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

LOCAL DE DATA 17 DE SETEMBRE DE 2020 
 
 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter personal que 
contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de dades. 
 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 17:00 
Hora que acaba: 17:13 
Lloc: Per vídeoconferència 
 

PRESIDEIX 
 
PERE XIRAU ESPARRECH 
 

ASSISTENTS 
 

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. JGL2020/34 ordinari 10/09/2020 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 
 
2.1.1. Relació Decrets de data del 31 d’agost al 6 de setembre 2020 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
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1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2020/34 ordinari 10/09/2020 
 
 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
10 de setembre 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. Alcaldia 

 
2.1.1. RELACIO DECRETS DE DATA DEL 31 D'AGOST AL 6 DE SETEMBRE 2020 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local de la present relació de Decrets de data del 
31 d’agost al 6 de setembre de 2020: 
 

Codi Descripció Data resolució 

RESAL2020/1371 Decret pagament endarreriment Específic reconegut per Sentència 31/08/2020 

RESAL2020/1372 Decret 1a Tinència aprovació quota empresarial i ordena pagament TC juliol 
2020 

31/08/2020 

RESAL2020/1373 Decret baixa parada 7 Mercat municipal 31/08/2020 

RESAL2020/1374 Decret modificació condicions contractuals Cementiri 01/09/2020 

RESAL2020/1375 Decret alta personal laboral Ràdio - Sentència Judicial 01/09/2020 

RESAL2020/1376 Decret Convocatòria JGL ordinària 03092020 01/09/2020 

RESAL2020/1377 Decret de 1a TA ordenació de pagaments  01/09/2020 

RESAL2020/1378 Decret anul·lació baixa ofici xxx 03/09/2020 

RESAL2020/1379 Decret tarja aparcament 03/09/2020 

RESAL2020/1380 Decret aprovació llista definitiva aspirants admesos i exclosos 03/09/2020 

RESAL2020/1381 Decret AI 01_09 03/09/2020 

RESAL2020/1382 Decret aprovació factura certificació 12 Fund Garrofers 03/09/2020 

RESAL2020/1383 Decret 4a Tinència de l'Alcaldia 03/09/2020 

RESAL2020/1384 Decret nomenament funcionari interí - enginyer tècnic 03/09/2020 

RESAL2020/1385 Decret reparament de l’aixecament per l’aprovació de factures F_2020_40 
fase O 

03/09/2020 

RESAL2020/1386 Decret anul·lació baixa ofici xxx 03/09/2020 

RESAL2020/1387 Decret anul·lació baixa ofici xxx 03/09/2020 

RESAL2020/1388 (D) Decret aprovació de factures  O F_2020_40 03/09/2020 

RESAL2020/1389 04 Decret padró taxa abonament aparcament 2020_09 04/09/2020 
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3. Propostes urgents 
 
 
L’alcalde accidental 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’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del dia. 
Un cop sotmès a la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per unanimitat i es 
procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents: 
 
3.1. Cultura i Patrimoni 

 
3.1.1. ATORGAMENT PREMIS DE NARRATIVA 2020 
 
Fets: 
 
Atès que la junta de govern de 27 de febrer de 2020 va prendre l’acord de convocar la 
7ena edició dels Premis de Narrativa de la Biblioteca P. Gual i Pujadas. 

Atès que el dia 10 de juliol es va celebrar la reunió deliberativa a la Biblioteca amb tots 
els membres del jurat, on la directora de la Biblioteca va fer de secretària i ha lliurat l’acta 
que consta en l’expedient 2765/2020 660.  I que segons l’acta els guanyadors de cada 
categoria són: 

- Grup A: de 6 a 8 anys. Títol: “Tres amics en un llac” de la qual n’és l’autor: Pau 
Vidal Martínez 

- Grup B: de 9 a 11 anys. Títol: “L’ós tanoca i els tres esquirols” de la qual n’és 
l’autor: Bernat Vidal Martínez 

- Grup C: de 12 a 14 anys. Títol: “Una vida d’enganys” de la qual n’és l’autora: 
Clàudia Barceló Agell 

- Grup D: de 15 a 18 anys. Títol: “La mirada de l’Anisa” de la qual n’és l’autor: 
Dalai Chico Rodríguez 

- Grup E: de 19 a 25 anys. Títol: “El destí final i si la següent ets tu?” de la qual 
n’és l’autora: Elena Turbau Bagué 

- Grup F: a partir de 26 anys. Títol: “El misteri de can Molina” de la qual n’és 
l’autor: Carles Fornaguera Suárez 

Atès que d’acord les bases els guanyadors del grup D, E i F se’ls atorgarà una premi en 
metàl·lic segons el següent detall: Grup D: 100€, Grup E: 150€, Grup F: 200€. 

Atès que d’acord amb l’acta els guanyadors d’aquestes categories són els següents:   

- Grup D: 100€: Dalai Chico Rodríguez amb DNI: xx 

- Grup E: 150€: Elena Turbau Bagué amb DNI xx 
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- Grup F: 200€: Carles Fornaguera Suárez amb DNI xx 

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 els Premis de Narrativa 2020 d’acord amb l’acta signada pel jurat amb 
el següent detall: 
Grup A: de 6 a 8 anys.  Títol: “Tres amics en un llac” de la qual n’és l’autor: Pau Vidal 
Martínez. 

Grup B: de 9 a 11 anys. Títol:  “L’ós tanoca i els tres esquirols” de la qual n’és l’autor: 
Bernat Vidal Martínez. 

Grup C: de 12 a 14 anys. Títol: “Una vida d’enganys” de la qual n’és l’autora: Clàudia 
Barceló Agell . 

Grup D: de 15 a 18 anys. Títol: “La mirada de l’Anisa” de la qual n’és l’autor: Dalai Chico 
Rodríguez 

Grup E: de 19 a 25 anys. Títol: “El destí final i si la següent ets tu?” de la qual n’és 
l’autora: Elena Turbau Bagué 

Grup F: a partir de 26 anys. Titol: “El misteri de can Molina” de la qual n’és l’autor: Carles 
Fornaguera Suárez 

 

Segon.- Disposar la despesa i reconèixer l’obligació de 450€ amb càrrec a la partida 31 
33400 48500, a favor dels següents beneficiaris: 

- Dalai Chico Rodríguez amb DNI: xx. Grup D: 100€ 
- Elena Turbau Bagué amb DNI xx. Grup E: 150€ 
- Carles Fornaguera Suárez amb DNI xx. Grup F: 200€ 

 
Tercer.- Notificar el present acord als interessats. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a intervenció i tresoreria.  
 
 
3.2. Promoció Econòmica i Turisme 

 
3.2.1. ATORGAMENT SUBVENCIÓ A AUTÒNOMS, MICROEMPRESES O PETITES 
EMPRESES DEL MUNICIPI, PER MINORAR LA REPERCUSSIÓ ECONÒMICA 
OCASIONADA PER LA CRISI SANITÀRIA DEL COVID-19 
 
Fets: 
 
Atesa la situació econòmica actual ocasionada per la crisi sanitària de la COVID-19, la 
Junta de Govern Local en sessió de caràcter ordinari de data 18 de juny de 2020 va 
aprovar la convocatòria, en règim de concurrència pública no competitiva, i les bases 
específiques, per a l’atorgament d’ajuts extraordinaris destinats a autònoms, 
microempreses o petites empreses del municipi, per minorar la repercussió econòmica 
ocasionada per la crisi sanitària del COVID-19 i donar-li tan ampla difusió com la prevista 
en el seu articulat. 
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A data 22 de juny de 2020 van ser publicades al BOPB les Bases reguladores i la 
convocatòria per a l’atorgament d’aquets ajust per minorar la repercussió econòmica 
ocasionada per la crisi sanitària del COVID-19.  
 
Hi ha consignació pressupostària, adequada i suficient a l’aplicació pressupostària 30 
43300 47000, que té per objecte subvencions concurrència pel foment de l’ocupació del 
pressupost de l’exercici 2020. 
 
