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

LOCAL DE DATA 6 DE MAIG 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: 17:22 
Lloc: Per videoconferència 
 

PRESIDEIX 
 

BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
 

ASSISTENTS 
 

LLUIS LLOVET BAYER 
JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
RAQUEL SERRA LERGA 
 

 
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 

 
PERE XIRAU ESPARRECH 

 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Clara Pérez González, secretària. També hi assisteix Maria Teresa Fernández Hinojosa, 
interventora municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2021/18 ordinari 29/04/2021 
 
2. Propostes 
 
2.1. Cultura i Patrimoni 
2.1.1. Atorgament Premi Narrativa_2021 
2.1.2. Devolució ingressos Subvenció Fons Biblioteca 2020 
 
2.2. Acció Social i Ciutadania 
2.2.1. Aprovació justificació subvenció nominativa Càritas 
2.2.2. Aprovació justificació subvenció nominativa Creu Roja_Voluntariat 
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2.2.3. Aprovació justificació subvenció nominativa Canet Aliments 
2.2.4. Aprovació justificació subvenció nominativa Sàlvia 2020 
 
2.3. Alcaldia 
2.3.1. Relació Decrets de data del19 al 25 d’abril 2021 
2.3.2. Llibre Decrets segona quinzena mes d’abril 2021 
 
2.4. Educació, Igualtat i Participació 
2.4.1. Acceptació ajut Pla Xoc equipaments responsables 2030 
  
3.Donar compte de resolucions judicials 
 
4.Precs i preguntes 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2021/18 ordinari 29/04/2021 

 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
29 d’abril 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. Cultura i Patrimoni 

 
2.1.1. ATORGAMENT PREMIS CONCURS DE NARRATIVA DE LA 
BIBLIOTECA_2021 
 
Fets: 
 
Atès que per Decret d’Alcaldia número 2021/861, de 26 d’Abril de 2021, es va resoldre 
el següent: 
 
Primer.- Avocar la competència per ratificar l’acord del jurat i atorgar els premis del con-
curs de Narrativa de la Biblioteca es la Junta de Govern Local. 
 
Segon.- Ratificar l’acord del jurat i atorgar els premis del concurs de Narrativa de la 
Biblioteca es la Junta de Govern Local que són els següents: 
 
Grup A: de 6 a 8 anys.  Títol: “El llop” de la qual n’és autor: Arnau Maresme Sitjà. 
Grup B: de 9 a 11 anys. Títol:  “La màquina d’en Pere Setciències”, de la qual n’és autora: 
Íngrid Ribas Tenas. 
Grup C: de 12 a 14 anys. Títol: “Per què cada princesa ha de tenir el seu príncep?”, de 
la qual n’és autora: Anna Isern Fermín. 
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Grup D: de 15 a 18 anys. Títol: “L’estel enmig de la foscor” de la qual n’és autora: Àlex 
Castillo Morales. 
Grup E: de 19 a 25 anys. No hi ha hagut participació. 
Grup F: a partir de 26 anys. Títol: “Jalila” de la qual n’és autor: Carla de la Fuente Cerezo. 
 
Tercer.- Autoritzada la despesa amb el document comptable 220210001233, disposar 
de la despesa i reconèixer l’obligació pels següents imports i per als següents tercers:   
 
Grup D: 100€: Àlex Castillo Morales amb DNI: - 
Grup F: 200€: Carla de la Fuente Cerezo amb DNI:- 
 
Quart.- Notificar la present resolució als interessats.  
 
Cinquè.- Donar compte a la Junta de Govern Local a la propera sessió que celebri. 
 
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, es proposa el següent:  
 
Únic.- Donar-se per assabentat de la ratificació de l’acord del jurat i l’atorgament dels 
premis del concurs de Narrativa de la Biblioteca. 
 
 
2.1.2. APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS SUBVENCIÓ FONS BIBLIOTECA 
2020 
 
 
Fets: 
 
En data 22 d’abril de 2021 amb registre d’entrada 2021-3796 es rep una notificació de 
l’acord del Consell d’Administració de l’OSIC de data 21 d’abril de 2021, segons el qual 
es modifica l’import de la subvenció CLT060/20/00147, que inicialment s’havia establert 
en 6000€. 
 
El nou acord estableix la subvenció en un import de 3.793,43€ i fa un requeriment de la 
devolució d’ingressos de 1.006,57 euros corresponents a l’import percebut, més 30,51 
euros corresponents als interessos de demora establerts a la Llei de pressupostos 
anuals de la Generalitat de Catalunya. 
 
En data 30 de juny de 2020 es rep un ingrés de l’OSIC de 4.800€ en concepte de bes-
treta d’aquesta subvenció segons consta a la comptabilitat amb el número d’operació 
120200002931, a l’aplicació 30002 i el número de referència 32020003762. 
 
 
Vist l’informe tècnic emès en data 28 d’abril de 2020 que es transcriu a continuació: 
 

INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
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La resolució CLT/21/2020, de 10 de gener, aprova la convocatòria en l'àmbit de les bi-
blioteques per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, 
per a l'adquisició de llibres i de diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura 
Pública de Catalunya per a l'any 2020 (CLT060). 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar participa en aquesta convocatòria d’acord amb el decret 
d’alcaldia núm. 171, de data 28 de gener de 2020, segons el qual sol·licita 6.000€ des-
tinats a l’adquisició de fons documental per a la Biblioteca P. Gual i Pujadas. 
 
En data 27 de març de 2020 es publica al tauler de la Seu Electrònica de la Generalitat 
l’Acord definitiu de concessió de la línia de subvencions per a l'adquisició de llibres i de 
diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 
2020 (CLT060).  
 
La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 2 d'abril de 2020, va 
prendre l’acord d’acceptar la subvenció de 6.000€  per a l’adquisició de llibres i diaris 
destinats a la Biblioteca P. Gual i Pujadas de Canet de Mar per l’import de 6.000,00€, i 
preveure les inversions necessàries per justificar en temps i forma aquesta subvenció. 
 
En data 30 de juny de 2020 es rep un ingrés de l’OSIC de 4.800€ en concepte de bes-
treta d’aquesta subvenció segons consta a la comptabilitat amb el número d’operació 
120200002931, a l’aplicació 30002 I el número de referència 32020003762. 
 
En data 29 de gener de 2021 amb registre de sortida 2021-514 es va justificar una des-
pesa de 3.793,43€ que no cobreix el 100% de l’import atorgat per aquest projecte. 
 
En data 22 d’abril de 2021 amb registre d’entrada 2021-3796 es rep una notificació amb 
la modificació de l’acord de subvenció que l’estableix en un import de 3.793,43€ i un 
requeriment de la devolució d’ingressos de 1.006,57 euros corresponents a l’import per-
cebut, més 30,51 euros corresponents als interessos de demora establerts a la corres-
ponent Llei de pressupostos anuals de la Generalitat de Catalunya. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
a) Les bases generals que consten a l'annex de l'Acord del 6 de febrer del 2017 del 
Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, publicat mitjançant 
la Resolució CLT/232/2017, de 7 de febrer (DOGC núm. 7312, de 20.02.2017), modifi-
cades pels acords del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cul-
tural adoptats en les sessions del 28 de novembre del 2017 (Resolució CLT/2804/2017, 
de 30 de novembre; DOGC núm. 7511, de 5.12.2017), del 19 de febrer del 2018 (Reso-
lució CLT/373/2018, de 28 de febrer; DOGC núm. 7574, de 8.3.2018) i del 28 de novem-
bre del 2018 (Resolució CLT/2843/2018, de 30 de novembre; DOGC núm. 7766, de 
12.12.2018; 
 
b) L'apartat 1 de l'annex de l'Acord del 20 de desembre del 2018 del Consell d'Adminis-
tració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven les bases especí-
fiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les biblioteques, pu-
blicat mitjançant la Resolució CLT/3050/2018, de 20 de desembre (DOGC núm. 7784, 
de 9.1.2019); 
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c) La normativa general de subvencions. 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- L’any 2020 no s’ha pogut justificar el 100% de la subvenció atorgada per 
l’OSIC per a l’adquisició de llibres i diaris de la Biblioteca P. Gual i Pujadas perquè no 
s’han realitzat totes les despeses, perquè en el moment del tancament de l’exercici 
pressupostari no s’havien comptabilitzat totes les factures referents a aquest projecte, i  
també per les dificultats de gestió del servei provocades per la COVID19.    
 
