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

LOCAL DE DATA 8 DE JULIOL 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: 17:13 
Lloc: Per videoconferència 
 

PRESIDEIX 
 

BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
 

ASSISTENTS 
 

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

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Dolors Puig Gómez, secretària accidental. 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2021/27 ordinari 01/07/2021 
 
2. Propostes 
 
2.1. Urbanisme 
2.1.1. Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu "Rehabilitació de l'edifici La Maso-
veria" 
 
2.2. Acció Social i Ciutadania 
2.2.1. Aprovació ajuts socials núm. BSGG17_2021 
 
2.3. Alcaldia 
2.3.1. Relació Decrets de data del 21 al 27 de juny de 2021 
2.3.2. Llibre Decrets segona quinzena juny 2021 
 
2.4. Secretaria 
2.4.1. Adjudicació servei manteniment Parcs i àrees bio-saludables 
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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. JGL2021/27 ordinari 01/07/2021 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
1 de juliol 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. Urbanisme 
 
2.1.1. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE "REHABILITA-
CIÓ DE L'EDIFICI LA MASOVERIA" 

 
Fets: 
 
L’edifici de “La Masoveria” és una construcció de propietat municipal que forma part del 
conjunt de Vil·la Flora, ubicat a Via Cannetum s/n.  
 
La construcció, projectada l’any 1920, és un edifici senzill d’estil noucentista amb un cos 
principal de dues plantes i una edificació secundària de només planta baixa. La coberta 
és de teula ceràmica a dues aigües. 
 
En aquesta edificació, originalment la masoveria de l’edifici principal de Vil·la Flora, 
s’han realitzat diverses actuacions al llarg dels darrers anys per tal d’adequar-la com a 
espai polivalent per a joves i altres col·lectius del municipi. 
 
En data 26 d’abril del 2021 (ENTRA-2021-3865) es presenta l’actualització als preus i 
amidaments de l'any 2021 del projecte “Rehabilitació i millora edifici “La Masoveria”, 
redactat per l’arquitecte --, de BASEDOS ARQUITECTURA, SLP, presentat 
anteriorment en data 9 de maig del 2017 (ENTRA-2017-2715). 
 
En data 3 de juny del 2021 (ENTRA-2021-5528) el mateix tècnic aporta l’Estudi Bàsic 
de Seguretat i Salut del projecte de “Rehabilitació i millora edifici “La Masoveria” i, en 
data 30 de juny del 2021 (ENTRA-2021-6662), en resposta al requeriment efectuat pels 
Serveis Tècnics municipals, presenta un document d’esmenes al projecte. 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecta tècnica municipal en data 30 de juny de 2021, 
les consideracions tècniques i les conclusions del qual es transcriuen a continuació: 
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“INFORME TÈCNIC 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES 
 
Primera.- L’edifici de “La Masoveria” és una construcció de propietat municipal que forma part 
del conjunt de Vil·la Flora ubicat a Via Cannetum s/n.  
 
La construcció, projectada l’any 1920, és un edifici senzill d’estil noucentista amb un cos principal 
de dues plantes i una edificació secundària de només planta baixa. La coberta és de teula 
ceràmica a dues aigües. 
 
En aquesta edificació, originalment la masoveria de l’edifici principal de Vil·la Flora, s’han realitzat 
diverses actuacions al llarg dels darrers anys per tal d’adequar-la com a espai polivalent per a 
joves i altres col·lectius del municipi.  
 
El projecte encarregat a BASEDOS ARQUITECTURA S.L.P., té com a objectiu la rehabilitació i 
millora de l’edifici “La Masoveria”, sense modificar ni la superfície ni el volum actual, amb una 
intervenció global que permeti adequar correctament els espais als nous usos i solucioni les 
patologies constructives detectades. 
 
