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

LOCAL DE DATA 25 DE FEBRER DE 2021 
 
Avís: aquesta acta ha estat retocada per tal de donar compliment a la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades personals  
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 17:00 
Hora que acaba: 17:25 
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 

 
Clara Pérez González, secretària. També hi assisteix Joan Méndez Martínez, interventor 
municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2021/8 ordinari 18/02/2021 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 
2.1.1. Relació Decrets del 8 al 14 de febrer de 2021 
 
2.2. Promoció Econòmica i Turisme 
2.2.1. Aprovació del conveni de col·laboració interadministrativa entre els ajuntaments 
de Canet de Mar i Pineda de Mar per a la consolidació i el desenvolupament de la 
compravenda d'empreses (2020-2023) 
2.2.2.Desestimació recurs de reposició presentat per Si L'encerto l'endevino, SL 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2021/8 ordinari 18/02/2021 

 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
18 de febrer de 2021 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. RELACIÓ DECRETS DE DATA DEL 8 AL 14 DE FEBRER DE 2021 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de data 
del 8 al 14 de febrer DE 2021, i que són els següents: 
 

Codi Descripció Data 
resolució 

RESAL2021/257 Decret aprovació 15a certificació 08/02/2021 

RESAL2021/258 Decret resolució sancionador medi ambient 08/02/2021 

RESAL2021/259 Decret lloguer nínxol número 401 08/02/2021 

RESAL2021/260 Decret 3a Tinència de l'Alcaldia (D) donació sang 2021_02_27 08/02/2021 

RESAL2021/261 Decret aprovació despeses carregades en compte nov.des.2020 i varis 4T 08/02/2021 

RESAL2021/262 Decret aprovació recàrrec autoliquidació 1T 2T 2019 MOD 303 08/02/2021 

RESAL2021/263 Decret RR exp.2000000082 08/02/2021 

RESAL2021/264 04_Decret alcaldia padró abonats 2021_02 08/02/2021 

RESAL2021/265 04_Decret d'alcaldia padró EB2021_01 08/02/2021 

RESAL2021/266 Decret d'Alcaldia d'actualització de signatures mancomunades per pagaments 08/02/2021 

RESAL2021/267 Decret exp.20-225668 08/02/2021 

RESAL2021/268 Decret RR exp.2000000337 08/02/2021 

RESAL2021/269 Decret IG -JLN 08/02/2021 

RESAL2021/270 Decret exp.112195 08/02/2021 

RESAL2021/271 Decret exp.111755 08/02/2021 

RESAL2021/272 Resolució aprovació 6ena certificació obres antic centre parroquial 08/02/2021 

RESAL2021/273 Decret exp.20-227015 08/02/2021 

RESAL2021/274 Decret 2a Tinència de l'Alcaldia_RVC 08/02/2021 

RESAL2021/275 DECRET GUAL LES PALMES 5 08/02/2021 

RESAL2021/276 Decret atorgament llicència Endesa c de la Font 6 08/02/2021 
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RESAL2021/277 DECRET ST JOAQUIM, 24, BAIX 2 08/02/2021 

RESAL2021/278 DECRET GUAL E. DOMÈNECH 14 08/02/2021 

RESAL2021/279 Decret Convocatòria JGL ordinària 11022021 09/02/2021 

RESAL2021/280 Decret  exp.111056 09/02/2021 

RESAL2021/281 Decret 4a Tinença Alcaldia Inscripció Associació La Maduixa al Registre 
Municipal Entitats 

09/02/2021 

RESAL2021/282 Decret AI 08_02 09/02/2021 

RESAL2021/283 Decret IMI 08_02 09/02/2021 

RESAL2021/284 Decret PS 08_02 09/02/2021 

RESAL2021/285 Decret aprovació padró mercat municipal 1er trim 2021 09/02/2021 

RESAL2021/286 Decret RR exp.2000000122 10/02/2021 

RESAL2021/287 Decret aprovació relació Q_2021_01 10/02/2021 

RESAL2021/288 DECRET OBRA MENOR ABELL BAIX 18 10/02/2021 

RESAL2021/289 Decret RESOLUCIÓ civisme xx 10/02/2021 

RESAL2021/290 Decret Alta Reg.Entitats Associació Jubilats Canet de Mar 2020 10/02/2021 

RESAL2021/291 Decret RESOLUCIÓ civisme xx 10/02/2021 

RESAL2021/292 Decret OE neteja x 10/02/2021 

RESAL2021/293 Decret RESOLUCIÓ civisme xxx 10/02/2021 

RESAL2021/294 Decret exp.111154 10/02/2021 

RESAL2021/295 Decret RESOLUCIÓ civisme xxx 11/02/2021 

RESAL2021/296 Decret 15a certificació rehabilitació teatre Odeon 11/02/2021 

RESAL2021/297 Decret RESOLUCIÓ civisme xxx 11/02/2021 

RESAL2021/298 Decret RESOLUCIÓ civisme xxx 11/02/2021 

RESAL2021/299 Decret RESOLUCIÓ civisme xxx 11/02/2021 

RESAL2021/300 Decret RESOLUCIÓ civisme xxx 11/02/2021 

RESAL2021/301 Decret aprovació 4a i 5a certif.pavimentació i infraestructures carrer Clausell 11/02/2021 

RESAL2021/302 Decret 1a Tinència rectificació Decret RES2020_2287 embargaments paga 
extra 2020 

11/02/2021 

RESAL2021/303 Decret 1a Tinència de l'Alcaldia pagaments 2021_02 11/02/2021 

RESAL2021/304 Decret adscripció provisional lloc encarregat jardineria 11/02/2021 

RESAL2021/305 Decret préstec ajudes tècniques xxx 11/02/2021 

RESAL2021/306 Decret aprovació factures 5a i 6a certificacions sala petita odeon (C.Parroquial) 11/02/2021 

RESAL2021/307 Decret 1a Tinència d'embargaments nòmina i quota sindical desembre 2020 11/02/2021 

RESAL2021/308 Nomenament funcionari interí_superació pràctiques 11/02/2021 

RESAL2021/309 Decret aprovació factura 2a certificació i última edifici F.Els Garrofers 11/02/2021 

RESAL2021/310 Cancel·lació borsa tècnic de Contractació 11/02/2021 

RESAL2021/311 Decret d'Alcaldia llicència tinència gos perillós 11/02/2021 

RESAL2021/312 Decret obertura nínxol 11/02/2021 

RESAL2021/313 Decret canvi de nom de nínxol número 847 11/02/2021 

RESAL2021/314 Decret lloguer nínxol 2158 11/02/2021 

RESAL2021/315 Decret d'Alcaldia - llicència gos perillós 11/02/2021 
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RESAL2021/316 Decret resolució sancionador 11/02/2021 

RESAL2021/317 Decret 3a Tinència de l'Alcaldia 11/02/2021 

RESAL2021/318 Decret incoació responsabilitat patrimonial 11/02/2021 

RESAL2021/319 DECRET PRIMERA OCUPACIÓ ANGEL GUIMERÀ 22-24 11/02/2021 

RESAL2021/320 Decret d'Alcaldia devolució d'ingressos preu públic Joventut 11/02/2021 

