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

LOCAL DE DATA 7 DE GENER DE 2021 
 
Avís: aquesta acta ha estat retocada per tal d’adaptar-la a la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal.  
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 17:00 
Hora que acaba: 17:20 
Lloc: Per videoconferència 
 

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 
 
Dolors Puig Gómez, secretària accidental. 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
 
1.1. JGL2020/50 ordinari 30/12/2020 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 
 
2.1.1. Relació Decrets JGL 07012021 
 
2.1.2. Proposta Llibre Decrets 2a quinzena desembre 2020 
 
2.1.3. Aprovació del conveni de cessió d'ús ocasional d'espais i equipaments del Centre 
de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil a l'Ajuntament de Canet de Mar 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
30 de desembre 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. 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
 
1.1. JGL2020/50 ordinari 30/12/2020 
 
S’aprova per unanimitat 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 

 
2.1.1. RELACIÓ DECRETS DE DATA DEL 21 AL 27 DE DESEMBRE DE 2020 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local de la present relació de Decrets de data del 
21 al 27 de desembre de 2020, i que són els següents: 
 

Codi Descripció Data 
resolució 

RESAL2020/2224 Decret Convocatòria JGL 231220 21/12/2020 

RESAL2020/2225 Decret designa advocat procediment 619_2020E 21/12/2020 

RESAL2020/2226 (D) Decret de reparament d'error material 21/12/2020 

RESAL2020/2227 Decret d'adjudicació 21/12/2020 

RESAL2020/2228 Decret AI 18_12 21/12/2020 

RESAL2020/2229 Resolució Alcaldia factures emeses Ràdio Canet 2020-07, 2020-10, 2020-11 21/12/2020 

RESAL2020/2230 Decret AI 21_12 21/12/2020 

RESAL2020/2231 Decret IMI 21_12 21/12/2020 

RESAL2020/2232 Decret PS 21_12 21/12/2020 

RESAL2020/2233 Decret 3a Tinència de l'Alcaldia nova data gossos Mas Muni -- 22/12/2020 

RESAL2020/2234 PRIMERA OCUPACIÓ LLEDONERS -- 23/12/2020 

RESAL2020/2235 decret incoació rp 23/12/2020 

RESAL2020/2236 Decret incoació rp 23/12/2020 

RESAL2020/2237 Decret lloguer plaça aparcament 146 23/12/2020 

RESAL2020/2238 Decret INCOACIÓ civisme -- 23/12/2020 

RESAL2020/2239 Decret devolució garantia definitiva 23/12/2020 

RESAL2020/2240 Decret contractació aux. adm. adscrit a Brigada 23/12/2020 
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RESAL2020/2241 (D) Decret 1a Tinència variables nòmina novembre 2020 23/12/2020 

RESAL2020/2242 Nomenament cap acctal PL 23/12/2020 

RESAL2020/2243 Resolució aprovació 5ena. certificació -CENTRU- 23/12/2020 

RESAL2020/2244 Decret de 1r TA pagaments 2a quinzena desembre 23/12/2020 

RESAL2020/2245 Decret devolució garantia definitiva 23/12/2020 

 
2.1.2. PROPOSTA LLIBRE DECRETS 2A QUINZENA DESEMBRE 2020 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local del llibre de Decrets corresponents a la 
segona quinzena del mes de desembre de 2020. 
 
2.1.3. APROVACIÓ DEL CONVENI DE CESSIÓ D'ÚS OCASIONAL D'ESPAIS I 
EQUIPAMENTS DEL CENTRE DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA 
TÈXTIL A L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Fets: 
 
La Diputació de Barcelona és titular de la finca en la qual es va ubicar originàriament 
l’Escola de Teixits de Canet de Mar al centre urbà del municipi de Canet de Mar. L’es-
mentada Escola la va fundar la Mancomunitat de Catalunya el 1922, i el 1978 esdevin-
gué Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica en Teixits de Punt adscrita a la Universitat 
Politècnica de Catalunya. 
 