Segona.- La finalitat d'aquest informe no és altra que constatar que s'aporta la documentació 
complerta en base al contingut mínim que han de tenir els projectes, determinat pel tipus d'obra 
a realitzar, a l'art. 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP). En concret aquest article estableix que els projectes d'obra hauran d'incloure, com a 
mínim: 
 

a) una memòria en la que es descrigui l'objecte de les obres, que recollirà els antecedents 
i situació prèvia a les mateixes, les necessitats a satisfer i la justificació de la solució 
adoptada, detallant els factors de tot l'ordre a tenir en compte. 
 

b) els plànols del conjunt i de detall necessaris per a que l'obra quedi perfectament definida, 
així com les que delimiten l'ocupació de terrenys i la restitució de servituds i demés drets 
reals, en el seu cas, i serveis afectats per la seva execució. 

 
c) el plec de prescripcions tècniques particulars, on es farà la descripció de les obres i es 

regularà l'execució, amb expressió de la forma en que aquesta es portarà a terme, les 
obligacions d'ordre tècnic que correspondran al contractista, i la manera en que es 
portarà a terme l'amidament de les unitats executades i el control de la qualitat dels 
material utilitzats i del procés d'execució. 

 
d) un pressupost, integrat o no per varis parcials, amb expressió dels preus unitaris i dels 

descompostos, en el seu cas, estat d'amidaments i els detalls precisos per a la valoració. 
 

e) un programa de desenvolupament dels treballs o pla d'obra de caràcter indicatiu, amb 
previsió, en el seu cas, del temps i cost. 

 
f) les referencies de tot tipus en que es fonamentarà el replanteig de l'obra.  

 
g) L'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, l'estudi bàsic de seguretat i salut, en els 

termes previstos a les normes de seguretat i salut de les obres. 
 

h) tota la documentació prevista a les normes de caràcter legal o reglamentari. 
 



 

4 
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 

Es tracta d’una obra de rehabilitació d’acord amb la classificació de l’art. 232 de la LCSP, en la 
qual no s’intervé substancialment en els elements de fonamentació de l’edificació, pel que no és 
necessari aportar l’estudi geotècnic del terreny. 
 
D’aquesta manera, el projecte aportat conté la següent documentació: 
 

 INDEX 
 

 I MEMÒRIA 
- MG. DADES GENERALS 
- MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
- MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
- MN. NORMATIVA APLICABLE 
- MA. ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

 
 II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 
01 EMPLAÇAMENT I SITUACIÓ S/E 
02 PLANTES. ESTAT ACTUAL I ENDERROCS E: 1/100 
03 FAÇANES I SECCIONS. ESTAT ACTUAL I ENDERROCS E: 1/100 
04 PLANTES. INTERVENCIONS E: 1/100 
05 FAÇANES I SECCIONS. INTERVENCIONS E: 1/100 
06 FUSTERIES E: 1/50 
I-1 INSTAL.LACIONS. IL.LUMINACIÓ E: 1/100 
I-2 INSTAL.LACIONS. CLIMATITZACIÓ E: 1/100 
I-3 INSTAL.LACIONS. INCENDI E: 1/100 
E-1 ESTRUCTURES. ESTINTOLAMENTS E: 1/10 
E-2 ESTRUCTURES. DETALLS REPARACIÓ ESQUERDES E: 1/10 

 
 

 III. PLEC DE CONDICIONS 
a. Plec de condicions tècniques 
b. Plec generals facultatives i econòmiques 
 

 IV. AMIDAMENTS 
 

 V. PRESSUPOST 
 

 VI. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS 
1. Estudi de gestió de residus d’obra 
2. Fotografies 

 
Per altra banda, també s’ha aportat: 

 
 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 
Així mateix, al document d’esmenes del projecte, s’ha inclòs la següent informació: 
 

- Termini d’execució de les obres i programa de desenvolupament dels treballs de 
caràcter indicatiu. 
 

- Ampliació de la definició de partides i documentació econòmica per incloure les 
següents actuacions: 

 La gestió dels elements que contenen amiant. 
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 La disposició d’elements auxiliars per a l’execució dels treballs de 
reparació de façanes. Es preveu una plataforma elevadora 
autopropulsada. 

 Proposta per a integrar els nous aparells exteriors de climatització al 
conjunt de l’edifici. 

 Treballs necessaris per adaptar, pel que fa a accessibilitat, la porta 
d’entrada a la planta baixa per la façana est. 

 
- Resum del pressupost, incloent les noves partides. 

