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

LOCAL DE DATA 27 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: 17:45 
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. JGL2021/21 ordinari 20/05/2021 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 
2.1.1. Llibre Decrets primera quinzena mes de maig 2021 
2.1.2. Relació Decrets de data del 10 al 16 de maig de 2021 
 
2.2. Secretaria 
2.2.1. Aprovació liquidació concessió demanial, explotació quiosc ubicat a la Plaça 
Universitat 
 
2.3. Educació, Igualtat i Participació 
2.3.1. Aprovació conveni BAT ARTS Institut Lluís Domènech i Montaner 
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3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2021/21 ordinari 20/05/2021 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
20 de maig 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. LLIBRE DE DECRETS PRIMERA QUINZENA MES DE MAIG DE 2021 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, del llibre de Decrets corresponents a la 
primera quinzena del mes de maig de 2021. 
 
 
2.1.2. RELACIÓ DECRETS DE DATA DEL 10 AL 16 DE MAIG DE 2021 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de data 
del 10 al 16 de maig de 2021, i que són els següents: 
 

Codi Descripció Data resolució 

RESAL2021/936 Decret d'Alcaldia d'aprovació de manament a justificar 10/05/2021 

RESAL2021/937 Decret incoació exp rescabalament danys aparcament 10/05/2021 

RESAL2021/938 Decret d'Alcaldia d'aprovació de manament a justificar 10/05/2021 

RESAL2021/939 Decret aprovació factures F2021_25 fase O sense reparament 11/05/2021 

RESAL2021/940 Decret atorgament llicència Endesa C Eusebi Golart 16 11/05/2021 

RESAL2021/941 Decret contractació educadora infantil 11/05/2021 

RESAL2021/942 Decret alta -- EBM 11/05/2021 

RESAL2021/943 Decret d'Alcaldia d'aprovació de MC 11-2021 de generació de crèdit 11/05/2021 

RESAL2021/944 Decret PS 10_05 11/05/2021 

RESAL2021/945 Decret AI 10_05 11/05/2021 

RESAL2021/946 Decret RESOLUCIÓ civisme -- 11/05/2021 

RESAL2021/947 009_Decret aprovació conveni instrucció expedients disciplinaris 11/05/2021 

RESAL2021/948 Resolució denegació Responsabilitat Patrimonial 11/05/2021 
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RESAL2021/949 Decret IMI 10-05 11/05/2021 

RESAL2021/950 Decret Convocatòria JGL ordinària 13052021 11/05/2021 

RESAL2021/951 Resolució Alcaldia Casament Civil -- 12/05/2021 

RESAL2021/952 Decret RESOLUCIÓ civisme -- 12/05/2021 

RESAL2021/953 Decret RESOLUCIÓ civisme -- 12/05/2021 

RESAL2021/954 Decret 1a Tinència de l'Alcaldia 12/05/2021 

RESAL2021/955 Decret participació Grand Tour de Catalunya 12/05/2021 

RESAL2021/956 Decret constitució borsa educadors socials 12/05/2021 

RESAL2021/957 Decret aprovació factura F27 FASE O sense reparament 12/05/2021 

RESAL2021/958 Decret requeriment mesures pub olas 13/05/2021 

RESAL2021/959 Decret canvi de nom d'activitat 13/05/2021 

RESAL2021/960 Decret liquidació reclamació deute TGSS 13/05/2021 

RESAL2021/961 Decret contractació vigilant aparcament 13/05/2021 

RESAL2021/962 decret trasllat restes -- 13/05/2021 

RESAL2021/963 Decret AI 11_05 13/05/2021 

RESAL2021/964 Decret liquidació consum d'electricitat mercat municipal 14/05/2021 

RESAL2021/965 Decret préstec llit articulat -- 14/05/2021 

RESAL2021/966 Decret devolució de fiança-Ajudes tècniques -- 14/05/2021 

RESAL2021/967 Decret incoació 8468- 14/05/2021 

RESAL2021/968 Decret anul baixa ofici -- 14/05/2021 

RESAL2021/969 Decret adscripció provisional lloc mestra Escola Bressol 14/05/2021 

RESAL2021/970 Decret incoació 5325-- 14/05/2021 

RESAL2021/971 Decret préstec ajudes tècniques -- 14/05/2021 

RESAL2021/972 Decret incoació 5753B- 14/05/2021 

RESAL2021/973 Decret incoació B288-- 14/05/2021 

RESAL2021/974 Decret incoació B3459-- 14/05/2021 

RESAL2021/975 Decret incoació 4924-- 14/05/2021 

RESAL2021/976 Decret incoació 9172B-- 14/05/2021 

RESAL2021/977 Decret incoació B6049-- 14/05/2021 

RESAL2021/978 Decret incoació 1295-- 14/05/2021 

RESAL2021/979 Decret incoació B94- 14/05/2021 

RESAL2021/980 Resolució Alcaldia rectificació error material PCAP 14/05/2021 

RESAL2021/981 Decret incoació 5071- 14/05/2021 

RESAL2021/982 Decret exp.21-229324 14/05/2021 

RESAL2021/983 Decret incoació 3342- 14/05/2021 

RESAL2021/984 Decret incoació 9290-- 14/05/2021 

RESAL2021/985 Decret incoació 7026-- 14/05/2021 

RESAL2021/986 Decret incoació C385-- 14/05/2021 

RESAL2021/987 Decret incoació 2849-- 14/05/2021 

RESAL2021/988 Decret exp.21-229447 14/05/2021 

 
 
2.2. Secretaria 
 
2.2.1. LIQUIDACIÓ CONCESSIÓ DEMANIAL EXPLOTACIÓ D’UN QUIOSC PER A LA 
VENDA DE BEGUDES I GELATS UBICAT A LA PLAÇA UNIVERSITAT 
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Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 18 de març de 2010 va acordar 
adjudicar definitivament la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació d’un quiosc per a 
la venda de begudes i gelats ubicat a la plaça Universitat de Canet de Mar al Sr. Josep 
Lluís Muntané Angosto i la Sra. M. Carmen López López per haver presentat la docu-
mentació requerida. 
 
Atès que en data 6 d’abril de 2010 es va procedir a la formalització de l’esmentada 
concessió, establint-se en la clàusula sisena que la seva durada seria de 10 anys a 
comptar des de la data de formalització. 
 
Vists els informes emesos per l’enginyera municipal en data 7 d’octubre, 9 de novembre 
i 23 de novembre de 2020 (aquest últim amb una nova inspecció visual al quiosc), els 
quals consten a l’expedient 
 
Atès que segons la clàusula XII del plec de clàusules administratives particulars que 
regeixen aquesta concessió (PCAP), en el moment de finalitzar la concessió, a més a 
més de les instal·lacions, també revertirà a l’Ajuntament tot aquell material adquirit pel 
concessionari i que ja es trobi amortitzat, i com a mínim, aquell al que es fa referència a 
la clàusula X del present plec. 
 
Atès que segons disposa la clàusula X.4 del PCAP, en relació al material aportat pel 
concessionari i que estigui pendent d’amortitzar en el moment de finalitzar la concessió, 
l’Ajuntament tindrà el dret preferent d’adquirir-lo. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 10 de desembre de 2020 va acordar la 
liquidació de la concessió de l’explotació del servei del quiosc a la Pl. Universitat, ator-
gant un tràmit d’audiència de 10 dies hàbils al Sr. Josep Lluís Muntané Angosto i a la 
Sra. Maria Carmen López López, per tal que poguessin formular al·legacions i aportar 
la documentació que estimessin convenient.  
 
En el mateix acord es va fixar com a data per formalitzar l’acta de recepció de la con-
cessió el dia 15 de desembre de 2020 a les 10:00 hores i es va informar al concessionari 
que tenia un termini de deu dies a partir de l’endemà de la recepció de l’acord per retirar 
1 sandwichera, 1 moble cafeter, 1 taula d’acer inoxidable, 2 cartells lluminosos amb la 
seva instal·lació de llum i rellotge temporitzador i 2 extintors amb les seves plaques tot 
exposant que si en l’esmentat termini no exercia aquest, es consideraria que aquest 
material romandria en propietat de l’Ajuntament. 
 