RESAL2021/321 04_Decret aprovació i exposició pública padró taxa manteniment 
aparcament_2021_1T 

11/02/2021 

RESAL2021/322 Resolució incoació expedient responsabilitat patrimonial  11/02/2021 

 
 
2.2. Promoció Econòmica i Turisme 
 
2.2.1. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA 
ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE CANET DE MAR I PINEDA DE MAR PER A LA 
CONSOLIDACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DE LA COMPRAVENDA D'EMPRESES 
(2020-2023) 
 
Els Centres Locals de Serveis a les Empreses (en endavant CLSE) de la  província  de  
Barcelona posen a disposició de les persones emprenedores i empreses dels seus ter-
ritoris, personal i recursos destinats a donar suport a la creació, consolidació i creixe-
ment empresarial. Segons dades corresponents a l’any 2018, hi ha 98 ens locals prove-
ïdors de serveis a les empreses que han atès prop de 36.000 empreses i gairebé 72.000 
persones emprenedores, prestant serveis de sensibilització empresarial, assessorament 
i informació. 
 
En els darrers anys s’han dedicat molts esforços a fomentar i facilitar la creació d’em-
preses, així com l’emprenedoria. Malgrat l’efectivitat d’aquests esforços no es pot oblidar 
que, tan important com la creació, si no més, és el fet d’afavorir la continuïtat i creixement 
de les empreses ja existents. Un dels aspectes a considerar, en relació a aquesta tasca 
de recolzament a empreses ja constituïdes, és l’orientació i el suport en el seu procés 
de cessió de l’activitat, quan les circumstàncies ho requereixin. 
 
A la província de Barcelona hi ha empreses que malgrat estar en correcte funcionament, 
finalitzen la seva activitat per la manca de persones que agafin el relleu en la seva gestió, 
amb la conseqüent pèrdua de llocs de treball i de riquesa per al territori. Aquest podria 
ser el cas de moltes empreses familiars, de les quals tan sols un 15% arriben a la tercera 
generació. 
 
Segons un estudi del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, s’estimava que en el 
propers 10 anys unes 90.000 empreses i prop de 193.000 treballadors estarien involu-
crades en processos de Reempresa a la província de Barcelona. 
 
La Diputació de Barcelona i CECOT, impulsora del Centre de Reempresa de Catalunya, 
van signar   un conveni de col.laboració per al període 2012-2015, per a desenvolupar  
el  projecte d’implantació local de la Reempresa als CLSE de la província de Barcelona. 
 
De forma complementària, es van signar 35 convenis de col.laboració entre la Diputació 
de Bacelona, CECOT i cadascun dels ens locals participants a aquest programa. 
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Un cop finalitzat el període d’implantació, i d’acord amb les consideracions de  millora 
recollides per totes les parts, es va afrontar una nova etapa per consolidar el model de 
la Reempresa, aportant nous mecanismes de suport als CLSE adients a un nou període. 
 
La Diputació de Barcelona i CECOT varen signar, per al període 2016-2019, un altre 
conveni de col·laboració pel desenvolupament del servei Reempresa a través dels CLSE 
de la província de Barcelona. L’objecte del conveni ha esta el de donar suport i apode-
rament als diversos punts locals Reempresa a través d’activitats de difusió, formació, 
intercanvi, resolució de dubtes i acompanyament personalitzat professionalitzador. Al 
mateix temps es va establir un sistema de finançament dels punts Reempresa. 
 
Per al proper període 2020-2023, la Diputació de Barcelona vol mantenir el nombre de 
35 punts locals d’atenció per assegurar la proximitat als potencials usuaris (persones 
reemprenedores i empreses), tot garantint la cobertura del 100% del territori de la pro-
víncia sense solapaments entre els àmbits d’actuació de cada punt. 
 
Cadascun dels 35 punts reempresa de la província cobreix un àmbit territorial més gran 
que el del seu municipi per tal d’arribar a cobrir el 100% del territori. 
 
L’àmbit territorial corresponent a l’Ajuntament de Canet de Mar és el format pels munici-
pis de Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Canet de Mar, Sant Iscle de Vallalta, 
Sant Cebrià de Vallalta, Tordera, Santa Susanna, Palafolls i Malgrat de Mar. 
 
Vista la memòria justificativa elaborada per la tècnica municipal d’autoempresa que 
consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe de Secretaria que també consta a l’expedient. 
 
Vist el conveni de col·laboració interadministrativa entre els ajuntaments de Canet de 
Mar i Pineda de Mar per a la consolidació i el desenvolupament de la compravenda 
d'empreses (2020-2023), 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’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració interadministrativa entre els ajuntaments 
de Canet de Mar i Pineda de Mar per a la consolidació i el desenvolupament de la 
compravenda d'empreses (2020-2023) que consta com a annex a aquesta proposta. 

 
Segon.- Nomenar la tècnica municipal d’autoempresa com a representant de 
l’Ajuntament de Canet de Mar en la comissió de seguiment del conveni. 
 
Tercer.- Notificar aquests acords als interessats. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Promoció Ecònomica  
 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.  
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ANNEX 
 
«CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE PINEDA DE 
MAR I L’AJUNTAMENT DE CANET PER A LA CONSOLIDACIÓ I DESENVO-
LUPAMENT DE LA COMPRAVENDA D’EMPRESES (2020-2023) « 
 
D’una banda l’Ajuntament de Pineda de Mar, amb NIF. P0816200J, representat en 
aquest acte per l’Il.lm. Sr. Xavier Amor Martín, Alcalde, facultat pel Ple de Constitució del 
dia 15 de juny de 2020, assistit pel Secretari, Sr. Emili Tapias Sola. 
I de l’altra, l’Ajuntament de Canet representat en aquest acte per l’Il.lma. Sra. Blanca 
Arbell Brugarola, Alcaldessa, facultada pel Ple de Constitució del dia 15 de juny de 2019, 
assistida per la Secretària, Sra. Clara Pérez González. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
Els Centres Locals de Serveis a les Empreses (en endavant CLSE) de la  província  de  
Barcelona posen a disposició de les persones emprenedores i empreses dels seus ter-
ritoris, personal i recursos destinats a donar suport a la creació, consolidació i creixe-
ment empresarial. Segons dades corresponents a l’any 2018, hi ha 98 ens locals prove-
ïdors de serveis a les empreses que han atès prop de 36.000 empreses i gairebé 72.000 
persones emprenedores, prestant serveis de sensibilització empresarial, assessorament 
i informació. 
 
En els darrers anys s’han dedicat molts esforços a fomentar i facilitar la creació d’em-
preses, així com l’emprenedoria. Malgrat l’efectivitat d’aquests esforços no es pot oblidar 
que, tan important com la creació, si no més, és el fet d’afavorir la continuïtat i creixement 
de les empreses ja existents. Un dels aspectes a considerar, en relació a aquesta tasca 
de recolzament a empreses ja constituïdes, és l’orientació i el suport en el seu procés 
de cessió de l’activitat, quan les circumstàncies ho requereixin. 
 