 
Tercera.- El projecte preveu la rehabilitació i millora de l’edifici La Masoveria i les actuacions a 
realitzar inclouen: 
 

- La millora i resolució de patologies exteriors: substitució de fusteries, reparació 
de fissures en façana amb col·locació de grapes i acabat amb morter de calç, 
rehabilitació de barana exterior i pintat de façana respectant els cromatismes 
existents actualment  
 

- Millora de la xarxa de recollida d’aigües pluvials amb la neteja de canalons i 
boneres de coberta, la substitució de baixants de fibrociment en mal estat per 
baixants de zinc i la inspecció, neteja i reparació de la xarxa soterrada 
horitzontal. 
 

- Millores acústiques i tèrmiques interiors amb la col·locació de material 
d’aïllament en parets i sostres. Instal·lació  de sistema de climatització i ventilació 
a tot l’edifici. 

 
- Adaptació de la instal·lació d’enllumenat de la planta baixa a les noves 

necessitats. Col·locació d’extintors i enllumenat d’emergència. Instal·lació 
d’enllumenat a l’escala exterior. 

 
- Intervencions puntuals interiors, sense afectar el volum de l’edifici: tancaments 

interiors de vidre, reformar cambra de bany en planta primera, ampliació i 
substitució de portes de pas, Instal·lació d’extractor en magatzem i cambra de 
bany, reparació de fissures i esquerdes en parets interiors, reparació de 
paviments, pintat de paraments interiors i adaptació porta d’accés a planta baixa 
de la façana est. 

 
La superfície construïda de l’edifici objecte d’aquest projecte és de 337, 62 m2. 
 
Es tracta per tant, d’una obra ordinària de reforma i de conservació i manteniment segons la 
classificació de l’art. 12 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Per altra banda, destacar, que el projecte inclou al capítol d’enderrocs la tala controlada amb 
cistella d’un arbre de 10 a 15 metres d’alçària, arrencant la soca i transportant les restes a una 
planta de compostatge, ara bé, no queda justificat al projecte la necessitat de la tala de cap arbre 
per tal d’afavorir la bona conservació i  manteniment de l’edifici de La Masoveria.  
 
Quarta.- L’actuació proposada en el present projecte fa referència a una obra completa, en el 
sentit de poder ser lliurada a la propietat i destinada a l’ús previst sense necessitat de més 
actuacions de caràcter complementari o addicional. Tot això, d’acord amb els articles 125 i 127.2 
del Reglament General de al llei de Contractes de les Administracions Públiques, RD 1098/2001 
de 12 d’octubre. 
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Cinquena.- D’acord amb el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres activitats i serveis dels ens locals, el document d’esmenes del projecte defineix el 
pressupost d’execució material, les despeses generals, el benefici industrial i l’IVA amb els 
imports següents: 
 
 

Pressupost d’execució material (PEM)              128.464,77 € 
Benefici Industrial 6%                             7.707,89 € 
Despeses generals 13% 16.700,42 € 

Subtotal 152.873,08 € 
Control de qualitat 1,5%  2.293,10 € 
Seguretat i salut 5% 7.643,65 € 
 
IVA 21% 

162.809,83 € 
34.190,06 € 

Pressupost d’execució per contracte (PEC) 196.999,89 € 
Sisena.- El termini d’execució de les obres s’estima en 3 mesos. El document d’esmenes del 
projecte adjunta diagrama de planificació de l’execució. 
 
Setena.- .- Pel que fa al compliment de la normativa urbanística de planejament vigent, el Pla 
d’ordenació urbanística municipal de Canet de Mar (POUM) destina els terrenys on s’ubica 
l’edifici de “La Masoveria” de Vil·la Flora al sistema d’equipaments comunitaris, clau SE.  
 
Així mateix, l’edifici de La Masoveria, està inclòs al catàleg de patrimoni arquitectònic i elements 
d’interès històric i artístic de Canet de Mar, amb un nivell de protecció de Bé Cultural d’Interès 
Local (BCIL) a la fitxa B 097 que estableix com a objectes de protecció:  
 

1. la integritat de l’edifici principal, la masoveria i el magatzem, així com els jardins que 
l’envolten, les edificacions auxiliars, les fonts i les tanques dels recintes. 
 

