)

import 
aportat 

per l'en-
titats

Import 
justifi-

cat cor-
recta-
ment

Import 
definitiu

Import 
bestreta 

(50%) 

im-
port 

a 
re-
vo-
car 

im-
port 

a 
re-
in-
te-

grar 

Import 
2npaga-

ment

As-
sem-
blea 
Co-
marcal 
de 
Creu 
Roja 
"Canet 
Ali-
ments" 

Q2866001G 

CANET 
ALI-
MENTS 
(con-
veni 
2019): 
50% 
cost llo-
guer lo-
cal, 
50% 
cost 
comu-
nitat, 
desp. 
Vàries 

3.000,00 
€ 

6.000,00€
6.004,28 

€
6.004,28 

€
3.000,00 

€
1.500,00€ 

0,00 
€ 

0,00 
€ 

1.500,00 
€

 
 
Donat que s’ha subscrit un conveni de colꞏlaboració amb aquesta entitat, en el que estan 
especificats els serveis i/o activitats que s’han de justificar. 



 

5 
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 

 
Considero acreditat el fi públic, realitzades les activitats recollides al conveni pel qual es 
va atorgar l’ esmentada subvenció i que han estat correctament justificades econòmica-
ment. 
 
Proposo que l’Àrea d’Intervenció, procedeixi al pagament de la resta de la subvenció 
corresponent al 50% de la quantitat atorgada. 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe.” 
 

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 Lo-
cal 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 
nominativa atorgada a l’entitat Creu Roja Maresme Centre pel projecte Canet Aliments, 
corresponent  a l’exercici 2019, mitjançant acord de Junta de Govern Local de 14 de no-
vembre de 2019. 

 
Nom d’entitat CIF Projecte Import 

atorgat 
Bestreta 
pagada

Creu Roja Maresme 
Centre 

Q2866001
G 
 

Canet Aliments 3.000,00€ 1.500,00€

 
SEGON.– Reconèixer l’obligació per import 1.500,00€ amb càrrec a  l’aplicació 
40.23100.48300. 

 
TERCER.- Indicar als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst en  la base 12 
de la convocatòria 1/2019, procedeixin al pagament de les quantitats pendents de 
satisfer de programa de per la part de la subvenció correctament justificada, segons el 
següent detall: 

 
Nom d’entitat CIF Projecte Import 

atorgat
Bestreta 
pagada 

Pendent 
pagament

Creu Roja 
Maresme Centre 

Q2866001
G 

Canet Aliments 3.000,00
€ 

1.500,00
€ 

1.500,00€

 
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. 

 



 

6 
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 

CINQUÈ.- Notificar el present acord a l’entitat beneficiària de la subvenció nominativa 
atorgada dins la convocatòria 1/2019, programa de benestar social. 
 
SISÈ.- Comunicar als departaments de benestar social, Intervenció i Tresoreria. 
 
2.1.2. APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ENTITAT 
CÀRITAS PARROQUIAL DE CANET DE MAR DE L’EXERCICI 2019. 
 
Fets 
 
El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 20 de desembre de 2018, va aprovar 
inicialment el pressupost municipal per l’exercici 2019, incloent entre d’altres la següent 
subvenció a l’entitat Càritas Parroquial de Canet de Mar.  
 
En data 14 de novembre de 2019 s’aprova, per Junta de Govern Local, el conveni de 
colꞏlaboració entre l’ajuntament de Canet de Mar i l’entitat Càritas Parroquial de Canet 
de Mar, l’atorgament de la subvenció nominativa  amb el següent detall: 
 
  
 
 
 
 
 
La concessió de les esmentades subvencions establia com a data límit per a la justifica-
ció el 31 de gener de 2020 el qual ha de contenir com a mínim el següent contingut: 
 
a) Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, d’acord amb els termes sub-

vencionats, sempre fets dins del període al que es circumscriu la subvenció.  
b) Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la docu-

mentació gràfica que hagués generat la publicitat de l’acte 
c) Una relació classificada de les despeses i les inversions de l’activitat amb identi-

ficador del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, en el seu cas, 
de la data de pagament. 

d) Les factures corresponents a les despeses derivades de l’activitat, ajustades al 
pressupost presentat amb motiu de la solꞏlicitud i datades dintre del període cor-
responent al seu exercici. Les factures que justifiquin l'import subvencionat hauran 
de reunir els requisits següents:  

-  Seran originals.  
- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció.  
-  Faran referència a despeses generades per l’activitat objecte de subven-
ció.  
-  Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els se-
güents:  

* Identificació clara del beneficiari (nom i NIF).  
* Identificació NIF del contractista. 
* Número de factura.  
* Lloc i data d’emissió de la factura.  
* Descripció del subministrament o servei.  
* Tipus tributari quota de l'IVA, i en cas que quedi repercutida dins el 

Nom entitat  CIF Projecte solꞏlicitud subvenció Import atorgat 

CÀRITAS PARRO-
QUIAL DE CANET 
DE MAR  

 
R08013171 
 

Aliments pel “Rebost” 3.000,00€ 
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preu, que consti "IVA inclòs".  
* Retenció en concepte d'IRPF en el cas de serveis professionals.  

- No obstant l’establer en l’apartat anterior, serà suficient la presen-
tació de tiquets o vals en els casos següents:  

* Vendes al menor.  
* Transport de persones.  
* Serveis d’hostaleria i restauració. 
* Subministrament de begudes 
* comestibles.  
* Revelat de fotografies.  

- Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són.  
* Número.  
* NIF de l’emissor.  
* Tipus de gravamen o expressió "IVA inclòs".  
* Contraprestació total.  

e) La liquidació econòmica de l’activitat.  
f) Un certificat del president de l’entitat subvencionada que acrediti la justificació 
de l’aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida.  
g)Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activi-
tat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència. 

 
En la data que es transcriu a continuació l’entitat va presentar per registre d’entrada 
d’aquest ajuntament la documentació acreditativa de la subvenció atorgada: 

 

Nom entitat CIF Projecte subvenció  
Data i Núm. de 
Registre Entrada 

Càritas Parroquial 
de Canet de Mar 

R1700016G Compra aliments pel Rebost 
2020/775 
28/01/2020 

 
Vist l’informe emès per la coordinadora de serveis socials que es transcriu a continuació 

 
“INFORME TÈCNIC JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS NOMINATIVES A ENTITATS 

 
FETS 
 
La Coordinadora d’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació 
a la justificació de subvencions nominatives a entitats, d’acord amb el pressupost muni-
cipal de l’any 2019 corresponent a l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran,  
 

INFORMO 
 
Que el 14 de novembre de 2019 es va aprovar, mitjançant acord de la Junta de Govern 
Local, el conveni de colꞏlaboració amb Càritas parroquial de Canet de Mar pel projecte 
Canet Aliments, El Rebost de Canet. 
 
Que en el pressupost del 2019 va quedar aprovada la despesa corresponent a aquest 
conveni per a l’exercici 2019, d’acord amb les operacions de retenció de crèdit següents: 
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PARTIDA ENTITAT OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ SUBVENCIÓ AD

40 23100 
48300 

Càritas parroquial El Rebost-Canet Aliments 3.000,00 € 2482

 
 
Que pel que fa a la justificació, l’entitat ha presentat la documentació en el termini esta-
blert, segons models facilitats per l’Ajuntament: 
 

Nom en-
titat 

CIF 
Projecte solꞏlici-
tud subvenció 

Data
Registre En-

trada
Certi-
ficat

Me-
mò-
ria

Re-
la-
ció

Fac-
tures
Des-

peses

Relació 
altres 

ingres-
sos 

Pu-
blici-

tat 
Observaci-

ons

Càritas 
parro-
quial 

R08013171  

CANET ALIMENTS 
(conveni 2019): El 
Rebost 

2020/775 
28/01/2020  

si si si si si si  

 
Que una vegada estudiada i verificada la justificació econòmica presentada per l’entitat: 
 

Nom en-
titat 

CIF 
Projecte 
solꞏlicitud 
subvenció 

Import 
atorgat 

Import a justifi-
car (cofinança-

ment 50%)

import 
aportat 

per l'en-
titats

Import justifi-
cat correcta-

ment

Import 
definitiu

Import 
bestreta 

(50%) 

import 
a revo-

car 

import a 
reintegrar

Import 
2npaga-

ment

Càritas 
parroquial R08013171  

CANET 
ALIMENTS 
(conveni 
2019): El 
rebost 

3.000,00 
€ 

6.000,00€
8.526,28 

€
8.393,45 € 3.000,00 

€
1.500,00€ 0,00 € 0,00 € 1.500,00 €

 

 
Donat que s’ha subscrit un conveni de colꞏlaboració amb aquesta entitat, en el que estan 
especificats els serveis i/o activitats que s’han de justificar. 
Considero acreditat el fi públic, realitzades les activitats recollides al conveni pel qual es 
va atorgar l’esmentada subvenció i que han estat correctament justificades econòmica-
ment. 
 
Proposo que l’Àrea d’Intervenció, procedeixi al pagament de la resta de la subvenció 
corresponent al 50% de la quantitat atorgada. 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe.” 
 
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 Regla-
ment 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 els següent import corresponent a la sub-
venció nominativa atorgada a l’entitat Càritas Parroquial de Canet de Mar, corresponent  
a l’exercici 2019, mitjançant acord de Junta de Govern Local 14 de novembre de 2019. 
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Nom d’entitat CIF Projecte Import 

atorgat 
Bestreta 
pagada

Càritas Parroquial de 
Canet de Mar 

R1700016
G 

Compra d’aliments pel 
Rebost

3.000,00€ 1.500,00€

 
SEGON.– Reconèixer l’obligació per import 1.500,00€ amb càrrec a  l’aplicació 
40.23100.48300. 

 
TERCER.- Indicar als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst en la base 12 
de la convocatòria 1/2019, procedeixin al pagament de les quantitats pendent de satisfer 
de programa de per la part de la subvenció correctament justificada, segons el següent 
detall: 
 

Nom d’entitat CIF Projecte Import 
atorgat

Bestreta 
pagada 

Pendent 
pagament

Càritas Parroquial 
de Canet de Mar 

R1700016
G 

Compra aliments pel 
Rebost

3.000,00
€

1.500,00
€ 

1.500,00€

 
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 nominativa 
atorgada dins la convocatòria 1/2019, programa de benestar social. 
 
SISÈ.- Comunicar als departaments de benestar social, Intervenció i Tresoreria. 
 
2.1.3. APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ENTITAT 
ASSOCIACIÓ D’AJUT HUMANITARI GEA XXI DE L’EXERCICI 2019. 
 
Fets 
 
El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 20 de desembre de 2018, es va aprovar 
inicialment el pressupost municipal per l’exercici 2019, incloent entre d’altres la següent 
subvenció a l’entitat Associació d’Ajut Humanitari GEA XXI de Canet de Mar.  
 
En data 5 desembre de 2019, s’aprova per Junta de Govern Local, el conveni de colꞏla-
boració entre l’ajuntament de Canet de Mar i l’entitat Associació d’Ajut Humanitari GEA 
XXI de Canet de Mar, l’atorgament de la subvenció nominativa  amb el següent detall: 
 

 
La concessió de les esmentades subvencions establia com a data límit per a la justifica-
ció el 31 de gener de 2020 el qual ha de contenir com a mínim el següent contingut: 

Nom entitat CIF Projecte solꞏlicitud subvenció  Import atorgat 

ASSOCIACIÓ D’AJUT 
HUMANITARI GEA XXI  

 
G62970686 
 

Emergència humanitària al Iemen 4.500,00 €
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a) Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, d’acord amb els termes sub-

vencionats, sempre fets dins del període al que es circumscriu la subvenció.  
b) Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la docu-

mentació gràfica que hagués generat la publicitat de l’acte 
c) Una relació classificada de les despeses i les inversions de l’activitat amb identi-

ficador del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, en el seu cas, 
de la data de pagament. 

d) Les factures corresponents a les despeses derivades de l’activitat, ajustades al 
pressupost presentat amb motiu de la solꞏlicitud i datades dintre del període cor-
responent al seu exercici. Les factures que justifiquin l'import subvencionat hauran 
de reunir els requisits següents:  

-  Seran originals.  
- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció.  
-  Faran referència a despeses generades per l’activitat objecte de sub-
venció.  
-  Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els 
següents:  

* Identificació clara del beneficiari (nom i NIF).  
* Identificació NIF del contractista. 
* Número de factura.  
* Lloc i data d’emissió de la factura.  
* Descripció del subministrament o servei.  
* Tipus tributari quota de l'IVA, i en cas que quedi repercutida dins el 

preu, que consti "IVA inclòs".  
* Retenció en concepte d'IRPF en el cas de serveis professionals.  

- No obstant l’establer en l’apartat anterior, serà suficient la 
presentació de tiquets o vals en els casos següents:  

* Vendes al menor.  
* Transport de persones.  
* Serveis d’hostaleria i restauració. 
* Subministrament de begudes 
* comestibles.  
* Revelat de fotografies.  

- Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són.  
* Número.  
* NIF de l’emissor.  
* Tipus de gravamen o expressió "IVA inclòs".  
* Contraprestació total.  

e) La liquidació econòmica de l’activitat.  
f) Un certificat del president de l’entitat subvencionada que acrediti la justificació 
de l’aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida.  
g)Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activi-
tat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència. 

 
En la data que es transcriu a continuació l’entitat va presentar per registre d’entrada 
d’aquest ajuntament la documentació acreditativa de la subvenció atorgada: 

 

Nom entitat CIF Projecte subvenció  
Data i Núm. de 
Registre Entrada 
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ASSOCIACIÓ D’AJUT HU-
MANITARI GEA XXI 

G62970686 
 

Emergència humanitària al Iemen 
2020/887 30/01/2020 

 
Vist l’informe de la coordinadora de serveis socials que es transcriu a continuació, 
 
 “INFORME TÈCNIC ÀREA DE BENESTAR SOCIAL. JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS 
NOMINATIVES A ENTITATS 
 
FETS 
 
La Coordinadora d’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació 
a la justificació de subvencions nominatives a entitats, d’acord amb el pressupost muni-
cipal de l’any 2019 corresponent a l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran,  
 
INFORMO 
 
Que el 5 de desembre de 2019 es va aprovar, mitjançant acord de la Junta de Govern 
Local, el conveni de colꞏlaboració amb Associació d’Ajut Humanitària GEAXXI, pel pro-
jecte Emergència Humanitària al Iemen. 
 
Que en el pressupost del 2019 va quedar aprovada la despesa corresponent a aquest 
conveni per a l’exercici 2019, d’acord amb les operacions de retenció de crèdit següents: 
 
 

PARTIDA ENTITAT OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ SUBVENCIÓ AD
40 23100 
4900 

GEAXXI Emergència humanitària al Iemen 4.500,00 € 2436

 
 
Que pel que fa a la justificació, l’entitat ha presentat la documentació en el termini esta-
blert, segons models facilitats per l’Ajuntament: 
 

Nom 
entitat 

CIF 
Projecte solꞏlici-
tud subvenció 

Data
Registre En-

trada
Certi-
ficat

Me-
mòria

Re-
lació

Factu-
res 

Des-
peses

Relació 
altres 

ingres-
sos 

Publi-
citat 

Observaci-
ons

GEA-
XXI 

G62970686 
Emergència hu-
manitària al Ie-
men 

2020/887 
30/01/2020 

si si si si si si  

 
Que una vegada estudiada i verificada la justificació econòmica presentada per l’entitat: 
 

Nom 
entitat 

CIF 
Projecte 
solꞏlicitud 
subvenció 

Import 
atorgat 

Import a justifi-
car (cofinança-

ment 50%)

import 
aportat 

per l'enti-
tats

Import justifi-
cat correcta-

ment

Import 
definitiu 

Import 
bestreta 

(100%) 

import 
a revo-

car

import a 
reintegrar

GEAXXI G62970686 
Emergència 
humanitària 
al Iemen 

4.500,00 
€ 

9.000,00€
10.000,00 

€
10.000,00 €

4.500€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

 

 
Donat que s’ha subscrit un conveni de colꞏlaboració amb aquesta entitat, en el que estan 
especificats els serveis i/o activitats que s’han de justificar. 
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Considero acreditat el fi públic, realitzades les activitats recollides al conveni pel qual es 
va atorgar l’ esmentada subvenció i que han estat correctament justificades econòmica-
ment. 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe.” 
 