A la província de Barcelona hi ha empreses que malgrat estar en correcte funcionament, 
finalitzen la seva activitat per la manca de persones que agafin el relleu en la seva gestió, 
amb la conseqüent pèrdua de llocs de treball i de riquesa per al territori. Aquest podria 
ser el cas de moltes empreses familiars, de les quals tan sols un 15% arriben a la tercera 
generació. 
 
Segons un estudi del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, s’estimava que en el 
propers 10 anys unes 90.000 empreses i prop de 193.000 treballadors estarien involu-
crades en processos de Reempresa a la província de Barcelona. 
 
La Diputació de Barcelona i CECOT, impulsora del Centre de Reempresa de Catalunya, 
van signar   un conveni de col.laboració per al període 2012-2015, per a desenvolupar  
el  projecte d’implantació local de la Reempresa als CLSE de la província de Barcelona. 
 
De forma complementària, es van signar 35 convenis de col.laboració entre la Diputació 
de Bacelona, CECOT i cadascun dels ens locals participants a aquest programa. 
 
Les activitats que es vulguin incloure en aquest conveni han d’estar realitzades per part 
del punt local Reempresa des de l’1 de gener de 2020 al 31 de desembre de 2023. 
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Les parts es reconeixen recíprocament competència per a subscriure el present conveni 
i de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per aquest acte, el formalitzen amb els 
següents 

 
PACTES 
 
Primer. OBJECTE 
 
L’objecte del present conveni és la regulació de les relacions i compromisos entre l’Ajun-
tament de Pineda de Mar i (ens local) per tal de portar a terme el Programa de consoli-
dació i desenvolupament de la compravenda d’Empreses (Reempresa). 
 
Segon. ACTIVITATS 
 
Les activitats que s’inclouen en el marc d’aquest conveni i que ha de realitzar el CLSE 
de l’Ajuntament de Pineda de Mar en col.laboració amb l’Ajuntament de Canet són les 
de difusió i prescripció, captació i atenció a l’oferta i la demanda. 
 
Tercer. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
Les activitats que es vulguin incloure en aquest conveni han d’estar realitzades per part 
del punt local Reempresa des de l’1 de gener de 2020 al 31 de desembre de 2023. 
 
Quart. COMPROMISOS DE LES PARTS 
 
Compromisos de l’Ajuntament de Pineda de Mar: 
 
L’Ajuntament de Pineda de Mar es compromet a realitzar les activitats del Programa 
Reempresa seguint els criteris i pautes establerts per la Diputació de Barcelona i pel 
Centre de Reempresa de Catalunya, i en concret es compromet a: 
 

1. Col.laborar amb altres punts locals Reempresa en la realització d’activitats de difusió del 
programa  i el contacte entre empreses i emprenedors i a informar l’Ajuntament de Canet 
de la seva realització per a la difusió en el seu àmbit territorial. 
 

2. Dinamitzar oferta i demanda de potencials persones cedents i reemprenedores del seu 
territori i del territori del seu àmbit territorial d’actuació. 
 

3. Canalitzar oferta i demanda a través de les eines i instruments que es posen a la seva 
disposició a través dels materials i utilitzant els recursos informàtics de Reempresa 
(Market place). 
 

4. Incrementar les relacions amb els agents socioeconòmics locals i supramunicipals, com 
ara patronals, associacions de comerciants, col.lectiu de gestories,... amb l’objectiu de 
difondre, comunicar i captar potencials empreses cedents i persones reemprenedores. 
 

5. Vetllar per la qualitat del servei prestat a persones reemprenedores i empreses cedents 
i col.laborar en la seva avaluació. 
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6. Informar els municipis de l’àmbit territorial d’actuació de l’evolució del programa. 

 
7. Fer el seguiment de les activitats realitzades 

 
8. Atendre els usuaris procedents dels municipis del seu àmbit territorial Compro-
misos de l’Ajuntament de Canet: 
 

1. Col.laborar amb l’Ajuntament de Pineda de Mar en la difusió del programa Reempresa i 
de les activitats organitzades en el marc d’aquest. En cas que la difusió no la puguin fer 
directament i l’hagi de fer l’Ajuntament de Pineda de Mar proporcionar els mitjans i la 
informació necessaris per portar-la a terme. 
 

2. Captar oferta i demanda de potencials cedents i reemprenedors del seu territori i derivar-
los al CLSE de l’Ajuntament de Pineda de Mar. 
 

3. Indicar una persona de contacte per la coordinació entre ambdos Ajuntaments per portar 
a terme les actuacions necessàries per al desenvolupament del programa Reempresa. 
 
 

4. Participar en una reunió semestral de seguiment i avaluació del programa en la que es 
detectaran possibles àrees de millora, planificaran actuacions i avaluaran i modificaran 
en funció dels resultats les ja portades a terme. 
 
Cinquè. CONFIDENCIALITAT 
 
Totes les dades relacionades amb les persones reemprenedores i empreses participants 
en la Reempresa i llur activitats seran tractades confidencialment per ambdues parts. 
 
Sisè. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament i s’obliguen a 
complir  el  Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades 
(RGPD) i la Llei  orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals 
i de garantia dels drets digitals  (LOPDGDD).  Els signants i les persones de les que per 
l’acompliment de l’objecte del present conveni es tractin dades personals, seran infor-
mades del tractament de les seves dades per tots els responsables amb la finalitat de 
formalitzar-lo i de complir i executar les obligacions derivades del mateix, detallant tot el 
que s’indica a l’art. 13 del RGPD. 
 
Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de 
Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores. 
 
L’ens local, en tant que responsable del punt local Reempresa i responsable per tant de 
la recollida de dades, serà qui haurà d’informar i recollir el consentiment exprés dels 
participants en el Programa, en compliment de les obligacions de transporència i licitud 
del tractament del RGPD. 
 
Setè. SEGUIMENT, VIGILÀNCIA I CONTROL 
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El seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni es durà a terme mitjançant 
una Comissió de seguiment que estarà integrada per una persona representant de 
l’Ajuntament de Pineda de Mar i una persona representant de l’ens local signatari del 
present conveni, i que resoldrà els problemes d’interpretació i de compliment que puguin 
plantejar-se respecte el present conveni. 
 
Vuitè. INTERPRETACIÓ 
 
Les possibles discrepàncies en la interpretació i els dubtes derivats sobre el compliment 
d’allò pactat seran resolts de mutu acord, sota els criteris de bona fe i de col.laboració 
mútua, d’acord amb l’establert al pacte vuitè. 
 
En les qüestions litigioses que puguin sorgir en l’aplicació d’aquest conveni, ambdues 
parts se sotmeten a  la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Novè. INCOMPLIMENT DE LES PARTS 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de 
qualsevol de les administracions signants podrà donar lloc, sense perjudici del previst a 
la clàusula onzena, a l’exercici de  les accions legals que es considerin adients en de-
fensa dels respectius interessos. 
 
Desè. RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuaci-
ons derivades dels desplegament d’aquest conveni correspon a la part executora mate-
rial de les actuacions. 
 
Onzè. EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
El conveni s’extingirà perl compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte 
o per incórrer en causa de resolució. 
 