El 5 d’octubre de 2007, la Diputació de Barcelona, els ajuntaments de Canet de Mar i de 
Mataró i la Fundació Tecnològica Cetemmsa, integrada a la Fundació Eurecat el 2015, 
signen un conveni específic per a transformar aquesta escola universitària en Centre de 
Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil (en endavant, CRTTT). 
 
La Diputació de Barcelona, mitjançant la Gerència de Serveis d’Educació, des de l’any 
2010, ve cedint l’ús ocasional d’espais i equipaments del CRTTT a l’Ajuntament de Ca-
net de Mar, per a la consecució de finalitats d’interès comú i l’aprofitament dels recursos 
públics. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar va facilitar la creació de l’Escola de Teixits el 1922 en 
adquirir la finca i cedir-la a la Mancomunitat el 1920. Actualment, vol que continuï fent 
servei a la indústria i a la societat de manera actualitzada, i que desenvolupi les seves 
potencialitats en favor del desenvolupament econòmic del sector tèxtil i del territori. Atès 
el paper que té el CRTTT en la vida de la població, l’Ajuntament de Canet de Mar té 
interès en seguir facilitant el desenvolupament d’accions de sensibilització, formatives, 
culturals i socials adreçades a la ciutadania, organitzades pel propi Ajuntament de Ca-
net, per entitats públiques i/o associacions sense ànim de lucre, aprofitant els recursos 
públics disponibles i en favor de l’interès comú. 
 
Atesos els resultats positius i el paper que el CRTTT té en la vida de la població, les 
parts han expressat la voluntat de continuar amb aquesta col·laboració.  
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Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar considera necessari i convenient continuar amb 
la cessió d’aquests espais i equipaments. 
 
Vista la memòria justificativa elaborada per la tècnica municipal d’Alcaldia, que consta a 
l’expedient. 
 
Vist l’informe de Secretaria, que també consta a l’expedient. 
 
Vist el conveni de col·laboració, que consta com a annex a aquesta proposta. 
 
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’aprova per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar el text del conveni de cessió d’ús ocasional d’espais i equipaments del 
Centre de Recerca i Transferència Tecnològica de Teixits a l’Ajuntament de Canet de 
Mar. 
 
Segon.- Nomenar com a membres de la comissió de seguiment i control d’aquest 
conveni, la senyora alcaldessa i la tinenta d’alcalde de Serveis a les Persones, Igualat, 
Participació i Educació. 
 
Tercer.- Facultar la senyora alcaldessa per signar tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats.  
 
Cinquè.- Comunicar el present acord a Alcaldia, l’Àrea de Participació i Educació. 
 
ANNEX 
 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE CANET 
DE MAR PER REGULAR LA CESSIÓ D’ÚS OCASIONAL D’ESPAIS I EQUIPAMENTS 
DEL CENTRE DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA TÈXTIL. 
 
REUNITS 
 
La Diputació de Barcelona, representada pel president delegat de l’Àrea d’Educació, 
Esports i Joventut, el senyor Alfredo Vega López, facultat d'acord amb el que estableixen 
els apartats 4.1.4.d de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de com-
petències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, apro-
vada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019 (publi-
cada al BOPB de 19 de desembre de 2019), i assistit per la secretària delegada, la 
senyora Beatriz Espinàs Vijande, en virtut de la delegació de les funcions de Secretaria 
(mandat 2019/2023), aprovada pel Decret de la Presidència núm. 2446/20, de 13 de 
març (publicada al BOPB de 16 de març de 2020).     
 