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 Regla-
ment 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 els següent import corresponent a la sub-
venció nominativa atorgada a l’entitat Associació d’Ajut Humanitari GEA XXI de  Canet 
de Mar, corresponent  a l’exercici 2019, mitjançant acord de Junta de Govern Local 5 de 
desembre de 2019. 
 

Nom d’entitat CIF Projecte Import atorgat Bestreta 
pagada 

Associació d’Ajut Humanitari 
GEA XXI 

G62970686 Emergència humanitària al Iemen 4.500,00€ 100%

 
SEGON.-  Notificar el present acord a l’entitat beneficiària de la subvenció nominativa 
atorgada dins la convocatòria 1/2019. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord als departaments d’ Intervenció i Tresoreria muni-
cipals. 
 
2.2. Alcaldia 
 
2.2.1. PROPOSTA RELACIÓ DECRETS DE L'11 AL 17 DE MAIG 2020 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local de la relació de Decrets de data de l’11 al 
17 de maig de 2020: 
 

Codi Descripció Data resolució 

RESAL2020/737 Decret 3a Tinència de l'Alcaldia liquidació residus final 2019 11/05/2020 

RESAL2020/738 Decret aprovació AD's relació Q2020_09 11/05/2020 

RESAL2020/739 Decret convocatòria Ple extraordinari 140520 11/05/2020 

RESAL2020/740 Decret contractació menor formació en jardineria per a joves 11/05/2020 
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RESAL2020/741 Decret convocatòria Mesa concessió mòdul servei 1 de forma virtual 11/05/2020 

RESAL2020/742 Decret convocatòria Mesa Virtual servei menjador escola bressol 11/05/2020 

RESAL2020/743 Decret alcaldia factures emeses XAL període 2020-01 11/05/2020 

RESAL2020/744 04 Decret de 1a TA ordenació de pagaments 2020_10 11/05/2020 

RESAL2020/745 Decret Convocatòria JGL ordinària 14052020 12/05/2020 

RESAL2020/746 Reconeixement diferències salarials sergent 12/05/2020 

RESAL2020/747 Decret autorització campanya banc de sang 12/05/2020 

RESAL2020/748 Decret INCOACIÓ civisme xx - menor 12/05/2020 

RESAL2020/749 Decret d'Alcaldia factures XAL 2019_12 13/05/2020 

RESAL2020/750 Decret aprovació revisió IPC 2020 - lloguer solar ADIF 13/05/2020 

RESAL2020/751 Liquidació SOREA emoluments 1r. trimestre 2020 13/05/2020 

RESAL2020/752 Decret RR exp.109350 13/05/2020 

RESAL2020/753 Decret aprov revisió ipc 2020 - Guillem Mas 13/05/2020 

RESAL2020/754 Decret RR exp.19-215688 13/05/2020 

RESAL2020/755 Decret aprovació factures Consorci Tractament Residus 1T 2020 13/05/2020 

RESAL2020/756 Decret RR exp.2000000078 13/05/2020 

RESAL2020/757 DEC PRIMERA OCUPACIÓ PUBILLES, 7 14/05/2020 

RESAL2020/758 Decret incoació sancionador escombraries 14/05/2020 

RESAL2020/759 DECRET PRIMERA OCUPACIÓ NOU, 47 14/05/2020 

RESAL2020/760 Resolució aprovació 1a cert obres Josep Mora 14/05/2020 

RESAL2020/761 DECRET BONIFICACIÓ 95% AV LLIMONERS 14 14/05/2020 

RESAL2020/762 Decret aprovació de factures Relació F_2020_14 Fase O 14/05/2020 

RESAL2020/763 Decret resposta petició prova COVID 14/05/2020 

RESAL2020/764 Decret alta padró sense documentació 14/05/2020 

RESAL2020/765 Decret designa advocats RCA 498-2020 E 14/05/2020 

RESAL2020/766 Decret alta padró sense documentació 14/05/2020 
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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. Recursos Humans i Organització 
 
3.1.1. APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA BORSA AUXILIAR ADMINISTRATIU 
 
Fets: 
 
Les successives lleis de pressupostos generals de l’Estat, han anat imposant una taxa 
de reposició d’efectius que ha fet disminuir la plantilla general de l’Ajuntament, atès que 
s’han produït diverses baixes, per jubilació, incapacitació o altres causes que no s’han 
pogut suplir i això fa que, en certs àmbits, quan es produeix una baixa temporal, no es 
pugui prestar el servei amb plenes garanties, ni amb la qualitat que mereixen els 
ciutadans.  
 
Atès que la  de 6/2018,  de 3 de juliol, Llei de pressupostos generals de l’Estat, per a 
l’any 2018, prorrogada per a l’any 2020, en el seu article 19.Uno estableix les limitacions 
a la incorporació de nou personal fixant les taxes de reposició d’efectius en funció dels 
sectors i administracions.  
 
Atès que l’apartat Dos del mateix article 19, preveu que durant l’any 2018 i per extensió 
al 2020, no  es procedirà  a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de 
personal estatutari temporal o de funcionaris interins llevat en casos excepcionals i per 
a cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors. 
  
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, en tant que és una entitat local no està sotmesa 
a l’autorització prèvia del ministeri d’Hisenda i d’Administracions Públiques per procedir 
a la contractació de personal laboral temporal, però si a la Llei de Pressupostos Generals 
de l’Estat en relació amb la prohibició d’incorporar nou personal excepte casos 
excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als 
sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al 
funcionament dels serveis públics essencials. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data 9 de maig de 2020, que 
es transcriu a continuació: 
 
INFORME TÈCNIC 
 
La tècnica de Recursos Humans, en relació amb l’expedient per a la selecció de 
personal per a constituir una borsa de personal amb categoria d’auxiliar administratiu, 
per cobrir diverses vacants que es puguin produir a l’Ajuntament de Canet de Mar i en 
virtut d’allò establert als articles 173 del Reglament d’Organització, Funcionament i 
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Règim Jurídic de les Entitats Locals -ROF-, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre, s’emet el següent 
 

INFORME 
 
PRIMER. Tots els ciutadans tenen dret a l'accés a l'ocupació pública d'acord amb els 
principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, i d'acord amb el previst en el Text 
Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i en la resta de l'ordenament jurídic. 
 
Les Administracions Públiques seleccionaran al seu personal funcionari i laboral 
mitjançant procediments en els quals es garanteixin els principis constitucionals abans 
expressats, així com els establerts a continuació: 

 
— Publicitat de les convocatòries i de les seves bases. 
— Transparència. 
— Imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció. 
— Independència i discrecionalitat tècnica en l'actuació dels òrgans de selecció. 
— Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques 

a desenvolupar. 
— Agilitat, sense perjudici de l'objectivitat, en els processos de selecció. 
 

SEGON. La Legislació aplicable ve determinada per: 
 

— El Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text 
únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de 
funció pública. 
— El Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret 214/1990, 
de 30 de juliol. 
— El Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Publico aprovat per Reial decret 
Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. 
— Els articles 177 i següents del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de Règim Local aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril. 
— El Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els 
programes mínims al fet que ha d'ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris 
d'Administració Local. 
— El Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors aprovat per Reial decret 
Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre. 
— El Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
— L'article 6 del Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del 
català i de l'Aranès en els processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball 
de les Administracions Públiques de Catalunya. 
— Els articles 21.1.g), 91, 103 i 104 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local. 
— Els articles 51 i 53 de la Llei 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de 
Dones i Homes. 
 
TERCER. És personal laboral el que en virtut de contracte de treball formalitzat per 
escrit, en qualsevol de les modalitats de contractació de personal previstes en la 
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legislació laboral, presta serveis retribuïts per les Administracions Públiques. En funció 
de la durada del contracte aquest podrà ser fix, per temps indefinit o temporal. 

 
El personal laboral al servei de les Administracions Públiques es regeix, a més de per la 
legislació laboral i per les altres normes convencionalment aplicables, pels preceptes 
del Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic que es declarin aplicables pel 
mateix. 

 
QUART. L'article 46 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la 
refosa en un text únic de la Llei de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat 
de Catalunya, l'accés als cossos i escales de funcionaris o a les categories laborals es 
realitza a través dels procediments d'oposició, concurso-oposició o concurs i, si escau, 
els cursos de formació o la fase de prova que determini la convocatòria. 

 
I conforme a l'article 94 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals 
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, el personal laboral no permanent serà 
seleccionat mitjançant convocatòria pública i pel sistema de concurs, excepte en els 
casos de màxima urgència. 
 
CINQUÈ. Quant al coneixement del català haurà d'atendre's al que es disposa en l'article 
6 del Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i de 
l'Aranès en els processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball de les 
Administracions Públiques de Catalunya, que estableix que en les convocatòries de 
selecció de personal interí o personal temporal, les persones aspirants han d'acreditar 
el coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita. 

 
SISÈ. D'acord amb l'establert en l'article 51 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, 
per a la igualtat Efectiva de Dones i Homes, les Administracions Públiques, en l'àmbit 
de les seves respectives competències i en aplicació del principi d'igualtat entre dones 
i homes, deuran: 

 
— Remoure els obstacles que impliquin la pervivència de qualsevol tipus de 
discriminació amb la finalitat d'oferir condicions d'igualtat efectiva entre dones i homes 
en l'accés a l'ocupació pública i en el desenvolupament de la carrera professional. 
— Facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, sense menyscapte de la 
promoció professional. 
— Fomentar la formació en igualtat, tant en l'accés a l'ocupació pública com al llarg de 
la carrera professional. 
— Promoure la presència equilibrada de dones i homes en els òrgans de selecció i 
valoració. 
— Establir mesures efectives de protecció enfront de l'assetjament sexual i a 
l'assetjament per raó de sexe. 
— Establir mesures efectives per eliminar qualsevol discriminació retributiva, directa o 
indirecta, per raó de sexe. 
— Avaluar periòdicament l'efectivitat del principi d'igualtat en els seus respectius àmbits 
d'actuació. 
 
SETÈ. Durant tot el procés de constitució de borsa, haurà de complir-se amb les 
exigències de publicitat activa en virtut del que es disposa en l'article 21.4 de la Llei 
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39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, i en la normativa vigent en matèria de transparència. 
 
VUITÈ.- El Ple municipal de data 27 de maig de 2010, va aprovar les base generals 
reguladores del processos de selecció del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, estableixen que el contingut d’aquestes bases serà completat amb les 
bases específiques que regeixin expressament cada convocatòria, i que seran les 
aquestes darreres les que determinaran els requisits específics que es requereixin en 
cada procés en concret. 
 
NOVÈ. El procediment a seguir serà el següent: 
 

A. La Junta de Govern Local, exercint una competència delegada en virtut del 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/1041, de 18 de juny, aprovarà la convocatòria i 
les bases, que posteriorment es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província i 
i en extracte, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Així mateix l'anunci 
de la convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de l'Estat. 

 
Les bases contindran, com a mínim, les dades següents (article 70 del 
Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 
214/1990, de 30 de juliol): 
 
a. Nombre, naturalesa i característiques de les places objecte de convocatòria i 
determinació expressa de l'escala, subescala i classe a la qual pertanyen; 
indicació del grup de titulació al fet que correspongui cadascuna d'elles i quines 
es reserven a promoció interna, si escau. 
a. Sistema selectiu. 
b. Proves d'aptitud o coneixements que s'hagin de superar, determinant el seu 
nombre i naturalesa. 
c. Condicions i requisits establerts en l'article següent. 
d. Centre o dependència on s'hagin de dirigir les instàncies i termini de 
presentació. 
e. Proves selectives que s'hagin de celebrar i, si escau, relació de mèrits que 
s'hagin de tenir en compte en la fase de concurs, així com els sistemes 
d'acreditació i valoració d'aquests mèrits. Determinació, si escau, de les 
característiques i durada del curs de formació o del curs selectiu, així com del 
període de pràctiques amb caràcter selectiu. 
f. Designació del tribunal qualificador que hagi d'actuar i la seva categoria. Pel 
que es refereix als cursos selectius de formació, l'òrgan selectiu estarà format 
per personal designat per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, en els 
termes previstos en el conveni que se cita en l'article 64.1 d'aquest Reglament. 
g. Sistema de qualificació i puntuació mínima de cada prova. 
h. Programa sobre el qual versaran les proves. 
i. Període d'inici de les proves, encara que sigui en termes aproximats, o fixació 
del període màxim de temps que hagi de transcórrer fins a la celebració de les 
proves. 
j. Ordre d'actuació dels aspirants segons el resultat del sorteig celebrat 
prèviament, si escau. 
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k. Declaració expressa que els tribunals no podran aprovar ni declarar que ha 
superat les proves selectives un nombre superior d'aspirants al de places objecto 
de convocatòria. 
l. Senyalització de l'equip multiprofessional a l'efecte de l'article 77 d'aquest 
Reglament. 
 
Conforme a l'article 92 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats 
Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, una vegada publicada la 
convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí 
Oficial de la Província, la resta dels anuncis es faran públics a la seu de la 
corporació local, sense perjudici del que estableix l'article 78 del mateix 
Reglament. 

 
B. Les solꞏlicituds, requerint prendre part en les corresponents proves d'accés a 
la borsa de treball, en les quals els aspirants faran constar que reuneixen les 
condicions exigides a les bases generals que s'adjunten a aquest expedient, es 
dirigiran al Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament i es presentaran en el Registre 
Electrònic General d'aquest Ajuntament o en algun dels llocs previstos en l'article 
16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques, en el termini de vint dies naturals explicats a partir 
de l'endemà al de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya (vegeu l'article 77.1 del Reglament del Personal 
al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol). 
 
C. Expirat el termini de presentació d'instàncies, l'Alcaldia dictarà resolució en el 
termini d'un mes, declarant aprovada la llista d'admesos i exclosos. En aquesta 
resolució, que es publicarà en la seu electrònica de l’Ajuntament (art. 78 RPEL), 
s'assenyalarà un termini de deu dies hàbils per a esmena i possibles 
reclamacions. En la mateixa publicació es farà constar el dia de baremació dels 
mèrits dels aspirants proposats. 
 
Les alꞏlegacions presentades seran resoltes en el termini dels 30 dies següents 
a la finalització del termini per a la presentació. Transcorregut aquest termini 
sense que s'hagués dictat resolució, s'entendran desestimades. 
 
D. Quant a l'òrgan de selecció haurem d'atendre al que es disposa en l'article 60 
del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Publico aprovat per Reial 
decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, que estableix que els òrgans de 
selecció seran colꞏlegiats i la seva composició haurà d'ajustar-se als principis 
d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es tendirà, així mateix, a la 
paritat entre dona i home. 
 
El personal d'elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal 
eventual no podran formar part dels òrgans de selecció. 
Per altra banda, els articles 292 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, en 
concordança amb el que es disposa en l'article 72 i següents del Reglament del 
Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, estableix que «Els òrgans de selecció es constituiran en cada convocatòria 
per la corporació d'acord amb les normes següents: 
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a) Un terç està integrat per membres i/o funcionaris de la mateixa corporació. 
b) Un altre terç està integrat per personal tècnic. 
c) L'altre terç està integrat per representants de l'Escola d'Administració Pública 
de Catalunya, a proposta de la mateixa Escola. 
  
En els tribunals o òrgans similars ha de garantir-se la presència de funcionaris, 
però en cap cas han de ser constituïts majoritàriament per membres en actiu del 
mateix cos o la mateixa escala per la qual ha de fer-se la selecció. El personal 
tècnic i el funcionari han de tenir la idoneïtat necessària en relació amb el tipus 
de places a proveir. 
 
La regulació de la composició i el funcionament dels tribunals o d'òrgans similars 
és la que s'estableixi reglamentàriament. 
 
Els actes del tribunal poden ser impugnats enfront de l'òrgan convocant 
mitjançant recurs d'alçada. 
 
L'abstenció i recusació dels membres del Tribunal serà de conformitat amb els 
articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic. 
 