Seran causes de resolució del conveni, les següents: 
 

 El transcurs del termini de vigència sense que s’hagi acordat la pròrroga del mateix. 
 L’acord unànime de les parts signants. 
 L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per partd’alguna de les parts 

signants. En aquest cas, l’altra part podrà notificar a la part que ha incomplert un reque-
riment per a que compleixi en un determinat termini amb les obligacions o compromisos 
que es considerin incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat al responsable de la 
comissió de seguiment del conveni i a les demès parts signants. Si transcorregut el ter-
mini indicat en el requeriment persistís l’incompliment, la part que l’ha adreçat notificarà 
a l’altra part la concurrència de la causa de resolució i s’entendrà resolt el conveni. La 
resolució del conveni per aquesta causa podrà comportar la indemnització dels perjudi-
cis causats si així s’hagués previst. 

 Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
 Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors, prevista al conveni o a altres lleis. 

 
Dotzè.  MODIFICACIONS 
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El present Conveni podrà ser modificat, si així es considera de mutu acord, atenent a 
l’evolució del Programa. La modificació de les obligacions pactades requerirà l’aprovació 
de les parts i la formalització de la corresponent addenda. 
 
Tretzè. RÈGIM JURÍDIC 
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà 
per les disposicions dels articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; els articles 47 a 
53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic; els articles 303 a 
311 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i altres entitats (ROAS), 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i per les disposicions que resultin material-
ment aplicables al conveni de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administra-
tiu comú de les administracions públiques, i per la resta de la normativa que sigui mate-
rialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Catorzè.- VIGÈNCIA 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura i fins al 31 de desembre de 2023. 
Les parts, abans d’exhaurir-se el termini de vigència, podran acordar ampliar la vigència 
o prorrogar el conveni, fins un màxim de 4 anys addicionals. En qualsevol cas s’haurà 
d’aprovar pels òrgans competents i es farà constar de manera expressa. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen electrònicament i a un sol efecte el present 
conveni, amb la data que consta a la signatura. 
 
2.2.2. DESESTIMACIÓ RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER SI L'ENCERTO 
L'ENDEVINO, SL 
 
 
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, microem-
preses o petites empreses del municipi, per minorar la repercussió econòmica ocasio-
nada per la crisi sanitària del COVID-19 i donar-li tan ampla difusió com la prevista en el 
seu articulat. 
 
A data 22 de juny de 2020 van ser publicades al BOPB les Bases reguladores i la con-
vocatòria per a l’atorgament d’aquests ajust per minorar la repercussió econòmica oca-
sionada per la crisi sanitària del COVID-19. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 17 de setembre de 
2020, va acordar atorgar 168 subvencions 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, i denegar 4 de les sol·licituds 
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presentades, per incompliment d'alguns dels requisits imprescindibles detallats a les ba-
ses de la convocatòria. Entre les sol·licituds denegades hi consta la que corresponent a 
l'empresa "Si l'encerto l'endevino, SL", per presentar deutes amb l'ajuntament de Canet 
de Mar: 
 

ENTRA 2020/5879 Denegada  

Té pendent un 
deute amb l'ajun-
tament de Canet 

de Mar 
 
Amb 2 d’octubre de 2020 (RE-2020-9262), la representant de SI L’ENCERTO L’ENDE-
VINO SL, presenta recurs de reposició contra l’acord de denegació de  l’atorgament dels 
ajuts per considerar que està suspès el deute amb l’Ajuntament per haver interposat un 
recurs de reposició previ contra el Decret núm. 2020/96, de data 17 de gener, de dene-
gació de la sol·licitud d’aplaçament de les taxes de la terrassa.  
 
Vist l'informe de la secretària de l'ajuntament de Canet de Mar, Clara Pérez González, 
que es transcriu a continuació: 
 

INFORME 
I. ANTECEDENTS 

 
Per acord de Junta de Govern Local, de data 18 de juny de 2020, es va aprovar la 
convocatòria, en règim de concurrència pública no competitiva, i les bases específi-
ques, 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.  
 
Per acord de Junta de Govern Local, de data 17 de setembre de 2020, va resoldre 
l’atorgament de les subvencions denegant, entre d’altres, la sol·licitud ENTRA 
2020/5879 per tenir deutes amb l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 
En data 2 d’octubre de 2020 (RE-2020-9262), la representant de SI L’ENCERTO 
L’ENDEVINO SL, presenta recurs de reposició contra l’acord de denegació de l’ator-
gament dels ajuts per considerar que està suspès el deute amb l’Ajuntament per 
haver interposat un recurs de reposició previ contra el Decret núm. 2020/96, de data 
17 de gener, de denegació de la sol·licitud d’aplaçament de les taxes de la terrassa. 
 
 

II. FONAMENTS DE DRET 
 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.   
- Ordenança municipal de Subvencions de l’Ajuntament de Canet de Mar 

(BOPB 2.3.2018).  
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.  
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
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III. CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
PRIMER.- Requisits per ser beneficiari de subvencions o ajuts municipals. 
 
De conformitat amb l’apartat tercer de les Bases aprovades per acord de Junta de 
Govern Local, de data 18 de juny de 2020, 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, els requi-
sits per ser beneficiaris són els següents: 
 
 

“Tercera.- Persones destinatàries dels ajuts 

1. Poden ser destinatàries dels ajuts les persones físiques o jurídiques, legalment 
constituïdes que, sent persona autònoma, microempresa o petita empresa de les 
definides conforme l'Annex I del Reglament (UE) Nº 651/2014 de la Comissió, de 17 
de juny de 2014, duguin a terme les activitats empresarials o comercials en l'àmbit 
territorial del municipi de Canet de Mar que motivin la concessió del present ajut, i 
que compleixin els següents requisits: 

a) Haver figurat ininterrompudament d'alta en el Règim Especial de Treballadors 
Autònoms o mutualitat corresponent o en el règim general de la Seguretat 
Social i a Hisenda durant, al menys, el període comprès entre al 31 de 
desembre de 2019 i el 14 de març de 2020. 

b) Haver suspès l'activitat com a conseqüència de les mesures adoptades pel 
Reial Decret 463/2020, de 14 de març o, en cas de mantenir l'activitat, haver 
reduït la facturació corresponent al mes d’abril de 2020, al menys, un 50 per 
cent respecte de l’import facturat en el mateix mes de l’any anterior. Quan la 
persona sol·licitant no porti d'alta els 12 mesos naturals exigits per acreditar 
la reducció dels ingressos, la valoració es durà a terme tenint en compte la 
facturació del mes d’abril respecte a la facturació mitjana del primer trimestre 
de l’any 2020. 

Aquest requisit es justificarà mitjançant declaració responsable que vindrà 
inclosa en la instància presentada juntament amb la documentació requerida. 

c) Que l'activitat afectada pel tancament de l'establiment decretat per l'estat de 
alarma no s'hagi vist compensada per increment de la facturació mitjançant 
un increment del volum de negoci en línia o telefònic de la persona sol·licitant. 

d) Que es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries 
o amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), així com que no 
tingui deute pendent amb l'Ajuntament de Canet de Mar. 