Vist que en el termini atorgat a l’efecte el concessionari no va retirar el material indicat 
en l’acord de la Junta de Govern Local, en sessió de data 10 de desembre de 2020, 
referenciat en el l’expositiu precedent. I per tant, al no exercir aquest dret en el termini 
atorgat, es considera que aquest material romandrà en propietat de l’ajuntament, tal i 
com es preveia en l’acord referenciat. 
 
 
Vist que en l’Acta de recepció de la concessió de referència, consta que l’adjudicatari de 
la concessió no es va presentar a l’acta de recepció esmentada. 
 
En data 28 de desembre de 2020, la Sra. Mª Carmen López López va presentar una 
instància, amb número de registre ENTRA  2020 12903 sol·licitant l’ampliació del termini 
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atorgat considerant el termini atorgat insuficient per poder aportar la documentació per-
tinent i poder fer les al·legacions de manera correcte. 
 
Segons l’article 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques (en endavant LPACAP) disposa que l’Administració, a 
no ser que hi hagi precepte en contra, podrà concedir d’ofici o a petició dels interessats, 
una ampliació dels termini establerts, que no excedeixi de la meitat dels mateixos, si les 
circumstàncies ho aconsellen i amb això no es perjudiquen drets de tercers. 
 
Atès que el termini atorgat era de 10 dies hàbils, amb la qual cosa com a màxim només 
es pot concedir una ampliació de 5 dies més. 
 
Vist que per decret d’Alcaldia número 9/2021 de data 7 de gener de 2021, es va resoldre 
atorgar al Sr. Josep Lluís Muntané Angosto i a la Sra. Maria Carmen López López, de 
conformitat amb allò que disposa l’art. 32 LPACAP, una ampliació del termini d’audièn-
cia, en 5 dies hàbils més, a partir del dia següent a la recepció de la notificació del 
mateix. 
 
Vist que dins el termini d’audiència atorgat, que finalitzava en data 14 de gener, el Sr. 
Josep Lluís Muntané Angosto i la Sra. Maria Carmen López López no van formular al·le-
gacions ni aportat cap tipus de documentació. No obstant, en data 5 de març de 2021, 
la Sra. Mª Carmen López López va presentar escrit, amb número de registre ENTRA  
2021 2105 en relació a la liquidació provisional de la concessió de l’explotació del servei 
del quiosc a la Pl. Universitat aportant documentació addicional i exposant nous fets 
rellevants ha considerar per la resolució del present expedient. 
 
Vist l’informe emès per l’enginyera municipal en data 7 d’octubre de 2020, en relació als 
nous fets ha considerar, el contingut literal del qual és el següent: 
 

“INFORME TÈCNIC 

FETS 

En data 6 d’abril de 2010 es va formalitzar el contracte administratiu especial de concessió de 
l’ús privatiu de l’explotació del servei de quiosc per a la venda de begudes i gelats ubicat a la 
plaça Universitat de Canet de Mar. El contracte tenia una vigència de deu anys a comptar des de 
la formalització del contracte, amb possibilitat de pròrrogues expresses d’un any. Atès que no 
s’ha formalitzat cap pròrroga expressa, es considera que la concessió ha finalitzat el 6 d’abril de 
2020. 
 
En data 11 de maig de 2020 es va fer inspecció per part dels serveis tècnics de la concessió. 
Quedava pendent de buidar el quiosc de tot aquell material que no havia de continuar amb la 
concessió, així com aportar documentació sobre el material i les instal·lacions del quiosc. 
 
En data 23 de juny (reg.5274), 28 d’agost (reg. 7934) i 2 de novembre de 2020 (reg. 10635) 
la titular de la concessió va presentar escrits en relació a la documentació requerida. 
 
En data 17 de novembre de 2020 es va fer nova inspecció per part dels serveis tècnics de la 
concessió. En el quiosc ja només hi havia el material que havia de continuar a la concessió.  
 
En data 5 de març de 2021 i núm. de registre 2105 la titular de la concessió ha presentat un nou 
escrit d’al·legacions a l’expedient, aportant documentació addicional. 
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FONAMENTS DE DRET: 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 Plec de clàusules per a l’explotació del servei de quiosc per a la venda de begudes i gelats 

ubicat a la plaça Universitat de Canet de Mar, mitjançant concessió de domini públic.  

CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 

PRIMERA.- En la documentació addicional presentada el dia 5 de març de 2021, s’ha presentat 
el certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió del quiosc, que havia estat reclamat a la titular 
però no l’havia aportat encara.  

Atès que ja es disposa d’aquest certificat, la tècnica que subscriu considera que no caldria 
reclamar a la titular els imports de 199,65 € i 500 € en concepte d’inspecció d’un Organisme de 
Control i de despeses de redacció d’un nou certificat i documentació tècnica, respectivament, 
que s’havien comentat en l’informe de data 9 de novembre de 2020. 

SEGONA.- Des del dia que va finalitzar la concessió (6 d’abril de 2020) fins al dia d’avui, s’han 
produït actes vandàlics a l’exterior del tancament de la terrassa del quiosc, que l’han malmès 
considerablement. La brigada municipal l’ha hagut de reparar provisionalment en diverses 
ocasions. 

Així mateix, durant el mes d’abril de 2021 es va observar que algú havia entrat reiteradament a 
l’interior del tancament de la terrassa i s’havien utilitzat les taules i cadires emmagatzemades a 
l’interior. En alguna ocasió també es va haver de recuperar alguna cadira que estava a la plaça 
Universitat, fora del tancament. La brigada municipal ha hagut de retirar tot el mobiliari de l’interior 
del tancament per evitar que es continués utilitzant.  

En la inspecció realitzada el dia 11 de maig de 2020 ja s’havien observat desperfectes en el  
tancament exterior de la terrassa, però cal tenir en compte que la concessió havia finalitzat el 6 
d’abril de 2020. Es desconeix quin era l’estat del tancament just abans de finalitzar la concessió, 
ni si alguns dels desperfectes existents s’havien produït en el període en què ja havia finalitzat la 
concessió i s’havia portat a terme la inspecció. 

Quan es faci la nova concessió d’explotació del quiosc, serà necessari que el nou adjudicatari 
porti a terme les actuacions de reparació o substitució del tancament exterior. No obstant, no es 
pot considerar que aquests desperfectes siguin imputables a l’anterior concessionari, ni és 
convenient portar a terme cap substitució o reparació dels tancaments fins que no es disposi de 
concessionari que en pugui fer el control i manteniment. 

TERCERA.- Pel que fa als desperfectes de paviment de terra i rajoles caigudes de les parets, en 
l’escrit presentat per la titular de la concessió en data 5 de març de 2021, la titular manifesta estar 
disposada a reparar personalment els desperfectes. El cost de reposició d’aquestes rajoles 
malmeses es va estimar en 308,55 €, IVA inclòs. Si finalment la titular porta a terme les 
reparacions, aquest import no se li hauria de repercutir en la liquidació de la concessió. 

QUARTA.- Quant als materials existents dins de la concessió, la titular manifesta no estar d’acord 
amb la valoració econòmica presentada per l’Ajuntament i sol·licita retirar tot el material que no 
està obligada a deixar a la concessió. Ens remetem als informes anteriors per la descripció del 
material existent a l’establiment, el càlcul dels seus valors residuals d’acord amb les factures 
aportades i la consideració d’aquells materials que no s’haurien de retirar per no provocar 
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desperfectes en l’estructura del quiosc. Cal tenir en compte que no s’ha pogut calcular el valor 
residual d’aquells materials dels quals no s’ha presentat la factura corresponent. 