Els òrgans de selecció actuaran amb plena autonomia i els seus membres seran 
personalment responsables de l'objectivitat del procediment, de l'estricte 
compliment de les bases de la convocatòria i dels terminis establerts per a la 
realització i qualificació de les proves i publicació dels seus resultats. 
 
Els dubtes o reclamacions que puguin originar-se amb la interpretació de 
l'aplicació de les bases de la present convocatòria, així com el que hagi de fer-
se en els casos no previstos, seran resoltes pel Tribunal, per majoria. 
 
El personal d'elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal 
eventual no podran formar part dels òrgans de selecció. 

 
E. Una vegada acabada la qualificació dels aspirants, els Tribunals faran pública 
la relació d'aprovats per ordre de puntuació a la seu electrònica, precisant-se que 
el nombre d'aprovats no podrà depassar el nombre de places vacants 
convocades. 

 
Els aspirants proposats aportaran davant l'Administració, dins del termini de vint 
dies naturals des que es publiquen en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament, els 
documents acreditatius de les condicions de capacitat i requisits exigits en la 
convocatòria. 
 
Els qui dins del termini indicat, i excepte els casos de força major, no 
presentessin la documentació o de la mateixa es deduís que manquen d'algun 
dels requisits exigits, no podran ser contractats, quedant anulꞏlades totes les 
actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què poguessin haver 
incorregut per falsedat en les seves solꞏlicituds de participació. 
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F. Els aspirants que siguin anomenats per ser contractats deuran presentar-se 
davant l'Administració, dins del termini que se’ls indiqui en la notificació que se’ls 
faci per a la seva incorporació, formalitzant-se el corresponent contracte. Fins 
que es formalitzin els mateixos i s'incorporin als llocs de treball corresponents, 
els aspirants no tindran dret a percepció econòmica alguna. 

 
CONCLUSIONS 
 
Per tot l’exposat s’informa que les bases específiques previstes d’aquest procés selectiu 
per a la constitució d’una borsa d’auxiliars administratius, reuneixen els requisits mínims 
exigits per la normativa legal d’aplicació 
  
Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a la data de la signatura 
electrònica. 

 
Atès que en  la contractació o nomenament d'aquest personal s'han de garantir els 
principis de publicitat, mèrit i capacitat, correspon aprovar unes bases que regulin la 
convocatòria per a la constitució d'una borsa de personal que pugui ser cridat en funció 
de la puntuació. 
 
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,  
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar les bases específiques i la convocatòria d'un concurs oposició per a 
la constitució d’una borsa  d’auxiliar administraius, per cobrir possibles substitucions, de 
caràcter temporal, a la plantilla de personal de l'Ajuntament de Canet de Mar  

 
SEGON: Publicar les bases aprovades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
i en el web municipal i l’anunci de la convocatòria  en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
TERCER: Facultar a l’alcaldessa per signar els documents que siguin necessaris en 
relació amb aquest acord. 
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3.1.2. APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA BORSA PEONS DE BRIGADA 
 
Fets: 
 
Les successives lleis de pressupostos generals de l’Estat, han anat imposant una taxa 
de reposició d’efectius que ha fet disminuir la plantilla general de l’Ajuntament, atès que 
s’han produït diverses baixes, per jubilació, incapacitació o altres causes que no s’han 
pogut suplir i això fa que, en certs àmbits, quan es produeix una baixa temporal, no es 
pugui prestar el servei amb plenes garanties, ni amb la qualitat que mereixen els ciuta-
dans.  
 
Atès que la  de 6/2018,  de 3 de juliol, Llei de pressupostos generals de l’Estat, per a 
l’any 2018, prorrogada per a l’any 2020, en el seu article 19.Uno estableix les limitacions 
a la incorporació de nou personal fixant les taxes de reposició d’efectius en funció dels 
sectors i administracions.  
 
Atès que l’apartat Dos del mateix article 19, preveu que durant l’any 2018 i per extensió 
al 2020, no  es procedirà  a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de 
personal estatutari temporal o de funcionaris interins llevat en casos excepcionals i per 
a cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors. 
  
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, en tant que és una entitat local no està sotmesa 
a l’autorització prèvia del ministeri d’Hisenda i d’Administracions Públiques per procedir 
a la contractació de personal laboral temporal, però si a la Llei de Pressupostos Generals 
de l’Estat en relació amb la prohibició d’incorporar nou personal excepte casos excepci-
onals i per cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, fun-
cions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funciona-
ment dels serveis públics essencials. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data 9 de maig de 2020, que 
es transcriu a continuació: 
 

INFORME TÈCNIC 
 
La tècnica de Recursos Humans, en relació amb l’expedient per a la selecció de 
personal per a constituir una borsa de personal amb categoria de peó de la Brigada 
d’Obres i Serveis, per cobrir diverses vacants que es puguin produir a l’Ajuntament de 
Canet de Mar i en virtut d’allò establert als articles 173 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals -ROF-, aprovat per Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
PRIMER. Tots els ciutadans tenen dret a l'accés a l'ocupació pública d'acord amb els 
principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, i d'acord amb el previst en el Text 
Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i en la resta de l'ordenament jurídic. 
 
Les Administracions Públiques seleccionaran al seu personal funcionari i laboral 
mitjançant procediments en els quals es garanteixin els principis constitucionals abans 
expressats, així com els establerts a continuació: 
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— Publicitat de les convocatòries i de les seves bases. 
— Transparència. 
— Imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció. 
— Independència i discrecionalitat tècnica en l'actuació dels òrgans de selecció. 
— Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques 

a desenvolupar. 
— Agilitat, sense perjudici de l'objectivitat, en els processos de selecció. 
 

SEGON. La Legislació aplicable ve determinada per: 
 

— El Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text 
únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de 
funció pública. 
— El Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret 214/1990, 
de 30 de juliol. 
— El Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Publico aprovat per Reial decret 
Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. 
— Els articles 177 i següents del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de Règim Local aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril. 
— El Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els 
programes mínims al fet que ha d'ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris 
d'Administració Local. 
— El Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors aprovat per Reial decret 
Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre. 
— El Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
— L'article 6 del Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del 
català i de l'Aranès en els processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball 
de les Administracions Públiques de Catalunya. 
— Els articles 21.1.g), 91, 103 i 104 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local. 
— Els articles 51 i 53 de la Llei 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de 
Dones i Homes. 
 
TERCER. És personal laboral el que en virtut de contracte de treball formalitzat per 
escrit, en qualsevol de les modalitats de contractació de personal previstes en la 
legislació laboral, presta serveis retribuïts per les Administracions Públiques. En funció 
de la durada del contracte aquest podrà ser fix, per temps indefinit o temporal. 

 
El personal laboral al servei de les Administracions Públiques es regeix, a més de per la 
legislació laboral i per les altres normes convencionalment aplicables, pels preceptes 
del Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic que es declarin aplicables pel 
mateix. 

 
QUART. L'article 46 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la 
refosa en un text únic de la Llei de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat 
de Catalunya, l'accés als cossos i escales de funcionaris o a les categories laborals es 
realitza a través dels procediments d'oposició, concurso-oposició o concurs i, si escau, 
els cursos de formació o la fase de prova que determini la convocatòria. 
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I conforme a l'article 94 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals 
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, el personal laboral no permanent serà 
seleccionat mitjançant convocatòria pública i pel sistema de concurs, excepte en els 
casos de màxima urgència. 
 
CINQUÈ. Quant al coneixement del català haurà d'atendre's al que es disposa en l'article 
6 del Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i de 
l'Aranès en els processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball de les 
Administracions Públiques de Catalunya, que estableix que en les convocatòries de 
selecció de personal interí o personal temporal, les persones aspirants han d'acreditar 
el coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita. 

 
SISÈ. D'acord amb l'establert en l'article 51 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, 
per a la igualtat Efectiva de Dones i Homes, les Administracions Públiques, en l'àmbit 
de les seves respectives competències i en aplicació del principi d'igualtat entre dones 
i homes, deuran: 

 
— Remoure els obstacles que impliquin la pervivència de qualsevol tipus de 
discriminació amb la finalitat d'oferir condicions d'igualtat efectiva entre dones i homes 
en l'accés a l'ocupació pública i en el desenvolupament de la carrera professional. 
— Facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, sense menyscapte de la 
promoció professional. 
— Fomentar la formació en igualtat, tant en l'accés a l'ocupació pública com al llarg de 
la carrera professional. 
— Promoure la presència equilibrada de dones i homes en els òrgans de selecció i 
valoració. 
— Establir mesures efectives de protecció enfront de l'assetjament sexual i a 
l'assetjament per raó de sexe. 
— Establir mesures efectives per eliminar qualsevol discriminació retributiva, directa o 
indirecta, per raó de sexe. 
— Avaluar periòdicament l'efectivitat del principi d'igualtat en els seus respectius àmbits 
d'actuació. 
 
SETÈ. Durant tot el procés de constitució de borsa, haurà de complir-se amb les 
exigències de publicitat activa en virtut del que es disposa en l'article 21.4 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, i en la normativa vigent en matèria de transparència. 
 
VUITÈ.- El Ple municipal de data 27 de maig de 2010, va aprovar les base generals 
reguladores del processos de selecció del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, estableixen que el contingut d’aquestes bases serà completat amb les 
bases específiques que regeixin expressament cada convocatòria, i que seran les 
aquestes darreres les que determinaran els requisits específics que es requereixin en 
cada procés en concret. 
 
NOVÈ. El procediment a seguir serà el següent: 
 

A. La Junta de Govern Local, exercint una competència delegada en virtut del 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/1041, de 18 de juny, aprovarà la convocatòria i 
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les bases, que posteriorment es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província i 
i en extracte, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Així mateix l'anunci 
de la convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de l'Estat. 
Les bases contindran, com a mínim, les dades següents (article 70 del 
Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 
214/1990, de 30 de juliol): 
 
a. Nombre, naturalesa i característiques de les places objecte de convocatòria i 
determinació expressa de l'escala, subescala i classe a la qual pertanyen; 
indicació del grup de titulació al fet que correspongui cadascuna d'elles i quines 
es reserven a promoció interna, si escau. 
b. Sistema selectiu. 
c. Proves d'aptitud o coneixements que s'hagin de superar, determinant el seu 
nombre i naturalesa. 
d. Condicions i requisits establerts en l'article següent. 
e. Centre o dependència on s'hagin de dirigir les instàncies i termini de 
presentació. 
f. Proves selectives que s'hagin de celebrar i, si escau, relació de mèrits que 
s'hagin de tenir en compte en la fase de concurs, així com els sistemes 
d'acreditació i valoració d'aquests mèrits. Determinació, si escau, de les 
característiques i durada del curs de formació o del curs selectiu, així com del 
període de pràctiques amb caràcter selectiu. 
g. Designació del tribunal qualificador que hagi d'actuar i la seva categoria. Pel 
que es refereix als cursos selectius de formació, l'òrgan selectiu estarà format 
per personal designat per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, en els 
termes previstos en el conveni que se cita en l'article 64.1 d'aquest Reglament. 
h. Sistema de qualificació i puntuació mínima de cada prova. 
i. Programa sobre el qual versaran les proves. 
j. Període d'inici de les proves, encara que sigui en termes aproximats, o fixació 
del període màxim de temps que hagi de transcórrer fins a la celebració de les 
proves. 
k. Ordre d'actuació dels aspirants segons el resultat del sorteig celebrat 
prèviament, si escau. 
l. Declaració expressa que els tribunals no podran aprovar ni declarar que ha 
superat les proves selectives un nombre superior d'aspirants al de places objecto 
de convocatòria. 
m. Senyalització de l'equip multiprofessional a l'efecte de l'article 77 d'aquest 
Reglament. 
 
Conforme a l'article 92 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats 
Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, una vegada publicada la 
convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí 
Oficial de la Província, la resta dels anuncis es faran públics a la seu de la 
corporació local, sense perjudici del que estableix l'article 78 del mateix 
Reglament. 

 
B. Les solꞏlicituds, requerint prendre part en les corresponents proves d'accés a 
la borsa de treball, en les quals els aspirants faran constar que reuneixen les 
condicions exigides a les bases generals que s'adjunten a aquest expedient, es 
dirigiran al Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament i es presentaran en el Registre 
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Electrònic General d'aquest Ajuntament o en algun dels llocs previstos en l'article 
16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques, en el termini de vint dies naturals explicats a partir 
de l'endemà al de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya (vegeu l'article 77.1 del Reglament del Personal 
al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol). 
 
C. Expirat el termini de presentació d'instàncies, l'Alcaldia dictarà resolució en el 
termini d'un mes, declarant aprovada la llista d'admesos i exclosos. En aquesta 
resolució, que es publicarà en la seu electrònica de l’Ajuntament (art. 78 RPEL), 
s'assenyalarà un termini de deu dies hàbils per a esmena i possibles 
reclamacions. En la mateixa publicació es farà constar el dia de baremació dels 
mèrits dels aspirants proposats. 
 
Les alꞏlegacions presentades seran resoltes en el termini dels 30 dies següents 
a la finalització del termini per a la presentació. Transcorregut aquest termini 
sense que s'hagués dictat resolució, s'entendran desestimades. 
 
D. Quant a l'òrgan de selecció haurem d'atendre al que es disposa en l'article 60 
del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Publico aprovat per Reial 
decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, que estableix que els òrgans de 
selecció seran colꞏlegiats i la seva composició haurà d'ajustar-se als principis 
d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es tendirà, així mateix, a la 
paritat entre dona i home. 
 
El personal d'elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal 
eventual no podran formar part dels òrgans de selecció. 
 
Per altra banda, els articles 292 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, en 
concordança amb el que es disposa en l'article 72 i següents del Reglament del 
Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, estableix que «Els òrgans de selecció es constituiran en cada convocatòria 
per la corporació d'acord amb les normes següents: 
 
a) Un terç està integrat per membres i/o funcionaris de la mateixa corporació. 
b) Un altre terç està integrat per personal tècnic. 
c) L'altre terç està integrat per representants de l'Escola d'Administració Pública 
de Catalunya, a proposta de la mateixa Escola. 
  
En els tribunals o òrgans similars ha de garantir-se la presència de funcionaris, 
però en cap cas han de ser constituïts majoritàriament per membres en actiu del 
mateix cos o la mateixa escala per la qual ha de fer-se la selecció. El personal 
tècnic i el funcionari han de tenir la idoneïtat necessària en relació amb el tipus 
de places a proveir. 
 
La regulació de la composició i el funcionament dels tribunals o d'òrgans similars 
és la que s'estableixi reglamentàriament. 
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Els actes del tribunal poden ser impugnats enfront de l'òrgan convocant 
mitjançant recurs d'alçada. 
 
L'abstenció i recusació dels membres del Tribunal serà de conformitat amb els 
articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic. 
 
Els òrgans de selecció actuaran amb plena autonomia i els seus membres seran 
personalment responsables de l'objectivitat del procediment, de l'estricte 
compliment de les bases de la convocatòria i dels terminis establerts per a la 
realització i qualificació de les proves i publicació dels seus resultats. 
 
Els dubtes o reclamacions que puguin originar-se amb la interpretació de 
l'aplicació de les bases de la present convocatòria, així com el que hagi de fer-
se en els casos no previstos, seran resoltes pel Tribunal, per majoria. 
 
El personal d'elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal 
eventual no podran formar part dels òrgans de selecció. 

 
E. Una vegada acabada la qualificació dels aspirants, els Tribunals faran pública 
la relació d'aprovats per ordre de puntuació a la seu electrònica, precisant-se que 
el nombre d'aprovats no podrà depassar el nombre de places vacants 
convocades. 

 
Els aspirants proposats aportaran davant l'Administració, dins del termini de vint 
dies naturals des que es publiquen en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament, els 
documents acreditatius de les condicions de capacitat i requisits exigits en la 
convocatòria. 
 
Els qui dins del termini indicat, i excepte els casos de força major, no 
presentessin la documentació o de la mateixa es deduís que manquen d'algun 
dels requisits exigits, no podran ser contractats, quedant anulꞏlades totes les 
actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què poguessin haver 
incorregut per falsedat en les seves solꞏlicituds de participació. 