Atès que la resolució de concessió de les subvencions contindrà tant l'atorgament de 
les subvencions, que fixarà expressament la quantia i incorporarà, si és el cas, les con-
dicions, obligacions i determinacions accessòries a què ha de subjectar la persona be-
neficiària de les mateixes, com la desestimació expressa de la resta de les sol·licituds, 
si és el cas. 
 
Atès que l’Àrea de Promoció Econòmica ha d’emetre un informe únic sobre totes les 
sol·licituds, expressant, s’ n’hi ha, la causa o causes impeditives per a obtenir subvenció 
i els supòsits de desistiment, així com la quantia de l’import atorgat. 
 
Vistes les sol·licituds presentades adjuntant la documentació sol·licitada, i les esmenes 
practicades en els casos en què s’han detectat defectes esmenables en les sol·licituds.  
 
Vist l’informe emès en data 4 de setembre de 2020 per la tècnica de Promoció 
Econòmica valorant les sol·licituds presentades i que forma part de l’expedient. 
 
Atès que el dia 4 de setembre de 2020 es va reunir la comissió avaluadora proposant a 
l’òrgan competent la distribució de les subvencions objecte de la convocatòria. 
 
Atès que el pagament de la subvenció concedida s’efectuarà en forma de bestreta des 
de l’acord de la concessió, en un lliurament per la totalitat de l’import concedit, mitjançant 
transferència bancària, a partir de la data de resolució de la concessió, sense que sigui 
necessària la constitució de garanties. 
 
Vist que d’acord amb la base Novena, la persona beneficiària haurà de justificar una 
despesa per un import mínim igual a la subvenció atorgada, caldrà que la despesa hagi 
estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període d’execució de l’ac-
tuació, és a dir, en el termini màxim de tres mesos des de la concessió de l’ajut 
 

Fonaments jurídics:  
 
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu Reglament de 

desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. 
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
3. Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
4. Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
5. Supletòriament, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 

de les administracions públiques. 
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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 subvenció en concepte d’ajuts extraordinaris destinats a autònoms, 
microempreses o petites empreses del municipi, per minorar la repercussió econòmica 
ocasionada per la crisi sanitària del COVID-19, a les sol·licituds que es detallen a 
continuació i pels imports indicats: 
 

NOMBRE REGIS-
TRE ENTRADA 

CONCESSIÓ / DE-
NEGACIÓ 

IMPORT PROPSAT/  
MOTIU DENEGACIÓ   

ENTRA 2020/5378 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/5507 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/5662 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/5669 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/5682 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/5749 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/5810 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/5875 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/5885 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/5984 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/5992 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/5993 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/5994 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/5995 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/5998 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/5999 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6004 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6005 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6006 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6008 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6009 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6011 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6014 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6018 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6019 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6020 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6023 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6025 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6026 Concedida  1.000,00 € 
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ENTRA 2020/6027 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6029 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6030 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6031 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6033 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6035 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6037 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6038 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6051 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6057 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6058 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6072 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6074 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6075 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6076 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6078 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6079 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6080 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6081 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6084 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6089 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6090 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6091 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6092 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6097 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6099 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6101 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6103 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6109 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6110 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6111 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6112 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6114 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6115 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6116 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6117 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6119 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6121 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6128 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6129 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6130 Concedida  1.000,00 € 
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ENTRA 2020/6131 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6133 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6136 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6137 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6139 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6142 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6148 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6154 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6155 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6161 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6163 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6164 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6165 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6171 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6172 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6173 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6174 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6175 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6176 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6184 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6186 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6192 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6199 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6201 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6203 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6206 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6209 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6212 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6214 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6215 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6217 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6218 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6219 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6220 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6221 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6222 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6223 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6224 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6225 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6226 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6227 Concedida  1.000,00 € 
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ENTRA 2020/6228 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6229 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6235 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6246 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6247 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6250 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6251 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6252 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6253 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6258 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6259 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6261 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6263 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6264 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6277 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6281 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6284 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6287 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6288 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6292 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6293 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6295 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6296 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6299 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6300 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6301 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6304 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6305 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6309 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6311 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6312 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6315 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6318 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6319 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6320 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6326 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6329 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6330 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6331 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6333 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6334 Concedida  1.000,00 € 



 

10 
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 

ENTRA 2020/6338 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6352 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6353 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6354 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6355 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6356 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6357 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6359 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6360 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6362 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6363 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6365 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6366 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6368 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6369 Concedida  1.000,00 € 

ENTRA 2020/6527 Concedida  1.000,00 € 
 

Segon.- Disposar i reconèixer l’obligació en favor de les persones interessades indica-
des al punt primer, pels imports indicats, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 30 
43300 47000 Subvencions concurrència pel foment de l’ocupació del pressupost muni-
cipal vigent de l’exercici 2020. 
 
Tercer.- Les subvencions atorgades es consideraran acceptades si no es produeix 
renúncia expressa de les persones beneficiàries, dins del termini d’un mes a comptar 
des de l’endemà de la notificació de la seva concessió. 

 

Quart.- Denegar les sol·licituds de subvenció en concepte d’ajuts extraordinaris desti-
nats a autònoms, microempreses o petites empreses del municipi, per minorar la reper-
cussió econòmica ocasionada per la crisi sanitària del COVID-19, a les sol·licituds que 
es detallen a continuació i pels motius següents: 

 

ENTRA 2020/5879 Denegada  
Té pendent un deute amb l'ajuntament de 
Canet de Mar

ENTRA 2020/6118 Denegada  
No presenta minoració d'ingressos a l'abril de 
2020 respecte al mes d'abril de 2019 

ENTRA 2020/6123 Denegada  
Minoració d'ingressos del mes d'abril de 2020 
inferior al 50% respecte al mes d'abril de 
2019

ENTRA 2020/6162 Denegada  
Minoració d'ingressos del mes d'abril de 2020 
inferior al 50% respecte al mes d'abril de 
2019

  
Cinquè.- Desestimar les sol·licituds de subvenció en concepte d’ajuts extraordinaris 
destinats a autònoms, microempreses o petites empreses del municipi, per minorar la 



 

11 
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 

repercussió econòmica ocasionada per la crisi sanitària del COVID-19, a les sol·licituds 
que es detallen a continuació i pels motius següents: 
 

NIF /NIE 
NOMBRE DE REGISTRE 

D'ENTRADA 
MOTIU 

38803534G ENTRA 2020/6122 Desistiment per part del sol·licitant 

47646089W ENTRA 2020/6185 
Error en el tipus de sol·licitud, es pre-
senta una nova sol·licitud com a societat

B62522594 ENTRA 2020/6160 Desistiment per part del sol·licitant 

38823387P ENTRA 2020/6260 Sol·licitud duplicada (nul·la) 

B64931322 ENTRA 2020/6159 Desistiment per part del sol·licitant 

37675229X ENTRA 2020/6244 Desistiment per part del sol·licitant 

38826408Q ENTRA 2020/5975 
No es presenta la documentació reque-
rida

X0597556Q ENTRA 2020/6245 Desistiment per part del sol·licitant 

 
Sisè.- Notificar aquest acord a les persones sol·licitants, amb expressió dels recursos 
escaients. 

Setè.- D’acord amb el punt 9 de les Bases, la persona beneficiària haurà de justificar 
una despesa per un import mínim igual a la subvenció atorgada. 

Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament 
pagada amb anterioritat a l’acabament del període d’execució de l’actuació, és a dir, en 
el termini màxim de tres mesos des de la concessió de l’ajut, els beneficiaris hauran de 
presentar telemàticament a l’Ajuntament una memòria econòmica, justificativa del cost 
de les activitats realitzades, que contindrà: 

- Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor o creditor i del document, el seu import, la data d’emissió i, si escau, la data 
de pagament.  

- Originals o còpia compulsada de les factures o dels documents de valor probatori equi-
valent als que s’esmenten al punt anterior i, si escau, la documentació acreditativa del 
pagament. 

Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari per tal que la presenti en un 
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar l’ajut amb la conse-
qüent obligació de reintegrament de la bestreta rebuda. 

En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incom-
plets, es comunicarà a l’interessat la necessitat d'esmenar les anomalies detectades en 
un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció 



 

12 
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 

de l’ajut segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament de l'import 
rebut. 

Vuitè.- D’acord amb el punt 10 de les Bases, el pagament d'aquestes subvencions es 
realitzarà en un lliurament per la totalitat de l’import concedit, mitjançant transferència 
bancària, sense que sigui necessària la constitució de garanties. 
 

En cas d’incompliment de les obligacions, si fos el cas, detallades en aquesta convoca-
tòria, el servei gestor iniciarà d’ofici expedient administratiu que, prèvia audiència a la 
persona  interessada, proposarà a l’òrgan que va concedir la subvenció la iniciació de 
procediment de reintegrament dels fons no justificats, juntament amb la liquidació dels 
interessos de demora corresponents. 

Novè.- Comunicar aquests acords a les àrees municipals d’Intervenció i Tresoreria, als 
efectes escaient. 
 
Desè.- Publicar aquest acord al tauler d’edictes i al portal de transparència i comuni-
car-ho a la “Base de Datos Nacional de Subvenciones”. 
 
 
3.3. Secretaria 
 
3.3.1. INCOACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ I APROVACIÓ DELS PLECS DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICU-
LARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PODA DE L’ARBRAT UBICAT A 
ESPAIS MUNICIPALS. 
 
Atès  que es voluntat d’aquest Ajuntament licitar el servei de poda de l’arbrat ubicat a 
espais municipals. 
 
Atès que l’ajuntament no disposa dels mitjans humans necessaris per prestar directa-
ment aquest servei. 
 
Atès que per aquesta raó cal procedir a la tramitació del corresponent expedient de 
contractació 
 
Vist l’informe emès en data 17 de juliol d’enguany per la tècnica de Medi  Ambient, en el 
que justifica la necessitat de la present contractació, així com la idoneïtat de l’objecte 
del contracte per a satisfer la necessitat plantejada. 
 
Vist el plec de prescripcions tècniques particulars redactat per la tècnica de Medi  Ambi-
ent, que consta a l’expedient. 
 
Vist el plec de clàusules administratives particulars redactat per la cap del Servei de 
Secretaria i Contractació, que consta a l’expedient. 
 
Atès que l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte és l’Alcaldia, ja que el 
seu valor estimat puja la quantitat de 87.480 €, 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 4 anys, eventuals 
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pròrrogues incloses, ni els anteriors imports. No obstant això, mitjançant Decret de l’Al-
caldia núm. 2019/1014, de 18 de juny, es va delegar aquesta competència a la Junta de 
Govern Local. 
 
Vista la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LSCP) i concre-
tament el seu article 116.1, que prescriu que “la celebració de contractes per part de les 
administracions públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, 
que l’inicia l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes que 
preveu l’article 28 d’aquesta Llei, i que haurà de ser publicat en el perfil del contractant”. 
 
Vistos i trobats conforme el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions 
tècniques particulars reguladores del procediment obert simplificat per a la contractació, 
del servei de poda de l’arbrat ubicat a espais municipals de Canet de Mar, i tenint en 
compte allò que es disposa a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic (LCSP), pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública, pel Reial Decret 817/2009, pel que es desenvolupa parcialment la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en tot allò que no es trobi 
derogat, pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), pel plec de 
clàusules administratives generals, en tot allò que no contradigui la LCSP, aprovat per 
l’Ajuntament de Canet de Mar, així com per la resta de normativa legal aplicable i pel 
document en què es formalitzi el contracte, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació, per procediment obert simplificat, del 
servei de poda de l’arbrat ubicat a espais municipals, amb un pressupost base de licita-
ció de 48.884 €, IVA inclòs, el qual puja la quantitat de 8.484,00 €, per a tota la durada 
inicial del contracte, això és de 2 anys, en base als preus unitaris següents: 
 
 

Tipus de poda Mida segons inventari Preu unitari màxim 
Poda de formació Petit 18,95 
Poda de reformació Mitjà 55,22 
 Gran 102,95 
 Exemplar 151,23 
Poda de brocada Mitjà 33,69 
 Gran 45,06 
 Exemplar 60,75 
Poda de manteniment Mitjà 29,44 
 Gran 37,54 
 Exemplar 56,40 
Poda de palmera Petit 46,05 
 Mitjà 58,75 
 Gran 86,10 
Neteja de l’estípit de palmera Petit 68,80 
 Mitjà 72,60 
 Gran 112,25 
Abatiment o tala Petit 75 
 Mitjà 96 
 Gran 200 
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Tipus de poda Mida segons inventari Preu unitari màxim 
 Exemplar 400 

 
Altres tasques Preu unitari màxim 

Actualització inventari anys posteriors 400
Avaluacions addicionals risc d’arbrat  350 

 
 
 
L’import total del contracte serà aquell que correspongui als PAUs redactats o actualit-
zats d’acord amb el preu unitari ofertat. En aquest sentit la facturació presentada a la fi 
del període contractual podria representar una quantitat inferior a la màxima inicialment 
prevista. Aquest fet no donarà dret a l’adjudicatària a cap tipus d’indemnització. 
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripci-
ons tècniques particulars, que hauran de regir l’esmentada contractació, els quals s’an-
nexen al present acord. 
 
Tercer.- Convocar expedient d’adjudicació i publicar el corresponent anunci de licitació 
al perfil del contractant segons allò que disposa l’art. 135.1 de la LCSP.  
 
Quart.-  Autoritzar la despesa de 16.859,33 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
núm. 22 17100 22799 del vigent pressupost municipal per a l’any 2020 (Doc. A núm. 
220200010511). 
 
L’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada exercici econòmic el crèdit suficient 
per poder atendre el pagament del seu preu, en concret: 
 
• Exercici 2021: 24.159,67 € (aplicació pressupostària núm. 22 17100 22799) 
• Exercici 2022: 7.865,00 € (aplicació pressupostària núm. 22 17100 22799) 
 
(Doc. A futur núm. 220209000024) 
 
Atesa la seva plurianualitat, i de conformitat amb allò que es disposa a l’art. 174 del Text 
refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’eficàcia d’aquest contracte per a exercicis posteriors, 
queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
 
Cinquè.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la senyora alcaldessa, o 
membre de la corporació en qui delegui, per a la tramitació, execució i formalització del 
present acord. 
 
 
3.4. Urbanisme 

 
3.4.1. APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 1/2020 DE SUBVENCIONS A LES 
ENTITATS, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 
 
Fets: 
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El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 25 de gener de 2018, va aprovar 
definitivament l’Ordenança municipal de subvencions de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

Els tècnics municipals de les àrees de Benestar Social, Cultura, Educació, Esports i 
Joventut han emès sengles informes relatius als criteris específics de valoració de les 
sol·licituds de subvenció per als seus àmbits respectius, que consten dins l’expedient 
administratiu. 
 
Fonaments de dret: 
 
Segons estableix l'art. 194.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim 
Electoral General (LOREG), una vegada finalitzat el seu mandat els membres de les 
corporacions cessants continuaran les seves funcions només per a l'administració 
ordinària fins a la presa de possessió dels seus successors, en cap cas podran adoptar 
acords per als quals legalment es requereixi una majoria qualificada. 
 
Els assumptes d’administració ordinària serien aquells que integren la tramitació 
ordinària dels expedients, així com la gestió necessària per evitar la interrupció dels 
serveis públics, amb els perjudicis que aquest fet podria comportar per a l'interès 
general. 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 25 de gener de 2018, va aprovar 
definitivament l’Ordenança municipal de subvencions de l’Ajuntament de Canet de Mar 
i, en sessió ordinària del dia 7 de novembre de 2019, va aprovar inicialment el 
Pressupost General per a l’exercici 2020. En data 31 de desembre de 2019 es publica 
al BOPB l’aprovació definitiva. 
 