CONCLUSIONS: 

De conformitat amb les consideracions anteriors, es considera que no s’hauria de requerir a la 
titular de la concessió els imports estimats anteriorment que fan referència a la instal·lació 
elèctrica, atès que ja s’ha aportat el certificat elèctric corresponent, ni la reparació dels paraments 
exteriors de la terrassa del quiosc, ja que els actes vandàlics l’han malmès molt més de com 
estava quan va finalitzar la concessió. 

Pel que fa al material de la concessió, ens remetem a les consideracions dels informes anteriors 
que consten en l’expedient.” 

Atès que no es va habilitar, en el pressupost corresponent a l’exercici 2021, la correspo-
nent aplicació pressupostària per tal de satisfer la liquidació de la concessió, per un 
import de 773,16 €. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal apli-
cació, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Donar-se per assabentat de l’escrit presentat en data 5 de març, amb número 
de registre ENTRA 2021 2105, per la Sra. Mª Carmen López López on s’acompanyen 
nous documents addicionals i s’exposen nous fets rellevants per la resolució del present 
expedient.  
 
Segon.- Considerar totalment amortitzat, i per tant, que ha revertit en favor de l’Ajunta-
ment conforme disposa la clàusula XII del plec de clàusules administratives particulars, 
el següent material: 
 

- 2 neveres de sota barra 
- 1 estanteria de peu 
- 4 estanteries de paret 
- 1 armari frigorífic 
- 1 rentavaixelles 
- 1 aigüera (pica + escorredor) 
- 1 microones 
- 1 congelador de gelats 
- 10 conjunts de taula i 4 cadires 
- 1 triturador de begudes 
- 1 expremedora 
- 1 estufa calefactora per la terrassa 
- 1 estructura lleugera de tancament de la terrassa del quiosc 
- 1 aigüera amb accionament de pedal 
- 1 barra penjador 
- 1 vitrina expositora  
- 1 vitrina expositora refrigerada  
- 1 descalcificador pel rentaplats  
- 1 nevera combi   
- 1 generador d’aire calent 
- 1 escalfador 
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- 1 rampa d’acer + 2 baranes de ferro 
 

Tercer.- Procedir a l’exercici del dret d’adquisició preferent sobre el següent material, 
pels imports pendents d’amortització que s’indiquen: 
 

- 1 barra d’acer inoxidable 324,17 € 
- Lleixa d’acer inoxidable  364,43 € 

amb estanteria penjada i 2 mobles 
d’acer inoxidable amb estanteries 

- 1 antena de TV i instal·lació 84,56 € 
 

 TOTAL 773,16 € 
 

Quart.- Requerir a la concessionària l’arranjament dels desperfectes de paviment del 
terra i rajoles caigudes de les parets, en no haver deixat les instal·lacions en bon estat 
de conservació, tal i com exigeix la clàusula XII del plec de clàusules administratives 
particulars en el termini de 20 dies hàbils prèvia comunicació amb la responsable del 
contracte. 
 
Cinquè.- Advertir a la concessionària que si transcorregut el termini indicat en l’acord 
anterior no dona compliment a l’esmentat requeriment se li procedirà a liquidar la quan-
titat de 308,55 €, IVA inclòs, en relació a la valoració dels desperfectes de paviment de 
terra i rajoles caigudes de les paret, en execució subsidiària per part de l’Ajuntament.  
 
Sisè.- Demanar a la Intervenció que iniciï el tràmit de modificació de crèdit extraordinari 
del pressupost municipal 2021 per tal de poder autoritzar i disposar la despesa i 
reconèixer l’obligació per import de 773,16 € a favor del Sr. Josep Lluís Muntané Angosto 
i a la Sra. Maria Carmen López López.  
 
Setè.- Notificar el present acord als interessats. 
 
Vuitè.- Comunicar la present resolució a Serveis Econòmics d’aquest Ajuntament. 
 
 
2.3. Educació, Igualtat i Participació 

 
2.3.1. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’INS LLUÍS DOMÈNECH 
I MONTANER PER ACTIVITATS DOCENTS COMPLEMENTÀRIES RELACIONADES 
AMB LA REALITZACIÓ DE TALLERS PER COMPLETAR LA FORMACIÓ DE 
L’ALUMNAT DEL BATXILLERAT D’ARTS ESCÈNIQUES I DELS ALUMNES DE 4T 
D’ESO QUE SEGUEIXEN L’ITINERARI D’ARTS.  
 
FETS: 
 
Atès que des de la posada en marxa a l’INS Lluís Domènech i Montaner el curs 2009- 
2010 els ensenyaments de Batxillerat de la modalitat d’arts en la via d’arts escèniques 
fins a l’actualitat s’han anat subscrivint diferents convenis de col·laboració entre el 
Departament d’Educació, l’Ajuntament de Canet de Mar i Comediants, SA. Que incloïen 
tant la utilització dels espais escènics de Comediants, SA, com el desenvolupament de 
diversos tallers monogràfics per part del personal de la companyia. 
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Vist que durant els cursos transcorreguts des de l’inici de l’oferta del Batxillerat d’Arts 
Escèniques, el curs 2009-2010, la col·laboració entre l’Institut Lluís Domènech i 
Montaner i l’Ajuntament de Canet de Mar ha estat molt estreta i s’ha concretat sovint en 
l’organització d’activitats escèniques obertes al municipi. Aquestes accions escèniques 
s’han elaborat en base a una oferta de tallers diferenciada per a tots els alumnes que 
cursen la modalitat d’arts. Els tallers es duen a terme per diferents professionals del món 
de les arts escèniques i sovint aprofitant companyies i professionals de prestigi 
reconegut, perquè sigui un actiu de pes per al desenvolupament teoricopràctic de les 
properes promocions d'alumnat, bo i aprofitant les sinergies evidents que es poden 
establir entre el món professional i l'acadèmic representat per l'Institut i el seu alumnat. 
 
Atès que al pressupost municipal per a l’any 2021 hi ha una singularment prevista una 
partida per fer front a les despeses que es deriven del conveni.  
 
Vista la memòria justificativa del conveni que consta a l’expedient.  
 
Vist l’informe conjunt de Secretaria i Intervenció que consta a l’expedient. 
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a signar amb l’INS Lluís Domènech i 
Montaner 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, de conformitat amb la proposta de la 4a Tinència de l’Alcaldia, 
s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar amb l’INS Lluís Domènech i 
Montaner, per regular les línies de col·laboració mútua per al desenvolupament 
d'activitats docents complementàries relacionades amb la realització de tallers per 
completar la formació de l’alumnat del Batxillerat d’Arts escèniques i dels alumnes de 4t 
d’ESO que segueixen l’itinerari d’arts.  
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 2.710,00€ amb càrrec a la partida 51 32400 
45000 del pressupost vigent ordinari per a l’any  2021 (AD número 220210005046).  
 
Tercer.-  Reconèixer l’obligació per import de 2.710,00€ per fer front a la bestreta (0 
número 220210005047). 
 
Quart.- Designar la senyora Rosabel Madrid Camara, tinenta d’alcalde de Serveis a les 
Persones, Igualtat, Participació i Educació i la tècnica municipal d’Educació com a 
representants de l’Ajuntament a la comissió de seguiment prevista en la clàusula desena 
del conveni. 
 
Cinquè.- Facultar la senyora alcaldessa per signar tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
Sisè.- Notificar aquests acords a les persones interessades a tots els efectes. 
 