 
F. Els aspirants que siguin anomenats per ser contractats deuran presentar-se 
davant l'Administració, dins del termini que se’ls indiqui en la notificació que se’ls 
faci per a la seva incorporació, formalitzant-se el corresponent contracte. Fins 
que es formalitzin els mateixos i s'incorporin als llocs de treball corresponents, 
els aspirants no tindran dret a percepció econòmica alguna. 

 
CONCLUSIONS 
 
Per tot l’exposat s’informa que les bases específiques previstes d’aquest procés selectiu 
per a la constitució d’una borsa de peons de la Brigada d’Obres i Serveis, reuneixen els 
requisits mínims exigits per la normativa legal d’aplicació 
  
Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a la data de la signatura 
electrònica. 
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Atès que en  la contractació o nomenament d'aquest personal s'han de garantir els prin-
cipis de publicitat, mèrit i capacitat, correspon aprovar unes bases que regulin la convo-
catòria per a la constitució d'una borsa de personal que pugui ser cridat en funció de la 
puntuació. 
 
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,  
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar les bases específiques i la convocatòria d'un concurs oposició per a 
la constitució d’una borsa  de peons de Brigada, per cobrir possibles substitucions, de 
caràcter temporal, a la plantilla de personal de l'Ajuntament de Canet de Mar  

 
SEGON: Publicar les bases aprovades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
i en el web municipal i l’anunci de la convocatòria  en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
TERCER: Facultar a l’alcaldessa per signar els documents que siguin necessaris en 
relació amb aquest acord. 
 
3.1.3. PROPOSTA APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA D'UNA BORSA DE 
CONSERGES 
 
Fets: 
 
Les successives lleis de pressupostos generals de l’Estat, han anat imposant una taxa 
de reposició d’efectius que ha fet disminuir la plantilla general de l’Ajuntament, atès que 
s’han produït diverses baixes, per jubilació, incapacitació o altres causes que no s’han 
pogut suplir i això fa que, en certs àmbits, quan es produeix una baixa temporal, no es 
pugui prestar el servei amb plenes garanties, ni amb la qualitat que mereixen els 
ciutadans.  
 
Atès que la  de 6/2018,  de 3 de juliol, Llei de pressupostos generals de l’Estat, per a 
l’any 2018, prorrogada per a l’any 2020, en el seu article 19.Uno estableix les limitacions 
a la incorporació de nou personal fixant les taxes de reposició d’efectius en funció dels 
sectors i administracions.  
 
Atès que l’apartat Dos del mateix article 19, preveu que durant l’any 2018 i per extensió 
al 2020, no  es procedirà  a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de 
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personal estatutari temporal o de funcionaris interins llevat en casos excepcionals i per 
a cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors. 
  
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, en tant que és una entitat local no està sotmesa 
a l’autorització prèvia del ministeri d’Hisenda i d’Administracions Públiques per procedir 
a la contractació de personal laboral temporal, però si a la Llei de Pressupostos Generals 
de l’Estat en relació amb la prohibició d’incorporar nou personal excepte casos 
excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als 
sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al 
funcionament dels serveis públics essencials. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data 9 de maig de 2020, que 
es transcriu a continuació: 
 
INFORME TÈCNIC 
 
La tècnica de Recursos Humans, en relació amb l’expedient per a la selecció de 
personal per a constituir una borsa de personal amb categoria de conserges/vigilants 
d’instalꞏlacions municipals, per cobrir diverses vacants que es puguin produir a 
l’Ajuntament de Canet de Mar i en virtut d’allò establert als articles 173 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals -ROF-, aprovat per 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
PRIMER. Tots els ciutadans tenen dret a l'accés a l'ocupació pública d'acord amb els 
principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, i d'acord amb el previst en el Text 
Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i en la resta de l'ordenament jurídic. 
 
Les Administracions Públiques seleccionaran al seu personal funcionari i laboral 
mitjançant procediments en els quals es garanteixin els principis constitucionals abans 
expressats, així com els establerts a continuació: 

— Publicitat de les convocatòries i de les seves bases. 
— Transparència. 
— Imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció. 
— Independència i discrecionalitat tècnica en l'actuació dels òrgans de selecció. 
— Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques 

a desenvolupar. 
— Agilitat, sense perjudici de l'objectivitat, en els processos de selecció. 
 

SEGON. La Legislació aplicable ve determinada per: 
 

— El Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text 
únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de 
funció pública. 
— El Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret 214/1990, 
de 30 de juliol. 
— El Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Publico aprovat per Reial decret 
Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. 
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— Els articles 177 i següents del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de Règim Local aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril. 
— El Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els 
programes mínims al fet que ha d'ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris 
d'Administració Local. 
— El Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors aprovat per Reial decret 
Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre. 
— El Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
— L'article 6 del Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del 
català i de l'Aranès en els processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball 
de les Administracions Públiques de Catalunya. 
— Els articles 21.1.g), 91, 103 i 104 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local. 
— Els articles 51 i 53 de la Llei 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de 
Dones i Homes. 
 
TERCER. És personal laboral el que en virtut de contracte de treball formalitzat per 
escrit, en qualsevol de les modalitats de contractació de personal previstes en la 
legislació laboral, presta serveis retribuïts per les Administracions Públiques. En funció 
de la durada del contracte aquest podrà ser fix, per temps indefinit o temporal. 

 
El personal laboral al servei de les Administracions Públiques es regeix, a més de per la 
legislació laboral i per les altres normes convencionalment aplicables, pels preceptes 
del Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic que es declarin aplicables pel 
mateix. 

 
QUART. L'article 46 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la 
refosa en un text únic de la Llei de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat 
de Catalunya, l'accés als cossos i escales de funcionaris o a les categories laborals es 
realitza a través dels procediments d'oposició, concurso-oposició o concurs i, si escau, 
els cursos de formació o la fase de prova que determini la convocatòria. 

 
I conforme a l'article 94 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals 
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, el personal laboral no permanent serà 
seleccionat mitjançant convocatòria pública i pel sistema de concurs, excepte en els 
casos de màxima urgència. 
 
CINQUÈ. Quant al coneixement del català haurà d'atendre's al que es disposa en l'article 
6 del Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i de 
l'Aranès en els processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball de les 
Administracions Públiques de Catalunya, que estableix que en les convocatòries de 
selecció de personal interí o personal temporal, les persones aspirants han d'acreditar 
el coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita. 

 
SISÈ. D'acord amb l'establert en l'article 51 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, 
per a la igualtat Efectiva de Dones i Homes, les Administracions Públiques, en l'àmbit 
de les seves respectives competències i en aplicació del principi d'igualtat entre dones 
i homes, deuran: 
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— Remoure els obstacles que impliquin la pervivència de qualsevol tipus de 
discriminació amb la finalitat d'oferir condicions d'igualtat efectiva entre dones i homes 
en l'accés a l'ocupació pública i en el desenvolupament de la carrera professional. 
— Facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, sense menyscapte de la 
promoció professional. 
— Fomentar la formació en igualtat, tant en l'accés a l'ocupació pública com al llarg de 
la carrera professional. 
— Promoure la presència equilibrada de dones i homes en els òrgans de selecció i 
valoració. 
— Establir mesures efectives de protecció enfront de l'assetjament sexual i a 
l'assetjament per raó de sexe. 
— Establir mesures efectives per eliminar qualsevol discriminació retributiva, directa o 
indirecta, per raó de sexe. 
— Avaluar periòdicament l'efectivitat del principi d'igualtat en els seus respectius àmbits 
d'actuació. 
 
SETÈ. Durant tot el procés de constitució de borsa, haurà de complir-se amb les 
exigències de publicitat activa en virtut del que es disposa en l'article 21.4 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, i en la normativa vigent en matèria de transparència. 
 
VUITÈ.- El Ple municipal de data 27 de maig de 2010, va aprovar les base generals 
reguladores del processos de selecció del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, estableixen que el contingut d’aquestes bases serà completat amb les 
bases específiques que regeixin expressament cada convocatòria, i que seran les 
aquestes darreres les que determinaran els requisits específics que es requereixin en 
cada procés en concret. 
 
NOVÈ. El procediment a seguir serà el següent: 
 

A. La Junta de Govern Local, exercint una competència delegada en virtut del 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/1041, de 18 de juny, aprovarà la convocatòria i 
les bases, que posteriorment es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província i 
i en extracte, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Així mateix l'anunci 
de la convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de l'Estat. 

 
Les bases contindran, com a mínim, les dades següents (article 70 del 
Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 
214/1990, de 30 de juliol): 
 
a. Nombre, naturalesa i característiques de les places objecte de convocatòria i 
determinació expressa de l'escala, subescala i classe a la qual pertanyen; 
indicació del grup de titulació al fet que correspongui cadascuna d'elles i quines 
es reserven a promoció interna, si escau. 
b. Sistema selectiu. 
c. Proves d'aptitud o coneixements que s'hagin de superar, determinant el seu 
nombre i naturalesa. 
d. Condicions i requisits establerts en l'article següent. 
e. Centre o dependència on s'hagin de dirigir les instàncies i termini de 
presentació. 
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f. Proves selectives que s'hagin de celebrar i, si escau, relació de mèrits que 
s'hagin de tenir en compte en la fase de concurs, així com els sistemes 
d'acreditació i valoració d'aquests mèrits. Determinació, si escau, de les 
característiques i durada del curs de formació o del curs selectiu, així com del 
període de pràctiques amb caràcter selectiu. 
g. Designació del tribunal qualificador que hagi d'actuar i la seva categoria. Pel 
que es refereix als cursos selectius de formació, l'òrgan selectiu estarà format 
per personal designat per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, en els 
termes previstos en el conveni que se cita en l'article 64.1 d'aquest Reglament. 
h. Sistema de qualificació i puntuació mínima de cada prova. 
i. Programa sobre el qual versaran les proves. 
j. Període d'inici de les proves, encara que sigui en termes aproximats, o fixació 
del període màxim de temps que hagi de transcórrer fins a la celebració de les 
proves. 
k. Ordre d'actuació dels aspirants segons el resultat del sorteig celebrat 
prèviament, si escau. 
l. Declaració expressa que els tribunals no podran aprovar ni declarar que ha 
superat les proves selectives un nombre superior d'aspirants al de places objecto 
de convocatòria. 
m. Senyalització de l'equip multiprofessional a l'efecte de l'article 77 d'aquest 
Reglament. 
 
Conforme a l'article 92 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats 
Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, una vegada publicada la 
convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí 
Oficial de la Província, la resta dels anuncis es faran públics a la seu de la 
corporació local, sense perjudici del que estableix l'article 78 del mateix 
Reglament. 

 
B. Les solꞏlicituds, requerint prendre part en les corresponents proves d'accés a 
la borsa de treball, en les quals els aspirants faran constar que reuneixen les 
condicions exigides a les bases generals que s'adjunten a aquest expedient, es 
dirigiran al Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament i es presentaran en el Registre 
Electrònic General d'aquest Ajuntament o en algun dels llocs previstos en l'article 
16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques, en el termini de vint dies naturals explicats a partir 
de l'endemà al de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya (vegeu l'article 77.1 del Reglament del Personal 
al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol). 
 
C. Expirat el termini de presentació d'instàncies, l'Alcaldia dictarà resolució en el 
termini d'un mes, declarant aprovada la llista d'admesos i exclosos. En aquesta 
resolució, que es publicarà en la seu electrònica de l’Ajuntament (art. 78 RPEL), 
s'assenyalarà un termini de deu dies hàbils per a esmena i possibles 
reclamacions. En la mateixa publicació es farà constar el dia de baremació dels 
mèrits dels aspirants proposats. 
 
Les alꞏlegacions presentades seran resoltes en el termini dels 30 dies següents 
a la finalització del termini per a la presentació. Transcorregut aquest termini 
sense que s'hagués dictat resolució, s'entendran desestimades. 
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D. Quant a l'òrgan de selecció haurem d'atendre al que es disposa en l'article 60 
del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Publico aprovat per Reial 
decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, que estableix que els òrgans de 
selecció seran colꞏlegiats i la seva composició haurà d'ajustar-se als principis 
d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es tendirà, així mateix, a la 
paritat entre dona i home. 
 
El personal d'elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal 
eventual no podran formar part dels òrgans de selecció. 
 
Per altra banda, els articles 292 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, en 
concordança amb el que es disposa en l'article 72 i següents del Reglament del 
Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, estableix que «Els òrgans de selecció es constituiran en cada convocatòria 
per la corporació d'acord amb les normes següents: 
 
a) Un terç està integrat per membres i/o funcionaris de la mateixa corporació. 
b) Un altre terç està integrat per personal tècnic. 
c) L'altre terç està integrat per representants de l'Escola d'Administració Pública 
de Catalunya, a proposta de la mateixa Escola. 
  
En els tribunals o òrgans similars ha de garantir-se la presència de funcionaris, 
però en cap cas han de ser constituïts majoritàriament per membres en actiu del 
mateix cos o la mateixa escala per la qual ha de fer-se la selecció. El personal 
tècnic i el funcionari han de tenir la idoneïtat necessària en relació amb el tipus 
de places a proveir. 
 
La regulació de la composició i el funcionament dels tribunals o d'òrgans similars 
és la que s'estableixi reglamentàriament. 
 
Els actes del tribunal poden ser impugnats enfront de l'òrgan convocant 
mitjançant recurs d'alçada. 
 
L'abstenció i recusació dels membres del Tribunal serà de conformitat amb els 
articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic. 
 
Els òrgans de selecció actuaran amb plena autonomia i els seus membres seran 
personalment responsables de l'objectivitat del procediment, de l'estricte 
compliment de les bases de la convocatòria i dels terminis establerts per a la 
realització i qualificació de les proves i publicació dels seus resultats. 
 
Els dubtes o reclamacions que puguin originar-se amb la interpretació de 
l'aplicació de les bases de la present convocatòria, així com el que hagi de fer-
se en els casos no previstos, seran resoltes pel Tribunal, per majoria. 
 
El personal d'elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal 
eventual no podran formar part dels òrgans de selecció. 
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E. Una vegada acabada la qualificació dels aspirants, els Tribunals faran pública 
la relació d'aprovats per ordre de puntuació a la seu electrònica, precisant-se que 
el nombre d'aprovats no podrà depassar el nombre de places vacants 
convocades. 

 
Els aspirants proposats aportaran davant l'Administració, dins del termini de vint 
dies naturals des que es publiquen en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament, els 
documents acreditatius de les condicions de capacitat i requisits exigits en la 
convocatòria. 
 
Els qui dins del termini indicat, i excepte els casos de força major, no 
presentessin la documentació o de la mateixa es deduís que manquen d'algun 
dels requisits exigits, no podran ser contractats, quedant anulꞏlades totes les 
actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què poguessin haver 
incorregut per falsedat en les seves solꞏlicituds de participació. 

 
F. Els aspirants que siguin anomenats per ser contractats deuran presentar-se 
davant l'Administració, dins del termini que se’ls indiqui en la notificació que se’ls 
faci per a la seva incorporació, formalitzant-se el corresponent contracte. Fins 
que es formalitzin els mateixos i s'incorporin als llocs de treball corresponents, 
els aspirants no tindran dret a percepció econòmica alguna. 

 
CONCLUSIONS 
 
Per tot l’exposat s’informa que les bases específiques previstes d’aquest procés selectiu 
per a la constitució d’una borsa de conserges/vigilants d’instalꞏlacions municipals, 
reuneixen els requisits mínims exigits per la normativa legal d’aplicació 
  
Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a la data de la signatura 
electrònica. 
 
Atès que en  la contractació o nomenament d'aquest personal s'han de garantir els 
principis de publicitat, mèrit i capacitat, correspon aprovar unes bases que regulin la 
convocatòria per a la constitució d'una borsa de personal que pugui ser cridat en funció 
de la puntuació. 
 
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,  
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
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PRIMER.- Aprovar les bases específiques i la convocatòria d'un concurs oposició per a 
la constitució d’una borsa  de conserges/vigilants, per cobrir possibles substitucions, de 
caràcter temporal, a la plantilla de personal de l'Ajuntament de Canet de Mar  

 
SEGON: Publicar les bases aprovades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
i en el web municipal i l’anunci de la convocatòria  en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
TERCER: Facultar a l’alcaldessa per signar els documents que siguin necessaris en 
relació amb aquest acord. 
 