Aquest requisit s'ha de complir des de la data de presentació de la sol·licitud 
fins a la data de el pagament de la subvenció, si escau. 

e) Que el domicili social i, en el seu cas, el local de desenvolupament de 
l’activitat es trobi al terme municipal de Canet de Mar. 

f) Que no es trobi sotmesa a cap de les circumstàncies recollides en l'article 
13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

g) Que hi hagi justificat qualsevol subvenció que li hagi estat concedida amb 
anterioritat per l'Ajuntament de Canet de Mar.” 

 
Així mateix, l’article 12.4 de la Ordenança municipal de subvencions estableix: 
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“4. No podrà obtenir la condició de beneficiari de les subvencions atorgades per 
l’Ajuntament la persona o entitat en qui concorri alguna de les circumstàncies se-
güents:  

a. Haver estat condemnat o sancionat mitjançant sentència o resolució ferma a la 
pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics.  

b. Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarat insolvent en qual-
sevol procediment, estar declarat en concurs, estar subjecte d’intervenció judicial o 
haver estat inhabilitat d’acord amb la Llei concursal sense que hagi conclòs el perí-
ode d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs.  

c. Haver donat lloc, per una causa de la qual hagin estat declarats culpables, a la 
resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l’Administració 

d. Estar incursa, la persona física, els administradors de les societats mercantils o 
els que tinguin la representació legal d’altres persones jurídiques, en algun dels su-
pòsits de la Llei 12/1995, d’11 de maig, d’incompatibilitats dels membres del Govern 
de la nació i dels alts càrrecs de l’Administració general de l’Estat; de la Llei 53/1984, 
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions 
públiques, o que es tracti de qualsevol dels càrrecs electius que regula la Llei orgà-
nica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els termes que estableixi 
aquesta normativa o la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries.  

e. No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la 
Seguretat Social.  

f. Tenir la residència fiscal en un país o un territori qualificat per reglament com a 
paradís fiscal.  

g. No estar al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions.” 

 
La persona recorrent va declarar tenir deutes amb l’Ajuntament en el moment de 
presentar la sol·licitud i, per aquest motiu, no podia ser declarada beneficiària de la 
subvenció.  
 
SEGON.- Suspensió del deute per interposició de recurs potestatiu de reposi-
ció contra el Decret núm. 2020/96, de 17 de gener.  
 
La recorrent al·lega que el deute, en el moment de la sol·licitud, es trobava en sus-
pens perquè va interposar, en data 14 de febrer de 2020, un recurs de reposició 
contra el Decret núm. 2020/96, de data 17 de gener, de denegació de la sol·licitud 
d’aplaçament de les taxes de la terrassa. 
 
Conforme el que disposa l’article 117 de la Llei 39/2015, la interposició de qualsevol 
recurs, excepte en els casos que una disposició estableixi el contrari, no suspendrà 
l’execució de l’acte impugnat. Així mateix, l’article 14.1, apartat i) del TRLRHL, pre-
veu que la interposició del recurs no suspendrà l’execució de l’acte impugnat, sense 
perjudici de la possibilitat d’acordar la suspensió, a instància de l’interessat, amb els 
requisits previstos a la norma.  
 
CONCLUSIONS   
 
Per tot l’exposat, cal procedir a la desestimació del recurs de reposició interposat en 
data 2 d’octubre de 2020 (RE-2020-9262), per no complir la recorrent amb els requi-
sits per poder tenir la condició de beneficiària dels ajuts referenciats.  
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Tot això és el que s’informa, sense perjudici d’opinió fonamentada en dret i llevat 
d’error o omissió. 

 
Fonaments jurídics: 
 
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.   
2. Ordenança municipal de Subvencions de l’Ajuntament de Canet de Mar (BOPB 

2.3.2018).  
3. Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.  
4. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la 

Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat per la Sra. xx amb data 2 d'octubre 
de 2020, en representació de l'empresa Si l'encerto l'endevino, SL amb NIF B66419672 
 

Segon.- Notificar el present acord a la interessada. 
 
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: 

  
3.1. Cultura i Patrimoni 

 
3.1.1. APROVACIÓ CONVOCATÒRIA VIIIÈ PREMI NARRATIVA BIBLIOTECA P. 
GUAL I PUJADAS 
 
Fets: 
 
L’Àrea de Cultura a través de la Biblioteca P. Gual i Pujadas realitza diverses activitats 
de dinamització de l’equipament relacionades amb l’impuls de la llengua i la lectura pú-
blica. Per aquest motiu es convoca el Premi de Narrativa al voltant de la festivitat de 
Sant Jordi. 

La Biblioteca P. Gual i Pujadas és el líder d’aquest projecte i proposa les bases següents:  
“BASES DEL VIII PREMI DE NARRATIVA 

La Biblioteca P. Gual i Pujadas i l’Ajuntament de Canet de Mar convoquen el Premi de 
Narrativa Sant Jordi 2021. 
 
Optaran a premi tots els treballs presentats que compleixin les següents bases. 
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PARTICIPACIÓ 
Hi poden participar tots els canetencs, residents o estudiants, repartits de la següent 
manera: 
 
* GRUP A: de 6 a 8 anys. 
* GRUP B: de 9 a 11 anys. 
* GRUP C: de 12 a 14 anys.  
* GRUP D: de 15 a 18 anys. 
* GRUP E: de 19 a 25 anys. 
* GRUP F: a partir de 26 anys. 
 
Els grups es classifiquen tenint en compte l’edat dels participants el 30 d’abril del 2021.  
 
PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 
 
El tema és “lliure”” 
 
Només s’acceptarà una obra per participant. Els treballs hauran de ser individuals, es-
crits en català, totalment inèdits i no publicats en cap tipus de format (paper, digital). 
 
Els treballs tècnics i científics quedaran exclosos de la convocatòria. 
 
Extensió màxima del treball: 
- Categoria A, B, C: 5 fulls DIN-A4,  
- Categoria D, E, F: 15 fulls DIN-A4.  
 
Els treballs han de ser escrits a una sola cara, en Times New Roman 12 i espais entre 
línies 1,5 punts o equivalent. 
 
Es presentaran 6 còpies. 
El treball guanyador de cada categoria, s’haurà de lliurar en suport informàtic. 
 
PLIQUES 
Els treballs han d’especificar, a la portada o a l’inici: títol, pseudònim, edat i grup. 
 
Aquestes còpies es presentaran en un sobre de format gran tancat, adreçat a: VIII 
PREMI DE NARRATIVA “BIBLIOTECA DE CANET DE MAR”, indicant el TÍTOL DEL 
TREBALL, EL PSEUDÒNIM I EL GRUP. 
 
A l’interior del sobre gran s’inclourà un altre sobre petit i tancat  identificat amb el  PSEU-
DÒNIM i GRUP, que ha de contenir una targeta amb el nom, adreça, telèfon de l’autor/a 
i fotocòpia del DNI(imprescindible en el cas dels grups D, E i F). 
 
TERMINI 
Els treballs es podran presentar fins dissabte 27 de març a les 13.30h a la bústia 24h de 
la Biblioteca P. Gual i Pujadas. Riera Sant Domènec, 1 A 08360 Canet de Mar. 
 