Setè.- Comunicar el present acord a la Tresoreria i a la Intervenció municipals. 
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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 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 
CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ SALA CENTRE PARROQUIAL 

Atès que el desembre de 2018, l’Ajuntament de Canet de Mar, va adquirir els edificis 
situats al carrer Eusebi Golart 16 i 18, que havien estat fins al moment propietat del 
Bisbat de Girona. Des de l’any 1885 l’edifici corresponent al núm. 16 alberga una sala 
destinada a teatre i cap a l’any 1975 es duen a terme obres significatives a l’immoble 
traslladant el nucli d’accés i de comunicació vertical a la planta baixa de l’edifici situat al 
núm. 18. Amb la finalitat de mantenir l’activitat a la sala, s’està portant a terme una re-
habilitació per adaptar-la als requeriments normatius i de seguretat vigents, a l’espera 
d’una reforma integral que en millori les prestacions i dignifiqui l’espai. 
 
Vist que per tal de poder dotar de confort tèrmic als usuaris de la sala, i per complir amb 
els criteris de ventilació mínims que exigeix la normativa vigent, és necessari dotar a la 
sala d’una instal·lació de climatització i ventilació que no existia abans de la reforma de 
l’edifici. 
 
Atès a que la maquinària i actuacions necessaris per a la instal·lació de climatització i 
ventilació queda definida al projecte redactat per -- (BARNY ENGINYERIA, S.L.) per 
encàrrec de l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 
Vist que les actuacions contingudes al projecte són adequades a garantir les prestacions 
de ventilació i confort tèrmic que requereix l’ús de sala d’espectacles. Per tant, es 
considera adequat i idoni a les necessitats a cobrir. 
 
Vist l’abast del projecte i els treballs d’instal·lació a realitzar, es considera que l’actuació 
sobrepassa la disponibilitat i capacitat per executar-la amb mitjans propis, 
conseqüentment és necessari contractar l’execució del subministrament externament. 
 
En conseqüència, vista la memòria justificativa emesa en data 29 de març d’enguany 
per la tècnica l’enginyera municipal, on es justifica la necessitat d’aquesta contractació, 
així com la idoneïtat de l’objecte del contracte per a satisfer la necessitat plantejada. 
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Vist el plec de prescripcions tècniques particulars, redactat per l’enginyera 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. 
 
Vist l’informe favorable emès per la Secretaria i Intervenció municipal número 18/2021 
en relació al contracte de subministrament i instal·lació de climatització i ventilació a la 
sala d’espectables municipal a l’antic Centre Parroquial. 
 
L’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte és l’Alcaldia, ja que el seu valor 
estimat puja la quantitat de 59.559,44 €, 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 subministrament i instal·lació de climatització i ventilació a la sala d’espectables 
municipal a l’antic Centre Parroquial 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 contractes 
de les administracions públiques (RGLCAP), pel plec de clàusules administratives ge-
nerals, 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 el seu cas, en què 
es formalitzi el contracte, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, pel procediment obert simplificat i sumari, 
del subministrament i instal·lació de climatització i ventilació a la sala d’espectables mu-
nicipal a l’antic Centre Parroquial, amb un pressupost base de licitació de 48.982,40 €, 
IVA  exclòs, el qual puja la quantitat de 10.286,30 €, això és un total de 59.268,70 € IVA 
inclòs, per a tota la durada del contracte.  No es preveuen pròrrogues. 
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripci-
ons tècniques particulars, que hauran de regir l’esmentada contractació, els quals s’an-
nexen al present acord. 
 
Tercer.- Convocar expedient d’adjudicació i publicar el corresponent anunci de licitació 
al perfil del contractant segons allò que disposa l’art. 135.1 de la LCSP.  
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Quart.-  Autoritzar la despesa d’aquest contracte amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 
20 33300 62300 d’acord amb les anualitats i imports següents: 

 

Any Aplicació pressupostària Concepte Import  IVA Total (IVA 
inclòs) 

2021 20 33300 62300 Subministrament i instal·lació 
de climatització i ventilació a 
la sala d’espectacles munici-
pal a l’antic Centre Parroquial 

48.982,40 € 10.286,30 € 59.268,70 € 

 
Doc. A ex. 2021 núm. 220210005432 
 
Destinada a la contractació del subministrament i instal·lació de climatització i ventilació 
a la sala d’espectacles municipal a l’antic Centre Parroquial, d’acord amb el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que l’acompa-
nya. 
 
L’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada exercici econòmic el crèdit suficient 
per poder atendre el pagament del seu preu. 
 
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. 
 
3.1.2. INCOACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ I APROVACIÓ DELS PLECS DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICU-
LARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 
L’ESCENOTÈCNIA A L’ANTIC CENTRE PARROQUIAL DE CANET DE MAR 

 
Atès que el desembre de 2018, l’Ajuntament de Canet de Mar, va adquirir els edificis 
situats al carrer Eusebi Golart 16 i 18, que havien estat fins al moment propietat del 
Bisbat de Girona. Des de l’any 1885 l’edifici corresponent al núm. 16 alberga una sala 
destinada a teatre i cap a l’any 1975 es duen a terme obres significatives a l’immoble 
traslladant el nucli d’accés i de comunicació vertical a la planta baixa de l’edifici situat al 
núm. 18. Amb la finalitat de mantenir l’activitat a la sala, s’està portant a terme una 
rehabilitació per adaptar-la als requeriments normatius i de seguretat vigents, a l’espera 
d’una reforma integral que en millori les prestacions i dignifiqui l’espai. 
 
Vist que per tal de poder dotar la sala d’equipaments d’escenotècnia per al seu correcte 
funcionament artístic, és necessari dotar a la sala d’unes estructures secundàries de 
suport per a ús escènic, vestit escènic, infraestructures elèctriques i de senyal 
audiovisual, equipament d'il·luminació escènica, equipament de sonorització i 
processament d'àudio, equipament de videoprojecció i distribució de vídeo i equipament 
de control centralitzat. 
 
Atès a que el projecte redactat per l’empresa IMESDE, INTEGRACIÓ, DISTRIBUCIÓ I 
ENGINYERIA ESCÈNICA S.L. per encàrrec de l’Ajuntament de Canet de Mar defineix 
les feines i equipaments necessaris per realitzar la instal·lació dels equipaments 
d’escenotècnia de la sala de planta baixa de la sala d’espectacle municipal a l’antic 
centre parroquial de Canet de Mar. 
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Vist que les actuacions contingudes al projecte són adequades a garantir les dotacions 
d’escenotècnia que requereix l’ús de sala d’espectacles. Conseqüentment es considera 
adequat i idoni a les necessitats a cobrir. 
 
Vist l’abast del projecte i els treballs d’instal·lació a realitzar, es considera que l’actuació 
sobrepassa la disponibilitat i capacitat per executar-la amb mitjans propis, 
conseqüentment és necessari contractar l’execució del subministrament externament. 
 
En conseqüència, vista la memòria justificativa emesa en data 12 d’abril d’enguany per 
la tècnica l’enginyera municipal, on es justifica la necessitat d’aquesta contractació, així 
com la idoneïtat de l’objecte del contracte per a satisfer la necessitat plantejada. 
 
Vist el plec de prescripcions tècniques particulars, redactat per l’enginyera 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. 
 
Vist l’informe favorable emès per la Secretaria i Intervenció municipal número 19/2021 
en relació al contracte de subministrament i instal·lació de climatització i ventilació a la 
sala d’espectables municipal a l’antic Centre Parroquial. 
 
L’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte és l’Alcaldia, ja que el seu valor 
estimat puja la quantitat de 97.081,55 €, 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 per a la contractació 
del subministrament i instal·lació d’escenotècnia per a la sala d’espectacles municipal a 
l’antic Centre Parroquial 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 contractes 
de les administracions públiques (RGLCAP), pel plec de clàusules administratives ge-
nerals, 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 el seu cas, en què 
es formalitzi el contracte, s’acorda per unanimitat: 
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Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, pel procediment obert simplificat, del sub-
ministrament i instal·lació d’escenotècnia per a la sala d’espectacles municipal a l’antic 
Centre Parroquial, amb un pressupost base de licitació de 80.901,29 €, IVA  exclòs, el 
qual puja la quantitat de 16.989,27 €, això és un total de 97.890,56 € IVA inclòs, per a 
tota la durada del contracte.  No es preveuen pròrrogues. 
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripci-
ons tècniques particulars, que hauran de regir l’esmentada contractació, els quals s’an-
nexen al present acord. 
 