2. Les vistes sobre l’edifici des de la Riera Gavarra, accés de la població des de l’autopista. 
 
A l’article 14 de la normativa corresponent al catàleg de patrimoni, s’estableixen les següents 
normes de protecció per als BCIL: 
 

“Article 14. Normes de protecció per als “Bens Culturals d’Interès local” (BCIL) 
 

1. En els edificis catalogats com a "Bé Cultural d’interès local", podran autoritzar-
se obres de conservació, millora i adequació de l'edificació sempre que no 
alterin de manera visible la imatge i característiques arquitectòniques de 
l'edifici, d’acord amb els objectes de protecció relacionats a cada una de les 
fitxes del Catàleg. 
 

2. Les obres que s'autoritzin, no podran alterar i modificar aquelles parts o 
aspectes de l’edifici que expressament es relacionin en la fitxa corresponent 
del Catàleg. Excepcionalment, podran autoritzar-se obres que modifiquin els 
objectes de protecció relacionats en les fitxes o que no segueixin els criteris 
d’intervenció indicats, sempre que s’incorpori un informe favorable de la 
Comissió de Patrimoni de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat 
de Catalunya. 
 

3. En els projectes d’obra es definiran amb detall els materials, tractaments i 
colors de tots els elements i parts de l’edifici on s’intervingui, i es tindrà cura 
que aquests s’adeqüin a les característiques tipològiques originals.” 
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Es considera oportú informe a la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya 
durant el termini d’exposició pública. 
 
CONCLUSIONS 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, un cop revisat el projecte, l’estudi de seguretat 
i salut i el document d’esmenes del projecte, s’informa favorablement a la seva aprovació amb 
els següents condicionants: 
 

1. Caldrà presentar un Text Refós del projecte “Rehabilitació i millora edifici La Masoveria” 
que inclogui totes les esmenes i mancances recollides al document d’esmenes del 
projecte. Serà necessari també, detallar i justificar al Text Refós, tant a la memòria, plecs, 
documentació gràfica, amidaments i pressupost, les noves partides d’obra: 
 

- Gestió d’elements que contenen amiant. 
- Disposició d’elements auxiliars per a l’execució dels treballs de reparació de 

façanes.  
- Proposta per a integrar els nous aparells exteriors de climatització al conjunt de 

l’edifici. 
- Adaptació, pel que fa a accessibilitat, de la porta d’entrada a la planta baixa per 

la façana est. 
 

2. Pel que fa a la partida corresponent a la tala d’un arbre, tenint en compte que al catàleg 
de patrimoni s’estableixen com a objectes de protecció els jardins que envolten l’edifici i 
les vistes des de la Riera Gavarra, serà necessari valorar des de l’àrea de medi ambient 
la necessitat de talar o no l’esmentat arbre, en cas contrari, caldria eliminar del capítol 
d’enderrocs del Text Refós del projecte, la partida corresponent a la tala d’arbre. 

 
3. Així mateix, donat que l’edifici de la Masoveria es troba inclòs al catàleg de patrimoni 

arquitectònic i elements d’interès històric i artístic de Canet de Mar, es considera oportú 
sol·licitar informe a la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya 
durant el termini d’exposició pública.” 

 
 
Vist l’informe jurídic emès per la TAG d’Urbanisme en data 1 de juliol de 2021, que es 
transcriu a continuació: 
 
“INFORME RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE 
LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI "LA MASOVERIA" 
 

FETS 
 
En data 26 d’abril del 2021 (ENTRA-2021-3865) es presenta l’actualització als preus i 
amidaments de l'any 2021 del projecte “Rehabilitació i millora edifici “La Masoveria”, redactat per 
l’arquitecte --, de BASEDOS ARQUITECTURA, SLP, presentat anteriorment en data 9 de maig 
del 2017 (ENTRA-2017-2715). 
 
En data 3 de juny del 2021 (ENTRA-2021-5528) el mateix tècnic aporta l’Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut del projecte de “Rehabilitació i millora edifici “La Masoveria” i, en data 30 de 
juny del 2021 (ENTRA-2021-6662), en resposta al requeriment efectuat pels Serveis Tècnics 
municipals, presenta un document d’esmenes al projecte. 
 



 

8 
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 

Amb aquesta intervenció general es pretén, segons es fa constar a la memòria descriptiva que 
s’inclou dins el projecte, adequar i millorar la totalitat de La Masoveria, edifici noucentista situat 
al recinte de Vil·la Flora, solucionant les patologies constructives que presenta l’edifici.  
 