Atès que en el pressupost de despeses per l’exercici 2020 han estat aprovades les 
despeses que es derivaran de l’atorgament de les subvencions a les entitats, en règim 
de concurrència competitiva, per un import total de vuitanta mil tres-cents euros 
(80.300,00 €), amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 
 

Programa Aplicació pressupostària Import 

BENESTAR SOCIAL 40 23100 48200 12.000,00 € 

CULTURA 31 33400 48200 20.000,00 € 

EDUCACIÓ 51 32000 48200 12.000,00 € 

ESPORTS 52 34100 48200 31.800,00 € 

JOVENTUT 41 33700 48200 3.000,00 € 

IGUALTAT DE GÈNERE 15 92400 48200 1.500,00 € 

 

D’acord amb el que disposa l’article 29 de l’Ordenança municipal de subvencions, per a 
totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva s’han 
d’aprovar les bases específiques corresponents, que s’aprovaran conjuntament o 
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prèviament a la convocatòria i atès que la Junta de Govern Local és l’òrgan competent 
per a la seva aprovació. 

L’article 45.1.a) de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, disposa que els actes administratius han de ser objecte 
de publicació, entre altres supòsits, quan l’acte tingui per destinatari una pluralitat 
indeterminada de persones. 
 
Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que la desenvolupa. 
 
Atès allò que es disposa als articles 239 a 241 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i als 
articles 118 i 119 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya 
(ROAS) aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat:  
 
Primer.- Aprovar la convocatòria de les subvencions en règim de concurrència 
competitiva per a l’exercici 2020 a favor de les persones físiques i d’entitats públiques i 
privades que realitzin activitats d’utilitat pública o interès social, en els àmbits cultural, 
educatiu, social, artístic, esportiu, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, que compleixin 
els requisits generals i específics establerts en les bases, estiguin legalment constituïdes 
i inscrites en el Registre Municipal d’Associacions, recollides a l’Annex d’aquesta 
resolució. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa derivada del punt anterior, per un import total vuitanta mil 
tres-cents euros (80.300,00 €), amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries 
de l’exercici 2020: 
 

Programa 
Aplicació  

pressupostària 
Import 

BENESTAR SOCIAL 40 23100 48200 12.000,00 € 

CULTURA 31 33400 48200 20.000,00 € 

EDUCACIÓ 51 32000 48200 12.000,00 € 

ESPORTS 52 34100 48200 31.800,00 € 

JOVENTUT 41 33700 48200 3.000,00 € 

IGUALTAT DE GÈNERE 15 92400 48200 1.500,00 € 

  
 
Doc. comptable A nº 220200010802 
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Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al tauler 
d’anuncis, la web municipal i la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) 
aquesta resolució, així com el contingut de la convocatòria, determinant que el termini 
màxim de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals, comptadors des de 
l’endemà de la publicació al BOPB. 
 
Quart.- Comunicar la present resolució als següents departaments de l’Ajuntament: 
 
- Intervenció-Tresoreria 
- Àrea de Benestar Social 
- Àrea de Cultura 
- Àrea d’Educació 
- Àrea d’Esports 
- Àrea de Joventut 
- Àrea d’Igualtat de Gènere 
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CONVOCATÒRIA 1/2020, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DE 
SUBVENCIONS EN ELS ÀMBITS CULTURAL, EDUCATIU, SOCIAL, ARTÍSTIC, 
ESPORTIU, LÚDIC, FESTIU O QUALSEVOL ALTRE ANÀLEG, PER L’AJUNTAMENT 
DE CANET DE MAR, PER A L’EXERCICI 2020. 
 
Article 1.- Objecte, règim i finalitat de la convocatòria 
 
1.1.- Bases generals 
 
La present convocatòria es regeix per l’Ordenança municipal de subvencions, aprovada 
pel Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 25 de gener de 2018, i publicada 
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de data 2 de març de 2018 (en endavant, 
l’Ordenança). 
 
1.2.- Règim d’atorgament 
 
L’atorgament de les subvencions derivades d’aquesta convocatòria s’efectuarà pel 
procediment de concurrència competitiva, mitjançant la comparació de les sol·licituds, a 
fi d’establir una prelació entre aquestes, d’acord amb els criteris de valoració establerts 
en la convocatòria de cada programa. 
 
1.3.- Objectius per àmbits 
 
Els projectes i actuacions per als quals se sol·liciti subvenció hauran de respondre a 
algun dels objectius següents: 
 
A) BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA 
 
 Finançar projectes o activitats dins l’àmbit social que beneficiïn o afavoreixin els 

col·lectius més vulnerables o projectes  adreçats al conjunt de la població i que 
complementin l’acció municipal. 

 
B) CULTURA 

 
 Potenciar la difusió i el coneixement del patrimoni cultural de Canet de Mar, la seva 

conservació i difusió. 
 Contribuir a bastir una programació cultural estable al municipi adreçada a tots els 

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

literatura i el cinema. 
 Afavorir la integració, la solidaritat, la diversitat, les relacions intergeneracionals. 
 Recuperar, mantenir i difondre la cultura catalana i la seva llegua (costums, 

tradicions, història...) 
 

C) EDUCACIÓ 
 

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

 La realització de projectes d’innovació educativa, inclosa l’adquisició de material per 
dur-lo a terme. 

 La realització de projectes que afavoreixin l’oferta educativa fora de l’horari escolar. 
 La realització de projectes que afavoreixin la participació de les famílies en la vida 

dels centres educatius. 
 

D) ESPORTS 
 

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

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

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

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

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

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

E) JOVENTUT 
 
 Fomentar activitats d’estiu de lleure, no esportives, adreçades a infants i joves que 

compleixen el DECRET 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el 
lleure en les quals participen menors de 18 anys.  

 Fomentar activats relacionades amb la cultura del còmic, manga i/o anime 
adreçades a joves del municipi. 

 Fomentar activitats que promoguin la igualtat de gènere i el feminisme entre els i 
les joves del municipi. 

 Fomentar activitats que promoguin la mobilitat internacional dels i les joves del 
municipi. 

 Fomentar la realització d’activitats que millorin la qualitat de vida dels joves (salut, 
formació, ocupació, etc.). 

 Facilitar la realització d’activitats que s’adrecin a potenciar la participació dels joves. 
 
F) IGUALTAT DE GÈNERE 
 
 Facilitar la realització d’activitats i els programes que programin l’associacionisme i 

la participació de les dones i les persones dels col·lectius identificats com a 
LGTBIQ+ , així com la igualtat entre homes i dones. En concret, seran 
subvencionables els projectes i activitats que tinguin per finalitat:  

 
- Incidir en la prevenció i atenció de les problemàtiques o situacions de violència 

i/o risc d’exclusió social; i de manera preferencial les derivades de de la 
Pandèmia COVID-19. 
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- Millorar la qualitat de de vida de les dones i les persones dels col·lectius 
identificats com a LGTBIQ+, la seva salut i la seva autonomia personal. 

- Fomentar la presència de les dones i les persones dels col·lectius identificats 
com a LGTBIQ+ en els diferents àmbits de la vida ciutadana (econòmic, social, 
cultural, polític...) 

- Potenciar el desenvolupament de col·lectius de dones i les persones dels 
col·lectius identificats com a LGTBIQ+ amb especials dificultats. 

- La sensibilització social vers la igualtat d’oportunitats. 
- Potenciar l’associacionisme femení i de les persones dels col·lectius identificats 

com a LGTBIQ+ i la seva qualitat, en qualsevol dels àmbits de la vida col·lectiva 
de la ciutadania sigui de manera global o sectorial. 

- Afavorir l’emprenedoria i el lideratge de les dones i les persones dels col·lectius 
identificats com a LGTBIQ+. 

- Sensibilitzar contra la LGTBIFÓBIA i/o de visualització del col·lectiu LGTBI. 
 