L’Ajuntament de Canet de Mar, representat per l’alcaldessa, Blanca Arbell i Brugarola, que 
és assistida per la  secretària de l’Ajuntament, Clara Pérez González. 
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MANIFESTEN 
 
1. La Diputació de Barcelona és titular de la finca en la qual es va ubicar originàriament 

l’Escola de Teixits de Canet de Mar al centre urbà del municipi de Canet de Mar. 
L’esmentada Escola la va fundar la Mancomunitat de Catalunya el 1922, i el 1978 
esdevingué Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica en Teixits de Punt adscrita a 
la Universitat Politècnica de Catalunya. 
 

2. El 5 d’octubre de 2007, la Diputació de Barcelona, els ajuntaments de Canet de Mar 
i de Mataró i la Fundació Tecnològica Cetemmsa, integrada a la Fundació Eurecat 
el 2015, signen un conveni específic per a transformar aquesta escola universitària 
en Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil (en endavant, CRTTT). 
 

3. La Diputació de Barcelona, mitjançant la Gerència de Serveis d’Educació, des de 
l’any 2010, ve cedint l’ús ocasional d’espais i equipaments del CRTTT a l’Ajunta-
ment de Canet de Mar, per a la consecució de finalitats d’interès comú i l’aprofita-
ment dels recursos públics. 
 

4. L’Ajuntament de Canet de Mar va facilitar la creació de l’Escola de Teixits el 1922 
en adquirir la finca i cedir-la a la Mancomunitat el 1920. Actualment, vol que continuï 
fent servei a la indústria i a la societat de manera actualitzada, i que desenvolupi les 
seves potencialitats en favor del desenvolupament econòmic del sector tèxtil i del 
territori. Atès el paper que té el CRTTT en la vida de la població, l’Ajuntament de 
Canet de Mar té interès en seguir facilitant el desenvolupament d’accions de sensi-
bilització, formatives, culturals i socials adreçades a la ciutadania, organitzades pel 
propi Ajuntament de Canet, per entitats públiques i/o associacions sense ànim de 
lucre, aprofitant els recursos públics disponibles i en favor de l’interès comú. 
 

5. Atesos els resultats positius i el paper que el CRTTT té en la vida de la població, les 
parts han expressat la voluntat de continuar amb aquesta col·laboració.  
 

6. La minuta del conveni va ser aprovada per decret de la Presidència de la Diputació 
de Barcelona, de data ...  i per ...... de l’Ajuntament de Canet de Mar, de  data .... 
 
Per tot això, les parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents 

 
PACTES 
 
Primer. Objecte del conveni 
 
És objecte d’aquest conveni regular la cessió d’ús ocasional de qualsevol espai i equi-
pament del Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil de Canet de Mar a 
favor de l’Ajuntament de Canet de Mar, o d’entitats públiques  o entitats i associacions 
sense ànim de lucre que ho sol·licitin a través seu, així com regular els drets i obligacions 
de cadascuna de les parts implicades. 
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Excepcionalment també es podrà cedir l’ús ocasional d’espais i equipaments a empre-
ses privades que ho sol·licitin a través de l’Ajuntament de Canet de Mar, sempre que 
l’activitat tingui un interès especial per ambdues parts. 
 
Segon. Objectius d’interès comú 
 
Els signats del present conveni fixen com a objectius d’interès comú facilitar el desen-
volupament d’accions de sensibilització, formatives, culturals i socials adreçades a la 
ciutadania, i treballar per una gestió amb criteris d'eficiència, equitat, i transparència. 
 
Tercer. Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 
La Diputació de Barcelona assumirà els compromisos següents:  
 
a) Comunicar de forma expressa si la cessió d’ús ocasional d’espais i equipaments 

sol·licitada per l’Ajuntament és autoritzada. 
b) Cedir gratuïtament i amb caràcter ocasional l’ús d’espais i equipaments del CRTTT, 

titularitat de la Diputació de Barcelona i que romanguin en aquesta situació.  
c) Conservar i mantenir els espais de la seva propietat i d’ús permanent del CRTTT. 
d) Custodiar i vigilar els espais, instal·lacions i maquinària del CRTTT. 
e) Disposar de servei de consergeria, dins l’horari d’obertura del CRTTT. 
f) Donar a conèixer i assegurar el compliment dels protocols Covid-19 que el CRTTT 

té establerts, en compliment de la normativa existent. 
g) Assumir les despeses dels serveis de neteja, climatització i els subministraments 

continus, a excepció de llum i aigua. 
h) Disposar d’un Pla d’Emergència del recinte i dels edificis, de mantenir-lo i revisar-

lo. 
 