SEGONA.- La notificació de devolució d’ingressos és en data 22 d’abril, i per tant abans 
del 5 de juny de 2020 s’hauria d’efectuar l’ingrés de 1.037,08 euros que correspon al 
reintegrament de 1.006,57 euros corresponents a l’import percebut, més 30,51 euros 
corresponents als interessos de demora establerts a la corresponent Llei de pressupos-
tos anuals de la Generalitat de Catalunya 
 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement  la 
tramitació de l’expedient objecte del present informe. 
 
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 reintegrament d’ingressos per un import de 1.006,57€ derivats de la 
modificació de l’import atorgat per l’OSIC per a la subvenció CLT060/20/00147. 
 
Segon.- Indicar als serveis de tresoreria que abans del 5 de juny de 2020 s’hauria 
d’efectuar l’ingrés de 1.037,08 euros que correspon al reintegrament de 1.006,57 euros 
corresponents a l’import percebut, més 30,51 euros corresponents als interessos de 
demora establerts a la corresponent Llei de pressupostos anuals de la Generalitat de 
Catalunya 
 
Tercer.- Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l’obligació per import de 30,51€ 
d’acord amb els interessos de demora de l’article 38,2 de la Llei General de 
Subvencions.  
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats.  
 
Cinquè.- Comunicar el present acord als serveis de Tresoreria i Intervenció.   
 
 
2.2. Acció Social i Ciutadania 

 
2.2.1. APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ENTITAT 
CÀRITAS PARROQUIAL DE CANET DE MAR DE L’EXERCICI 2020. 

 
Fets: 
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En data 23 de desembre de 2020 s’aprova, per Junta de Govern Local, el conveni de 
col·laboració entre l’ajuntament de Canet de Mar i l’entitat Càritas Parroquial de Canet 
de Mar, l’atorgament de la subvenció nominativa  amb el següent detall: 

  

La concessió de les esmentades subvencions establia com a data límit per a la justifica-
ció el 31 de gener de 2021 el qual ha de contenir com a mínim el següent contingut: 

a) Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, d’acord amb els termes sub-
vencionats, sempre fets dins del període al que es circumscriu la subvenció.  

b) Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la docu-
mentació gràfica que hagués generat la publicitat de l’acte 

c) Una relació classificada de les despeses i les inversions de l’activitat amb identi-
ficador del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, en el seu cas, 
de la data de pagament. 

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

-  Seran originals.  

- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció.  

-  Faran referència a despeses generades per l’activitat objecte de subven-
ció.  

-  Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els se-
güents:  

* Identificació clara del beneficiari (nom i NIF).  

* Identificació NIF del contractista. 

* Número de factura.  

* Lloc i data d’emissió de la factura.  

* Descripció del subministrament o servei.  

* Tipus tributari quota de l'IVA, i en cas que quedi repercutida dins el 
preu, que consti "IVA inclòs".  

* Retenció en concepte d'IRPF en el cas de serveis professionals.  

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

* Vendes al menor.  

Nom entitat  CIF Projecte sol·licitud subvenció  Import atorgat 

CÀRITAS PARROQUIAL 
DE CANET DE MAR  

 

R1700016G 

 

Aliments pel “Rebost” 3.000,00€ 
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* Transport de persones.  

* Serveis d’hostaleria i restauració. 

* Subministrament de begudes 

* comestibles.  

* Revelat de fotografies.  

- Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són.  

* Número.  

* NIF de l’emissor.  

* Tipus de gravamen o expressió "IVA inclòs".  

* Contraprestació total.  

e) La liquidació econòmica de l’activitat.  

f) Un certificat del president de l’entitat subvencionada que acrediti la justificació 
de l’aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida.  

g)Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activi-
tat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència. 

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

 

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

Càritas Parroquial de Canet 
de Mar 

R1700016G  Aliments pel Rebost 
28/01/2021 RE2021/763 
 

 

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

 
“Núria Gibert Llobet, Coordinadora d’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, en relació a la justificació de subvencions nominatives a entitats, d’acord amb 
el pressupost municipal de l’any 2020 corresponent a l’Àrea de Benestar Social i Gent 
Gran,  

 
INFORMO 

Que el 23 de desembre de 2020 es va aprovar, mitjançant acord de la Junta de Govern 
Local, el conveni de col·laboració amb Càritas parroquial de Canet de Mar pel projecte 
Canet Aliments, El Rebost de Canet. 

Que en el pressupost del 2020 va quedar aprovada la despesa corresponent a aquest 
conveni per a l’exercici 2020, d’acord amb les operacions de retenció de crèdit se-
güents: 

 

PARTIDA ENTITAT OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ SUBVENCIÓ RC 
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40 23100 
48300 

Càritas parroquial El Rebost-Canet Aliments 3.000,00 € 9498 

 

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

 

Nom en-
titat 

CIF 
Projecte sol·licitud 
subvenció 

Data 
Registre En-

trada 
Certi-
ficat 

Me-
mò-
ria 

Re-
lació 

Factu-
res 

Des-
peses 

Relació 
altres 

ingres-
sos 

Pu-
blici-

tat 
Observaci-

ons 

Càritas 
parroquial R1700016G  

CANET ALIMENTS 
(conveni 2020): El 
Rebost 

28/01/2021 
RE2021/763 

si si si si si si  

 

Que una vegada estudiada i verificada la justificació econòmica presentada per l’enti-
tat: 

Nom en-
titat 

CIF 

Projecte 
sol·lici-
tud sub-
venció 

Import 
atorgat 

Import a 
justificar 
(cofinan-

çament 
50%) 

import 
aportat 

per l'enti-
tats 

Import justificat 
correctament 

Import 
definitiu 

Import 
1ra. bes-

treta 
(50%) 

import 
a revo-

car 

import a 
reinte-

grar 

Import 
2na. bes-

treta 

Càritas 
parro-
quial 

R1700016G  

CANET 
ALI-
MENTS 
(conveni 
2020): El 
rebost 

3.000,00 
€ 

6.000€ 13.038,06€ 13.038,06€ 
3.000,00 

€ 
1.500,00€ 0,00 € 0,00 € 

1.500,00 
€ 

 

Donat que s’ha subscrit un conveni de col·laboració amb aquesta entitat, en el que es-
tan especificats els serveis i/o activitats que s’han de justificar. 

Considero acreditat el fi públic, realitzades les activitats recollides al conveni pel qual 
es va atorgar l’esmentada subvenció i que han estat correctament justificades econò-
micament. 

Proposo que es procedeixi al pagament de la segona bestreta de la subvenció apro-
vada. 

 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe.” 
 