Tercer.- Convocar expedient d’adjudicació i publicar el corresponent anunci de licitació 
al perfil del contractant segons allò que disposa l’art. 135.1 de la LCSP.  
 
Quart.-  Autoritzar la despesa d’aquest contracte amb càrrec les aplicacions pressupos-
taries 31 33310 63201 i 20 33300 62300 d’acord amb les anualitats i imports següents: 
 

 

Any Aplicació pressupostària Concepte Import  IVA Total (IVA 
inclòs) 

2021 31 33310 63201 

Subministrament i instal·lació 
d’escenotècnia per a la sala 
d’espectacles municipal a 
l’antic Centre Parroquial 

  
 
24.102,28 € 

 
 
5.061,48 €       29.163,76 € 

2021 20 33300 62300 Subministrament i instal·lació 
d’escenotècnia per a la sala 
d’espectacles municipal a 
l’antic Centre Parroquial 

  
56.799,01 € 

 
11.927,79 € 

 
68.726,80 € 

 
Doc. A ex. 2021 núm. 220210006106 
Doc. A ex. 2021 núm. 220210006107 
 
Destinada a la contractació subministrament i instal·lació d’escenotècnia per a la sala 
d’espectacles municipal a l’antic Centre Parroquial, 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. 
 
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. Educació, Igualtat i Participació 

 
3.2.1. APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 2020 
 
 
Fets: 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data de 17 de 
setembre 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 
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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. 
 
En el cas de l’àmbit esportiu, l’import de la convocatòria pujava a 28.800,03 Euros. 
 
Vista la valoració de les sol·licituds presentades que va fer l’òrgan col·legiat previst en 
l’ordenança general de subvencions, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 
30 de desembre de 2020, va aprovar per via d’urgència l’atorgament de les subvencions 
previstes en la convocatòria 1/2020 i el pagament de la bestreta del 50 per 100. 
 
Pel que fa l’àmbit esportiu, les subvencions atorgades per Acord de Junta de Govern de 
30 de desembre de 2020  i les bestretes pagades amb l’atorgament van ser les següents: 
 

SUBPROGRAMA ACTIVITATS ESPORTIVES CONTINUADES 

Nom d’entitat Projecte 
Import 
atorgat 

Bestreta 
pagada 

CLUB BILLAR CANET 

Final campionat de Catalu-
nya (Tres bandes) 
Lliga Catalana de l’Amistat 
Final campionat Catalunya 
Billar a Carambola lliure  

 392,44€ 196,22€ 

CLUB ESCACS CANET Federació Catalana d’escacs 
 209,29€ 104,65€ 

CANET FUTBOL SALA Temporada esportiva 3.514,42€ 1.757,21€ 

CLUB VOLEIBOL CANET Campionat Espanya Voleibol 
platja  1.430,19€ 715,10€ 

CLUB HOQUEI CANET Temporada esportiva 226,74€ 113,37€ 

CANET FC Temporada esportiva 6.000,00€ 3.000,00€ 

CLUB BÀSQUET CANET 
Gestió Administrativa 
Despeses  Federatives 
Equips No promoció  

3.880,67€ 1.940,34€ 

CLUB ATLETISME ESPORT 
CANET Temporada esportiva 1.229,61€ 614,81€ 

CLUB PATINATGE CANET 

Competicions Esportives del 
Maresme 
Llicències i proves de nivell 
Competicions esportives Na-
cionals 

2.651,07€ 1.325,54€ 

CLUB TENNIS TAULA CA-
NET Lliga veterans 383,71€ 191,86€ 

CLUB CICLISTA CANET Escola de ciclisme 497,08€ 248,54€ 
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CLUB BOTXES CANET 

Competicions Esportives 
Botxes i Petanca 
Tramitació llicències 
Inscripcions desplaçaments i 
allotjaments 

514,52€ 257,26€ 

AMPA LLUIS DOMENECH Equipació Esportiva de volei 837,19€ 418,60€ 

GRUP EXCURSIONISTA CA-
NET Activitat mensual 506,38€ 253,19€ 

CLUB PETANCA CANET Pràctica de la petanca 226,74€ 113,74€ 

 

SUBPROGRAMA ACTIVITATS PUNTUALS 

Nom d’entitat Projecte 
Import 
atorgat 

Bestreta 
pagada 

CANET F.C. III Campus Pol Lirola 1.000,00€ 500,00€ 

CLUB BOTXES CANET Torneig internacional 1.000,00€ 500,00€ 

CLUB TENNIS CANET Arranjament pistes 1.000,00€ 500,00€ 

CANET FUTBOL SALA Casals d’estiu 1.000,00€ 500,00€ 

GRUP EXCURSIONISTA CA-
NET Tast d’escalada 300,00€ 150,00€ 

CLUB BILLAR CANET Instal·lació aire condicionat 1.000,00€ 500,00€ 

 

SUBPROGRAMA ESPORTISTES INDIVIDUALS 

Nom d’entitat Projecte 
Import 
atorgat 

Bestreta 
pagada 

MARTA ALSO Competició esportiva 1.000,00€ 500,00€ 

 
SUBPROGRAMA TOTALS 

Nom d’entitat Import atorgat Bestreta pagada 

CLUB BILLAR CANET 1.392,43€ 696,22€ 

CLUB ESCACS CANET 209,29€ 104,65€ 

CANET FUTBOL SALA 4.514,42€ 2.257,21€ 

CLUB VOLEIBOL CANET 1.430,19€ 715,10€ 

CLUB HOQUEI CANET 226,74€ 113,37€ 

CANET FC 7.000,00€ 3.500,00€ 
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CLUB BÀSQUET CANET 3.880,67€ 1.940,34€ 

CLUB ATLETISME ESPORT CANET 1.229,61€ 614,81€ 

CLUB PATINATGE CANET 2.651,07€ 1.325,54€ 

CLUB TENNIS TAULA CANET 383,71€ 191,86€ 

CLUB CICLISTA CANET 497,08€ 248,54€ 

CLUB BOTXES CANET 1.514,52€ 757,26€ 

AMPA LLUIS DOMENECH 837,19€ 418,60€ 

GRUP EXCURSIONISTA CANET 806,37€ 403,19€ 

CLUB TENNIS CANET 1.000,00€ 500,00€ 

CLUB PETANCA CANET 226,74€ 113,74€ 

MARTA ALSO 1.000,00€ 500,00€ 

TOTALS 28.800,03€ 14.400,43 € 

 
L’article 10è de la convocatòria regulava la justificació de les subvencions en els 
següents termes: 
 
“10.1.- El termini per a la justificació de les despeses començarà a la finalització del 
projecte o actuació subvencionat i finalitzarà el 31 de gener 2021. 
 
10.2.- La justificació es portarà a terme mitjançant la presentació de la documentació 
que estableix l’article 19 de l’Ordenança.” 
 
Vista la documentació justificativa presentada pels beneficiaris de les subvencions 
atorgades en la convocatòria 1/2020 pel que fa a l’àmbit esportiu. 
 
Vist l'Informe del Tècnic d’Esports, emès en data 21 de maig de 2021, que consta a 
l’Expedient. 
 
Vist l’Informe d’Intervenció que consta a l’Expedient. 
 

Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local 
en virtut de les delegacions efectuades mitjançant Decret núm. 2019/1041, de 19 de 
juny, s’acorda per unanimitat: 

 

Primer.- APROVAR la justificació dels següents imports corresponents a subvencions 
ordinàries de la convocatòria 1/2020 del Programa de Concurrència Competitiva de 
l’Àrea d’Esports atorgades per Acord de Junta de Govern de 30 de desembre de 2020. 