Quart. Compromisos de l’Ajuntament de Canet de Mar 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar assumirà els compromisos següents:  
 
a) Presentar sol·licitud expressa per a la petició d’ús i equipaments del CRTTT. 
b) Respectar el procediment establert per a la tramitació de les sol·licituds. 
c) Complir amb els compromisos indicats a la sol·licitud i assegurar el compliment 

d’aquests per part de les entitats, o empreses privades si escau, que ocuparan els 
espais i equipament sol·licitats. 

i) Conèixer i donar a conèixer, així com respectar i fer respectar, els protocols Covid-
19 que el CRTTT té establerts, en compliment de la normativa existent. 

d) Oferir servei d’obertura, tancament, vigilància i control d'accés de l'entrada de l'edi-
fici, si l’activitat es celebra fora de l’horari d’obertura del centre.  

e) Designar una persona com a responsable de l’activitat a desenvolupar, la qual ro-
mandrà al CRTTT durant tot el desenvolupament d’aquesta. A més, podrà  realitzar 
els serveis esmentats al punt anterior, si escau.   

f) Assumir i efectuar la neteja dels espais de forma immediata a la finalització de les 
activitats i amb els seus propis mitjans, quan aquestes es realitzen durant el període 
vacances, cap de setmana i festius, en què el CRTTT està tancat i els serveis de 
neteja romanguin en descans. 
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g) Garantir que la senyalització instal·lada per qui efectua l’activitat en els espais i 
equipaments, tant a l’interior com a l’exterior, respecta la normativa que estableix la 
Diputació de Barcelona per als seus edificis. 

h) Conèixer i donar a conèixer, així com respectar i fer respectar, el Pla d’Emergència 
del recinte i dels edificis. 

 
Cinquè. Procediment de sol·licitud dels espais 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar presentarà la sol·licitud específica, que s’adjunta com a 
Annex I,  degudament emplenada i amb signatura digital vàlida, amb una antelació mí-
nima de vuit dies hàbils a la data de la realització de l’activitat, a través de la Seu elec-
trònica de la Diputació de Barcelona. Tanmateix, pot contactar amb l’equip del CRTTT 
per avançar la informació, relativa a la disponibilitat i viabilitat de la petició, mitjançant 
l’adreça de correu electrònic crttt@diba.cat 
 
La Gerència de Serveis d’Educació, una vegada estudiada la viabilitat de la petició, au-
toritzarà o denegarà de forma expressa la sol·licitud i comunicarà la resposta electròni-
cament a l’Ajuntament de Canet de Mar. Sense perjudici de la resolució expressa que 
s’ha de dictar, davant del silenci de la Diputació de Barcelona, la sol·licitud s’ha d’enten-
dre desestimada.  
 
El/la gerent dels Serveis d’Educació o, en el seu defecte, el/la cap del Servei de Suport 
Intern, és la persona designada per resoldre les sol·licituds de cessió d’ús ocasional 
d’espais i equipaments.  
 
Sisè. Responsabilitat i assegurances 
 
La Diputació de Barcelona restarà exempta de qualsevol responsabilitat administrativa, 
civil o penal per les vicissituds que es produeixin en els béns i espais cedits sempre i 
quan la causa sigui imputable a l’activitat que s’hi desenvolupa. 
 
La Diputació de Barcelona i el seu personal seran responsables dels danys i perjudicis 
ocasionats a tercers, així com en els béns i els espais utilitzats, sempre que hi hagi 
causa unilateral imputable al funcionament i/o a les activitats que s’hi desenvolupin ob-
jecte d’aquest  conveni.  
 