Vist l'informe de la Interventora que consta a l’expedient.  

 

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

 
Primer.- Donar per correctament justificat el següent import corresponent a la subvenció 
nominativa atorgada a l’entitat Càritas Parroquial de Canet de Mar, corresponent  a 
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l’exercici 2020, mitjançant acord de Junta de Govern Local 23 de desembre de 2020. 

 
Nom d’entitat CIF Projecte Import atorgat Bestreta 

pagada 

Càritas Parroquial de Canet 
de Mar 

R1700016G Aliments pel Rebost 3.000,00€ 1.500,00€ 

 

Segon.– Disposar la despesa i reconèixer l’obligació per import 1.500,00€ amb càrrec 
a  l’aplicació 402310048300. 

 

Tercer.- Indicar al departament de tresoreria que es procedeixi al pagament de la 
quantitat pendent de satisfer, segons el següent detall: 

 
Nom d’entitat CIF Projecte Import 

atorgat 
Bestreta 
pagada 

Pagament 
2na bestreta  

Càritas Parroquial de 
Canet de Mar 

R1700016G Compra aliments pel Rebost 3.000,00€ 1.500,00€ 1.500,00€ 

 

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

 

Cinquè.- Notificar el present acord a l’entitat beneficiària de la subvenció nominativa 
atorgada. 

 

Sisè.- Comunicar aquests acords als departaments d’Intervenció i Tresoreria 
municipals. 

 
2.2.2. APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ENTITAT 
ASSEMBLEA COMARCAL DE CREU ROJA A MARESME CENTRE, PEL PROJECTE 
PROMOCIÓ DEL VOLUNTARIAT 2020. 

 

FETS 

En data 23 de desembre de 2020 s’aprovà, per Junta de Govern Local, el conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i l’entitat Assemblea Comarcal de Creu 
Roja a Maresme Centre per l’atorgament de la subvenció nominativa  amb el següent 
detall: 

  

La concessió de les esmentades subvencions establia com a data límit per a la justifica-
ció el 31 de gener de 2021, la qual ha de contenir, com a mínim, el següent contingut: 

Nom entitat CIF Projecte sol·licitud subvenció  Import atorgat 

 Creu Roja Maresme Cen-
tre 

Q2866001G 
 

Promoció del Voluntariat 3.000,00€ 
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a) Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, d’acord amb els termes sub-
vencionats, sempre fets dins del període al que es circumscriu la subvenció.  

b) Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la docu-
mentació gràfica que hagués generat la publicitat de l’acte 

c) Una relació classificada de les despeses i les inversions de l’activitat amb identi-
ficador del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, en el seu cas, 
de la data de pagament. 

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

-  Seran originals.  

- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció.  

-  Faran referència a despeses generades per l’activitat objecte de subven-
ció.  

-  Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els se-
güents:  

* Identificació clara del beneficiari (nom i NIF).  

* Identificació NIF del contractista. 

* Número de factura.  

* Lloc i data d’emissió de la factura.  

* Descripció del subministrament o servei.  

* Tipus tributari quota de l'IVA, i en cas que quedi repercutida dins el 
preu, que consti "IVA inclòs".  

* Retenció en concepte d'IRPF en el cas de serveis professionals.  

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

* Vendes al menor.  

* Transport de persones.  

* Serveis d’hostaleria i restauració. 

* Subministrament de begudes 

* comestibles.  

* Revelat de fotografies.  

- Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són.  

* Número.  

* NIF de l’emissor.  

* Tipus de gravamen o expressió "IVA inclòs".  
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* Contraprestació total.  

e) La liquidació econòmica de l’activitat.  

f) Un certificat del president de l’entitat subvencionada que acrediti la justificació 
de l’aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida.  

g)Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activi-
tat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència. 

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

 

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

Creu Roja Maresme Centre 
Q2866001G 
 

Promoció del voluntariat 28/01/2021 RE2021/779 

 

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

 

“Núria Gibert Llobet, Coordinadora d’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, en relació a la justificació de subvencions nominatives a entitats, d’acord amb 
el pressupost municipal de l’any 2020 corresponent a l’Àrea de Benestar Social i Gent 
Gran,  

 
INFORMO 

 

Que el 23 de desembre de 2020 es va aprovar, mitjançant acord de la Junta de Govern 
Local, el conveni de col·laboració amb Creu Roja Maresme Centre, pel projecte Pro-
moció del Voluntariat 2020. 

Que en el pressupost del 2020 va quedar aprovada la despesa corresponent a aquest 
conveni per a l’exercici 2020, d’acord amb les operacions de retenció de crèdit se-
güents: 

PARTIDA ENTITAT OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ SUBVENCIÓ RC 
40 23100 
48300 

Creu Roja Maresme 
Centre 

Promoció del Voluntariat 3.000,00 € 9498 

 

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

Nom entitat NIF 
Projecte 
sol·licitud 
subvenció 

Data 
Registre En-

trada 
Certi-
ficat 

Me-
mò-
ria 

Re-
la-
ció 

Fac-
tures 
Des-

peses 

Relació 
altres 

ingres-
sos 

Pu-
blici-
tat 

Observaci-
ons 

Assemblea 
Comarcal de 
Creu Roja 

Q2866001G 
Promoció del 
voluntariat 

28/01/2021 
RE2021/779 

si si si si si si  
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Que una vegada estudiada i verificada la justificació econòmica presentada per l’enti-
tat: 

 

Nom 
enti-
tat 

NIF 

Pro-
jecte 
sol·li-
citud 
sub-
ven-
ció 

Import 
atorgat 

Import a 
justificar 
(cofinan-

çament 
50%) 

import 
aportat 

per l'en-
titats 

Import 
justificat 
correcta-

ment 

Import 
definitiu 

Import 
bestreta 

(50%) 

im-
port 

a 
re-
vo-
car 

im-
port 

a 
re-
in-
te-

grar 

Import 
2npaga-

ment 

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

Q2866001G 
 
 
 
  

Pro-
moció 
del 
vo-
lunta-
riat 

3.000,00 
€ 

6.000,00€ 
6.002,17€ 

 
6.002,17€ 

 
3.000,00 

€ 
1.500,00€ 

0,00 
€ 

0,00 
€ 

1.500,00 
€ 

 

Donat que s’ha subscrit un conveni de col·laboració amb aquesta entitat, en el que es-
tan especificats els serveis i/o activitats que s’han de justificar. 

Considero acreditat el fi públic, realitzades les activitats recollides al conveni pel qual 
es va atorgar l’esmentada subvenció i que han estat correctament justificades econò-
micament. 

Proposo que es procedeixi al pagament de la resta de la subvenció corresponent al 
50% de la quantitat atorgada. 

 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe.” 
 

Vist l'informe de la Interventora que consta a l’expedient.  

 
 

Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Donar per correctament justificat el següent import corresponent a la subvenció 
nominativa atorgada a l’entitat Assemblea Comarcal de Creu Roja Maresme Centre pel 
projecte Promoció del Voluntariat, corresponent a l’exercici 2020, mitjançant acord de 
Junta de Govern Local de 23 de desembre de 2020. 

 
Nom d’entitat CIF Projecte Import atorgat Bestreta 

pagada 

Creu Roja Maresme Centre Q2866001G 
 

Promoció del Voluntariat 3.000,00€ 1.500,00€ 
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Segon.– Disposar la despesa i reconèixer l’obligació per import 1.500,00€ amb càrrec a  
l’aplicació 402310048300. 