Article 2.- Requisits dels beneficiaris i forma d’acreditar-los 
 
Podran ser beneficiaris de les subvencions regulades en aquesta convocatòria les 
persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense ànim de lucre, que realitzin 
activitats d’utilitat pública o d’interès social que fonamenten l’atorgament de la subvenció 
i que compleixin els requisits establerts a l’article 12 de l’Ordenança. 
 
La justificació per part de les persones o entitats del compliment dels requisits es pot fer 
pels mitjans establerts a l’apartat 8è de l’article 12 de l’Ordenança.  
 
Article 3.- Import màxim de la subvenció i compatibilitat amb altres subvencions 
 
3.1.- Enguany, i de manera excepcional degut a la situació derivada de la pandèmia 
ocasionada pel COVID-19, la subvenció podrà arribar a cobrir el cost total de l’activitat 
o projecte, no podent superar en cap cas aquest import.  
Així mateix, de manera excepcional, s’admetran com a despeses subvencionables les 
despeses fixes estructurals del funcionament ordinari de les entitats. 
 
3.2.- En el cas de projectes emmarcats dins l’àmbit de l’Esport, l’import màxim de 
subvenció serà el següent: 
 

a. 6.000,00 euros  per entitat entre la part general i l’específica en les activitats 
esportives continuades. 

b. 1.000,00 euros per entitat en esdeveniments esportius puntuals. 
c. 1.000,00 euros per esportista individual  

 
3.3.- Aquesta subvenció serà compatible amb la percepció d’altres subvencions per a la 
mateixa finalitat, provinents de qualssevol altres administracions o en públics o privats, 
amb el benentès que l’import total de les subvencions rebudes mai no podrà superar el 
cost de l’activitat subvencionada. 
 
 
Article 4.- Les sol·licituds 
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4.1.- Els interessats hauran de presentar a l’oficina de registre general la documentació 
següent, segons models facilitats a través de la pàgina web: 
 

a) Instància de sol·licitud, on es farà constar la identitat de la persona física o jurídica 
beneficiària de la subvenció; el programa i l’activitat per a la qual se sol·licita la 
subvenció, la identitat de qui subscriu la sol·licitud, i les dades de contacte i mitjà de 
notificació (Fitxa 1). 

 Quan la beneficiària sigui una entitat, caldrà acompanyar certificat de l’acord de 
sol·licitud de subvenció (Fitxa 2). 

 

b) Acreditació de la personalitat:  

 Persones jurídiques: Fotocòpia del NIF, documentació acreditativa de la 
representació que ostenta el signant de la sol·licitud i còpia del seu DNI 

 Persones físiques: Fotocòpia compulsada del DNI 

 Agrupació de persones: Fotocòpia compulsada del DNI de tots els membres 
(només en cas de grups de fer o sense personalitat jurídica) 

 

c) Declaració responsable comprensiva de les següents manifestacions (Fitxa 3): 

 Que la documentació aportada al Registre Municipal d’Entitats manté la seva 
vigència. 

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

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

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

 Compromís de complir les condicions i càrregues de la subvenció. 

 

d) Memòria descriptiva del projecte o activitat, que inclogui una breu descripció 
d’aquest, el calendari d’execució, així com la previsió detallada de despeses i de les 
fonts de finançament. Es vetllarà per la utilització  d’un llenguatge escrit i gràfic no 
sexista (Fitxa 4) 

 

En el cas d’entitats que sol·licitin subvenció per a activitats emmarcades dins l’àmbit 
de la cultura, s’admetran un màxim de 5 memòries per entitat. 

 

En el cas d’entitats dins l’àmbit de l’esport, s’admetrà un màxim d’un projecte per 
subprograma. 

 

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

 
4.2.- Quan s’observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari 
ampliar la informació, es requerirà els sol·licitants que ho esmenin en el termini màxim i 
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improrrogable de 10 dies, amb l’advertiment exprés que, passat aquest termini sense 
que el sol·licitant hagi complert el requeriment, se’l tindrà per desistit de la sol·licitud.  
 
4.3.- Reformulació de sol·licituds. Dins d’una mateixa convocatòria, els beneficiaris 
d’una subvenció, per raons justificades, podran sol·licitar la reformulació de les 
subvencions concedides, quan l’import de la subvenció de la proposta de resolució 
provisional sigui inferior a la que figura a la sol·licitud presentada. Aquesta reformulació 
haurà de ser aprovada pel mateix òrgan que va concedir la subvenció i, en tot cas, haurà 
de respectar l’objecte, els criteris de valoració i la resta de requisits previstos a les 
presents bases. 
 
Article 5.- Terminis  
 
5.1.- Sol·licitud 
 
Les sol·licituds de subvenció es podran presentar dins el termini de 20 dies naturals, a 
comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
5.2.- Execució  
 
Les activitats susceptibles de rebre aquestes subvencions s’han de dur a terme dins del 
període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020. 
 
 
Article 6.- Criteris ponderats de valoració de les sol·licituds 
 
6.1.- Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració  
un cop aplicats els criteris objectius determinats en aquestes bases.  
 
El total de punts resultants de la suma de totes les sol·licituds es dividirà pel total de la 
partida assignada. El resultat d’aquesta divisió es multiplicarà pels punts obtinguts per 
cada projecte i donarà com a resultat la quantitat a percebre per a cada projecte.  
 
6.2.- L’òrgan competent per a la concessió procedirà al prorrateig de l’import global 
màxim destinat a les subvencions, entre els beneficiaris de la subvenció. 
 
6.3.- Els criteris ponderats de distribució de subvencions per als diversos àmbits seran 
els següents: 
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A) BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA 
 

CRITERIS GENERALS Màxim 50 punts 

a. Dèficit d’activitats anàlogues al municipi 10 punts 

b. Nombre de destinataris als quals va adreçada l’activitat 10 punts 

c. Nombre de participants del municipi 10 punts 

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

e. Complementarietat amb l’exercici de les competències 
municipals 

10 punts 

 

CRITERIS ESPECÍFICS  Màxim 50 punts 

f. Projectes i activitats adreçats a pal·liar el risc social     
 
Projectes i activitats que vagin adreçats a pal·liar situacions 
de risc social existent al municipi i, en especial, aquelles que 
s’han realitzat específicament en relació amb la 
COVID 19.   
 

15 punts 

g. Projectes i activitats adreçats a col·lectius d’especial 
vulnerabilitat i/o que tinguin per objecte la integració social  
 
Projectes i activitats  que afavoreixin el treball amb 
determinats grups i col·lectius vulnerables i projectes 
adreçats a col·lectius amb dificultat per integrar-se a la 
societat, com poden ser discapacitats, malalts mentals o 
d’altres, que treballin i potenciïn la seva inclusió dins la 
societat, evitant la seva discriminació. 
 

10 punts 

h. Criteris organitzatius 
 
Aquest any de manera excepcional es puntuaran les despeses 
fixes que les entitats hagin pogut tenir malgrat l’absència 
d’activitats: 
 

- Despeses de lloguer                                 10 punts 
- Assegurances                                             5 punts 
- Quotes federatives d’entitats                      5 punts 
- Altres despeses estructurals                      5 punts 

 
 

25 punts 
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B) CULTURA 
 

CRITERIS GENERALS Màxim 50 punts 

a. Dèficit d’activitats anàlogues al municipi 
 

- Sí: 15 punts 
- No:  0 punts 

 

15 punts 

b. Nombre de destinataris als quals va adreçada l’activitat 
 

- S’adreça a tots els públics  
- S’adreça a una franja d’edat especifica 
- S’adreça a un públic especialitzat 
- S’adreça al públic de la comarca/província  

5 punts 
 

5 punts 
2 punts 
2 punts 
5 punts 

c. Nombre de participants  
 

- En la darrera edició hi van participar més de 15 persones i 
menys de 50 persones 

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

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

més de 51 persones 
- És una activitat multitudinària 
- És una activitat minoritària perquè és un tema molt 

específic 
 

5 punts 
 

2 punts 
 
 

2 punts 
4 punts 

 
4 punts 
5 punts 
2 punts 

d. Dificultat d’executar-se sense la subvenció (grau 
d’autofinançament) 
 