3.2. Serveis Econòmics 
 
3.2.1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COLꞏLABORACIÓ ENTRE 
L’ASSOCIACIÓ COLLA DE DIABLES DE CANET DE MAR I L’AJUNTAMENT DE CA-
NET DE MAR 
 
Atès allò que disposen els articles 22 i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, article 65 del Reglament de la llei general de subvencions, aprovat pel 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, l’article 7 de l’Ordenança municipal de bases 
reguladores de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Canet de Mar, i l’article 
34 de les Bases d’execució del pressupost vigents en aquest exercici. 
 
Atès que el pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2020 en l’apartat cor-
responent a l’Àrea de Festes al capítol 4 té l’assignació nominativa per a l’associació 
Colla de Diables de Canet de Mar la quantitat de 12.000,00€, i que els crèdits necessaris 
estan consignats a l’aplicació pressupostària indicada en els acords. 
 
Vista la proposta de conveni de colꞏlaboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i l’As-
sociació Colla de Diables de Canet de Mar per la tasca que porta a terme la Colla de 
Diables, com és el muntatge, preparació i realització de diferents espectacles de foc, 
baixada de bèsties, encesa d’edificis emblemàtics, els tradicionals correfocs i/o qualse-
vol altre colꞏlaboració amb entitats o muntatge de nova creació i atorgament de subven-
ció nominativa per aquesta finalitat, el text del qual és el següent: 
 
“CONVENI DE COLꞏLABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ COLLA DE DIABLES DE 
CANET DE MAR I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR  
 
REUNITS 
D’una part, Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de Mar, i As-
sumpta Revoltós Vaquer, Regidora de Festes, assistits per Clara Pérez González, Se-
cretaria de la Corporació que dóna fe de l’acte. 
 
I de l’altra, xxx en nom i representació de La Colla de Diables de Canet de Mar amb 
adreça al carrer Passeig Mare de Déu de la Misericòrdia, xx de Canet de Mar i NIF: xxx 
amb el número 56 al registre municipal d’entitats.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i necessària per contractar i 
obligar-se, i en conseqüència, de mutu acord 
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MANIFESTEN 
I.- Que el foment i l’administració dels interessos propis del municipi formen part del nucli 
competencial dels Ajuntaments en virtut del que disposen els articles 11 i 25 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 66 del Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril. 
 
II.- Que els convenis constitueixen l’instrument habitual per a canalitzar les subvencions 
previstes a l’article 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
III.- Que a l’Ajuntament de Canet de Mar li interessa que aquest any es porti a terme el 
tradicional espectacle de foc de cap d’Any, la baixada de bèsties, encesa d’edificis em-
blemàtics, els tradicionals correfocs per les diferents festes del municipi i/o qualsevol 
altre colꞏlaboració amb entitats o muntatge de nova creació que entri dins els interessos 
del Govern municipal, per al gaudi de tota la població.  
 
IV.- Que l’Associació Colla de Diables de Canet de Mar va néixer per tal de promoure i 
realitzar activitats a l’entorn de les festes, les tradicions i el folklore populars entre d’al-
tres, difonent-los i donant-los a conèixer. Per participar i organitzar actes on el foc sigui 
part de l’espectacle, per mantenir i treballar per l’arrelament i el desenvolupament de 
noves festes populars  promogudes i dutes a terme per la Colla de Diables i/o amb 
colꞏlaboració amb altres entitats del poble. 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord formalitzen el present conveni amb subjec-
ció a les següents: 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- Objecte 
És objecte del present conveni instrumentar la subvenció nominativa de l’Ajuntament de 
Canet de Mar a l’Associació Colla de Diables de Canet de Mar per tal de satisfer les 
despeses derivades per l’execució de les diferents activitats incloses dins aquest con-
veni en la clàusula segona apartat a) punt 1. 
 
SEGONA.- Obligacions de les parts  
a) Ajuntament de Canet de Mar: 
1.-L’Ajuntament de Canet de Mar atorgarà una subvenció per un import de 12.000 € amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 32 33800 48300 per subvencionar les despeses del 
muntatge, preparació i realització de diferents espectacles de foc, baixada de bèsties, 
encesa d’edificis emblemàtics, els tradicionals correfocs, el pagament de l’assegurança 
de la colla i les despeses de formació i manteniment dels estris propis de la colla de 
Diables.  
 
2.-Publicitar les activitats a través dels mitjans de comunicació local: Ràdio Canet, la 
guia activa, el web municipal i si s’escau butlletí municipal.  
 
3.-Facilitar suport i assessorament tècnic per a la realització de projectes i l’organització 
d’activitats al municipi. 
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b) Colla de Diables de Canet de Mar: 
 
1.-Muntatge, preparació i realització de l’espectacle de foc de Cap d’Any a la plaça de 
l’Església. 
 
2.-Muntatge, preparació i realització dels diferents espectacles de foc, baixada de bès-
ties, encesa d’edificis emblemàtics, els tradicionals correfocs fent un recorregut per di-
ferents carrers de la vila. La colla de Diables es compromet a verificar abans de comen-
çar els correfocs que els vidres dels establiments i de les cases particulars dels recorre-
guts estiguin degudament tapats i protegits per evitar possibles desperfectes derivats de 
la execució dels actes.  
 
3.-Assegurança per a dur a terme les activitats del conveni.  
 
4.-Formació, certificació i registre a la Generalitat pels membres del grup, tant antics 
com de nova incorporació. 
 
5.-Compra, creació, reparació i despeses de manteniment de vestuari , bestiari i qual-
sevol altre material que es necessiti pel correcte desenvolupament de les activitats de-
tallades. 
 
6.-Participar en les propostes i iniciatives que es promoguin conjuntament entre l’Ajun-
tament i les entitats. 
 
7.-La difusió de les activitats que organitza l’entitat, i en les quals colꞏlabora l’Ajuntament, 
ja sigui directa o indirectament, hauran de ser editats en català i comptar amb el logotip 
de l’Ajuntament sota la inscripció de “amb la colꞏlaboració de” i comptar amb la marca 
És Canet. 
 
8.-Justificar la subvenció en els termes previstos en la clàusula tercera d’aquest conveni. 
 
TERCERA.- Pagament i justificació de la subvenció 
1.-La subvenció prevista en aquest conveni es pagarà en forma de bestreta del 100% 
en el termini màxim de 30 dies des de la formalització del conveni. 
  
2.- El termini per presentar la justificació de la subvenció prevista en el present conveni 
finalitza el 31 de gener de 2021. 
 
3.- La justificació haurà de contenir la següent documentació: 
 
a).- Una memòria detallada de l'activitat duta a terme, dins del període al que se cir-
cumscriu la subvenció. 
 
b).- Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la documen-
tació gràfica que hagués generat la publicitat de l'acte. 
 
c).- Una relació classificada de les despeses i les inversions de l'activitat, amb la identi-
ficació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i, si s'escau, la data de 
pagament.  
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d).- Les factures corresponents a les despeses derivades de les activitats, ajustades al 
present conveni i datades dintre del període corresponent al seu exercici. Les factures 
que justifiquin l'import subvencionat hauran de reunir els requisits següents: 
 
- Seran originals 
- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció 
- Faran referència a despeses generades per l'activitat objecte de subvenció 
- Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els següents: 
 
ꞏ Identificació clara del beneficiari (nom i NIF) 
ꞏ Número de factura 
ꞏ Lloc i data d'emissió de la factura. 
ꞏ Descripció del subministrament o servei. 
ꞏ Tipus tributari quota de l'IVA i en cas que quedi repercutida dins el preu, que consti IVA 
inclòs. 
ꞏ Retenció en concepte d'IRPF en el cas de serveis professionals. 
 
No obstant l'establert en l'apartat anterior, serà suficient la presentació de tiquets o vals 
en els casos següents: 
 
- Vendes al menor 
- Transport de persones 
- Serveis d'hostaleria i restauració 
- Subministrament de begudes i comestibles 
- Revelat de fotografies 
 
Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són: 
- Número 
- NIF de l'emissor 
- Tipus de gravamen o expressió IVA inclòs 
- Contraprestació total 
 
e).- Un certificat del president de l'entitat subvencionada que acrediti la justificació de 
l'aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida.  
 
f).- Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat 
subvencionada amb indicació de l'import i la procedència.  
 
g).- En el cas de subvencions atorgades per al funcionament ordinari de l'entitat benefi-
ciària, caldrà aportar compte de resultats, balanç de situació i, si s'escau, informe d'au-
ditoria (només en el cas de les obligades).  
 
4.- La subvenció podrà finançar fins el 100% del cost del fi públic. 
 
5.- Aquesta subvenció serà compatible amb la percepció d'altres subvencions per a la 
mateixa finalitat, provinents de qualssevol altres administracions o ens públics o privats, 
amb el benentès que l'import total de les subvencions rebudes mai no podrà superar el 
cost de l'activitat subvencionada.  
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QUARTA.- Vigència 
La vigència d’aquest conveni és fins el 31 de desembre de 2020. 
 
Les dues parts s’obliguen al compliment dels termes fixats en el present conveni, i el no 
acompliment d’aquests termes suposarà la denúncia del present conveni i, per tant, la 
seva anulꞏlació. 
 
En tot allò no previst en aquest conveni resultarà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i normativa de desenvolupament.   
 
CINQUENA.- Causes d’extinció del conveni. 
Són causes d’extinció del present conveni: 

- El transcurs del termini de vigència. 
- L’incompliment greu i manifest, material o legal, de qualsevol de les obligacions 

derivades d’aquest conveni. 
- El mutu acord de les parts signatàries. 
- La impossibilitat d’aconseguir la totalitat de l’objecte o finalitat prevista en el pre-

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

normatiu vigent. 
 
SISENA.- Modificació del conveni. 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en rela-
ció a la matèria aquí continguda i recull l’esperit i els objectius de les converses i els 
acords orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni. 
 
Qualsevol modificació d’aquest conveni, o els possibles acords complementaris del que 
figura en aquest text, s’hi afegiran al mateix en forma d’annex, hauran de constar per 
escrit i estar signats per les parts, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-
ho. 
 
SETENA.- Naturalesa jurídica del conveni. 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de con-
formitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per 
les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
VUITENA.- Jurisdicció competent. 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents, per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de 
l’ordre jurisdiccional contenció administratiu. 
 
I en prova de conformitat amb el que s’ha exposat anteriorment, les parts signen dues 
còpies del present conveni al lloc i data indicats ut supra”. 
 
Vista la memòria del responsable de l’Àrea de Festes de l’Ajuntament, que consta a 
l’expedient. 
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Vist l’informe de secretaria, que consta a l’expedient. 
 
Vist i trobat conforme l’expedient administratiu de referència, de conformitat amb la pro-
posta de la Regidoria de Festes, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar una subvenció nominativa en favor de l’Associació Colla de Diables 
de Canet de Mar per import de 12.000€ per tal de satisfer les despeses del muntatge, 
preparació i realització de diferents espectacles de foc, baixada de bèsties, encesa d’edi-
ficis emblemàtics, els tradicionals correfocs, el pagament de l’assegurança de la colla i 
les despeses de formació i manteniment dels estris propis de la colla de Diables i aprovar 
el corresponent conveni de colꞏlaboració el text del qual es transcriu a la part expositiva. 
 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa de 12.000€ amb càrrec a la partida pressu-
postària 32  33800  48300 de la qual s’ha realitzat la retenció de crèdit corresponent. 
 
TERCER.- Reconèixer l’obligació anterior per import de 12.000€ amb càrrec a la partida 
pressupostària 32  33800  48300 de la qual s’ha realitzat la retenció de crèdit correspo-
nent. 
 
QUART.- Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari per 
fer efectius els acords precedents. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució als interessats, a la intervenció i la tresoreria mu-
nicipal. 
 
3.2.2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COLꞏLABORACIÓ ENTRE 
L’ASSOCIACIÓ MOIXONS LLEPAFILS DE CANET DE MAR I L’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR 
 
Atès allò que disposen els articles 22 i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, article 65 del Reglament de la llei general de subvencions, aprovat pel 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, l’article 7 de l’Ordenança municipal de bases 
reguladores de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Canet de Mar, i l’article 
34 de les Bases d’execució del pressupost vigents en aquest exercici. 
 
Atès que el pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2020 en l’apartat cor-
responent a l’Àrea de Festes al capítol 4 té l’assignació nominativa per a l’Associació 
Moixons Llepafils de Canet de Mar la quantitat de 6.400,00€, i que els crèdits necessaris 
estan consignats a l’aplicació pressupostària indicada en els acords. 
 
Vista la proposta de conveni de colꞏlaboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i l’As-
sociació Moixons Llepafils de Canet de Mar per a la tasca que porten a terme com és la 
tradicional escudella de recapte de l’arribo d’en Carnestoltes, la sardinada de l’enterro 
d’en Carnestoltes, la Marxa Popular, la Musclada Popular, la Diada del Cargol i/o qual-
sevol altre colꞏlaboració amb entitats o muntatge de nova creació i atorgament de sub-
venció nominativa per aquesta finalitat, el text del qual és el següent: 
 
“CONVENI DE COLꞏLABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ MOIXONS LLEPAFILS DE 
CANET DE MAR I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR  
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REUNITS 
 
D’una part, Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de Mar, i As-
sumpta Revoltós Vaquer, Regidora de Festes, assistits per Clara Pérez González, Se-
cretaria de la Corporació que dóna fe de l’acte. 
 
I de l’altra, xxx , en nom i representació de L’associació Moixons Llepafils de Canet de 
Mar amb adreça al carrer Saüc, xx de Canet de Mar i NIF: xxx amb el número 91 al 
registre municipal d’entitats.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i necessària per contractar i 
obligar-se, i en conseqüència, de mutu acord 
 
MANIFESTEN 
I.- Que el foment i l’administració dels interessos propis del municipi formen part del nucli 
competencial dels Ajuntaments en virtut del que disposen els articles 11 i 25 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 66 del Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril. 
 
II.- Que els convenis constitueixen l’instrument habitual per a canalitzar les subvencions 
previstes a l’article 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
III.- Que a l’Ajuntament de Canet de Mar li interessa que cada any es porti a terme la 
tradicional escudella de recapte de l’arribo d’en Carnestoltes, la sardinada de l’enterro 
d’en Carnestoltes, la Marxa Popular, la Musclada Popular, la Diada del Cargol i/o qual-
sevol altre colꞏlaboració amb entitats o muntatge de nova creació que entri dins els in-
teressos del Govern municipal, per al gaudi de tota la població.  
 
IV.- Que l’Associació Moixons Llepafils de Canet de Mar va néixer per tal de promoure 
la cultura gastronòmica local i dur a terme diverses activitats culturals relacionades amb 
la gastronomia i costums locals. També donaran suport a altres entitats que es dediquin 
a promoure activitats no lucratives.  
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord formalitzen el present conveni amb subjec-
ció a les següents: 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- Objecte 
 
És objecte del present conveni instrumentar la subvenció nominativa de l’Ajuntament de 
Canet de Mar a l’Associació Moixons Llepafils de Canet de Mar per tal de satisfer les 
despeses derivades per l’execució de les diferents activitats incloses dins aquest con-
veni en la clàusula segona apartat a) punt 1. 
 
SEGONA.- Obligacions de les parts  
 
a) Ajuntament de Canet de Mar: 
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1.-L’Ajuntament de Canet de Mar atorgarà una subvenció per un import de 6.400 € amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 32 33800 48302 per subvencionar les despeses del 
muntatge i realització de la tradicional escudella de recapte de l’arribo d’en Carnestoltes, 
la sardinada de l’enterro d’en Carnestoltes, la Marxa Popular, la Musclada Popular i la 
Diada del Cargol. 
 
2.-Publicitar les activitats a través dels mitjans de comunicació local: Ràdio Canet, la 
guia activa, el web municipal i si s’escau butlletí municipal.  
 
3.-Facilitar suport i assessorament tècnic per a la realització de projectes i l’organització 
d’activitats al municipi. 
 
b) Associació Moixons Llepafils: 
 
1.-Muntatge, preparació i realització de dos actes de Carnaval molt arrelats al municipi, 
com és la tradicional escudella de recapte de l’arribo d’en Carnestoltes i la sardinada de 
l’enterro del mateix personatge. 
 