 

Tercer.- Indicar al servei de Tresoreria municipal que es procedeixi al pagament de la 
quantitat pendent de satisfer, segons el següent detall: 

 
Nom d’entitat CIF Projecte Import 

atorgat 
Bestreta 
pagada 

Pagament 
2na bestreta 

Creu Roja Maresme 
Centre 

Q2866001G 
 

Promoció del Voluntariat 3.000,00€ 1.500,00€ 1.500,00€ 

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

 

Cinquè.- Notificar el present acord a l’entitat beneficiària de la subvenció nominativa 
atorgada. 

 

Sisè.- Comunicar aquests acords als departaments d’Intervenció i Tresoreria. 

 
 
2.2.3. APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ENTITAT 
CREU ROJA-PROJECTE CANET ALIMENTS 2020. 

 

FETS 

En data 23 de desembre de 2020 s’aprovà, per Junta de Govern Local, el conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i l’entitat Creu Roja Maresme Centre 
pel projecte Canet Aliments, i l’atorgament de la subvenció nominativa amb el següent 
detall: 

  

La concessió de les esmentades subvencions establia com a data límit per a la justifica-
ció el 31 de gener de 2021 el qual ha de contenir com a mínim el següent contingut: 

a) Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, d’acord amb els termes sub-
vencionats, sempre fets dins del període al que es circumscriu la subvenció.  

b) Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la docu-
mentació gràfica que hagués generat la publicitat de l’acte 

c) Una relació classificada de les despeses i les inversions de l’activitat amb identi-
ficador del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, en el seu cas, 
de la data de pagament. 

Nom entitat  CIF Projecte sol·licitud subvenció  Import atorgat 

CREU ROJA MARESME 
CENTRE-PROJECTE CA-
NET ALIMENTS 

Q2866001G Canet Aliments 3.000,00€ 
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d) Les factures corresponents a les despeses derivades de l’activitat, ajustades al 
pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades dintre del període cor-
responent al seu exercici. Les factures que justifiquin l'import subvencionat hauran 
de reunir els requisits següents:  

-  Seran originals.  

- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció.  

-  Faran referència a despeses generades per l’activitat objecte de subven-
ció.  

-  Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els se-
güents:  

* Identificació clara del beneficiari (nom i NIF).  

* Identificació NIF del contractista. 

* Número de factura.  

* Lloc i data d’emissió de la factura.  

* Descripció del subministrament o servei.  

* Tipus tributari quota de l'IVA, i en cas que quedi repercutida dins el 
preu, que consti "IVA inclòs".  

* Retenció en concepte d'IRPF en el cas de serveis professionals.  

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

* Vendes al menor.  

* Transport de persones.  

* Serveis d’hostaleria i restauració. 

* Subministrament de begudes 

* comestibles.  

* Revelat de fotografies.  

- Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són.  

* Número.  

* NIF de l’emissor.  

* Tipus de gravamen o expressió "IVA inclòs".  

* Contraprestació total.  

e) La liquidació econòmica de l’activitat.  

f) Un certificat del president de l’entitat subvencionada que acrediti la justificació 
de l’aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida.  

g)Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activi-
tat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència. 

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

 

 

 

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

CREU ROJA MARESME 
CENTRE-PROJECTE CA-
NET ALIMENTS 

Q2866001G Canet Aliments 
28/01/2021 RE2021/773 
 

 

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

 

“Núria Gibert Llobet, Coordinadora d’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, en relació a la justificació de subvencions nominatives a entitats, d’acord amb 
el pressupost municipal de l’any 2020 corresponent a l’Àrea de Benestar Social i Gent 
Gran, 

INFORMO 
 

Que el 23 de desembre de 2020 es va aprovar, mitjançant acord de la Junta de Govern 
Local, el conveni de col·laboració amb Creu Roja Maresme Centre i Càritas, pel pro-
jecte Canet Aliments 2020. 

Que en el pressupost del 2020 va quedar aprovada la despesa corresponent a aquest 
conveni per a l’exercici 2020, d’acord amb les operacions de retenció de crèdit se-
güents: 

 

PARTIDA ENTITAT OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ SUBVENCIÓ RC 
40 23100 
48300 

Creu Roja– Local Canet 
aliments 

Projecte Canet Aliments 3.000,00 € 9498 

 

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

 

Nom entitat NIF 
Projecte 
sol·licitud 
subvenció 

Data 
Registre En-

trada 
Cer-
tifi-
cat 

Me-
mò-
ria 

Rela-
ció 

despe-
ses 

Fac-
tures 
Des-
pe-
ses 

Rela-
ció al-
tres 
in-

gres-
sos 

Pu-
bli-
citat 

Observaci-
ons 

Assemblea Co-
marcal de Creu 
Roja "Canet Ali-
ments" 

Q2866001G 

CANET ALI-
MENTS 
(conveni 
2020) 

28/01/2021 
RE2021/773 

si si si si si si  

 

Que una vegada estudiada i verificada la justificació econòmica presentada per l’enti-
tat: 
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Nom 
entitat 

NIF 

Pro-
jecte 
sol·li-
citud 
sub-
venció 

Import 
atorgat 

Import a 
justificar 
(cofinan-

çament 
50%) 

import 
aportat 

per l'en-
titat 

Import 
justificat 
correcta-

ment 

Import 
definitiu 

Import 
bestreta 

(50%) 

im-
port 
a re-

vo-
car 

im-
port 

a 
re-
in-
te-

grar 

Im-
port 

2npa-
ga-

ment 

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

Q2866001G 

CANET 
ALI-
MENTS 
(con-
veni 
2020) 

3.000,00 
€ 

6.000,00€ 
 

6.005,61€ 
6.005,61€ 

3.000,00 
€ 

1.500,00€ 0,00€ 
0,00 

€ 
1.500 

€ 

 

Donat que s’ha subscrit un conveni de col·laboració amb aquesta entitat, en el que es-
tan especificats els serveis i/o activitats que s’han de justificar. 
Considero acreditat el fi públic, realitzades les activitats recollides al conveni pel qual 
es va atorgar l’esmentada subvenció i que han estat correctament justificades econò-
micament. 

Proposo que es procedeixi al pagament de la segona bestreta de la subvenció ator-
gada. 

 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe.” 
 
 

Vist l'informe de la Interventora que consta a l’expedient.  

 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Donar per correctament justificat el següent import, corresponent a la subvenció 
nominativa atorgada a l’entitat Creu Roja Maresme Centre pel projecte Canet Aliments 
2020, mitjançant acord de Junta de Govern Local de 23 de desembre de 2020. 

 
Nom d’entitat CIF Projecte Import atorgat 1ra. bestreta 

pagada 

Creu Roja Maresme Centre-
Projecte Canet Aliments 

Q2866001G Canet Aliments 
3.000,00€ 1.500,00€ 
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Segon.– Disposar la despesa i reconèixer l’obligació per import 1.500,00€ amb càrrec a  
l’aplicació 402310048300. 

 

Tercer.- Indicar al departament de tresoreria que es procedeixi al pagament de la quantitat 
pendent de satisfer, segons el següent detall: 

 
Nom d’entitat CIF Projecte Import 

atorgat 
Bestreta 
pagada 

Pagament 
2na bestreta  

Creu Roja Maresme 
Centre-Projecte Canet 
Aliments 

Q2866001G Canet Aliments 
3.000,00€ 1.500,00€ 1.500,00€ 

 

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

 

Cinquè.- Notificar el present acord a l’entitat beneficiària de la subvenció nominativa 
atorgada. 

 

Sisè.- Comunicar aquests acords als departaments d’Intervenció i Tresoreria municipals. 