D’acord amb la descripció del projecte, es tracta d’una intervenció de reforma i millora que no 
afecta la superfície ni el volum actual de l’edifici. 
 
En data 30 de juny de 2021 l’arquitecta tècnica municipal ha emès informe favorable al referit 
projecte, posant de manifest que la documentació aportada compleix amb el contingut mínim que 
han de tenir els projectes, determinat pel tipus d'obra a realitzar, a l'art. 233.1 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), si bé determina que caldrà presentar 
un Text Refós del projecte que inclogui totes les esmenes i mancances recollides al document 
d’esmenes del projecte. Serà necessari també, detallar i justificar al Text Refós, tant a la memòria, 
plecs, documentació gràfica, amidaments i pressupost, les noves partides d’obra. 
 
Així mateix manifesta que es tracta d’una obra de rehabilitació, segons la classificació de l’art. 
232 de la LCSP, en la qual no s’intervé substancialment en els elements de fonamentació de 
l’edificació, raó per la qual no és necessari aportar l’estudi geotècnic del terreny. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 

dels ens locals (ROAS), 

 Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya (TRLMRLC), 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE 
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), 

 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques (LPACAP), 

 Pla d'ordenació urbanística municipal, de Canet de Mar, aprovat definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en data 18 de juliol de 2019 (POUM). 

 
CONSIDERACIONS  
 
Primera.- D’acord amb el que estableix l’article 8 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS), tenen la consideració 
d’obres locals les que executen els ens locals per a la prestació dels serveis de la seva 
competència, ja es tracti d’obres de nova planta, de reforma, de reparació, de conservació o de 
manteniment. Aquestes obres, segons especifica l’article 9.1 del mateix reglament, poden ser 
d’urbanització o ordinàries. 
 
L’arquitecta tècnica municipal, en el seu informe de data 30 de juny de 2021, determina que el 
projecte que ara se sotmet a aprovació inicial s’inscriu dins el concepte d’obra ordinària de 
reforma i de conservació i manteniment, segons la classificació que fa de les obres locals l’article 
12 ROAS.  
 
D’acord amb l’art. 9 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, les obres 
proposades tenen la consideració d’obres ordinàries per no estar qualificades com a obres 
d’urbanització d’acord amb la legislació urbanística. En conseqüència, l’obra es regirà per la 
normativa de règim local.. 
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Segona.- L’article 37 ROAS preveu el procediment a seguir per a l’aprovació dels projectes 
d’obres ordinàries que consisteix, en síntesi, en un acord d’aprovació inicial, l’obertura d’un 
període d’informació pública, notificació individual, si s’escau, i aprovació definitiva. 
 
D’acord amb el que estableixen els articles 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i l’apartat 2 de 
l’esmentat article 37 ROAS, el projecte s’ha de sotmetre a informació pública, pel termini de trenta 
dies, com a mínim, durant els quals es pot examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 
 
Aquesta informació pública, tot i que ni el ROAS ni el TRLMC regulen per quin mitjà s’ha de 
realitzar, de conformitat amb allò que es disposa a l’article 45.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, cal entendre que aquesta 
informació es fa mitjançant publicació al BOPB. 
 
L’acord d’aprovació definitiva del projecte s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes de la corporació, tal i com preveu 
l’article 38.1 ROAS.  
 
El termini per a l’aprovació definitiva del projecte és de sis mesos, a comptar de l’aprovació inicial. 
La manca de resolució dins aquest termini comporta la caducitat del procediment i l’arxiu de les 
actuacions dins els trenta dies següents a l’acabament d’aquell. 

Tercera.- L’article 37.2 ROAS estableix que, simultàniament al tràmit d’informació pública del 
projecte, s’ha de sotmetre a informe o autorització d’altres administracions només quan així ho 
exigeixi la legislació sectorial, segons el tipus d’obra de què es tracti. 

En aquest aspecte, a l’informe tècnic de data 30 de juny de 2021 es posa de manifest que l’edifici 
de La Masoveria té un nivell de protecció de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). 

Aquest edifici està inclòs al Catàleg de béns protegits integrat dins el Volum II - Normativa del 
POUM (fitxa B 097).  