- Fins al 10%: 2,2 
- Més del 10% i fins al 20%: 4,4 
- Més del 20% i fins al 30%: 6,6 
- Més del 30 i fins al 40%: 8,8 
- Més del 40 i fins al 50%: 10,10 
- Més del 50 i fins al 60%: 12,12 
- Més del 60 i fins al 70%: 14,14 
- Més del 70 i fins al 80: 16,16 
- Més del 80 i fins al 100: 20 

 

10 punts 

e. Complementarietat amb les competències municipals 
 

- Promoció de la lectura 
- Difusió del patrimoni cultural local 
- Difusió artística, escènica, musical i plàstica  
- S’emmarca en el cicle festiu i tradicional 
- Foment de la participació en l’associacionisme cultural 

 

Fins a 15 punts 
 

15 punts 
15 punts 
15 punts 
15 punts 
15 punts 
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CRITERIS ESPECÍFICS Màxim 50 punts 

f. Consolidació del projecte dins la programació cultural del 
municipi 

 
- El projecte o activitat és de nova creació, però la memòria 

no justifica la cobertura d’una necessitat 
- El projecte o activitat és de nova creació i respon a una 

necessitat detectada i justificada a la memòria de sol·licitud 
- El projecte o activitat es desenvolupa dins el calendari 

d’activitats anuals del municipi des de fa 3 anys en 
endavant 

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

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

 

10 punts 
 
 
 

0 punts 
 

2,5 punts 
 
 

5,5 punts 
 
 

7,5 punts 
 

10 punts 

g. Impacte i projecció de l'activitat, i singularització del 
municipi 
 

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

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

Fins a 5 punts 
 
 
 
 
 

Fins a 2,5 punts 
 
 

Fins a 2,5 punts 

h. Criteris organitzatius 
 

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

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

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

- L’entitat forma part de federacions o agrupacions d’entitats, 
coordinadores (cal acreditar-ho en la memòria de 
sol·licitud) 

- L’entitat té una assegurança de responsabilitat civil per a 
les seves activitats (cal acreditar-ho en la memòria de 
sol·licitud) 
 

Fins a 25 punts 
 
 

4 punts 
 

1 punt 
 

10 punts 
 
 

5 punts 
 
 

5 punts 

i. Valoració de la memòria 
 

- Es valorarà de 0 a 10 punts l’exposició de forma concreta i 
clara a la memòria de sol·licitud del projecte o activitat, de 
la necessitat de la seva realització, dels objectius que es 

Fins a 10 punts 
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pretenen assolir, dels criteris d’avaluació d’assoliment 
d’aquests objectius, de la planificació i execució temporal i 
material del projecte o activitat i de la valoració de la seva 
viabilitat en base a l’exposició de la necessitat i 
disponibilitat dels recursos humans i materials necessaris 
pel seu desenvolupament efectius.  

- Es valorarà de 0 a 5 punts l’exposició de l’impacte que les 
mesures de prevenció de la COVID19 ha tingut en la 
programació i projectes de l’entitat. 
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C) EDUCACIÓ 
 

CRITERIS GENERALS Màxim 60 punts 

a. Dèficit d’activitats anàlogues al municipi 
 

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

 

Fins a 10 punts 
 

10 punts 
5 punts 
3 punts 

b. Nombre de destinataris als quals va adreçada l’activitat 
 

- Si l’activitat va adreçada a un curs en concret          
- Si l’activitat va adreçada als alumnes d’un cicle  escolar 
- Si l’activitat va adreçada als alumnes de tot el centre 

 

Fins a 10 punts 
 

2 punts 
5 punts 

10 punts 

c. Nombre de participants del municipi 
 
 

10 punts 

d. Dificultat d’executar-se sense la subvenció (grau 
d’autofinançament) 
 

- Sol·licita menys del 20% del cost del projecte 
- Sol·licita entre el 20,01% i el 40% del cost del projecte 
- Sol·licita entre el 40,01% i el 60% del cost del projecte 
- Viabilitat econòmica del projecte, relació entre el cost total i 

les característiques del projecte 
 

Fins a 10 punts 
 
 

5 punts 
3 punts 
1 punt 

 
5 punts  

e. Complementarietat amb les competències municipals 

- Si el projecte complementa alguna de les competències 
municipals                                                                                 
Si el projecte s’emmarca en l’àmbit un pla local o projecte 
de treball transversal municipal 

10 punts 
 

10 punts 
 

5 punts 
  

CRITERIS ESPECÍFICS Màxim 40 punts 

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

- Projectes i activitats dins i fora de l’horari lectiu que siguin 
de caire educatiu, cultural i/o esportiu durant tot el curs 
escolar  

- Projectes singulars que donin suport a l’èxit educatiu 
- Activitats de conscienciació en la protecció del medi 

ambient i en valors socials 
- Activitats festives i commemoratives puntuals dins el 

calendari escolar 
 

20 punts 
 
 
 

20 punts 
15 punts 

 
10 punts 

 
5 punts 
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g. Transcendència de l’activitat 
 

- Treball conjunt amb altres centres educatius o altres 
entitats 

- Projectes que comportin la promoció del municipi més enllà 
de l’àmbit territorial 
 

5 punts 
 
 

5 punts 
 

5 punts  

h. Criteris organitzatius 
 

- Per poder dur a terme l’activitat compta amb unes 
dependències pròpies 

- L’entitat té personal propi contractat 

20 punts 
 
 

10 punts 
10 punts 

 

i. Altres criteris específics de l’activitat 
 
Qualitat del projecte presentat: exposició concreta i clara del 
projecte o activitat, la necessitat de la seva realització, els 
objectius que es vol assolir, els criteris d’avaluació, la planificació 
temporal i materials.                           

 

5 punts 
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D) ESPORTS 
 

CRITERIS GENERALS Màxim 50 punts 

a. Dèficit d’activitats anàlogues al municipi  

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

 
05 punts 
03 punts 
01 punt 

 

b. Nombre de destinataris als quals va adreçada l’activitat  

- Per a cada equip en categoria de formació 
(fins categoria juvenil 18 anys): 

- Per cada equip en categories superiors) a partir de 
categories júnior dels 18 anys): 

- Per a cada equip en categoria veterans (sempre i quan 
estigui en competició federada): 

- Per cada equip en competició Nacional: 
- Per cada equip en competició Internacional: 

 
15 punts 

 
05 punts 

 
03 punts 
03 punts 
03 punts 

c. Nombre de participants del municipi  

- Per a cada 10 esportistes femenins:  
- Per cada 10 esportistes masculins:  
- Per cada esportista en discapacitat:  
- Per cada esportista becat per la pròpia entitat 
(mínim el 50% del total de la quota): 
 

15 punts 
10 punts 
10 punts 

 
10 punts 

d. Dificultat d’executar-se sense la subvenció  

- Sol·licita ments del 20% del cost del projecte 
- Sol·licita entre 20,01% i el 40% del cost del projecte 
- Sol·licita entre el 40,01% i el 60% del cost del projecte 
 

10 punts 
05 punts 
03 punts 

e. Complementarietat amb l’exercici de les competències 
municipals 

 
 

Col·laboració en actes organitzats pel servei d’Esports: 
 
- De 2 a 5 col·laboradors i/o voluntaris 
- De 6 a 10 col·laboradors i/o voluntaris 
- Més de 10 col·laboradors i/o voluntaris: 

 
 

05 punts 
03 punts 
02 punts 
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CRITERIS ESPECÍFICS  

 
ACTIVITATS ESPORTIVES CONTINUADES 
 
S’entenen com a activitats esportives continuades aquelles que són de llarga durada, 
segons els calendaris de competició establerts per les corresponents federacions. 
 
Les entitats i associacions hauran de col·laborar en l’organització d’activitats i/o 
esdeveniments esportius del municipi, vetllar en tot moment per difondre els valors 
implícits de l’esport i fer constar a tota la producció gràfica i audiovisual el logotip i/o 
la col·laboració de l’ajuntament de Canet de Mar. 
 