JURAT 
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El jurat estarà format per 5 persones vinculades al món cultural o educatiu de Canet de 
Mar, i en cap cas, serà personal de la Biblioteca. El jurat pot declarar desert qualsevol 
dels premis oferts o lliurar alguna menció si així ho creu oportú. 
 
PREMIS 
S’estableix un premi per a cada categoria: 
* GRUPS A, B i C: Lot de material escolar + Llibre de Sant Jordi. 
* GRUP D: 100 € + Llibre de Sant Jordi. 
* GRUP E: 150 € + Llibre de Sant Jordi.  
* GRUP F: 200 € + Llibre de Sant Jordi. 
El lliurament dels premis es celebrarà el dia 23 d’abril a ¾ de 6 de la tarda a la plaça de 
la Biblioteca. 
 
ALTRES CONSIDERACIONS  
Els treballs guanyadors quedaran a disposició de la Biblioteca i es presentaran a la 
XXXVII Mostra Literària del Maresme. L’organització es reserva el dret de publicació de 
les obres guanyadores, així com donar-les a conèixer a través de xarxes socials. Res-
taran en poder de la Biblioteca per si es volen editar. Entenem que les obres que es fan 
arribar al concurs són còpies i que l’autor en conserva l’original. En cap cas l’organització 
tornarà les obres presentades, independentment si són premiades o no, als autors.  
 
Vist l’informe tècnic emès en data 22 de febrer que es transcriu a continuació: 
 

INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
L’Àrea de Cultura a través de la Biblioteca P. Gual i Pujadas realitza diverses activitats 
de dinamització de l’equipament relacionades amb l’impuls de la llengua i la lectura pú-
blica. Per aquest motiu es convoca el Premi de Narrativa al voltant de la festivitat de 
Sant Jordi.  
 
La Biblioteca P. Gual i Pujadas és el líder d’aquest projecte i proposa per a la VIII edició 
les mateixes bases que en edicions anteriors pel que fa als grups d’edat, forma de pre-
sentació amb pseudònim, quantificació dels premis i temàtica lliure dels treballs que s’hi 
presentin.  
 
Els treballs s’hauran de presentar a la bústia 24h fins a les 13.30 h del dissabte 27 de 
març del 2021.  
 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
a) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
b) El 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. 
c) La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’administració local: 
- Els articles 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local. 
- Els articles 40, i 189.2 i 214.2 de la Llei reguladora de les hisendes locals, text refós 
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aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
d) La legislació de la comunitat autònoma: 
- Els articles 239, 240 i 241 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Cata-
lunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
- Els articles 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, apro-
vat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny. 
e) La normativa municipal: 
- L’Ordenança general de subvencions aprovada al Ple municipal del 25 de gener de 
2018. 
- Les Bases d’execució del pressupost. 
- El Reglament orgànic municipal i la normativa sobre delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de govern de l’Ajuntament vigent en el moment de la concessió. 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMER.- El Premi de Narrativa de la Biblioteca P. Gual i Pujadas és un projecte que 
forma part de les accions relacionades amb el foment de la lectura i la difusió de la 
literatura i l’escriptura al municipi. 

SEGON.- Que la Biblioteca P. Gual i Pujades és el líder d’aquest projecte i proposa les 
mateixes bases reguladores aprovades en les darreres convocatòries, adreçades a to-
tes les franges d’edat, amb temàtica lliure, i que constitueix un dels eixos centrals de la 
celebració de Sant Jordi al municipi. 

TERCER.- Que aquest premi constitueix la fase local de la Mostra Literària del Maresme 
que organitza el Consell Comarcal. 

QUART.- Que en el pressupost de l’àrea de Cultura està prevista la despesa de 450€ a 
la partida 31.33400.48500, atès que és un concurs que ve celebrant-se en els darrers 
anys.  

 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe per a l’aprovació de les bases i la convocatòria 
de la 8ena Edició del Premi de Narrativa. 
 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.  
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 

Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del VIIIè Premi de Narrativa de la Biblioteca 
P. Gual i Pujadas de Canet de Mar, amb les bases següents: 

  

BASES DEL VIII PREMI DE NARRATIVA 
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La Biblioteca P. Gual i Pujadas i l’Ajuntament de Canet de Mar convoquen el Premi de 
Narrativa Sant Jordi 2021. 
 
Optaran a premi tots els treballs presentats que compleixin les següents bases. 
 
PARTICIPACIÓ 
Hi poden participar tots els canetencs, residents o estudiants, repartits de la següent 
manera: 
 
* GRUP A: de 6 a 8 anys. 
* GRUP B: de 9 a 11 anys. 
* GRUP C: de 12 a 14 anys.  
* GRUP D: de 15 a 18 anys. 
* GRUP E: de 19 a 25 anys. 
* GRUP F: a partir de 26 anys. 
 
Els grups es classifiquen tenint en compte l’edat dels participants el 30 d’abril del 2021.  
 
PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 
 
El tema és “lliure”” 
 
Només s’acceptarà una obra per participant. Els treballs hauran de ser individuals, es-
crits en català, totalment inèdits i no publicats en cap tipus de format (paper, digital). 
 
Els treballs tècnics i científics quedaran exclosos de la convocatòria. 
 
Extensió màxima del treball: 
- Categoria A, B, C: 5 fulls DIN-A4,  
- Categoria D, E, F: 15 fulls DIN-A4.  
 
Els treballs han de ser escrits a una sola cara, en Times New Roman 12 i espais entre 
línies 1,5 punts o equivalent. 
 
Es presentaran 6 còpies. 
El treball guanyador de cada categoria, s’haurà de lliurar en suport informàtic. 
 
PLIQUES 
Els treballs han d’especificar, a la portada o a l’inici: títol, pseudònim, edat i grup. 
 
Aquestes còpies es presentaran en un sobre de format gran tancat, adreçat a: VIII 
PREMI DE NARRATIVA “BIBLIOTECA DE CANET DE MAR”, indicant el TÍTOL DEL 
TREBALL, EL PSEUDÒNIM I EL GRUP. 
 
A l’interior del sobre gran s’inclourà un altre sobre petit i tancat  identificat amb el  PSEU-
DÒNIM i GRUP, que ha de contenir una targeta amb el nom, adreça, telèfon de l’autor/a 
i fotocòpia del DNI(imprescindible en el cas dels grups D, E i F). 
 
TERMINI 
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Els treballs es podran presentar fins dissabte 27 de març a les 13.30h a la bústia 24h de 
la Biblioteca P. Gual i Pujadas. Riera Sant Domènec, 1 A 08360 Canet de Mar. 
 
JURAT 
El jurat estarà format per 5 persones vinculades al món cultural o educatiu de Canet de 
Mar, i en cap cas, serà personal de la Biblioteca. El jurat pot declarar desert qualsevol 
dels premis oferts o lliurar alguna menció si així ho creu oportú. 
 
PREMIS 
S’estableix un premi per a cada categoria: 
* GRUPS A, B i C: Lot de material escolar + Llibre de Sant Jordi. 
* GRUP D: 100 € + Llibre de Sant Jordi. 
* GRUP E: 150 € + Llibre de Sant Jordi.  
* GRUP F: 200 € + Llibre de Sant Jordi. 
El lliurament dels premis es celebrarà el dia 23 d’abril a ¾ de 6 de la tarda a la plaça de 
la Biblioteca. 
 