2.-Muntatge, preparació i realització de la Marxa Popular. 
 
3.- Muntatge, preparació i realització de la Musclada Popular. 
 
4.- Muntatge, preparació i realització de la Diada del Cargol. 
 
5.-Participar en les propostes i iniciatives que es promoguin conjuntament entre l’Ajun-
tament i les entitats. 
 
6.-La difusió de les activitats que organitza l’entitat, i en les quals colꞏlabora l’Ajuntament, 
ja sigui directa o indirectament, hauran de ser editats en català i comptar amb el logotip 
de l’Ajuntament sota la inscripció de “amb la colꞏlaboració de” i comptar amb la marca 
És Canet. 
 
7.-Justificar la subvenció en els termes previstos en la clàusula tercera d’aquest conveni. 
 
TERCERA.- Pagament i justificació de la subvenció 
 
1.- La subvenció prevista en aquest conveni es pagarà en forma de bestreta del 100% 
en el termini màxim de 30 dies des de la formalització del conveni. 
  
2.- El termini per presentar la justificació de la subvenció prevista en el present conveni 
finalitza el 31 de gener de 2021. 
 
3.- La justificació haurà de contenir la següent documentació: 
 
a).- Una memòria detallada de l'activitat duta a terme, dins del període al que se cir-
cumscriu la subvenció. 
 
b).- Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la documen-
tació gràfica que hagués generat la publicitat de l'acte. 
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c).- Una relació classificada de les despeses i les inversions de l'activitat, amb la identi-
ficació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i, si s'escau, la data de 
pagament.  
 
d).- Les factures corresponents a les despeses derivades de les activitats, ajustades al 
present conveni i datades dintre del període corresponent al seu exercici. Les factures 
que justifiquin l'import subvencionat hauran de reunir els requisits següents: 
 
- Seran originals 
 
- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció 
 
- Faran referència a despeses generades per l'activitat objecte de subvenció 
 
- Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els següents: 
 
ꞏ Identificació clara del beneficiari (nom i NIF) 
 
ꞏ Número de factura 
 
ꞏ Lloc i data d'emissió de la factura. 
 
ꞏ Descripció del subministrament o servei. 
 
ꞏ Tipus tributari quota de l'IVA i en cas que quedi repercutida dins el preu, que consti IVA 
inclòs. 
 
ꞏ Retenció en concepte d'IRPF en el cas de serveis professionals. 
 
No obstant l'establert en l'apartat anterior, serà suficient la presentació de tiquets o vals 
en els casos següents: 
 
- Vendes al menor 
 
- Transport de persones 
 
- Serveis d'hostaleria i restauració 
 
- Subministrament de begudes i comestibles 
 
- Revelat de fotografies 
 
Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són: 
 
- Número 
 
- NIF de l'emissor 
 
- Tipus de gravamen o expressió IVA inclòs 
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- Contraprestació total 
 
e).- Un certificat del president de l'entitat subvencionada que acrediti la justificació de 
l'aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida.  
 
f).- Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat 
subvencionada amb indicació de l'import i la procedència.  
 
g).- En el cas de subvencions atorgades per al funcionament ordinari de l'entitat benefi-
ciària, caldrà aportar compte de resultats, balanç de situació i, si s'escau, informe d'au-
ditoria (només en el cas de les obligades).  
 
 
4.- La subvenció podrà finançar fins el 100% del cost del fi públic. 
 
5.- Aquesta subvenció serà compatible amb la percepció d'altres subvencions per a la 
mateixa finalitat, provinents de qualsevol altres administracions o ens públics o privats, 
amb el benentès que l'import total de les subvencions rebudes mai no podrà superar el 
cost de l'activitat subvencionada.  
 
QUARTA.- Vigència 
La vigència d’aquest conveni és fins el 31 de desembre de 2020 
 
Les dues parts s’obliguen al compliment dels termes fixats en el present conveni, i el no 
acompliment d’aquests termes suposarà la denúncia del present conveni i, per tant, la 
seva anulꞏlació. 
 
En tot allò no previst en aquest conveni resultarà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i normativa de desenvolupament.   
 
CINQUENA.- Causes d’extinció del conveni. 
Són causes d’extinció del present conveni: 

- El transcurs del termini de vigència. 
- L’incompliment greu i manifest, material o legal, de qualsevol de les obligacions 

derivades d’aquest conveni. 
- El mutu acord de les parts signatàries. 
- La impossibilitat d’aconseguir la totalitat de l’objecte o finalitat prevista en el pre-

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

normatiu vigent. 
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SISENA.- Modificació del conveni. 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en rela-
ció a la matèria aquí continguda i recull l’esperit i els objectius de les converses i els 
acords orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni. 
 
Qualsevol modificació d’aquest conveni, o els possibles acords complementaris del que 
figura en aquest text, s’hi afegiran al mateix en forma d’annex, hauran de constar per 
escrit i estar signats per les parts, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-
ho. 
 
SETENA.- Naturalesa jurídica del conveni. 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de con-
formitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per 
les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
VUITENA.- Jurisdicció competent. 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents, per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de 
l’ordre jurisdiccional contenció administratiu. 
 
I en prova de conformitat amb el que s’ha exposat anteriorment, les parts signen dues 
còpies del present conveni al lloc i data indicats ut supra.” 
 
 
Vista la memòria del responsable de l’Àrea de Festes de l’Ajuntament, que consta a 
l’expedient. 
 
Vist l’informe de secretaria, que consta a l’expedient. 
 
Vist i trobat conforme l’expedient administratiu de referència, de conformitat amb la pro-
posta de la Regidoria de Festes, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar una subvenció nominativa en favor de l’Associació Moixons Llepafils 
de Canet de Mar per import de 6.400€ per tal de satisfer les despeses del muntatge i 
realització de de la tradicional escudella de recapte de l’arribo d’en Carnestoltes, la sar-
dinada de l’enterro d’en Carnestoltes, la Marxa Popular, la Musclada Popular, la Diada 
del Cargol i aprovar el corresponent conveni de colꞏlaboració el text del qual es transcriu 
a la part expositiva. 
 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa de 6.400€ amb càrrec a la partida pressupos-
tària 32  33800  48302 de la qual s’ha realitzat la retenció de crèdit corresponent. 
 
TERCER.- Reconèixer l’obligació anterior per import de 6.400€ amb càrrec a la partida 
pressupostària 32  33800  48302  de la qual s’ha realitzat la retenció de crèdit correspo-
nent. 
 
QUART.- Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari per 
fer efectius els acords precedents. 



 

45 
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 

 
CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució als interessats, a la intervenció i la tresoreria mu-
nicipal. 
 
3.3. Acció Social i Ciutadania 
 
3.3.1. APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ENTITAT 
ASSEMBLEA COMARCAL DE CREU ROJA A MARESME CENTRE, PEL PROJECTE 
PROMOCIÓ DEL VOLUNTARIAT 2019. 
 
Fets 
 
El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 20 de desembre de 2018 va aprovar 
inicialment el pressupost municipal per l’exercici 2019, incloent entre d’altres la següent 
subvenció a l’entitat Assemblea Comarcal de Creu Roja a Maresme Centre.  
 
En data 14 de novembre de 2019 s’aprova, per Junta de Govern Local, el conveni de 
colꞏlaboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i l’entitat Assemblea Comarcal de Creu 
Roja a Maresme Centre per l’atorgament de la subvenció nominativa  amb el següent 
detall: 
 

  
La concessió de les esmentades subvencions establia com a data límit per a la justifica-
ció el 31 de gener de 2020 el qual ha de contenir com a mínim el següent contingut: 
a) Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, d’acord amb els termes sub-

vencionats, sempre fets dins del període al que es circumscriu la subvenció.  
b) Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la docu-

mentació gràfica que hagués generat la publicitat de l’acte 
c) Una relació classificada de les despeses i les inversions de l’activitat amb identi-

ficador del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, en el seu cas, 
de la data de pagament. 

d) Les factures corresponents a les despeses derivades de l’activitat, ajustades al 
pressupost presentat amb motiu de la solꞏlicitud i datades dintre del període cor-
responent al seu exercici. Les factures que justifiquin l'import subvencionat hauran 
de reunir els requisits següents:  

-  Seran originals.  
- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció.  
-  Faran referència a despeses generades per l’activitat objecte de sub-
venció.  
-  Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els 
següents:  

* Identificació clara del beneficiari (nom i NIF).  
* Identificació NIF del contractista. 
* Número de factura.  
* Lloc i data d’emissió de la factura.  

Nom entitat CIF 
Projecte solꞏlicitud subven-
ció  

Import atorgat 

 Creu Roja Maresme 
Centre 

Q2866001G 
 

Promoció del Voluntariat 3.000,00€
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* Descripció del subministrament o servei.  
* Tipus tributari quota de l'IVA, i en cas que quedi repercutida dins el 

preu, que consti "IVA inclòs".  
* Retenció en concepte d'IRPF en el cas de serveis professionals.  

- No obstant l’establer en l’apartat anterior, serà suficient la 
presentació de tiquets o vals en els casos següents:  

* Vendes al menor.  
* Transport de persones.  
* Serveis d’hostaleria i restauració. 
* Subministrament de begudes 
* comestibles.  
* Revelat de fotografies.  

- Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són.  
* Número.  
* NIF de l’emissor.  
* Tipus de gravamen o expressió "IVA inclòs".  
* Contraprestació total.  

e) La liquidació econòmica de l’activitat.  
f) Un certificat del president de l’entitat subvencionada que acrediti la justificació 
de l’aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida.  
g)Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activi-
tat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència. 

 
En la data que es transcriu a continuació l’entitat va presentar per registre d’entrada 
d’aquest ajuntament la documentació acreditativa de la subvenció atorgada: 

 

Nom entitat CIF Projecte subvenció  
Data i Núm. de 
Registre Entrada 

Creu Roja Maresme 
Centre 

Q2866001G
 

Promoció del voluntariat 
2020/908 
30/01/2020 

 
Vist l’informe emès per la coordinadora de serveis socials que es transcriu a continuació 
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“INFORME TÈCNIC ÀREA DE BENESTAR SOCIAL JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS 
NOMINATIVES A ENTITATS 
 
La Coordinadora d’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació 
a la justificació de subvencions nominatives a entitats, d’acord amb el pressupost muni-
cipal de l’any 2019 corresponent a l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran,  
 

INFORMO 
 
Que el 14 de novembre de 2019 es va aprovar, mitjançant acord de la Junta de Govern 
Local, el conveni de colꞏlaboració amb Creu Roja Maresme Centre, pel projecte Promo-
ció del Voluntariat 2019. 
 
Que en el pressupost del 2019 va quedar aprovada la despesa corresponent a aquest 
conveni per a l’exercici 2019, d’acord amb les operacions de retenció de crèdit següents: 
 

PARTIDA ENTITAT OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ SUBVENCIÓ AD
40 23100 
48300 

Creu Roja Maresme 
Centre 

Promoció del Voluntariat 3.000,00 € 2482

 
 
Que pel que fa a la justificació, l’entitat ha presentat la documentació en el termini esta-
blert, segons models facilitats per l’Ajuntament: 
 

Nom entitat NIF 
Projecte 
solꞏlicitud 
subvenció 

Data
Registre En-

trada
Certi-
ficat

Me-
mò-
ria

Re-
la-
ció

Fac-
tures
Des-

peses

Relació 
altres 

ingres-
sos 

Pu-
blici-

tat 
Observaci-

ons

Assemblea 
Comarcal de 
Creu Roja 

Q2866001G
Promoció del 
voluntariat 

2020/908 
30/01/2020 

 
si si si si si si  

 
Que una vegada estudiada i verificada la justificació econòmica presentada per l’entitat: 
 

Nom 
enti-
tat 

NIF 

Pro-
jecte 
solꞏli-
citud 
sub-
ven-
ció 

Import 
atorgat 

Import a 
justificar 
(cofinan-

çament 
50%)

import 
aportat 

per l'en-
titats

Import 
justifi-

cat cor-
recta-
ment

Import 
definitiu

Import 
bestreta 

(50%) 

im-
port 
a re-

vo-
car 

im-
port 
a re-
inte-
grar 

Import 
2npaga-

ment

As-
sem-
blea 
Co-
mar-
cal de 
Creu 
Roja 

Q2866001G 

Pro-
moció 
del vo-
lunta-
riat 

3.000,00 
€ 

6.000,00€
3.015,92 

€
6.015,92 

€
3.000,00 

€
1.500,00€ 

0,00 
€ 

0,00 
€ 

1.500,00 
€

 

Donat que s’ha subscrit un conveni de colꞏlaboració amb aquesta entitat, en el que es-
tan especificats els serveis i/o activitats que s’han de justificar. 
 
Considero acreditat el fi públic, realitzades les activitats recollides al conveni pel qual es 
va atorgar l’ esmentada subvenció i que han estat correctament justificades econòmica-
ment. 
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Proposo que l’Àrea d’Intervenció, procedeixi al pagament de la resta de la subvenció 
corresponent al 50% de la quantitat atorgada. 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe.” 
 

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 Lo-
cal 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 subven-
ció nominativa atorgada a l’entitat Assemblea Comarcal de Creu Roja Maresme Centre 
pel projecte Promoció del Voluntariat, corresponent a l’exercici 2019, mitjançant acord 
de Junta de Govern Local de 14 de novembre de 2019. 
 

Nom d’entitat CIF Projecte Import 
atorgat 

Bestreta 
pagada

Creu Roja Maresme 
Centre 

Q2866001
G 
 

Promoció del Voluntariat 3.000,00€ 1.500,00€

 
SEGON.– Reconèixer l’obligació per import 1.500,00 € amb càrrec a l’aplicació 
40.23100.48300. 

 
TERCER.- Indicar als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst en  la base 12 
de la convocatòria 1/2019, procedeixin al pagament de les quantitats pendents de 
satisfer de programa de per la part de la subvenció correctament justificada, segons el 
següent detall: 

 
Nom d’entitat CIF Projecte Import 

atorgat
Bestreta 
pagada 

Pendent 
pagament

Creu Roja 
Maresme Centre 

Q2866001
G 

Promoció del 
Voluntariat 

3.000,00€ 1.500,00€ 1.500,00€

 
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 nominativa 
atorgada dins la convocatòria 1/2019, programa de benestar social. 
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SISÈ.- Comunicar als departaments de benestar social, Intervenció i Tresoreria. 
 
3.3.2. APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ENTITAT 
SÀLVIA, ASSOCIACIÓ DE DONES DE CANET DE MAR DE L’EXERCICI 2019. 
 
FETS 
 
El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 20 de desembre de 2018 va aprovar 
inicialment el pressupost municipal per l’exercici 2019, incloent entre d’altres la següent 
subvenció a l’entitat Sàlvia, Associació de Dones de Canet de Mar.  
 
En data 14 de novembre de 2019 s’aprova, per Junta de Govern Local, el conveni de 
colꞏlaboració entre l’ajuntament de Canet de Mar i l’entitat Sàlvia, Associació de Dones 
de Canet de Mar, l’atorgament de la subvenció nominativa  amb el següent detall: 
  
 
 
 
 
 
 
 
La concessió de les esmentades subvencions establia com a data límit per a la justifica-
ció el 31 de gener de 2020 el qual ha de contenir com a mínim el següent contingut: 
a) Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, d’acord amb els termes sub-

vencionats, sempre fets dins del període al que es circumscriu la subvenció.  
b) Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la docu-

mentació gràfica que hagués generat la publicitat de l’acte 
c) Una relació classificada de les despeses i les inversions de l’activitat amb identi-

ficador del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, en el seu cas, 
de la data de pagament. 

d) Les factures corresponents a les despeses derivades de l’activitat, ajustades al 
pressupost presentat amb motiu de la solꞏlicitud i datades dintre del període cor-
responent al seu exercici. Les factures que justifiquin l'import subvencionat hauran 
de reunir els requisits següents:  

-  Seran originals.  
- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció.  
-  Faran referència a despeses generades per l’activitat objecte de subven-
ció.  
-  Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els se-
güents:  

* Identificació clara del beneficiari (nom i NIF).  
* Identificació NIF del contractista. 
* Número de factura.  
* Lloc i data d’emissió de la factura.  
* Descripció del subministrament o servei.  
* Tipus tributari quota de l'IVA, i en cas que quedi repercutida dins el 

preu, que consti "IVA inclòs".  
* Retenció en concepte d'IRPF en el cas de serveis professionals.  