 
 
2.2.4. APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ENTITAT 
SÀLVIA, ASSOCIACIÓ DE DONES DE CANET DE MAR DE L’EXERCICI 2020. 

 

FETS 

En data 23 de desembre de 2020 s’aprovà, per Junta de Govern Local, el conveni de 
col·laboració entre l’ajuntament de Canet de Mar i l’entitat Sàlvia, Associació de Dones 
de Canet de Mar, l’atorgament de la subvenció nominativa  amb el següent detall: 

  

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

a) Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, d’acord amb els termes sub-
vencionats, sempre fets dins del període al que es circumscriu la subvenció.  

b) Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la docu-
mentació gràfica que hagués generat la publicitat de l’acte 

c) Una relació classificada de les despeses i les inversions de l’activitat amb identi-
ficador del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, en el seu cas, 
de la data de pagament. 

Nom entitat CIF Projecte sol·licitud subvenció  Import atorgat 

Sàlvia, Associació de Dones 
de Canet de Mar 

G62791066 
 

Activitats culturals 2.000€ 
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d) Les factures corresponents a les despeses derivades de l’activitat, ajustades al 
pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades dintre del període cor-
responent al seu exercici. Les factures que justifiquin l'import subvencionat hauran 
de reunir els requisits següents:  

-  Seran originals.  

- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció.  

-  Faran referència a despeses generades per l’activitat objecte de subven-
ció.  

-  Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els se-
güents:  

* Identificació clara del beneficiari (nom i NIF).  

* Identificació NIF del contractista. 

* Número de factura.  

* Lloc i data d’emissió de la factura.  

* Descripció del subministrament o servei.  

* Tipus tributari quota de l'IVA, i en cas que quedi repercutida dins el 
preu, que consti "IVA inclòs".  

* Retenció en concepte d'IRPF en el cas de serveis professionals.  

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

* Vendes al menor.  

* Transport de persones.  

* Serveis d’hostaleria i restauració. 

* Subministrament de begudes 

* comestibles.  

* Revelat de fotografies.  

- Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són.  

* Número.  

* NIF de l’emissor.  

* Tipus de gravamen o expressió "IVA inclòs".  

* Contraprestació total.  

e) La liquidació econòmica de l’activitat.  

f) Un certificat del president de l’entitat subvencionada que acrediti la justificació 
de l’aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida.  

g)Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activi-
tat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència. 

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

 

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

SÀLVIA - Associació de do-
nes de Canet de Mar 
 

G62791066 
 

Activitats culturals 22/01/2021 RE2021/570 
 

 

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

 
“Núria Gibert Llobet, Coordinadora d’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, en relació a la justificació de subvencions nominatives a entitats, d’acord amb 
el pressupost municipal de l’any 2020 corresponent a l’Àrea de Benestar Social i Gent 
Gran,  
 

INFORMO 
 
Que el 23 de desembre de 2020 es va aprovar, mitjançant acord de la Junta de Govern 
Local, el conveni de col·laboració amb Sàlvia Associació de Dones de Canet de Mar, 
per activitats culturals de l’associació. 
 
Que en el pressupost del 2020 va quedar aprovada la despesa corresponent a aquest 
conveni per a l’exercici 2020, d’acord amb les operacions de retenció de crèdit següents: 
 
 

PARTIDA ENTITAT OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ SUBVENCIÓ RC 
40 23100 
48300 

Sàlvia, associació de 
dones de Canet de Mar 

Activitats culturals 2.000,00 € 9498 

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

Nom entitat CIF 
Projecte 
sol·licitud 
subvenció 

Data 
Registre En-

trada 
Certi-
ficat 

Me-
mò-
ria 

Re-
la-
ció 

Fac-
tures 
Des-

peses 

Relació 
altres 

ingres-
sos 

Pu-
blici-

tat 
Observaci-

ons 

Sàlvia, associa-
ció de Dones de 
Canet de Mar 

G62791066 
  

Activitats cul-
turals 

2021/570 
22/01/2021 

si si si si si no  

 

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

 

Nom en-
titat 

CIF 

Projecte 
sol·lici-
tud sub-
venció 

Import 
atorgat 

Import a 
justificar 

(cofinança-
ment 

100%) 

import 
aportat 

per l'enti-
tat 

Import justi-
ficat correc-

tament 

Import 
definitiu 

Import 
bestreta 

(50%) 

import 
a revo-

car 

import a 
reinte-

grar 

Import 
2npaga-

ment 

Sàlvia, 
associa-
ció de 
Dones de 

G62791066  
Activitats 
culturals 

2.000,00 
€ 

2.000€ 2.843,35€  2.843,35€  
2.000,00 

€ 
1.000,00€ 0,00 € 0,00 € 

1.000,00 
€ 
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Canet de 
Mar 

 

 
Donat que s’ha subscrit un conveni de col·laboració amb aquesta entitat, en el que estan 
especificats els serveis i/o activitats que s’han de justificar. 
 
Atès que, segons especifica el conveni signat, de manera excepcional, l’any 2020 degut 
a la pandèmia de la COVID19, l’entitat no ha pogut dur a terme totes les activitats pro-
gramades, s’accepten les despeses estructurals que ha tingut l’entitat, i valoro subven-
cionar el 100% de la despesa. 
 
Considero acreditat el fi públic, realitzades les activitats recollides al conveni pel qual es 
va atorgar l’ esmentada subvenció i que han estat correctament justificades econòmica-
ment. 
 
Proposo que es procedeixi al pagament de la segona bestreta de la subvenció, corres-
ponent al 50% de la quantitat atorgada. 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe.” 
 
 

Vist l'informe de la Interventora que consta a l’expedient.  

 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Donar per correctament justificat el següent import corresponent a la subvenció 
nominativa atorgada a l’entitat Sàlvia, Associació de Dones de Canet de Mar, correspo-
nent  a l’exercici 2020, mitjançant acord de Junta de Govern Local de 23 de desembre de 
2020. 

 
Nom d’entitat CIF Projecte Import atorgat Bestreta 

pagada 

Sàlvia, Associació de Dones 
de Canet de Mar 

G62791066 
 

Activitats culturals 2.000,00€ 1.000,00€ 

 

Segon.– Disposar la despesa i reconèixer l’obligació per import 1.000,00€ amb càrrec a  
l’aplicació 402310048300. 

 

Tercer.- Indicar al servei de Tresoreria que es procedeixi al pagament de la quantitat 
pendent de satisfer segons el següent detall: 
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Nom d’entitat CIF Projecte Import 
atorgat 

Bestreta 
pagada 

Pagament 
2na. bestreta 

Sàlvia, Associació de 
Dones de Canet de Mar 

G62791066 
 

Activitats culturals 2.000,00€ 1.000,00€ 1.000,00€ 

 

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

 

Cinquè.- Notificar el present acord a l’entitat beneficiària de la subvenció nominativa 
atorgada. 

 

Sisè.- Comunicar aquests acords als departaments d’Intervenció i Tresoreria municipals. 