ALTRES CONSIDERACIONS  
Els treballs guanyadors quedaran a disposició de la Biblioteca i es presentaran a la 
XXXVII Mostra Literària del Maresme. L’organització es reserva el dret de publicació de 
les obres guanyadores, així com donar-les a conèixer a través de xarxes socials. Res-
taran en poder de la Biblioteca per si es volen editar. Entenem que les obres que es fan 
arribar al concurs són còpies i que l’autor en conserva l’original. En cap cas l’organització 
tornarà les obres presentades, independentment si són premiades o no, als autors.  
 

Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i fer difusió d’aquest 
premi als col·lectius i persones del municipi que es cregui convenient, com escoles, ins-
tituts i centres culturals i també al web municipal.   

Tercer.-  Autoritzar la despesa de 450€ de premis en metàl·lic amb càrrec a la partida 
31 33400 48500.  

Quart.- Comunicar el present acord als serveis econòmics de l’Ajuntament de Canet de 
Mar. 

 
 
 
3.2. Secretaria 
 
3.2.1. DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA D’OBRES ENLLUMENAT I ARRANJA-
MENT CAMÍ PASSEIG MARÍTIM DE LA PLATJA CAVAIÓ  
 
Atès que mitjançant acord Junta de Govern Local, de 21 de desembre de 2016,  es va 
adjudicar el contracte de les obres d’execució de l’enllumenat i arranjament del camí del 
passeig marítim de la platja del Cavaió fins a Arenys de Mar, a l’empresa Hidráulica y 
Obras, SA, pel preu cert de 62.264,46 €, IVA exclòs, el qual puja un import de 13.075,54 
€, de conformitat amb el pressupost presentat per l’adjudicatària. 
 
Atès que en data 13 de desembre de 2016, l’adjudicatària Hidráulica y Obras, SA, va 
dipositar una garantia definitiva mitjançant aval de Crédito y Caución, SA amb número 
4.159.344, per a l’execució del contracte, la qual pujava un import de 3.113,22 €. 
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Atès que en data 27 de desembre de 2016 es va procedir a la formalització del contracte 
de les obres d’execució de l’enllumenat i arranjament del camí del passeig marítim de la 
platja del Cavaió fins a Arenys de Mar. 
 
Atès que segons disposa la clàusula cinquena del contracte formalitzat en data 27 de 
desembre de 2016, el termini de garantia del present contracte és de 3 anys des de la 
recepció de les obres,  transcorregut el qual sense objeccions per part de l’Ajuntament, 
quedarà extingida la responsabilitat del contractista.  
 
Atès que l’acta de recepció de les obres es va formalitzar en data 22 de novembre de 
2017. 
 
Vist l’informe emès en data 16  de febrer d’enguany, per l’arquitecte municipal, Pere 
Tinto Selvi, que consta a l’expedient.  
 
Vist l’informe núm. 2021/42 de 17 de febrer d’enguany, emès pel tresorer mpal. de l’Ajun-
tament de Canet de Mar, relatiu a la inexistència de notificacions d’embargament, que 
consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe de data 22 de febrer d’enguany, emès per la cap del servei de secretaria i 
contractació de l’Ajuntament de Canet de Mar, que consta a l’expedient.  
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal apli-
cació, s’acorda per unanimitat: 

 
Primer.- Disposar el retorn de la garantia definitiva a l’empresa Hidráulica y Obras, SA 
amb CIF núm. A08243297, dipositada en aquesta corporació mitjançant aval de Crédito 
y Caución, SA en data 13 de desembre de 2016 amb el número 4.159.344, la qual pu-
java un import de 3.113,22 €. 
 
Segon.- Comunicar a l’interessat que per tal es procedeixi al retorn de la garantia, haurà 
de personar-se a les oficines municipals: 
 

 L’apoderat de l’empresa, presentant poder original en el qual acrediti aquesta 
circumstància, i el seu DNI. 

 Una altra persona, acreditant la seva representació, amb el seu DNI, el poder 
original de l’empresa, l’autorització de l’apoderat d’aquesta, i el seu DNI. 

 
Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Serveis Econòmics municipals, per tal 
que procedeixi al retorn de l’esmentada garantia. 
 
3.3. Acció Social i Ciutadania 
 
3.3.1. APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS BSGG06_2021 
 
Fets: 
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Vista la relació de despeses número BSGG06_2021 de data 25 de febrer de 2021 per 
import de 995,04€ corresponent a ajuts socials puntuals. 
Vist que l’equip tècnic ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social puntual, d’acord 
amb l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, es contempla, en 
l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de necessitat social i l’atenció 
immediata a persones en situació o risc d’exclusió social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses amb 
càrrec a la partida 40 23100 48400 del pressupost prorrogat de l’exercici de 2020. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol de 
prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions d’urgència social, i 
el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de Canet de Mar, aprovat 
el 17 d’octubre del 2017 
 
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 relació d’ajuts socials núm. BSGG06_2021 en favor dels beneficiaris 
referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que s’indiquin: 
 
 

 
RELACIÓ 

NÚM.: 
  BSGG06_2021   25-02-21  

NÚM. 
BENEFI-

CIARI 
DNI CONCEPTE 

 IM-
PORT  

ENDOSSATARI DNI/NIF 

46 - - allotjament d'urgència 
     

630,00 €  
HOSTAL ISLA CRISTINA  

DE MATARO                                           
B66114943 

47 - - medicaments 
       

24,03 €  
FARMACIA LAFARGA CA-

NET DE MAR                                            
18008270Y 

48 - - medicaments 
       

44,14 €  
FARMACIA ELISABETH 

VIEJO                                            
38102852V 

49 - - material escolar/llibres 
       

96,00 €  
ESCOLA TURÓ DEL DRAC                                            S0800447E 

50 - - subministraments/aigua 
     

200,87 €  
AGBAR A08000234 

TO-
TAL 

      
     

995,04 €  
    

 
 
Segon.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en el termini 
màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt primer 
a la partida pressupostària 40 23100 48400 de l’exercici corrent. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
Cinquè.- Notificar aquests acords als interessats. 
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Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits en 
l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte d’una altra 
fiscalització plena a posteriori. 

 
3.4. Urbanisme 

 
3.4.1. DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PEL CEDIM 
CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 1/2020 DE SUBVENCIONS A 
LES ENTITATS, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 
 
Fets: 
 
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. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 17 de 
setembre de 2020, va prendre, entre d’altres, l’acord d’aprovació de 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 complissin els requisits generals i específics 
establerts en les bases i estiguessin legalment constituïdes i inscrites en el Registre 
Municipal d’Associacions, recollides a l’Annex de l’acord esmentat. 
 
Així mateix, s’autoritzava la despesa derivada de l’acord anterior, per un import total de 
vuitanta mil tres-cents euros (80.300,00 €), amb càrrec a les corresponents aplicacions 
pressupostàries de l’exercici 2020. 
 