Nom entitat CIF 
Projecte solꞏlicitud 
subvenció  

Import ator-
gat 

Sàlvia, Associ-
ació de Dones 
de Canet de 
Mar 

G62791066
 

Activitats culturals 2.000,00€ 
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- No obstant l’establer en l’apartat anterior, serà suficient la presen-
tació de tiquets o vals en els casos següents:  

* Vendes al menor.  
* Transport de persones.  
* Serveis d’hostaleria i restauració. 
* Subministrament de begudes 
* comestibles.  
* Revelat de fotografies.  

- Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són.  
* Número.  
* NIF de l’emissor.  
* Tipus de gravamen o expressió "IVA inclòs".  
* Contraprestació total.  

e) La liquidació econòmica de l’activitat.  
f) Un certificat del president de l’entitat subvencionada que acrediti la justificació 
de l’aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida.  
g)Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activi-
tat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència. 

En la data que es transcriu a continuació l’entitat va presentar per registre d’entrada 
d’aquest ajuntament la documentació acreditativa de la subvenció atorgada: 

 

Nom entitat CIF Projecte subvenció  
Data i Núm. de 
Registre Entrada 

SÀLVIA - Associació 
de Dones de Canet 
de Mar 
 

G62791066 
 

Activitats culturals 
2020/767 
28/01/2020 
 

 
Vist l’informe emès per la coordinadora de serveis socials que es transcriu a continuació 

 
“INFORME TÈCNIC JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS NOMINATIVES A ENTITATS 
 
La Coordinadora d’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació 
a la justificació de subvencions nominatives a entitats, d’acord amb el pressupost muni-
cipal de l’any 2019 corresponent a l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran. 
 
FETS 
 
Que el 14 de novembre de 2019 es va aprovar, mitjançant acord de la Junta de Govern 
Local, el conveni de colꞏlaboració amb Sàlvia, Associació de Dones de Canet de Mar, 
per activitats culturals de l’associació. 
 
Que en el pressupost del 2019 va quedar aprovada la despesa corresponent a aquest 
conveni per a l’exercici 2019, d’acord amb les operacions de retenció de crèdit següents: 
 

PARTIDA ENTITAT OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ SUBVENCIÓ AD
40 23100 
48300 

Sàlvia, Associació de 
Dones de Canet de Mar 

Activitats culturals 2.000,00 € 2482
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Que pel que fa a la justificació, l’entitat ha presentat la documentació en el termini esta-
blert, segons models facilitats per l’Ajuntament: 
 

Nom entitat CIF 
Projecte 
solꞏlicitud 
subvenció 

Data
Registre En-

trada
Certi-
ficat

Me-
mò-
ria

Re-
lació

Factu-
res 

Des-
peses

Relació 
altres 

ingres-
sos 

Pu-
blici-
tat 

Observaci-
ons

Sàlvia, Associa-
ció de Dones de 
Canet de Mar 

G62791066 
  

Activitats 
culturals 

2020/767 
28/01/2020 

 
si si si si si si  

 
Que una vegada estudiada i verificada la justificació econòmica presentada per l’entitat: 
 

Nom enti-
tat 

CIF 

Projecte 
solꞏlicitud 
subven-
ció 

Import 
atorgat 

Import a justi-
ficar (cofinan-
çament 50%)

import 
aportat 

per l'en-
titats

Import justi-
ficat correc-

tament

Import 
definitiu

Import 
bestreta 

(50%) 

import 
a revo-

car 

import a 
reinte-

grar

Import 
2npaga-

ment

Sàlvia, 
Associa-
ció de 
Dones de 
Canet de 
Mar 

G62791066 
  

Activitats 
culturals 

2.000,00 
€ 

4.000,00€
5.301,98 

€
4.483,37 €

2.000,00 
€

1.000,00€ 0,00 € 0,00 €
1.000,00 

€

 
Donat que s’ha subscrit un conveni de colꞏlaboració amb aquesta entitat, en el que estan 
especificats els serveis i/o activitats que s’han de justificar. 
 
Considero acreditat el fi públic, realitzades les activitats recollides al conveni pel qual es 
va atorgar l’ esmentada subvenció i que han estat correctament justificades econòmica-
ment. 
 
Proposo que l’Àrea d’Intervenció, procedeixi al pagament de la resta de la subvenció 
corresponent al 50% de la quantitat atorgada. 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe.” 

 
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 Lo-
cal 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 subven-
ció nominativa atorgada a l’entitat Sàlvia, Associació de Dones de Canet de Mar, cor-
responent  a l’exercici 2019, mitjançant acord de Junta de Govern Local de 14 de no-
vembre de 2019. 
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Nom d’entitat CIF Projecte Import 
atorgat 

Bestreta 
pagada

Sàlvia, Associació de 
Dones de Canet de 
Mar 

G62791066
 

Activitats culturals 2.000,00€ 1.000,00€

 
SEGON.– Reconèixer l’obligació per import 1.000,00€ amb càrrec a  l’aplicació 
40.23100.48300. 

 
TERCER.- Indicar als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst en  la base 12 
de la convocatòria 1/2019, procedeixin al pagament de les quantitats pendents de 
satisfer de programa de per la part de la subvenció correctament justificada, segons el 
següent detall: 

 
Nom d’entitat CIF Projecte Import 

atorgat
Bestreta 
pagada 

Pendent 
pagament

Sàlvia, Associació 
de Dones de Canet 
de Mar 

G6279106
6 

Activitats culturals 2.000,00
€

1.000,00
€ 

1.000,00€

 
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 nominativa 
atorgada dins la convocatòria 1/2019, programa de benestar social. 
 
SISÈ.- Comunicar als departaments de benestar social, Intervenció i Tresoreria. 
 
3.3.3. PROPOSTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL PER L’APROVACIÓ DE 
L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ PER L’IBI EXERCICI 2019 
 
Fets: 
 
Atès que en data 5 de desembre de 2019 es van aprovar les bases reguladores per a 
l’atorgament d’una subvenció sobre l’import de l’impost sobre béns immobles, correspo-
nent al domicili habitual, per minorar la repercussió econòmica del pagament de l’IBI en 
contribuents amb situació econòmica desfavorida. 
 
Atès que en aquesta convocatòria s’han presentat les següents 42 solꞏlicituds per a 
l’atorgament de la subvenció sobre l’import de l’impost de béns immobles: 
 
Nº 
EXP. 

Nº Registre Data en-
trada DNI 

1 2019/11334 19/12/19 
3xxxC 

2 2019/11344 19/12/19 
7xxxQ 
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3 2019/11407 20/12/19 
7xxx2V 

4 2019/11410 20/12/19 
3xxxX 

5 2019/11419 20/12/19 
39xxx0T 

6 2019/11422 20/12/19 
X4xxx5W 

7 2019/11425 20/12/19 
36xxxB 

8 2019/11432 20/12/2019 
3xxW 

9 2019/11440 20/12/2019 
3xxxG 

10 2019/11441 20/12/2019 
4xxxx2N 

11 2019/11456 23/12/2019 
3xxxx5B 

12 2019/11459 23/12/2019 
2xxxx9N 

13 2019/11483 23/12/2019 
4xxxxx27P 

14 2019/11516 24/12/2019 
46xxxxxV 

15 2019/11645 27/12/2019 
X1xxxxT 

16 2019/11649 27/12/2019 
3xxxx5X 

17 2019/11651 27/12/2019 
5xxxx2N 

18 2019/11672 27/12/2019 
3xxxx6N 

19 2019/11673 27/12/2019 
3xxxxxQ 

20 2019/11702 30/12/2019 
4xxxxx5P 
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21 2020/6 02/01/2020 
3xxxxZ 

22 2020/9 02/01/2020 
38xxxW 

23 2020/10 02/01/2020 
46xxxxxxN 

24 2020/11 02/01/2020 
2xxxxx52J 

25 2020/12 02/01/2020 
7xxxxxG 

26 2020/13 02/01/2020 
2xxxxx7S 

27 2020/17 02/01/2020 
3xxxxx3P 

28 2020/18 02/01/2020 
3xxx7Z 

29 2020/20 02/01/2020 
06xxxxxN 

30 2020/29 02/01/2020 
41xxxxx3W 

31 2020/31 02/01/2020 
X7xxxx0K 

32 2020/32 02/01/2020 
4xxxx0R 

33 2020/52 03/01/2020 
38xxxxZ 

34 2020/66 03/01/2020 
7xxxxxN 

35 2020/75 03/01/2020 
3xxxxxxA 

36 2020/88 7/1/2020 
38xxxx7K 

37 2020/89 07/01/2020 
3xxxxx5S 

38 2020/100 07/01/2020 
51xxxxxP 
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39 12020/07 07/01/2020 
3xxxx4D 

40 2020/108 07/01/2020 
37xxxx8J 

41 2020/2020/110 07/01/2020 
3xxxx7R 

42 2020/115 7/1/2020 
 XxxxB  

 
 
 
Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei, de 
conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim Intern. 
 
Vista la documentació aportada pels solꞏlicitants. 
 
Vist l’informe tècnic emès en data 11 de maig que es transcriu a continuació: 
 
“INFORME TÈCNIC PER L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ DE L’IBI 2019 
 
La coordinadora d’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació 
a l’atorgament de subvencions per la minoració de l’import de l’IBI segons la con-
vocatòria de concurrència competitiva per l’exercici 2019, informo 
 
 
FETS 
 
En data 5 de desembre de 2019 la Junta de Govern Local va aprovar les bases es-
pecífiques i la convocatòria per a la concessió de subvencions per minorar la repercussió 
econòmica del pagament de l’IBI en contribuents amb situació econòmica desfavorida 
per a l’exercici 2019. 
 
Un cop publicades les bases es van presentar un total de 42 solꞏlicituds, segons el 
següent quadre: 
 
 

Nº EXP. Nº Registre Data entrada 
DNI 

1  2019/11334  19/12/19 
xxC 

2  2019/11344  19/12/19 
xx 
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3  2019/11407  20/12/19 
xxx2V 

4  2019/11410  20/12/19 
xxxX 

5  2019/11419  20/12/19 
xxx0T 

6  2019/11422  20/12/19 
XxxW 

7  2019/11425  20/12/19 
3xxxxB 

8  2019/11432  20/12/2019 
3xxx47W 

9  2019/11440  20/12/2019 
3xxxG 

10  2019/11441  20/12/2019 
46xxxN 

11  2019/11456  23/12/2019 
37xxxB 

12  2019/11459  23/12/2019 
2xxxx9N 

13  2019/11483  23/12/2019 
4xxxxP 

14  2019/11516  24/12/2019 
4xxxxV 

15  2019/11645  27/12/2019 
Xxxxx28T 

16  2019/11649  27/12/2019 
3xxx5X 

17  2019/11651  27/12/2019 
5xxxxxN 

18  2019/11672  27/12/2019 
38xxxxN 

19  2019/11673  27/12/2019 
3xxxxQ 

20  2019/11702  30/12/2019 
46xxxx5P 
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21  2020/6  02/01/2020 
3xxxx2Z 

22  2020/9  02/01/2020 
3xxx9W 

23  2020/10  02/01/2020 
46xxxx8N 

24  2020/11  02/01/2020 
25xxxx2J 

25  2020/12  02/01/2020 
776xxxxG 

26  2020/13  02/01/2020 
23xxxxxxS 

27  2020/17  02/01/2020 
3xxxx3P 

28  2020/18  02/01/2020 
3xxxZ 

29  2020/20  02/01/2020 
06xxxN 

30  2020/29  02/01/2020 
4xxxx3W 

31  2020/31  02/01/2020 
Xxx0K 

32  2020/32  02/01/2020 
4xxxx0R 

33  2020/52  03/01/2020 
3xxx0Z 

34  2020/66  03/01/2020 
7xx3N 

35  2020/75  03/01/2020 
38xxx7A 

36  2020/88  7/1/2020 
3xxK 

37  2020/89  07/01/2020 
3xx5S 

38  2020/100  07/01/2020 
5xxx1P 
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39  12020/07  07/01/2020 
3xxD 

40  2020/108  07/01/2020 
3xJ 

41  2020/2020/110 07/01/2020 
3xxR 

42  2020/115  7/1/2020 
 Xxxx5B  

 
Una vegada revisades totes les solꞏlicituds, s’han detectat deficiències en els següents 
expedients 
 
Nº expedient  Nº registre d’entrada  Data d’entrada  DNI 

11  2019/11456  23/12/2019  xB 

13  2019/11483  23/12/2019  xx7P 

14  2019/11516  24/12/2019  xx4V 

16  2019/11649  27/12/2019  36xX 

36  2020/88  7/1/2020  x7K 

42  2020/115  7/1/2020   XxB  

  
Una vegada fets els requeriments oportuns, esmenades les deficiències requerides, i 
comprovades totes les dades i requisits de la base cinquena de la convocatòria de tots 
els expedients, es valora que poden ser beneficiaris de la subvenció els següents expe-
dients 
 

Nº. EXP. Nº.REGISTRE DATA ENTRADA DNI IMPORT 

1  2019/11334  19/12/19  x7C  250,00 € 

3  2019/11407  20/12/19  7x2V  125,00 € 

4  2019/11410  20/12/19  3xX  241,62 € 

5  2019/11419  20/12/19  x0T  143,23 € 

7  2019/11425  20/12/19  3xB  250,00 € 

8  2019/11432  20/12/2019  x7W  250,00 € 

10  2019/11441  20/12/2019  4x2N  250,00 € 

13  2019/11483  23/12/2019  4xx27P  250,00 € 

14  2019/11516  24/12/2019  4xV  212,62 € 

15  2019/11645  27/12/2019  Xx8T  156,74 € 

18  2019/11672  27/12/2019  38xN  250,00 € 

19  2019/11673  27/12/2019  3xQ  208,82 € 

20  2019/11702  30/12/2019  4xx5P  250,00 € 

21  2020/6  02/01/2020  3x2Z  250,00 € 

22  2020/9  02/01/2020  3xx9W  225,82 € 
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23  2020/10  02/01/2020  xN  250,00 € 

24  2020/11  02/01/2020  2x2J  125,00 € 

25  2020/12  02/01/2020  xG  125,00 € 

26  2020/13  02/01/2020  xS  240,62 € 

27  2020/17  02/01/2020  3xxP  250,00 € 

30  2020/29  02/01/2020  4xW  74,56 € 

32  2020/32  02/01/2020  x  250,00 € 

34  2020/66  03/01/2020  xx3N  81,28 € 

36  2020/88  7/1/2020  3x7K  250,00 € 

37  2020/89  07/01/2020  xS  250,00 € 

38  2020/100  07/01/2020  xP  239,40 € 

39  2020/107  07/01/2020  3x  125,00 € 

40  2020/108  07/01/2020  xx  250,00 € 

41  2020/110  07/01/2020  3xR  250,00 € 

42  2020/115  7/1/2020   X1xx5B   250,00 € 

 
Una vegada esmenades les deficiències requerides, i comprovades totes les dades i 
requisits de la base cinquena de la convocatòria de tots els expedients, es valora que 
queden fora de la convocatòria els següents expedients, pels motius que s’indica 
 

Nº EXP. Nº. REGISTRE DATA ENTRADA DNI MOTIU DENEGACIÓ 
2 2019/11344 19/12/19 xQ  Motiu 5  

6 2019/11422 20/12/19 x5W  Motiu 6  

9 2019/11440 20/12/2019 xG  Motiu 5  

11 2019/11456 23/12/2019 xx5B  Motiu 4  

12 2019/11459 23/12/2019 2xN  Motiu 5  

16 
2019/11649 

 
27/12/2019 

 
3xX 

 
Motiu 4  

 
17 2019/11651 27/12/2019 5x2N  Motiu 5  

28 2020/18 02/01/2020 3xZ  Motiu 5  

29 2020/20 02/01/2020 xN  Motiu 4  

31 2020/31 02/01/2020 X7xK  Motiu: 2  

33 2020/52 03/01/2020 3xZ  Motiu 6  

35 2020/75 03/01/2020 38xxxA  Motius:2 i 5  

   
   

1 NO ser propietari o llogater de l'habitatge

2 NO estar empadronat al municipi abans de l'1 de gener de 2019

3 NO estar al corrent de les obligacions tributàries i SS 

4 NO  tributar per un altre que no sigui l'habitual

5 Superar el valor cadastral de l’habitatge (90.000€)

6 Superar el límit d'ingressos de la unitat familiar 
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I en conseqüència, 
 
PROPOSO:  
 
Que es procedeixi al pagament de la quantitat atorgada, seguint els paràmetres in-
dicats a la base sisena i onzena de la convocatòria.” 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 

PRIMER.- Atorgar les següents subvencions solꞏlicitades per minorar la repercussió 
econòmica del pagament de l’IBI, en contribuents amb situació econòmica desfavorida 
per a l’exercici 2019: 

Nº. 
EXP. 