 
SUBPROGRAMA ACTIVITATS ESPORTIVES CONTINUADES 
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Nom d’entitat Projecte 
Import 
atorgat 

Bestreta 
pagada 

Pendent de 
pagament 

CLUB BILLAR CANET 

Final campionat de Ca-
talunya (Tres bandes) 
Lliga Catalana de 
l’Amistat 
Final campionat Catalu-
nya Billar a Carambola 
lliure  

 392,44€ 196,22€ 196,22€ 

CLUB ESCACS CANET 
Federació Catalana 
d’escacs 
 

209,29€ 104,65€ 104,64€ 

CANET FUTBOL SALA Temporada esportiva 3.514,42€ 1.757,21€ 1.757,21€ 

CLUB VOLEIBOL CANET Campionat Espanya Vo-
leibol platja  1.430,19€ 715,10€ 715,09€ 

CLUB HOQUEI CANET Temporada esportiva 226,74€ 113,37€ 113,37€ 

CANET FC Temporada esportiva 6.000,00€ 3.000,00€ 3.000,00€ 

CLUB BÀSQUET CANET 
Gestió Administrativa 
Despeses  Federatives 
Equips No promoció  

3.880,67€ 1.940,34€ 1.940,33€ 

CLUB ATLETISME ESPORT 
CANET Temporada esportiva 1.229,61€ 614,81€ 614,80€ 

CLUB PATINATGE CANET 

Competicions Esporti-
ves del Maresme 
Llicències i proves de 
nivell 
Competicions esporti-
ves Nacionals 

2.651,07€ 1.325,54€ 1.325,53€ 

CLUB TENNIS TAULA CANET Lliga veterans 383,71€ 191,86€ 191,85€ 

CLUB CICLISTA CANET Escola de ciclisme 497,08€ 248,54€ 248,54€ 

CLUB BOTXES CANET 

Competicions Esporti-
ves Botxes i Petanca 
Tramitació llicències 
Inscripcions desplaça-
ments i allotjaments 

514,52€ 257,26€ 257,26€ 

AMPA LLUIS DOMENECH Equipació Esportiva de 
volei 837,19€ 418,60€ 418,59€ 

GRUP EXCURSIONISTA CA-
NET Activitat mensual 506,38€ 253,19€ 253,19€ 

CLUB PETANCA CANET Pràctica de la petanca 226,74€ 113,74€ ---------- 

 

SUBPROGRAMA ACTIVITATS PUNTUALS 
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Nom d’entitat Projecte 
Import 
atorgat 

Bestreta 
pagada 

Pendent de 
pagament 

CANET F.C. III Campus Pol Lirola 1.000,00€ 500,00€ 500,00€ 

CLUB BOTXES CANET Torneig internacional 1.000,00€ 500,00€ Activitat no 
realitzada 

CLUB TENNIS CANET Arranjament pistes 1.000,00€ 500,00€ 500,00€ 

CANET FUTBOL SALA Casals d’estiu 1.000,00€ 500,00€ 500,00€ 

GRUP EXCURSIONISTA CA-
NET Tast d’escalada 300,00€ 150,00€ Activitat no 

realitzada 

CLUB BILLAR CANET Instal·lació aire condicio-
nat 1.000,00€ 500,00€ 500,00€ 

 

SUBPROGRAMA ESPORTISTES INDIVIDUALS 

Nom d’entitat Projecte 
Import 
atorgat 

Bestreta 
pagada 

Pendent de 
pagament 

MARTA ALSO Competició esportiva 1.000,00€ 500,00€ 500,00€ 

 
SUBPROGRAMA TOTALS 

Nom d’entitat Import atorgat Bestreta pagada 
Pendent de paga-
ment 

CLUB BILLAR CANET 1.392,43€ 696,22€ 696,21€ 

CLUB ESCACS CANET 209,29€ 104,65€ 104,64€ 

CANET FUTBOL SALA 4.514,42€ 2.257,21€ 2.257,21€ 

CLUB VOLEIBOL CANET 1.430,19€ 715,10€ 715,09€ 

CLUB HOQUEI CANET 226,74€ 113,37€ 113,37€ 

CANET FC 7.000,00€ 3.500,00€ 3.500,00€ 

CLUB BÀSQUET CANET 3.880,67€ 1.940,34€ 1.940,33€ 

CLUB ATLETISME ESPORT CANET 1.229,61€ 614,81€ 614,80€ 

CLUB PATINATGE CANET 2.651,07€ 1.325,54€ 1.325,53€ 

CLUB TENNIS TAULA CANET 383,71€ 191,86€ 191,85€ 

CLUB CICLISTA CANET 497,08€ 248,54€ 248,54€ 

CLUB BOTXES CANET 1.514,52€ 757,26€           ---------- 

AMPA LLUIS DOMENECH 837,19€ 418,60€ 418,59€ 
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GRUP EXCURSIONISTA CANET 806,37€ 403,19€ 103,55€ 

CLUB TENNIS CANET 1.000,00€ 500,00€ 500,00€ 

CLUB PETANCA CANET 226,74€ 113,74€ ---------- 

MARTA ALSO 1.000,00€ 500,00€ 500,00€ 

TOTALS 28.800,03€ 14.400,43 € 13.229,71 € 

 
 
Segon.-  INCOAR expedient de revocació parcial i reintegrament dels imports concedits 
i que no s'han justificat correctament, segons el següent detall: 
 

Entitat Sol·licitud / Projecte Import a revocar Import a reintegrar 

GRUP EXCURSIONISTA 
CANET Tast d’Escalada 300,00€ 0,00€ 

CLUB PETANCA CANET Pràctica de la petanca 226,74€ 113,37€ 

CLUB BOTXES CANET Torneig Internacional 1000,00€ 242,74€ 

 
 
Tercer.- ATORGAR a les entitats beneficiàries incloses en el procediment de revocació 
i reintegrament un termini de 15 dies hàbils per efectuar al·legacions o aportar els 
documents que estimin oportuns. 
 
Finalitzat aquest termini es procedirà a la resolució del procediment liquidant l’import del 
reintegrament que correspongui més els interessos de demora que s’hagin meritat de 
conformitat amb l’article 38.2 LGS. 
 
 
Quart.-  INDICAR als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst en  la base 12 
de la convocatòria 1/2020, procedeixin al pagament de les quantitats pendents de 
satisfer de Programa de Concurrència Competitiva de l’Àrea d’Esports atorgades per 
Acord de Junta de Govern de 30 de desembre de 2020, per la part de la subvenció 
correctament justificada, segons el següent detall: 
 

SUBPROGRAMA TOTALS 

Nom d’entitat Import atorgat Bestreta pagada 
Pendent de paga-
ment 

CLUB BILLAR CANET 1.392,43€ 696,22€ 696,21€ 

CLUB ESCACS CANET 209,29€ 104,65€ 104,64€ 

CANET FUTBOL SALA 4.514,42€ 2.257,21€ 2.257,21€ 

CLUB VOLEIBOL CANET 1.430,19€ 715,10€ 715,09€ 

CLUB HOQUEI CANET 226,74€ 113,37€ 113,37€ 
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CANET FC 7.000,00€ 3.500,00€ 3.500,00€ 

CLUB BÀSQUET CANET 3.880,67€ 1.940,34€ 1.940,33€ 

CLUB ATLETISME ESPORT CANET 1.229,61€ 614,81€ 614,80€ 

CLUB PATINATGE CANET 2.651,07€ 1.325,54€ 1.325,53€ 

CLUB TENNIS TAULA CANET 383,71€ 191,86€ 191,85€ 

CLUB CICLISTA CANET 497,08€ 248,54€ 248,54€ 

CLUB BOTXES CANET 1.514,52€ 757,26€           ---------- 

AMPA LLUIS DOMENECH 837,19€ 418,60€ 418,59€ 

GRUP EXCURSIONISTA CANET 806,37€ 403,19€ 103,55€ 

CLUB TENNIS CANET 1.000,00€ 500,00€ 500,00€ 

CLUB PETANCA CANET 226,74€ 113,74€ ---------- 

MARTA ALSO 1.000,00€ 500,00€ 500,00€ 

TOTALS 28.800,03€ 14.400,43 € 13.229,71 € 

Cinquè.- RECONÈIXER l’obligació per import de 13.229,71€ Euros amb càrrec a  
l’aplicació 52 34100 48200. 
 