NÚMERO DE PARTICIPACIONS ESPORTIVES 

 
- Per cada equip que realitza menys de 21 participacions 

anuals   
- Per cada equip que realitza més de 21 participacions anuals

  

 
03 punts 

 
05 punts 

TÈCNICS AMB TITULACIONS OFICIALS  

Per cada tècnic titulat 10 punts 

TÈCNICS AMB FORMACIÓ DEA i/o DESA (desfibril∙lador):  

Per cada tècnic titulat amb la formació adient i actualitzada 05 punts 

 
PARITAT JUNTA DIRECTIVA: 

 

 
- Junta Directiva: Si la paritat es superior al 50% femenina 
- Junta Directiva: Si la paritat es igual o inferior al 50% 

femenina  

 
05 punts 

 
03 punts 

 
PARITAT COS TÈCNIC: 
 
- Cos tècnic: Si la paritat és superior al 50% femenina 
- Cos tècnic: Si la paritat és igual o inferior al 50% femenina 

 

 
05 punts 
03 punts 

 
ORGANITZACIÓ D’ACTES I/O ESDEVENIMENTS PUNTUALS: 
 
Per cada acte i/o esdeveniment puntual organitzat per l’entitat 
- Més de 3 actes/esdeveniments puntuals 
- De 1 a  3 actes/esdeveniments puntuals

 
 

10 punts 
04 punts 
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CELEBRACIÓ D’ANIVERSARIS: 

 

 
- Múltiples de 25 
- Múltiples de 10 
- Múltiples de 5

 
10 punts 
05 punts 
03 punts 

 
 
ESDEVENIMENTS ESPORTIUS PUNTUALS 
 
S’entén per esdeveniments puntuals aquelles que es donen en un di puntual o durant 
un termini de temps no superior a un mes (comptant els dies naturals). 
L’esdeveniment ha de mantenir un caràcter obert i participatiu per a membres que no 
formin part de l’entitat organitzadora de l’activitat. 
Les entitats, associacions...  hauran de col·laborar en l’organització d’activitats i/o 
esdeveniments esportius del municipi. 
Vetllar en tot moment en tot moment per difondre els valors implícits de l’esport. 
Els beneficiaris dels ajuts hauran de fer constar a tota la producció gràfica i audiovisual 
el logotip i/o la col·laboració de l’ajuntament de Canet de Mar. 
 

RAÓ I OBJECTIU DE L’ESDEVENIMENT: 

Afavoreix la integració social 15 punts 

Atén la igualtat de gènere 15 punts 

Atén la diversitat i/o relacions intergeneracionals 15 punts 

Promou la solidaritat entre els participants així com altres grups i 
col∙lectius 

15 punts 

Promou el respecte al medi ambient 15 punts 

 

ALTRES COL·LABORACIONS DE LA REGIDORIA D’ESPORTS: 

 
Quan la realització de l’activitat no genera despeses d’entarimats i 
megafonia 

15 punts 

Quan la realització de l’activitat no genera despeses de trofeus 15 punts 

Quan la realització de l’activitat no genera despeses de sanitaris 15 punts 

Quan la realització de l’activitat no genera despeses d’ambulància 15 punts 

Quan la realització de l’activitat no genera despeses per la compra de 
material 

15 punts 

Quan la realització de l’activitat no genera despeses per l’ús de les 
instal∙lacions 

15 punts 



 

32 
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 

 

TRADICIÓ ESPORTIVA DE L’ESDEVENIMENT: 

Entre la 1a i 5a edició  20 punts 

Entre 6 i 10 edicions 15 punts 

Entre 11 i 12 edicions 10 punts 

Més de 12 edicions 5 punts 

   
 
ESPORTISTES INDIVIDUALS  
Ajuts per esportistes que participin de manera individual en competicions nacionals, 
estatals i internacionals i que representin al nostre poble així com en entrenaments 
o concentracions oficials especials per a la millora de les seves condicions 
individuals i que no es trobin incloses en cap altre programa municipal de 
subvencions. Disposar de llicència federativa vigent, tramitada per la Federació de 
la corresponent modalitat. 
Haver nascut a Canet de Mar i/o estar empadronat a Canet de Mar (mínim de 4 anys 
de residència). També ho podran ser els esportistes d’un club de Canet de Mar que 
participin en competicions oficials. 
Els esportistes professionals i de gran ressò mediàtic no tindran dret a percebre 
aquesta subvenció. 
No tenir cap tipus de llicència i/o contracte professional. 
El/l’esportista haurà de col·laborar en l’organització d’activitats i/o esdeveniments 
esportius del municipi. 
Vetllar en tot moment en tot moment per difondre els valors implícits de l’esport. 
Els beneficiaris dels ajuts hauran de fer constar a tota la producció gràfica i audiovisual 
el logotip i/o la col·laboració de l’ajuntament de Canet de Mar. En el cas de menors 
d’edat serà necessari d’oportú consentiment patern, matern o tutor legal. 
 

RESULTATS ESPORTIUS: 

Campionats  o podis internacionals en proves federades 25 punts 

Campionats  o podis estatals en proves federades 20 punts 

Campionats  o podis nacionals en proves federades 15 punts 

Campionats  o podis comarcals en proves federades 10 punts 

Altres campionats o podis en proves no federades 05 punts 

Participació en proves d’especial interès 05 punts 

 

UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS: 

No realitza activitats a les instal∙lacions esportives municipals 10 punts 

De 0 a 5 hores setmanals d’ús 05 punts 
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Més de 5 hores setmanals d’ús 01 punt 

 

MODALITAT: 

Llicència federativa per a discapacitats  15 punts 

Llicència federativa internacional 10 punts 

Llicència federativa estatal 08 punts 

Llicència federativa nacional 05 punts 
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E) JOVENTUT 
 

CRITERIS GENERALS Màxim 50 punts 

a. Dèficit d’activitats anàlogues al municipi Fins a 10 punts 

- No hi ha cap activitat anàloga al municipi 10 punts 

- Hi ha alguna activitat anàloga però es cobreix un dèficit 7 punts 

- Tot i no haver-hi dèficit es considera d’interès 5 punts 

b. Nombre de destinataris als quals va adreçada l’activitat Fins a 20 punts 

- D’1 a 25 persones beneficiàries previstes 5 punts 

- De 26 a 50 persones beneficiàries previstes 10 punts 

- De 51 a 75 persones beneficiàries previstes 15 punts 

- Més de 75 persones beneficiàries previstes 20 punts 

c. Nombre de participants del municipi Fins a 10 punts 

- D’1 a 3 persones participants organitzadores 5 punts 

- De 4 a 10 persones participants organitzadores 7 punts 

- Més de 50 persones participants organitzadores 10 punts 

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

- Sol·liciten menys del 15% del cost activitat 10 punts 

- Sol·liciten entre el 15,01 i el 50% del cost del activitat 7 punts 

- Sol·liciten més del 50,01 del cost del activitat 5 punts 

e. Complementarietat amb l’exercici de les competències 
municipals 

Fins a 10 punts 

- Activitats realitzats de manera conjunta ambla regidoria  10 punts 

 

Línia 1: Activitats d’estiu de lleure, no esportives, adreçades a infants i joves que 
compleixen el DECRET 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure 
en les quals participen menors de18 anys. 

 
 
 

CRITERIS ESPECÍFICS – Línia 1 Màxim 50 punts 

CRITERIS ESPECÍFICS 
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f. Durada de l’activitat Fins a 20 punts 

- D’1 a 7 dies naturals 
- De 8 a 14 dies naturals 
- Més de 14 dies 

5 punts 
10 punts 
20 punts 

g. Forma jurídica de l’entitat Fins a 20 punts 

- Estatutàriament juvenil 
- Altres 

20 punts 
0 punts 

h. Coordinació amb la Regidoria de Joventut a l’hora de 
preparar i executar l’activitat 

 
Fins a 10 punts 

- Sí 
- No 

10 punts 
0 punts 

 
 
Línia 2: Altres activitats: 
 
 Activats relacionades amb la cultura del còmic, manga i/o anime adreçades a joves 

del municipi. 
 Activitats que promoguin la igualtat de gènere i el feminisme entre els i les joves del 

municipi. 
 Activitats que promoguin la mobilitat internacional dels i les joves del municipi. 
 Activitats que millorin la qualitat de vida dels joves (salut, formació, ocupació, etc.). 
 Activitats que s’adrecin a potenciar la participació dels joves. 