Així mateix, aquesta previsió s’aplicarà, pel mateix supòsit, a l’Ajuntament de Canet de 
Mar i al seu personal.     
 
Si la causa dels danys i perjudicis ocasionals a tercers, així com en els béns i els espais 
utilitzats, fos compartida, la responsabilitat es repartirà solidàriament. 
 
En el cas que la Diputació s’hagi de fer càrrec de possibles danys o perjudicis, i l’altra 
part en sigui la responsable, aquesta haurà de rescabalar el seu import a la Diputació, 
sens perjudici que pugui reclamar aquest import als causants directes dels danys. 
 
Setè. Mecanisme de seguiment, interpretació, vigilància i control de l’execució del con-
veni 
 
a) Es crea una Comissió de Seguiment. 
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1.  La composició de la Comissió de Seguiment és la següent: 

 
 El/la gerent de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona o en qui 

aquest/a delegui. 
 El/la director/a del CRTTT o en qui aquest/a delegui. 
 Alcalde/ssa de l’Ajuntament de Canet de Mar o en qui aquest/a delegui. 
 Regidor/a de l’Ajuntament de Canet de Mar o en qui aquest/a delegui. 

 
Per tal de garantir la continuïtat dels treballs de la Comissió de seguiment i la  consecució 
de les seves finalitats, cada part del conveni designarà, a més dels respectius 
representants titulars, les persones que hagin de substituir-les en cas d’absència, vacant, 
malaltia o deure legal d’abstenció. 
 

2. Les funcions bàsiques de la Comissió de Seguiment són les següents: 
 
 Vetllar pel correcte compliment, execució i interpretació de les previsions esta-

blertes en aquest conveni. 
 Garantir l’intercanvi d’informació entre les dues entitats sobre el funciona-

ment global de l’activitat.  
 Proposar  la modificació dels pactes del present conveni. 

 
3. La periodicitat mínima de la celebració de les sessions ordinàries de la Comissió 

de seguiment és d’una vegada a l’any. S’ha d'aixecar acta dels acords que siguin 
adoptats en cadascuna de les reunions, la qual ha d’estar signada pels membres 
de la Comissió que hi assisteixen. 

 
a) Les variacions al present conveni s’acordaran cada any en el sí de la comissió 

de seguiment, qui haurà d’elevar-ho als òrgans corresponents per a la 
formalització de les corresponents addendes al present conveni, si escau. 

 
b) El compliment dels objectius de col·laboració del present conveni s’ha de 

verificar mitjançant un informe emès per l’òrgan de seguiment, o bé 
mitjançant un informe tècnic d’una de les parts, on consti la conformitat de 
l’altre part, a la finalització de la vigència del conveni. 

 
Vuitè. Règim econòmic 
 
La cessió d’ús ocasional d’espais i equipaments objecte d’aquest conveni és gratuïta i, per 
tant, l’Ajuntament de Canet de Mar, i les entitats públiques o entitats i associacions sense 
ànim de lucre, o empreses privades si escau, que sol·licitin els espais a través de l’Ajun-
tament, estan no subjectes a l’aplicació de les taxes establertes a les Ordenances Fiscals 
reguladores de les taxes dels centres gestors de la Diputació de Barcelona, aprovades 
anualment pel Ple de la Corporació.  
 
Novè. Senyalització i imatge externa  
 
En l’accés a les instal·lacions hi figuraran els noms següents: “Centre de Recerca i 
Transferència de Tecnologia Tèxtil – Escola de Teixits. Canet de Mar”, amb el logotip de la 
Diputació de Barcelona. 
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Les parts es comprometen a deixar constància de la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona, mitjançant la presència de la marca corporativa de la Diputació de Barcelona 
en un lloc preferencial, d’acord amb les instruccions aprovades per la Diputació de Bar-
celona.  
 