 
2.3. Alcaldia 
 
2.3.1. RELACIÓ DECRETS DE DATA DEL 19 AL 25 D’ABRIL DE 2021 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de data 
del 19 al 25 d’abril de 2021, i que són els següents: 
 

Codi   Descripció Data 
resolució 

RESAL2021/793 Decret INCOACIÓ FG 19/04/2021 

RESAL2021/794 Decret aprovació de factures F/2021/19 fase O ENDESA 19/04/2021 

RESAL2021/795 Decret 1a Tinència aprovació IRPF març 2021 i ordena pagament AEAT 19/04/2021 

RESAL2021/796 Decret atorgament llicència Endesa per nou traçat Angel Guimerà 26 19/04/2021 

RESAL2021/797 Decret d'Alcaldia de justificació de manament 19/04/2021 

RESAL2021/798 Decret atorgament llicència de gas al carrer Barcelona 29 19/04/2021 

RESAL2021/799 Decret atorgament llicència de gas al carrer Sant Marc 39 19/04/2021 

RESAL2021/800 Decret atorgament llicència gas carrer Mas Muní 43 19/04/2021 

RESAL2021/801 DECRET DEVOLUCIONS DE GARANTIES I FIANCES D'OBRES 19/04/2021 

RESAL2021/802 Decret atorgament llicència de gas al Camí de Canet 45 19/04/2021 

RESAL2021/803 Decret atorgament de llicència de gas al carrer Mas el Grau 3 19/04/2021 

RESAL2021/804 Decret atorgament llicència Nedgia carrer Misericòrdia 10 19/04/2021 

RESAL2021/805 Decret convocatòria CIG 22042021 19/04/2021 

RESAL2021/806 Decret aprovació oferta criteris i calendari preinscripció EBM 19/04/2021 

RESAL2021/807 Resolució Alcaldía 20/04/2021 

RESAL2021/808 Decret embargament salarial TGSS_sra.- 20/04/2021 

RESAL2021/809 Decret rectificació decret conciliació_ MPM 20/04/2021 

RESAL2021/810 Decret alta padró --- 20/04/2021 

RESAL2021/811 Decret lloguer plaça aparcament 421 -  20/04/2021 

RESAL2021/812 Decret Convocatòria JGL ordinària 22042021 20/04/2021 

RESAL2021/813 Decret IMI 19_04 20/04/2021 

RESAL2021/814 Decret d'Alcaldia de transferència de crèdits 20/04/2021 

RESAL2021/815 Decret RR exp.2100000084 20/04/2021 
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RESAL2021/816 04 Resolució Alcaldía padró caixers 20/04/2021 

RESAL2021/817 Decret AI 19_04 20/04/2021 

RESAL2021/818 Decret 4a Tinència de l'Alcaldia adaptació formularis 20/04/2021 

RESAL2021/819 Decret INCOACIÓ civisme -- 20/04/2021 

RESAL2021/820 Decret exp.20-227087 20/04/2021 

RESAL2021/821 Decret d'aixecament del reparament 20/04/2021 

RESAL2021/822 Decret RESOLUCIÓ civisme -- 20/04/2021 

RESAL2021/823 Decret PS 19_04 20/04/2021 

RESAL2021/824 Decret INCOACIÓ civisme -- 20/04/2021 

RESAL2021/825 Decret INCOACIÓ civisme --- 20/04/2021 

RESAL2021/826 Decret d'Alcaldia d'aprovació de la MC 10-2021 de generació de crèdit 20/04/2021 

RESAL2021/827 Decret RR exp.111754 20/04/2021 

RESAL2021/828 Decret INCOACIÓ civisme 08_04 20/04/2021 

RESAL2021/829 Decret retorn fiança Av. Dr 21/04/2021 

RESAL2021/830 DECRET DEVOLUCIO FIANCES PRIMERA OCUP NOU, 30-34 21/04/2021 

RESAL2021/831 Decret nomenament funcionària interina-- 21/04/2021 

RESAL2021/832 Decret 1a Tinència indemnitzacions assistències càrrecs electes abril 2021 21/04/2021 

RESAL2021/833 Decret aprovació de factures F/2021/22 fase ADO sense reparament 21/04/2021 

RESAL2021/834 Decret 1a Tinència d'embargaments nòmina i quotes sindicals març 2021 22/04/2021 

RESAL2021/835 Decret adjudicació servei direcció obres coberta edifici Ajuntament  22/04/2021 

RESAL2021/836 Decret liquidació cànon municipal 2020-- 22/04/2021 

RESAL2021/837 Decret liquidació cànon municipal 2020 -- 22/04/2021 

RESAL2021/838 Decret 1a Tinència de rectificació Decret RES2021_302 22/04/2021 

RESAL2021/839 Decret liquidació cànon municipal 2020 Catch and Release 22/04/2021 

RESAL2021/840 Decret exp.21-228611 22/04/2021 

RESAL2021/841 Decret 1a Tinència aprovació variables nòmina març 2021 22/04/2021 

RESAL2021/842 Decret aprovació 19a certificació obres Odèon 22/04/2021 

RESAL2021/843 Decret contractació servei atenció psicològica víctimes violència masclista 22/04/2021 

RESAL2021/844 Decret desballestament B4567OB 22/04/2021 

RESAL2021/845 Decret liquidació cànon municipal 2020 Club Vela 22/04/2021 

RESAL2021/846 Decret aprovació factures F/2021/18 fase ADO amb reparament 22/04/2021 

RESAL2021/847 Decret desballestament B9038LD 22/04/2021 

RESAL2021/848 Decret encàrrec actuació concert dia St. Pere 22/04/2021 

RESAL2021/849 Decret liquidació cànon municipal 2020 Les Llunes 22/04/2021 

RESAL2021/850 Decret ocupació via pública 23/04/2021 

RESAL2021/851 Decret lloguer nínxol 1645 23/04/2021 

RESAL2021/852 Decret desballestament 0448BDP 23/04/2021 

RESAL2021/853 Decret canvi de tituralitat nínxol número 1523 23/04/2021 

RESAL2021/854 Decret esmena deficiències 23/04/2021 

RESAL2021/855 decret lloguer nínxol 1825 23/04/2021 

RESAL2021/856 Decret canvi adscripció lloc de treball de tècnica com. 23/04/2021 

RESAL2021/857 Decret contractació educadora infantil Escola Bressol 23/04/2021 

RESAL2021/858 Decret encàrrec actuació musical 25 de juny 23/04/2021 

RESAL2021/859 Decret encàrrec actuació musical 27 de juny 23/04/2021 

RESAL2021/860 Decret autorització ús DCE i inscripció curs 23/04/2021 

 
 
2.3.2. LLIBRE DE DECRETS SEGONA QUINZENA MES D’ABRIL DE 2021 
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Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, del llibre de Decrets corresponents a la 
segona quinzena del mes d’abril de 2021. 
 
 
 
 
 
2.4. Educació, Igualtat i Participació 

 
2.4.1. ACCEPTACIÓ AJUT  ECONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, 
ATORGAT EN EL MARC DEL PLA XOC EQUIPAMENTS RESPONSABLES 2030 
 
 
FETS: 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar té com a un dels seus objectius principals treballar en 
l’àmbit de la promoció de polítiques educatives al nostre municipi. 
 
Atès que en data 25 de març de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
ha aprovat la creació del Pla de Xoc d’equipaments responsables 2030, com un pro-
grama sectorial en el marc del Programa general d’inversions del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023. 
 
Atès que el Pla de Xoc d’equipaments responsables 2030 té per objecte el finançament 
d’inversions als centres educatius que generin transformacions socials i ambientals en 
l’àmbit de la digitalització, la sostenibilitat, l’accessibilitat, la lluita contra el canvi climàtic, 
la igualtat de gènere, la inclusió social i l’atenció als col·lectius més vulnerables, la infor-
mació i la participació de la comunitat educativa; per tal que els centres educatius esde-
vinguin equipaments comunitaris responsables en la transformació social. 
 