Sisè.- 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 amb la Seguretat Social.  

 
Setè.- NOTIFICAR el present acord a les entitats beneficiàries de la subvenció atorgada 
dins la convocatòria 1/2020, del Programa de Concurrència Competitiva de l’Àrea 
d’Esports. 
 

Vuitè.- COMUNICAR el present acord als departaments d’Esports, Intervenció i 
Tresoreria. 
 
3.3. Acció Social i Ciutadania 
 
3.3.1. APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ PER L’IBI EXERCICI 
2020 

 
 
Fets: 
 
Atès que en data 6 de novembre de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar les bases 
reguladores per a l’atorgament d’una subvenció sobre l’import de l’impost sobre béns 
immobles, corresponent al domicili habitual, per minorar la repercussió econòmica del 
pagament de l’IBI en contribuents amb situació econòmica desfavorida. 
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Atès que en aquesta convocatòria es van presentar un total de 43 sol·licituds, que són 
les que es detallen al quadre següent: 
 

Nº EXP. Nº Registre Data entrada 

DNI 

1 

11633 25/11/2020 - 

2 

11648 26/11/2020 - 

3 

11694 26/11/2020 - 

4 

11705 27/11/2020 - 

5 

11709 27/11/2020 - 

6 

11711 27/11/2020 - 

7 

11792 30/11/2020 - 

8 

11820 01/12/2020 - 

9 

11897 02/12/2020 - 

10 

11942 03/12/2020 - 

11 

12000 04/12/2020 - 

12 

12091 09/12/2020 - 

13 

11832 01/12/2020 - 

14 

11836 01/12/2020 - 

15 

11837 01/12/2020 - 

16 

11941 03/12/2020 - 
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17 

11987 04/12/2020 - 

18 

12012 04/12/2020 - 

19 

12017 04/12/2020 - 

20 

12037 07/12/2020 - 

21 

12040 07/12/2020 - 

22 

12048 07/12/2020 - 

23 

12062 07/12/2020 - 

24 

12063 07/12/2020 - 

25 

12116 10/12/2020 - 

26 

12122 10/12/2020 - 

27 

12126 10/12/2020 - 

28 

12150 10/12/2020 - 

29 

12186 11/12/2020 - 

30 

12227 11/12/2020 - 

31 

12259 14/12/2020 - 

32 

12262 14/12/2020 - 

33 

12264 14/12/2020 - 

34 

12272 14/12/2020 - 
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35 

12277 14/12/2020 - 

36 

12278 14/12/2020 - 

37 

12281 14/12/2020 - 

38 

12288 14/12/2020 - 

39 

12293 14/12/2020 - 

40 

11715 27/11/2020 - 

41 

11719 27/11/2020 - 

42 

11722 27/11/2020 - 

43 
12142 

 
10/12/2020 - 

 
 
Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei, de 
conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim Intern. 
 
Vista la documentació aportada pels sol·licitants. 
 
Vist l’informe tècnic emès per la coordinadora de serveis socials en data 4 de maig, i 
que es transcriu a continuació: 
 
 
“INFORME TÈCNIC PER L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ PER MINORAR 
L’IMPORT DE L’IBI 2020 
 
La coordinadora d’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació 
a l’atorgament de subvencions per la minoració de l’import de l’IBI segons la convocatò-
ria de concurrència competitiva per l’exercici 2020, informo 

 
FETS 
 
En data 6 de novembre de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar les bases especí-
fiques i la convocatòria per a la concessió de subvencions per minorar la repercussió 
econòmica del pagament de l’IBI en contribuents amb situació econòmica desfavorida 
per a l’exercici 2020. 
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Un cop publicades les bases es van presentar un total de 43 sol·licituds, segons el se-
güent quadre: 
 
 

Nº EXP. Nº Registre Data entrada 
DNI 

1 
11633 25/11/2020 - 

2 
11648 26/11/2020 - 

3 
11694 26/11/2020 - 

4 
11705 27/11/2020 - 

5 
11709 27/11/2020 - 

6 
11711 27/11/2020 - 

7 
11792 30/11/2020 - 

8 
11820 01/12/2020 - 

9 
11897 02/12/2020 - 

10 
11942 03/12/2020 - 

11 
12000 04/12/2020 - 

12 
12091 09/12/2020 - 

13 
11832 01/12/2020 - 

14 
11836 01/12/2020 - 

15 
11837 01/12/2020 - 

16 
11941 03/12/2020 - 
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17 
11987 04/12/2020 - 

18 
12012 04/12/2020 - 

19 
12017 04/12/2020 - 

20 
12037 07/12/2020 - 

21 
12040 07/12/2020 - 

22 
12048 07/12/2020 - 

23 
12062 07/12/2020 - 

24 
12063 07/12/2020 - 

25 
12116 10/12/2020 - 

26 
12122 10/12/2020 - 

27 
12126 10/12/2020 - 

28 
12150 10/12/2020 - 

29 
12186 11/12/2020 - 

30 
12227 11/12/2020 - 

31 
12259 14/12/2020 - 

32 
12262 14/12/2020 - 

33 
12264 14/12/2020 - 

34 
12272 14/12/2020 - 
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FONAMENTS DE DRET: 
 
- Ordenança municipal reguladora de les subvencions 
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
-Reial Decret 887/206, de 21 de juliol  
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Una vegada revisades totes les sol·licituds, comprovat que no tenen deute 
amb l’Administració Pública, ni en l’AEAT ni en la Seguretat Social, fets els requeri-
ments oportuns, esmenades les deficiències requerides, i comprovades totes les da-
des i requisits de la base cinquena de la convocatòria de tots els expedients, es valora 
que COMPLEIXEN per poder ser beneficiaris de la subvenció els següents expedients: 
 

Nº. EXP. Nº.REGISTRE DATA ENTRADA DNI IMPORT 
2 11648 

 
26/11/2020 
 

- 
 

263,96 € 
 

4 11705 
 

27/11/2020 
 

- 
 

300,00 € 
 

5 11709 
 

27/11/2020 
 

- 
 

300,00 € 
 

6 11711 27/11/2020 - 150,10 € 

35 
12277 14/12/2020 - 

36 
12278 14/12/2020 - 

37 
12281 14/12/2020 - 

38 
12288 14/12/2020 - 

39 
12293 14/12/2020 - 

40 
11715 27/11/2020 - 

41 
11719 27/11/2020 - 

42 
11722 27/11/2020 - 

43 12142 
 10/12/2020 - 
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7 11792 

 
30/11/2020 
 

- 
 

150,00 € 
 

8 11820 
 

01/12/2020 
 

- 
 

222,64 € 
 

10 11942 
 

03/12/2020 
 

- 
 

300,00 € 
 

11 12000 
 

04/12/2020 
 

- 
 

300,00 € 
 

12 12091 
 

09/12/2020 
 

- 
 

215,66 € 
 

14 11836 
 

01/12/2020 
 

- 
 

300,00 € 
 

15 11837 
 

01/12/2020 
 

- 
 

300,00 € 
 

16 11941 
 

03/12/2020 
 

- 
 

282,96 € 
 

18 12012 
 

04/12/2020 
 

- 
 

143,31 € 
 
 