Desè. Propietat intel·lectual 
 
Aquest conveni no genera drets de propietat intel·lectual.  
 
Onzè. Protecció de dades de caràcter personal      
 
a) Ambdues parts es comprometen a donar estricte compliment a la normativa regula-

dora de protecció de dades de caràcter personal d’acord amb el que determina: 
 

1. el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril 
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament 
de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga 
la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades). 

2. la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals. 

3. aquella altra normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal 
que sigui d’aplicació durant la vigència d’aquest conveni i que no contradigui, 
s’oposi o sigui incompatible amb el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei orgànica 
3/2018. 

 
b) També donaran compliment a les previsions establertes a la Llei orgànica 1/1982, 

de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a 
la pròpia imatge i resta de normativa d’aplicació. 

 
Dotzè. Confidencialitat 
 
a) Les parts signatàries i les persones vinculades a elles es comprometen a mantenir 

la confidencialitat del contingut de la documentació, presentada en qualsevol format, 
que s’ha utilitzat arran dels acords d’aquest conveni. 

b) La part signatària, a través de les persones que disposin d’aquesta documentació, 
és responsable de la custòdia. 

c) Aquesta documentació no es facilita a tercers sense l’autorització escrita de l’entitat 
propietària. 

 
Tretzè. Vigència del conveni 
 
Aquest conveni entra en vigor el dia de la seva signatura i serà vigent durant 4 anys. 
 
És prorrogable fins a un màxim de 4 anys, sempre que les parts en facin una petició per 
escrit tres mesos abans de la finalització de la seva vigència. 
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Catorzè. Extinció del conveni 
 
El present conveni s’extingirà un cop s’hagin acomplert les actuacions que en constitu-
eixen l’objecte, o si s’ha incorregut en alguna de les causes de resolució: 
 
a) El termini de vigència del conveni ha transcorregut sense que se n’hagi acordat la 

pròrroga. 
b) Totes les parts signants ho han acordat per unanimitat. 
c) Algun dels signants ha incomplert les obligacions i els compromisos assumits. 

En aquest cas, qualsevol de les parts pot fer arribar un requeriment a la part incom-
plidora perquè compleixi, en un termini determinat, les obligacions o els compromi-
sos que es consideren incomplerts. L’enviament d’aquest requeriment s’ha de co-
municar al responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’exe-
cució del conveni i a les altres parts signants. 

 
Si l’incompliment persisteix un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, 
la part que el va fer ha de notificar a les parts signants la concurrència de la causa 
de resolució i el conveni s’entén resolt. La resolució del conveni per aquesta causa 
pot comportar la indemnització dels perjudicis causats si així s’ha previst. 
 

d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres 

lleis. 
 
Quinzè. Règim jurídic aplicable i jurisdicció competent 
 
Les prestacions que constitueixen l’objecte del conveni no tenen caràcter contractual. 
 
La tramitació d’aquest conveni es farà de conformitat amb el que preveuen la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Aquest conveni té caràcter administratiu. Les parts es comprometen a resoldre de ma-
nera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament, la interpre-
tació i l’acompliment d’aquest conveni, preferentment en el si de la Comissió de Segui-
ment, d’acord amb el principi de lleialtat institucional.  
 
En cas que no es pugui arribar a un acord, la resolució dels conflictes serà competència 
dels tribunals de l’ordre contenciós administratiu que sigui competent a la ciutat de Bar-
celona. 
 