Nº.REGISTRE DATA EN-
TRADA 

DNI IMPORT 

1 2019/11334 19/12/19 3x 250,00 € 

3 2019/11407 20/12/19 7xV 125,00 € 

4 2019/11410 20/12/19 3xX 241,62 € 

5 2019/11419 20/12/19 xT 143,23 € 

7 2019/11425 20/12/19 3xB 250,00 € 

8 2019/11432 20/12/2019 3x7W 250,00 € 

10 2019/11441 20/12/2019 xxN 250,00 € 

13 2019/11483 23/12/2019 xxP 250,00 € 

14 2019/11516 24/12/2019 xxV 212,62 € 

15 2019/11645 27/12/2019 X1xx8T 156,74 € 

18 2019/11672 27/12/2019 3xN 250,00 € 

19 2019/11673 27/12/2019 36xxQ 208,82 € 

20 2019/11702 30/12/2019 4xP 250,00 € 

21 2020/6 02/01/2020 3xZ 250,00 € 

22 2020/9 02/01/2020 xW 225,82 € 

23 2020/10 02/01/2020 4xN 250,00 € 

24 2020/11 02/01/2020 2xJ 125,00 € 

25 2020/12 02/01/2020 7xG 125,00 € 

26 2020/13 02/01/2020 xS 240,62 € 

27 2020/17 02/01/2020 3xxP 250,00 € 

30 2020/29 02/01/2020 xx 74,56 € 

32 2020/32 02/01/2020 4xxR 250,00 € 

34 2020/66 03/01/2020 7xN 81,28 € 

36 2020/88 7/1/2020 xxx67K 250,00 € 

37 2020/89 07/01/2020 3xxx05S 250,00 € 

38 2020/100 07/01/2020 51xxP 239,40 € 
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39 2020/107 07/01/2020 3xD 125,00 € 

40 2020/108 07/01/2020 3xJ 250,00 € 

41 2020/110 07/01/2020 3xxxR 250,00 € 

42 2020/115 7/1/2020  X1xB  250,00 € 

 
SEGON.-  Denegar les següents solꞏlicituds de subvenció sobre l’import de béns immo-
bles corresponent al domicili habitual per minorar la repercussió econòmica del pa-
gament de l’IBI en contribuents amb situació econòmica desfavorida per a l’exercici 
2019: 
 

Nº EXP. Nº. REGISTRE DATA ENTRADA DNI MOTIU DENEGACIÓ 
2 2019/11344 19/12/19 xQ  Motiu 5  

6 2019/11422 20/12/19 XxW  Motiu 6  

9 2019/11440 20/12/2019 xG  Motiu 5  

11 2019/11456 23/12/2019 xx  Motiu 4  

12 2019/11459 23/12/2019 xxN  Motiu 5  

16 
2019/11649 27/12/2019 3xx Motiu 4  

 
17 2019/11651 27/12/2019 5x2N  Motiu 5  

28 2020/18 02/01/2020 3xZ  Motiu 5  

29 2020/20 02/01/2020 0xN  Motiu 4  

31 2020/31 02/01/2020 XxK  Motiu: 2  

33 2020/52 03/01/2020 3xZ  Motiu 6  

35 2020/75 03/01/2020 xxxA  Motius:2 i 5  

   
   

1 NO ser propietari o llogater de l'habitatge

2 NO estar empadronat al municipi abans de l'1 de gener de 2019

3 NO estar al corrent de les obligacions tributàries i SS

4 NO  tributar per un altre que no sigui l'habitual

5 Superar el valor cadastral de l’habitatge (90.000€)

6 Superar el límit d'ingressos de la unitat familiar

 
 
TERCER.-  Disposar la despesa i reconèixer l’obligació per import 6.324,71€ amb càrrec 
als crèdits autoritzats en l’aplicació 40 23100 48201.  
 
QUART.- Notificar i publicar a la web municipal i al tauler d’edictes de l’Ajuntament,  la 
llista de les solꞏlicituds presentades per a l’atorgament de la subvenció sobre l’import de 
l’impost sobre béns immobles, corresponent al domicili habitual, per minorar la reper-
cussió econòmica del pagament de l’IBI en contribuents amb situació econòmica desfa-
vorida per a l’exercici 2019.  
 
CINQUÈ.- Comunicar el present acord als departaments d’Intervenció i Tresoreria.  
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3.4. Urbanisme 
 
3.4.1. ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA SALA 
D'ESPECTACLES DE L'ANTIC CENTRE PARROQUIAL 
 
Fets: 

En virtut del Decret núm. 2337/2019, de 23 de desembre, de l’Alcaldia, es resol avocar 
la competència per a la incoació de l’expedient de contractació, mitjançant procediment 
simplificat, tramitació ordinària, de l’execució de les obres de rehabilitació de la sala 
d’espectacles municipal a l’antic Centre Parroquial a Canet de Mar, situada al carrer 
Eusebi Golart. 16-18, i aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions 
tècniques particulars, que ha de regir l’esmentada contractació, essent el pressupost 
base de licitació del present contracte de 236.270,19 euros, IVA exclòs, el qual puja la 
quantitat de 49.616,74 euros. 

La convocatòria de la licitació es publica en el perfil del contractant de la Corporació en 
data 27 de desembre de 2019, essent el darrer dia per a presentar ofertes el 16 de gener 
de 2020, a les 23:59 hores. 

Atès que segons consta al certificat de l’eina del sobre digital, de data 17 de gener 
d’enguany, durant el termini de presentació d’ofertes, s’han presentat les proposicions 
següents: 

Denominació social  Data entrada Hora Registre d’Entrada

GESTIÓ D'OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES, SL  16/01/2020  13:41:00  ENTRA‐2020‐479 

IRON GLOBAL S.L.  16/01/2020  21:58:00  ENTRA‐2020‐502 

 
La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 27 de febrer de 2020, 
pren, entre d’altres, l’acord següent: 

“Primer.- Ratificar les actuacions de la Mesa de Contractació, segons les actes dels dies 
21 de gener i 6 de febrer, de 2020. 

Segon.- Adjudicar el contracte per a l’execució de les obres de rehabilitació de la sala 
d’espectacles municipal a l’antic Centre Parroquial a Canet de Mar, situada al carrer Eusebi 
Golart, 16-18, a l’empresa IRON GLOBAL, SL, amb CIF núm. B66709601,  pel preu de cent 
noranta-set mil sis-cents vuitanta-sis euros amb trenta-dos cèntims (197.686,32 €), IVA 
exclòs, que pujarà un import de quaranta-un mil cinc-cents catorze euros amb tretze cèntims 
(41.514,13), amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars (PCAP), al 
projecte “Rehabilitació de sala d’espectacles municipal a l’antic Centre Parroquial a Canet 
de Mar”, redactat per Salvador B X , que inclou les modificacions definides en l’annex 
bombers “Annex justificació condicions de seguretat en cas d’incendi, i a l’oferta presentada 
pel propi licitador, que s’accepta i que és la següent: 
 
 Compromís de substitució del revestiment tèxtil de les parets de la sala per un 

revestiment nou que compleixi amb els requeriments funcionals establerts al projecte. 
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 Compromís d’aplicació, en tots els interiors, de pintura que compleixi amb els criteris 
de baixes emissions de contaminants establerts pels sistemes de certificació Tipus I, 
com l’Àngel Blau, l’Etiqueta Ecològica de la Unió Europea, el Cigne nòrdic o equivalent. 

 
Donada la naturalesa d’aquest contracte, el seu preu no serà objecte de revisió. 
 
(...).” 
 

En data 3 de març de 2020 RE2200, el senyor A.B.R., actuant en nom i representació 
de l’adjudicatària IRON GLOBAL, SL, presenta un escrit en el qual posa de manifest que 
la situació financera en què es troba la dita mercantil li impedeix portar endavant els 
treballs oferts, per la qual cosa presenta la renúncia al contracte adjudicat per a 
l’execució de les obres de rehabilitació de la sala d’espectacles municipal a l’antic Centre 
Parroquial a Canet de Mar. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 12 de març de 2020, 
acorda l’acceptació de la renúncia al contracte adjudicat i requerir la licitadora següent 
per l’ordre en què havien quedat classificades les ofertes, això és, la mercantil GESTIÓ 
D'OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES, SL, per tal que, en el termini màxim de set dies 
hàbils, a comptar des de la data d’enviament del corresponent requeriment, aporti la 
documentació relacionada a la clàusula 24ena del PCAP, així com el document 
acreditatiu de la constitució, davant de la Tresoreria municipal, de la garantia definitiva, 
per import de deu mil nou-cents  noranta-tres euros amb setanta-vuit cèntims (10.993,78 
€), corresponents al 5% del preu d’adjudicació del contracte, 219.875,51 euros (IVA 
exclòs). 
 
Vist el contingut de l’acta de la Mesa de contractació, de data 21 de maig de 2020, el 
contingut de la qual es transcriu a continuació: 
 

“ACTA D’EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓ PRÈVIA A L’ADJUDICACIÓ PRESENTADA 
EN EL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE 
REHABILITACIÓ DE LA SALA D'ESPECTACLES DE L'ANTIC CENTRE PARROQUIAL 
AL CARRER EUSEBI GOLART, 16, DE CANET DE MAR. 

 
Lloc:                 Mesa virtual  
Data:                 21/05/2020 
Horari:              11:00 h – 11:35 h 
Hi assisteixen:  Josep Tenas Soler, Regidor delegat de Platges i Brigada d’obres i serveis 

   Clara Pérez González, secretària accidental 
   Joan Méndez Martínez, interventor  

Sílvia Amatller Micola, enginyera municipal 
Dolors Puig Gómez, que actua com a secretària de la Mesa de 
Contractació. 

 
La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació en 
data 27 de desembre de 2019, essent l’últim dia per a presentar ofertes el 16 de gener de 
2020, a les 23:59 hores. 
 
L’import de licitació màxima es va fixar en 236.270,19 €, 21% d’IVA exclòs. 
 
D’acord amb el contingut de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària 
de data 12 de març, i un cop acceptada la renúncia al contracte adjudicat per a l’execució 
de les obres presentada per part de l’adjudicatària IRON GLOBAL, SL, s’ha requerit la 
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licitadora següent per l’ordre en què havien quedat classificades les ofertes, això és, la 
mercantil GESTIÓ D'OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES, SL, per tal que, en el termini 
màxim de set dies hàbils, a comptar des de la data d’enviament del corresponent 
requeriment, aporti la documentació relacionada a la clàusula 24ena del PCAP, així com el 
document acreditatiu de la constitució, davant de la Tresoreria municipal, de la garantia 
definitiva, per import de deu mil nou-cents noranta-tres euros amb setanta-vuit cèntims 
(10.993,78 €), corresponents al 5% del preu d’adjudicació del contracte, 219.875,51 euros 
(IVA exclòs). 
 
El termini per a l’aportació de la documentació esmentada finia el dia 15/05/2020. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
Constituïda la Mesa, s’examina la documentació aportada dins de termini per l’empresa 
licitadora GESTIÓ D'OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES, SL i es comprova que s’ha donat 
compliment al requeriment efectuat. 
 
Així, es proposa a l’òrgan de contractació l’aprovació de l’adjudicació del contracte 
d’execució de les obres de les obres de rehabilitació de la sala d'espectacles de l'antic centre 
parroquial al carrer Eusebi Golart, 16, a l’empresa GESTIÓ D'OBRES I SERVEIS 
SOSTENIBLES, SL. 
 
Essent les 11:35 hores es dona per finalitzat el present acte, signant l’acta el president i la 
secretària de la Mesa, a la data de la signatura electrònica.” 

 
Fonaments de dret: 
 
L’òrgan competent per adjudicar el contracte és l’Alcaldia, puix que el valor estimat del 
contracte puja la quantitat de 283.524,23 euros, 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, i 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.- Ratificar les actuacions de la Mesa de Contractació, segons l’acta del dia 21 
de maig de 2020. 

Segon.- Adjudicar el contracte per a l’execució de les obres de rehabilitació de la sala 
d’espectacles municipal a l’antic Centre Parroquial a Canet de Mar, situada al carrer 
Eusebi Golart, 16-18, a l’empresa GESTIÓ D'OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES, SL, 
amb CIF núm. B66355900,  pel preu de dos-cents dinou mil vuit-cents setanta-cinc euros 
amb cinquanta-un cèntims (219.875,51 €), IVA exclòs, que pujarà un import de quaranta-
sis mil cent setanta-tres euros amb vuitanta-sis cèntims (46.173,86 €), amb subjecció al 
plec de clàusules administratives particulars (PCAP), al projecte “Rehabilitació de sala 
d’espectacles municipal a l’antic Centre Parroquial a Canet de Mar”, redactat per 
Salvador BX, que inclou les modificacions definides en l’annex bombers “Annex 
justificació condicions de seguretat en cas d’incendi, i a l’oferta presentada pel propi 
licitador, que s’accepta i que és la següent: 
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 Compromís de substitució del revestiment tèxtil de les parets de la sala per un 
revestiment nou que compleixi amb els requeriments funcionals establerts al 
projecte. 

 Compromís d’aplicació, en tots els interiors, de pintura que compleixi amb els 
criteris de baixes emissions de contaminants establerts pels sistemes de 
certificació Tipus I, com l’Àngel Blau, l’Etiqueta Ecològica de la Unió Europea, el 
Cigne nòrdic o equivalent. 

 
Donada la naturalesa d’aquest contracte, el seu preu no serà objecte de revisió. 
 
Tercer.- El termini d’execució d’aquest contracte és de 4 mesos, a comptar des de la 
formalització de l’acta de comprovació del replanteig de l’obra. 
 
Quart.- En el termini de 10 dies hàbils a comptar des de la formalització del contracte, 
l’adjudicatari haurà d’aportar el Pla de Seguretat i Salut en l’obra amb el corresponent 
informe del coordinador de seguretat, per tal que sigui sotmès a l’oportuna aprovació 
per part de la Corporació municipal. 
 
Cinquè.- El termini de garantia del present contracte és d'un any, a comptar del dia 
següent al de l’acta de recepció, d’acord amb l’article 243.3 de la LCSP. 
 
Sisè.- L’adjudicatària haurà d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans humans 
compromesos en la seva oferta. 
 
Setè. - Disposar la despesa per import de dos-cents seixanta-sis mil quaranta-nou euros 
amb trenta-set cèntims (266.049,37 €), IVA inclòs, en favor del tercer GESTIÓ D'OBRES 
I SERVEIS SOSTENIBLES, SL, amb CIF núm. B66355900, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 31 33310 63201, del vigent pressupost ordinari per a l’any 2020 (Doc. D 
núm. 220200005570). 
 
Vuitè.- 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 19 del PCAP. 
 
Novè.- Que la present adjudicació es notifiqui a tots els licitadors presentats i que es 
publiqui en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Desè.- Comunicar el present acord als Serveis econòmics municipals i al responsable 
del contracte.  

Onzè.- Facultar tan àmpliament com sigui menester la senyora alcaldessa per signar 
qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present acord. 

4. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS  
 
No se’n presenten. 
 
5. PRECS I PREGUNTES 
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Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole I 
problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 17:20 de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 