19 12017 
 

04/12/2020 
 

- 
 

300,00 € 
 

20 12037 
 

07/12/2020 
 

- 
 

249,13 € 
 

21 12040 
 

07/12/2020 
 

- 
 

231,86 € 
 

22 12048 
 

07/12/2020 
 

- 
 

300,00 € 
 

23 12062 
 

07/12/2020 
 

- 
 

215,66 € 
 

24 12063 
 

07/12/2020 
 

- 
 

150,00 € 
 

25 12116 
 

10/12/2020 
 

- 
 

300,00 € 
 

27 12126 
 

10/12/2020 
 

- 
 

131,11 € 
 

28 12150 
 

10/12/2020 
 

- 
 

300,00 € 
 

29 12186 
 

11/12/2020 
 

- 
 

300,00 € 
 

30 12227 
 

11/12/2020 
 

- 
 

268,01 € 
 

31 12259 
 

14/12/2020 
 

- 
 

300,00 € 
 

34 12272 
 

14/12/2020 
 

- 
 

300,00 € 
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35 12277 
 

14/12/2020 
 

- 
 

283,70 € 
 

36 12278 
 

14/12/2020 
 

- 
 

270,00 € 
 

37 12281 
 

14/12/2020 
 

- 
 

212,46 € 
 

40 11715 
 

27/11/2020 
 

- 
 

255,95 € 
 

41 11719 
 

27/11/2020 
 

- 
 

300,00 € 
 

42 11722 
 

27/11/2020 
 

- 
 

300,00 € 
 

43 12142 
 

10/12/2020 
 

- 
 

81,26 € 
 

 
 
SEGONA.- Una vegada comprovades totes les dades i requisits de la base cinquena 
de la convocatòria de tots els expedients presentats, es valora que NO COMPLEIXEN, 
i per tant, no poden ser beneficiaris de la subvenció, els següents expedients, pels mo-
tius que s’indica: 
 

Nº EXP. Nº. REGISTRE DATA ENTRADA DNI MOTIU DENEGACIÓ 

1 
11633 

 
25/11/2020 

 
- 
 4 

3 
11694 

 
26/11/2020 

 
- 
 

6 

9 
11897 

 
02/12/2020 

 
- 
 

5 

13 
11832 

 
01/12/2020 

 
- 
 

5 

17 
11987 

 
04/12/2020 

 
- 
 

6 

26 
12122 

 
10/12/2020 

 
- 
 

3 i 6 

32 
12262 

 
14/12/2020 

 
- 
 

6 

33 
12264 

 
14/12/2020 

 
- 
 

5 

38 
12288 

 
14/12/2020 

 
- 
 

4 i 5 

39 
12293 

 
14/12/2020 

 
- 
 

6 

     
     

1 

 

NO ser propietari o llogater de l'habitatge  

2 NO estar empadronat al municipi abans de l'1 de gener de 2020  

3 NO estar al corrent de les obligacions tributàries i SS  
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4 Titular cadastral de béns immobles fora del municipi, diferents de l’habitatge habitual  

5 Superar el valor cadastral de l’habitatge (100.000€)   

6 Superar el límit d'ingressos de la unitat familiar    

 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramita-
ció de l’expedient objecte del present informe, i es proposa que es  procedeixi al paga-
ment de la quantitat corresponent als expedients valorats de manera positiva, seguint 
els paràmetres indicats a la base sisena i onzena de la convocatòria.” 
 
Vist l’informe d’intervenció, incorporat 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.- Atorgar les següents subvencions sol·licitades per minorar la repercussió eco-
nòmica del pagament de l’IBI, en contribuents amb situació econòmica desfavorida per 
a l’exercici 2020: 

Nº. EXP. Nº.REGISTRE DATA ENTRADA IMPORT 

2 11648 
 

26/11/2020 
 

263,96 € 
 

4 11705 
 

27/11/2020 
 

300,00 € 
 

5 11709 
 

27/11/2020 
 

300,00 € 
 

6 11711 
 

27/11/2020 
 

150,10 € 
 

7 11792 
 

30/11/2020 
 

150,00 € 
 

8 11820 
 

01/12/2020 
 

222,64 € 
 

10 11942 
 

03/12/2020 
 

300,00 € 
 

11 12000 
 

04/12/2020 
 

300,00 € 
 

12 12091 
 

09/12/2020 
 

215,66 € 
 

14 11836 
 

01/12/2020 
 

300,00 € 
 

15 11837 
 

01/12/2020 
 

300,00 € 
 

16 11941 
 

03/12/2020 
 

282,96 € 
 

18 12012 
 

04/12/2020 
 

143,31 € 
 
 

19 12017 
 

04/12/2020 
 

300,00 € 
 

20 12037 
 

07/12/2020 
 

249,13 € 
 

21 12040 
 

07/12/2020 
 

231,86 € 
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22 12048 
 

07/12/2020 
 

300,00 € 
 

23 12062 
 

07/12/2020 
 

215,66 € 
 

24 12063 
 

07/12/2020 
 

150,00 € 
 

25 12116 
 

10/12/2020 
 

300,00 € 
 

27 12126 
 

10/12/2020 
 

131,11 € 
 

28 12150 
 

10/12/2020 
 

300,00 € 
 

29 12186 
 

11/12/2020 
 

300,00 € 
 

30 12227 
 

11/12/2020 
 

268,01 € 
 

31 12259 
 

14/12/2020 
 

300,00 € 
 

34 12272 
 

14/12/2020 
 

300,00 € 
 

35 12277 
 

14/12/2020 
 

283,70 € 
 

36 12278 
 

14/12/2020 
 

270,00 € 
 

37 12281 
 

14/12/2020 
 

212,46 € 
 

40 11715 
 

27/11/2020 
 

255,95 € 
 

41 11719 
 

27/11/2020 
 

300,00 € 
 

42 11722 
 

27/11/2020 
 

300,00 € 
 

43 12142 
 

10/12/2020 
 

81,26 € 
 

 
Segon.-  Denegar les següents sol·licituds de subvenció sobre l’import de béns immo-
bles corresponent al domicili habitual per minorar la repercussió econòmica del paga-
ment de l’IBI en contribuents amb situació econòmica desfavorida per a l’exercici 2020: 
 

Nº EXP. Nº. REGISTRE DATA ENTRADA MOTIU DENEGACIÓ 

1 
11633 

 
25/11/2020 

 4 

3 
11694 

 
26/11/2020 

 
6 

9 
11897 

 
02/12/2020 

 
5 

13 
11832 

 
01/12/2020 

 
5 

17 
11987 

 
04/12/2020 

 
6 

26 
12122 

 
10/12/2020 

 
3 i 6 

32 
12262 

 
14/12/2020 

 
6 

33 
12264 

 
14/12/2020 

 
5 

38 
12288 

 
14/12/2020 

 
4 i 5 

39 
12293 

 
14/12/2020 

 
6 
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1  

2  

3  

4  

5 Superar el valor cadastral de l’habitatge (100.000€)  

6 Superar el límit d'ingressos de la unitat familiar  
 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 8.277,77€ amb càrrec als crèdits 
autoritzats en l’aplicació 40 23100 4820, d’acord amb la relació de beneficiaris que figura 
al punt primer.  
 
Quart.- Reconèixer les obligacions derivades de l’atorgament dels ajuts d’acord amb la 
relació de beneficiaris que figura al punt primer. 
 
Cinquè.- Efectuar els pagaments dels ajuts als beneficiaris/àries mitjançant transferèn-
cia bancària en el compte de l’entitat bancària indicat a tal efecte pels interessats/ades. 
 
Sisè.- Notificar aquests acords als interessats/des. 
 
Setè.- Publicar al web municipal i al tauler d’edictes de l’Ajuntament el resultat definitiu 
d’aquests acords durant un període mínim de 20 dies. 
 
Vuitè.- Comunicar aquests acords als departaments de tresoreria i intervenció munici-
pals. 
 
 
4. Donar compte de les resolucions judicials  
 
Es dona compte de la resolució d’arxiu per part de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades, en relació a la informació prèvia núm. IP 274/2020. 
 
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 17:45 de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 