3. Propostes urgents 
 
L’alcaldessa i presidenta 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: 
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3.1. Promoció Econòmica i Turisme 

 
3.1.1. CORRECCIÓ NUMERACIÓ ACORDS DETALLATS A LA PROPOSTA 
D'ATORGAMENT D'AJUT AL SR. --, DINS DEL MARC DE LA CONVOCATÒRIA 
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 
 
Fets: 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 30 de desem-
bre de 2020, va prendre, entre d’altres, l’acord d’atorgar una subvenció en concepte 
d’ajuts extraordinaris destinats a autònoms, microempreses o petites empreses del mu-
nicipi, per minorar la repercussió econòmica ocasionada per la crisi sanitària del COVID-
19, a la sol·licitud que es detalla a continuació i pels imports indicats: 
 

DNI/NIF 
/NIE 

Nombre re-
gistre d'en-

trada 

Alta SS / 
Hisenda 

Cessament 
Activitat 

% Mino-
ració In-
gressos  

Al corrent 
d'obligacions 

tributà-
ries/S.S./Ajun
tament de Ca-

net 

Activitat 
econò-

mica amb 
domicili a 
Canet de 

Mar 

Concessió 
/ Denega-

ció 

     IMPORT 
PROPOSAT/                

MOTIU DENE-
GACIÓ    

-- 
ENTRA-

2020-10873 
SI NO 95,56  SI SI Concedida  1.000,00 € 

 
Atès que s’ha detectat un error en l'enumeració dels acords ja que, a la proposta 
aprovada, desprès del tercer acord s’enumera el següent acord com a sisè en lloc de 
com a quart que seria el correcte.  
 
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’aprova per unanimitat: 
 
Primer.- Modificar la proposta aprovada corregint l’error esmentat i modificant la 
enumeració dels següents acords: 
 
Quart.- Notificar aquest acord a la persona sol·licitant, amb expressió dels recursos 
escaients. 
 
Cinquè.- 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 la justificació, caldrà que la despesa hagi estat efectivament pa-
gada 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, el beneficiari haurà de pre-
sentar telemàticament a l’Ajuntament una memòria econòmica, justificativa del cost de 
les activitats realitzades, que contindrà: 
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- 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 
de l’ajut segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament de l'import 
rebut. 
 
Sisè.- D’acord amb el punt 10 de les Bases, el pagament d'aquesta subvenció es realit-
zarà en un lliurament per la totalitat de l’import concedit, mitjançant transferència ban-
cària, 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. 
 
Setè.- Comunicar aquests acords a les àrees municipals d’Intervenció i Tresoreria, als 
efectes escaient. 
 
Vuitè.- Publicar aquest acord al tauler d’edictes i al portal de transparència i comunicar-
ho a la “Base de Datos Nacional de Subvenciones”. 
 
3.2. Acció Social i Ciutadania 
 
L’alcaldessa i presidenta 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: 
 
3.2.1. RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL EN L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ AMB L’ASSEMBLEA COMARCAL DE CREU ROJA A MARESME 
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CENTRE EN EL MARC DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER A L’ANY 2020, 
PROJECTE DE VOLUNTARIAT 
 
Fets: 
 
Atès que en data 23 de desembre de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar el con-
veni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i l’Assemblea Comarcal de 
Creu Roja a Maresme Centre pel projecte de Voluntariat. 
 
Atès que s’ha detectat un error material en l’apartat 5 de l’esmentat conveni, pel que fa 
a les dates per a la justificació de la despesa. 
 
Atès que, segons l’article 109.2 de la llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques, les administracions poden rectificar, en qualsevol mo-
ment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics exis-
tents en els seus actes. 
 
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, proposo els següents 
 
Acords: 
 
PRIMER.- Rectificar l’error material de l’apartat 5, justificació de la despesa, de l’esmen-
tat conveni de la següent manera: 
 
On posa: 
“El termini de justificació de la subvenció serà el 31 de gener de 2020 en la forma se-
güent (...)” 
 
Ha de dir: 
“El termini de justificació de la subvenció serà el 31 de gener de 2021 en la forma se-
güent(...)” 
 
SEGON.- Notificar aquests acords a l’entitat Creu Roja Maresme Centre. 
 
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 17:20 de tot el 
que jo com a secretària accidental certifico. 
 