 

CRITERIS ESPECÍFICS – Línia 2 Màxim 50 punts 

i. Activitats que es realitzin a la Masoveria Fins a 20 punts 

- Sí 
- No 

 

20 punts 
0 punts 

j. Assistents a l’activitat Fins a 10 punts 

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

- Si l’activitat va destinada a un públic juvenil (entre 18 i 35 
anys) 

- Si l’activitat va destinada a altres públics 

 
10 punts 

 
7 punts 

 
5 punts 

 

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

Fins a 10 punts 

- Sí 
- No 

 

10 punts 
0 punts 
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l. Nombre d’activitats obertes realitzades per l’entitat durant 
l’any 

Fins a 10 punts 

- De 0 a 2 activitats 
- De 3 a 4 activitats 
- 5 o més activitats 

0 punts 
5 punts 

10 punts 
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F) IGUALTAT DE GÈNERE 
 

CRITERIS GENERALS Màxim 50 punts 

a. Dèficit d’activitats anàlogues al municipi 10 punts 

- Si no hi ha projectes/activitats/accions anàlogues al municipi 10 punts 

- Si hi ha un dèficit de projectes/activitats/accions anàlogues al 
municipi  o complementa altres d’anàlogues ja existents 5 punts 

b. Nombre de destinataris als quals va adreçada l’activitat 10 punts 

- S’adreça a tots els públics: 
- S’adreça a un públic especialitzat: 
- S’adreça a un públic d’una franja d’edat específica, d’un sexe, 

d’un gènere, d’un col·lectiu, específic i concret:  

10 punts 
4 punts 

 
6 punts 

  

c. Nombre de participants  10 punts 

- En la darrera edició hi van participar més de 15 persones i 
menys de 50 persones: 

- En la darrera edició hi van participar més de 51 persones i 
menys de 100 persones: 

- En la darrera edició hi van participar més de 100 persones: 
- És la primera vegada que es programa: 

  

3 punts 
 

6 punts 
 

10 punts 
10 punts 

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

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

  

4 punts 
 

6 punts 
10 punts 

e. Complementarietat amb l’exercici de les competències 
municipals 

10 punts 

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

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

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

 
10 punts 

 
5 punts 

 
3 punts 

 

CRITERIS ESPECÍFICS Màxim 50 punts 

f. Enguany, de manera excepcional despeses estructurals 
fixes del funcionament del dia a dia: 
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- Amb local propi, no cedit per l’ajuntament i amb totes les 
despeses estructurals a càrrec: 

- Sense local propi, ni privat ni cedit per l’ajuntament i amb 
despeses estructurals a càrrec 

- Amb ús de fruit, de manera regular i periòdica, d’espais 
municipals i amb despeses estructurals a càrrec 
 

 
25 punts 

 
15 punts 

 
5 punts 

 
g. Projectes/activitats/accions que fomentin la participació 

ciutadana de les dones de les persones dels col·lectius 
identificats com a LGTBIQ+, i persones /col·lectius en risc 
d’exclusió social, encara que només s’hagin pogut 
desenvolupar en la seva fase inicial i/o parcialment 

 
10 punts 

 
 
 
 
  

 
h. projectes/activitats/accions que promoguin la visibilitat de 

les dones i de les persones dels col·lectius identificats com 
a LGTBIQ++, i persones /col·lectius en risc d’exclusió 
social, en diferents àmbits: cultura, mitjans de comunicació, 
salut, educació, ocupació... encara que només s’hagin 
pogut desenvolupar en la seva fase inicial i/o parcialment 

 

 
5 punts 

 
i. Projectes/activitats/accions inclusives adreçades a 

col·lectius específics, i/o socialment vulnerables i/o prioritaris 
per la regidoria, encara que només s’hagin pogut 
desenvolupar en la seva fase inicial i/o parcialment: 

 
5 punts 

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

5 punts 

 
 

 
Article 7.- Òrgans competents 
 
7.1.- Les sol·licituds de subvenció seran examinades per l’àrea de la qual depengui 
l’àmbit de subvenció, que formularà els requeriments d’esmena que s’escaiguin, en els 
termes de l’article 4.2 de la convocatòria. 
 
7.2.- Els tècnics municipals elevaran la documentació presentada pels sol·licitants, 
juntament amb els informes que s’escaiguin, a l’òrgan col·legiat, que farà l’examen i la 
valoració de les sol·licituds i formularà la proposta de concessió de les subvencions a 
l’òrgan instructor, per a la seva aprovació. 
 
7.3.- La composició de l’òrgan col·legiat serà la següent: 
 
President: Interventor 
 
Vocals: Tècnic/a de Benestar social 
  Tècnic/a de Cultura 
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  Tècnic/a d’Educació 
  Tècnic/a d’Esports 
  Tècnic/a auxiliar de Participació Ciutadana 
  Tècnic/a de Joventut 
 
Secretari: El de l’Ajuntament, o persona en qui delegui 
 
Instructor: TAG d’Urbanisme 
 
7.4.- L’òrgan competent per acordar la resolució de l’atorgament de les subvencions és 
la Junta de Govern Local. 
 
 
Article 8.- Termini de resolució i notificació 
 
8.1.- El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de 3 mesos, a comptar 
des de l’endemà de la finalització del termini per a la presentació de sol·licituds. 
 
8.2.- La manca de resolució expressa dins del termini anterior tindrà efectes 
desestimatoris. 
 
 
Article 9.- Forma de pagament 
 
9.1.- El pagament de la subvenció es farà en tot cas mitjançant transferència bancària 
al número de compte detallat a la Fitxa 5. 
 
9.2.- El 50 per cent de l’import de la subvenció atorgada es pagarà en forma de bestreta 
en el termini de 30 dies des de l’acord d’atorgament. L’import restant es pagarà dins els 
30 dies posteriors a l’aprovació de la justificació de la subvenció. 
 
9.3.- En el supòsit que la subvenció no hagi estat justificada totalment amb els requisits 
que estableix l’article 9 d’aquestes bases, l’import a abonar al beneficiari serà el 
corresponent a les quanties justificades correctament. 
 
 
Article 10.- Termini i forma de justificació 
 
10.1.- El termini per a la justificació de les despeses començarà a la finalització del 
projecte o actuació subvencionat i finalitzarà el 31 de gener de 2021. 
 
10.2.- La justificació es portarà a terme mitjançant la presentació de la documentació 
que estableix l’article 19 de l’Ordenança. 
 
 
Article 11.- Esgotament de la via administrativa 
 
Aquesta resolució esgotarà la via administrativa i, contra aquesta només cap recurs de 
reposició potestatiu davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes a comptar des 
de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que estableix l’article 
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124 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, si s’escau, o bé directament 
contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els 
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos 
mesos comptats des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent, 
d’acord amb el que estableixen els articles 8.1 (modificat per la Llei orgànica 19/2003, 
de 23 de desembre, de modificació de la Llei orgànica del poder judicial), 25.1 i 46.1 de 
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu 
–silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la 
interposició sense que s’hagi notificat la resolució- el termini per a la interposició de 
recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en 
què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat, d’acord amb el que estableix 
l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
 
Disposició final 
 
En tot el no previst en aquesta convocatòria serà d’aplicació l’Ordenança municipal i la 
resta de disposicions legals aplicable en matèria de règim local pel que fa al procediment 
de subvencions públiques.  
 
 
4. Donar compte de les resolucions judicials  
 
No se’n presenten 
 
5. Precs i preguntes 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole I 
problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 17:13 de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 