Vist que en data 30 de març de 2021 s’ha rebut comunicació de la Diputació de Barce-
lona relativa a l’aprovació del Pla de Xoc d’equipaments responsables 2030 i de la rela-
ció individualitzada dels ajuts a concedir en el marc del pla esmentat. 
 
Atès que en la relació individualitzada hi consta l’ajuntament de Canet de Mar amb l’ajut 
següent: 
 

Codi Centre Gestor Actuació Ajut Atorgat 
21/X/302241 Gerència de Serveis 

d’Educació 
Pla de Xoc d’equipaments respon-
sables 2030. Programa sectorial 
PGI. 

22.022,08€ 

 
 

Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
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Primer.- Acceptar l’ajut econòmic de la Diputació de Barcelona, atorgat en el marc del 
Pla de Xoc d’equipaments responsables 2030: 
 

Codi Centre Gestor Actuació Ajut Atorgat 
21/X/302241 Gerència de Serveis 

d’Educació 
Pla de Xoc d’equipaments respon-
sables 2030. Programa sectorial 
PGI. 

22.022,08€ 

 
Segon.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò establert 
al Règim Regulador de l’Annex 1 al Dictamen d’aprovació del Pla de Xoc d’equipaments 
responsables 2030. Programa sectorial PGI. 
 
Tercer.-. Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari per fer 
efectius els presents acords. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a l’Àrea d’Intervenció i Tresoreria. 
 
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. Secretaria 
 
3.1.1. INCOACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ I APROVACIÓ DELS PLECS DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICU-
LARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'INSPECCIÓ, MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ DELS PARCS INFANTILS I ÀREES BIO-SALUDABLES DE TITULA-
RITAT MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
La població de Canet de Mar disposa de diverses zones d’esbarjo, dirigides tant a la 
ciutadania general i conegudes com àrees bio-saludables, com a la població infantil més 
específicament, en forma de parc infantil. 
 
 Ambdues matèries requereixen d’un seguiment, revisió i tractament específic, el qual 
conforma la prestació del servei de manteniment integral, inspecció, conservació i gestió 
de la seguretat de la totalitat dels elements i equipaments ubicats a les zones de parcs 
infantils i àrees bio-saludables del nostre terme municipal. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar no disposa dels mitjans humans necessaris per prestar 
directament aquest servei. 
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En conseqüència, vista la memòria justificativa emesa en data 24 de març d’enguany 
pel cap de la brigada i obres municipal, on es justifica la necessitat d’aquesta contracta-
ció, així com la idoneïtat de l’objecte del contracte per a satisfer la necessitat plantejada. 
 
Vist el plec de prescripcions tècniques particulars, redactat pel cap de la brigada i obres 
municipal que consta a l’expedient. 
 
Vist el plec de clàusules administratives particulars, redactat per la tècnica de Contrac-
tació que consta a l’expedient. 
 
L’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte és l’Alcaldia, ja que el seu valor 
estimat puja la quantitat de 36.363,65 €, IVA exclòs i per tant, no supera ni el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament, ni la quantia de 6.000.000 d’eu-
ros, ni es tracta d’una contractació plurianual que superi els 4 anys, eventuals pròrro-
gues incloses .No obstant això, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2019/1041, de 18 
de juny, es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local. 
 
Vista la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LSCP) i concre-
tament el seu article 116.1, que prescriu que “la celebració de contractes per part de les 
administracions públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, 
que l’inicia l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes que 
preveu l’article 28 d’aquesta Llei, i que haurà de ser publicat en el perfil del contractant”. 
 
Vistos i trobats conformes el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions 
tècniques particulars reguladores del procediment obert simplificat i sumari per a la con-
tractació del servei de manteniment integral, inspecció, conservació i gestió de la segu-
retat de la totalitat dels elements i equipaments ubicats a les zones de parcs infantils i 
àrees bio-saludables del terme municipal de Canet de Mar i tenint en compte allò que 
es disposa per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), 
pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública, pel Reial Decret 817/2009, on es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic, en tot allò que no es trobi derogat, pel Reial 
decret 1098/2001, de 12 d'octubre, d’aprovació del Reglament general de la Llei de con-
tractes de les administracions públiques (RGLCAP), pel plec de clàusules administrati-
ves generals, en tot allò que no contradigui la LCSP, aprovat per l’Ajuntament de Canet 
de Mar, així com per la resta de normativa legal aplicable i pel document en què es 
formalitzi el contracte, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, pel procediment obert simplificat i sumari, 
del servei de manteniment integral, inspecció, conservació i gestió de la seguretat de la 
totalitat dels elements i equipaments ubicats a les zones de parcs infantils i àrees bio-
saludables del terme municipal de Canet de Mar, amb un pressupost base de licitació 
de 20.000,00 €, IVA  inclòs, el qual puja la quantitat de 3.471,08 €, per a tota la durada 
inicial del contracte prevista en 2 anys.  A la durada inicial es podrà afegir, per mutu 
acord de les parts i sempre de forma expressa, una pròrroga de dos (2) anys més. En 
cap cas, la durada del contracte, incloses les pròrrogues podrà excedir de 4 anys. 
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripci-
ons tècniques particulars, que hauran de regir l’esmentada contractació, els quals s’an-
nexen al present acord. 



 

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 

 
Tercer.- Convocar expedient d’adjudicació i publicar el corresponent anunci de licitació 
al perfil del contractant segons allò que disposa l’art. 135.1 de la LCSP.  
 
Quart.-  Autoritzar la despesa d’aquest contracte amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 
21 33600 21200 d’acord amb les anualitats i imports següents 
 
 

Any 
Aplicació pressupostà-
ria 

Concepte Total (IVA inclòs) 

2021 
(de Maig a 
Desembre) 

21 33600 21200 Servei manteniment i conservació dels 
parcs infantils i les àrees bio-saludables. 

6.666,67 € 

2022 21 33600 21200 Servei manteniment i conservació dels 
parcs infantils i les àrees bio-saludables. 

10.000,00 € 

2023 
(de Gener a 
Abril ) 

 21 33600 21200 Servei manteniment i conservació dels 
parcs infantils i les àrees bio-saludables. 

3.333,33 € 

 
 
Doc. A ex. 2021 núm. 220210004009 
 
Destinada a la contractació del servei de manteniment integral, inspecció, conservació i 
gestió de la seguretat de la totalitat dels elements i equipaments ubicats a les zones de 
parcs infantils i àrees bio-saludables del terme municipal de Canet de Mar, d’acord amb 
el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que 
l’acompanya. 
 
L’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada exercici econòmic el crèdit suficient 
per poder atendre el pagament del seu preu. 
 
Atès el seu caràcter plurianual, i de conformitat amb allò que es disposa a l’art. 174 del 
Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’eficàcia d’aquest contracte per a exercicis 
posteriors, queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
 
Cinquè.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la senyora alcaldessa, o 
membre de la corporació en qui delegui, per a la tramitació, execució i formalització del 
present acord. 
 
3.2. Serveis Econòmics 
 
3.2.1. APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ENTITAT 
ASSOCIACIÓ MOIXONS LLEPAFILS DE CANET DE MAR DE L’EXERCICI 2020 
 
FETS: 
 
Al Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 7 de novembre de 2019, es va aprovar 
inicialment el pressupost municipal per l’exercici 2020, i es va elevar a definitiu al gener 
de 2020,  en el qual s’hi recullen les subvencions directes en la modalitat de nominatives. 