En compliment d’allò que es disposa als articles 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques i 20.8 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, l’acord anterior va ser objecte 
de publicació al BOPB del dia 23 de setembre de 2019. En data 29 de setembre de 2020 
es va publicar al BOPB l’anunci de rectificació d’error material, efectuat en virtut del 
Decret núm. 2020/1464, de 21 de setembre, de l’Alcaldia. 
 
A la vista dels informes tècnics, que consten dins l’expedient administratiu, relatius a les 
sol·licituds presentades i d’acord amb el contingut de l’acta de la reunió de l’òrgan 
col·legiat, de data 4 de desembre de 2020, la Junta de Govern Local, en sessió de 
caràcter ordinari de data 30 de desembre de 2020, va prendre, entre d’altres, els acords 
següents: 
 
“PRIMER.- Atorgar subvenció, d’acord amb els criteris establerts a la convocatòria 
1/2020, a les entitats i per als projectes següents: 
 
(...) 
 
SEGON.- Comprometre la despesa corresponent a l’acord anterior amb càrrec a les 
aplicacions, següents: 
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(...) 
 
TERCER.- D’acord amb els informes tècnics que consten a l’expedient administratiu, 
desestimar les sol·licituds següents: 
 
 (...) 
 
CULTURA 
 

ENTITAT NIF PROJECTE MOTIU 

CEDIM G66152349 

Edició II Simposi No estar al corrent amb 
les obligacions 
tributàries amb l’AEAT 

Domenechiana 16 i 17 
Itineraris Domènech i 
Montaner 

 
QUART.- Reconèixer l’obligació d’una bestreta del 50% a compte del import total de la 
subvenció concedida al conjunt de les entitats, tenint en compte la data de concessió de 
la convocatòria d’enguany. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquests acords als interessats, i comunicar a cada departament així 
com a la Tresoreria i a la Intervenció municipals, pel seu coneixement i als efectes 
oportuns.” 
 
En data 27 de gener de 2021 (ENTRA-2021-735), el senyor xx., en representació del 
Centre d'Estudis Lluís Domènech i Montaner (CEDIM), presenta recurs de reposició 
contra la desestimació de la seva sol·licitud de subvenció, acordada en virtut de l’acord 
de la Junta de Govern, en sessió de caràcter ordinari de data 30 de desembre de 2020. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Cultura en data 15 de febrer de 2021, que es 
transcriu a continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
Primer.- Que la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 17 
de setembre de 2020, va prendre, entre d’altres, l’acord d’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. 
 
Segon.- Que l’Ass. Centre d’Estudis Lluís Domènech i Montaner va presentar la 
documentació requerida per participar a la convocatòria de subvencions amb els 
següents números de registre: 2020-8993, 2020-8990, 2020-8992. 
 
Tercer.- Que la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 30 
de desembre de 2020 va resoldre la convocatòria i va desestimar la sol·licitud 
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presentada per l’Ass. Centre d’Estudis Domènech i Montaner per no estar al 
corrent amb les obligacions tributàries amb l’AEAT. 
 
Quart.- Que xx en representació de l’Associació Centre d’Estudis Lluís Domènech 
i Montaner amb data 27 de gener de 2021 i registre d’entrada 2021-735 presenta 
l’escrit següent:  
 
“Que en data 8 de gener de 2021 el Centre d'Estudis Lluís Domènech i Montaner 
(CEDIM) ha rebut notificació de l'Ajuntament de Canet de Mar (Exp 2243/2020 
3532 amb reg. sortida SALID202187) on es desestima la sol·licitud de subvenció 
en els àmbits culturals, educatiu, social, artístic, esportiu, lúdic, festiu 1/2020 per 
als projectes: Edició actes II Simposi Lluís Domènech i Montaner: Import sol·licitat: 
500 € Domenechiana 16 i 17: Import sol·licitat: 1500 € Itineraris Domènech i 
Montaner 2020: Import sol·licitat: 3500 €. 
 
Que el motiu de la desestimació és "no estar al corrent amb les obligacions 
tributàries amb  l'AEAT". Per la qual cosa interposo recurs de reposició d’acord 
amb el que estableix l'article 124.1 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les  administracions Públiques pels motius 
següents:  
 
Que l’art.4.1.c de les bases de la Convocatòria 1/2020 en règim de concurrència 
competitiva de subvencions de l'Ajuntament de Canet de Mar per a l'exercici 2020 
estableix que els interessats hauran de presentar la següent documentació: (...) 
”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 l'article 4.2 de les bases de la Convocatòria 1/2020 en règim de concurrència 
competitiva de subvencions de l'Ajuntament de Canet de Mar per a l'exercici 2020 
estableix: "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 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.”  
 
Que en cap cas, el Centre d’Estudis Lluís Domènech i Montaner ha rebut, per part 
de l’Ajuntament de Canet de Mar, requeriment per tal d’esmenar cap defecte a la 
sol·licitud de subvenció presentada per aquesta entitat.  
 
Que en el present escrit, s’adjunta el certificat  acreditatiu de trobar-se al corrent 
de les obligacions tributàries amb l’AEAT. Així mateix, es posa en coneixement que 
el Centre d’Estudis Lluís Domènech i Instància genèrica presentarà en termini i 
davant d’aquest Ajuntament la justificació de les despeses dels tres projectes 
executats durant l’any 2020 i que ascendeixen a un total de 6.374,56 €.  
 
Per tot això, Sol·licito: Que siguin admeses les al·legacions contingudes en el 
present escrit.” 
 
FONAMENTS DE DRET: 
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- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
- Ordenança Municipal de Subvencions, aprovada al Ple municipal, en sessió 
ordinària de data 25 de gener de 2018 i publicada al BOP el 2 de març de 2018 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
Primera.- Que d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i amb  l’Ordenança Municipal de Subvencions, aprovada al Ple 
municipal, en sessió ordinària de data 25 de gener de 2018 i publicada al BOP el 
2 de març de 2018, en l’apartat e) del punt 4 de l’article 12 diu: “ No podrà obtenir 
la condició de beneficiari de les subvencions atorgades per l’Ajuntament la 
persona o entitat en qui concorri alguna de les circumstàncies següents:...- No 
estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la 
Seguretat Social.” 
 
Segona.- Que en la documentació de les sol·licituds presentades per l’Ass. Centre 
d’Estudis Domènech i Montaner autoritzen a l’Ajuntament perquè pugui obtenir 
l’acreditació d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb l’AEAT, la 
TGSS i la hisenda municipal a través de certificats telemàtics, i que en el moment 
de realitzar la comprovació el certificat de l’AEAT va sortir negatiu segons el 
document acreditatiu que consta en l’expedient.  
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa de la desestimació 
del recurs de reposició perquè l’entitat es trobava incursa en causa de prohibició 
i per tant no pot adquirir la condició de beneficiària de subvencions i se l’ha 
d’excloure de la convocatòria.”  

 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Desestimar el recurs de reposició presentat en data 27 de gener de 2021 
(ENTRA-2021-735), pel senyor xx., en representació del Centre d'Estudis Lluís 
Domènech i Montaner (CEDIM), en base a l’informe tècnic transcrit en el cos del present 
acord. 
 
Segon.- Notificar el present acord als interessats. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal. 
 
 
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. 
 



 

26 
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 

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 17:25 de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 