En data 28 de maig de 2020, s’aprova per Junta de Govern Local, el conveni de 
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col·laboració entre l’ajuntament de Canet de Mar i l’entitat Associació Moixons Llepafils 
de Canet de Mar, i l’atorgament de la subvenció nominativa amb el següent detall: 
 

  

 
La concessió de les esmentades subvencions establia com a data límit per a la justifica-
ció el 31 de gener de 2021 el qual ha de contenir com a mínim el següent contingut: 
 
a) Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, d’acord amb els termes sub-

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

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

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

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

-  Seran originals.  

-  Aniran a nom del beneficiari de la subvenció.  

-  Faran referència a despeses generades per l’activitat objecte de subvenció.  

-  Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els se-
güents:  

* Identificació clara del beneficiari (nom i NIF).  

* Número de factura.  

* Lloc i data d’emissió de la factura.  

* Descripció del subministrament o servei.  

* Tipus tributari quota de l'IVA, i en cas que quedi repercutida dins el 
preu, que consti "IVA inclòs".  

* Retenció en concepte d'IRPF en el cas de serveis professionals.  

 

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

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  Import atorgat 

ASSOCIACIÓ MOI-
XONS LLEPAFILS 
DE CANET DE MAR 

 

G-62866330 

 

DESPESES DEL MUNTATGE I REALITZA-
CIÓ DEL’ESCUDELLA I SARDINADA CAR-
NAVAL, MARXA POPULAR, MUSCLADA, DI-
ADA CARGOL I DEL FUNCIONAMENT OR-
DINARI DE L’ENTITAT. 

6.400,00 € 
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* Vendes al menor.  

* Transport de persones.  

* Serveis d’hostaleria i restauració. 

* Subministrament de begudes i comestibles. 

* Revelat de fotografies.  

- Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són.  

* Número.  

* NIF de l’emissor.  

* Tipus de gravamen o expressió "IVA inclòs".  

* Contraprestació total.  

 
e) Un certificat del president de l’entitat subvencionada que acrediti la justificació 
de l’aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida.  
f)Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l'import i la procedència. 
g) En el cas de les subvencions atorgades per al funcionament ordinari de l’entitat 
beneficiària, caldrà aportar compte de resultats, balanç de situació i, si s’escau, in-
forme d’auditoria (només en el cas de les obligades) 
 

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

 

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

ASSOCIACIÓ MOIXONS 
LLEPAFILS DE CANET 
DE MAR  

G-62866330 

  

DESPESES DEL MUNTATGE I REA-
LITZACIÓ DE L’ESCUDELLA I SARDI-
NADA CARNAVAL, MARXA POPU-
LAR, MUSCLADA, DIADA CARGOL I 
DEL FUNCIONAMENT ORDINARI DE 
L’ENTITAT.  

29 de gener de 2021 - 
2021/825 

 
Vist l’informe emès pel tècnic de festes, que es transcriu a continuació:  
 
 

INFORME TÈCNIC 
 
El responsable de l’Àrea de Festes de l’Ajuntament de Canet de Mar, comarca del Ma-
resme, en relació a la justificació de subvencions en l’àmbit de festes, d’acord amb l’es-
tablert a la convocatòria 1/2020, emet el següent  
 
INFORME 
 
Primer.- Vist allò que es determina a l’Ordenança Municipal de Subvencions i a la base 
28 de les Bases d’execució del pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2020, 
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que regula les normes generals per a l’atorgament de subvencions amb càrrec al pres-
supost municipal. 
 
Segon.- Atès que al pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2020 té assig-
nació nominativa, entre altres, una subvenció per import de 6.400,00 € per a l’Associació 
Moixons Llepafils de Canet de Mar, amb càrrec a la partida 32-33800-48302, per sub-
vencionar les despeses del muntatge i realització de la tradicional escudella de recapte 
de l’arribo d’en Carnestoltes, la sardinada de l’enterro d’en Carnestoltes, la Marxa Po-
pular, la Musclada Popular i la Diada del Cargol.   
 
Tercer.- Atès que en data 28 de maig de 2020 es va aprovar el conveni de col·laboració 
entre l’Associació Moixons Llepafils i l’Ajuntament de Canet de Mar per a realitzar el 
muntatge i realització de la tradicional escudella de recapte de l’arribo d’en Carnestoltes, 
la sardinada de l’enterro d’en Carnestoltes, la Marxa Popular, la Musclada Popular i la 
Diada del Cargol, essent l’objecte d’aquest conveni instrumentar la subvenció nomina-
tiva de l’Ajuntament de Canet de Mar a l’Associació Moixons Llepafils de Canet de Mar, 
per tal de satisfer les despeses dels muntatges i desenvolupament d’aquests especta-
cles. 
 
Quart.- Atès que en data 29 d’octubre de 2020 es va aprovar l’addenda del conveni de 
col·laboració entre l’Associació Moixons Llepafils i l’Ajuntament de Canet de Mar per 
subvencionar les despeses relatives al funcionament ordinari de l’entitat així com les 
corresponents al muntatge i realització de la tradicional escudella de recapte de l’arribo 
d’en Carnestoltes, la sardinada de l’enterro d’en Carnestoltes, la Marxa Popular, la Mus-
clada Popular i la Diada del Cargol. 
 
Cinquè.- Vista la documentació presentada per l’esmentada entitat en data 29 de gener 
de 2021 i amb registre d’entrada 2021/825 i 2021/3697 a mode de justificació de les 
activitats realitzades. 
 
Sisè.- Vist que es tracta de la justificació econòmica total de la subvenció de pagament 
anterior a l’activitat. 
 
Setè.-Vist que no ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del reintegra-
ment de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa per alguna de 
les causes previstes en l'article 37 de la Llei General de Subvencions.  
 
Vuitè.- Vist que no ha estat acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a 
mesura cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats pendents 
d'abonar al beneficiari o entitat col•laboradora, referits a la mateixa subvenció.  
 
Novè.-   Vist que ha estat presentada dins del termini establert.   
 
Desè.-  Vist i contrastat el contingut dels documents presentats.   
 
Onzè.- Atès que segons la convocatòria, les documentacions seran estudiades i valora-
des per la regidoria corresponent. 
 
 
Conclusions: 
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De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe. 

 
 
Vist allò que disposen els articles 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, quant al reintegrament de subvencions, els articles 91 i ss. del Reglament 
de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
l'article 82 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Lo-
cal en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Donar per correctament justificat el següent import corresponent a la subvenció 
nominativa atorgada a l’entitat Associació Moixons Llepafils de Canet de Mar, correspo-
nent  a l’exercici 2020, mitjançant acord de Junta de Govern Local de 28 de maig de 2020, 
amb tots els condicionats indicats a l’informe del tècnic de festes, en l’informe que s’ha 
transcrit a la part expositiva d’aquest acord. 
 

 

Segon.-  Notificar el present acord a l’interessat i comunicar als departaments de Festes, 
Intervenció i Tresoreria. 

 
 
4. Donar compte de les resolucions judicials  
 
No se’n presenten 
 
5. Precs i preguntes 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole I 
problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 17:22 de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 

Nom entitat NIF Projecte subvenció  Import atorgat 

ASSOCIACIÓ MOIXONS 
LLEPAFILS DE CANET 
DE MAR 

G-62866330 

 

DESPESES DEL MUNTATGE I REALITZA-
CIÓ DE L’ESCUDELLA I SARDINADA 
CARNAVAL, MARXA POPULAR, MUS-
CLADA, DIADA CARGOL I DEL FUNCIO-
NAMENT ORDINARI DE L’ENTITAT. 

6.400,00 €  