Al Capítol 1, dins el Títol II, es detallen les normes de protecció i criteris d'intervenció aplicables 
a totes les categories. Concretament, l’article 4 estableix els criteris generals que ha de respectar 
qualsevol intervenció en un bé inclòs al Catàleg:  

a) La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé han de 
respectar els valors que han motivat la catalogació, sens perjudici que pugui ésser 
autoritzat l'ús d'elements, tècniques i materials contemporanis per a la millor adaptació 
del bé al seu ús i per a valorar determinats elements o èpoques. 

b) Tota proposta d'intervenció s'ha de justificar en l'estudi científic previ de les 
característiques arquitectòniques, històriques i arqueològiques del bé. 

c) S'han de conservar les característiques tipològiques d'ordenació espacial, volumètriques 
i morfològiques més remarcables del bé. 

d) És prohibit de reconstruir totalment o parcialment el bé, excepte en els casos en què 
s'utilitzin parts originals, i de fer-hi addicions mimètiques que en falsegin l'autenticitat 
històrica. 

e) És prohibit d'eliminar parts del bé, excepte en el cas que comportin la degradació del bé 
o que l'eliminació en permeti una millor interpretació històrica. En aquests casos, cal 
documentar les parts que hagin d'ésser eliminades. 

f) És prohibit de col·locar publicitat, cables, antenes, aparells d'alarma i conduccions 
aparents en les façanes i cobertes del bé i de bastir instal·lacions de serveis públics o 
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privats que n'alterin la seva imatge externa. 

L’article 14 del Catàleg recull les normes de protecció dels “Béns Culturals d’Interès local” (BCIL). 
És en base a aquestes normes, reflectides a l’informe tècnic de data 30 de juny de 2021, que 
l’arquitecta tècnica municipal manifesta que considera oportú sol·licitar informe a la Direcció 
General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya durant el termini d’exposició pública. 

Quarta.- L’arquitecta tècnica municipal fa constar en el seu informe que el projecte inclou al 
capítol d’enderrocs la tala controlada amb cistella d’un arbre de 10 a 15 metres d’alçària, si bé 
no considera que quedi justificada al projecte la necessitat de la tala de cap arbre per tal d’afavorir 
la bona conservació i  manteniment de l’edifici de La Masoveria. Cal tenir en compte també que 
al Catàleg de bens protegits s’estableixen com a objectes de protecció els jardins que envolten 
l’edifici i les vistes des de la Riera Gavarra. 

A la vista d’aquesta manifestació, i sempre que no es pugui justificar adequadament la necessitat 
de la tala proposada, es podria eliminar del Text refós aquesta actuació concreta introduint, en 
el moment de la seva aprovació definitiva, la corresponent modificació de caràcter no substancial. 

Cinquena.- Pel que fa l’òrgan competent, l’article 38 del mateix text legal estableix que 
l’aprovació dels projectes d’obres ordinàries correspon als diferents òrgans dels ens locals, 
segons la distribució de competències prevista a la legislació de règim local. 

Segons disposa l’art. 231 LCSP, l’aprovació del projecte correspondrà a l’òrgan de contractació 
excepte quan aquesta competència estigui específicament atribuïda a un altre òrgan per norma 
jurídica.  

La Disposició Addicional Segona de la LCSP estableix que corresponen als alcaldes i als 
presidents de les entitats locals les competències com a òrgan de contractació respecte, entre 
d’altres, dels contractes d’obres, quan el seu valor estimat no superi el 10 per cent dels recursos 
ordinaris del pressupost ni, en tot cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter 
plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, incloses les eventuals pròrrogues, 
sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, 
referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.  

No obstant, mitjançant Decret núm. 2019/1059, de 19 de juny, l’alcaldessa va delegar la 
competència per a la contractació dels procediments oberts en la Junta de Govern Local. 

CONCLUSIÓ 

De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la proposta 
d’aprovació inicial del projecte “Rehabilitació i millora edifici “La Masoveria”, redactat per 
l’arquitecte --, de BASEDOS ARQUITECTURA, SLP, per encàrrec de l’Ajuntament de Canet de 
Mar. 

Així mateix, durant el tràmit d’informació pública, caldrà sol·licitar a la Direcció General de 
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya que emeti informe dins l’àmbit de les seves 
competències.”  

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.- Aprovar inicialment el projecte “Rehabilitació i millora edifici “La Masoveria”, 
redactat per l’arquitecte --, de BASEDOS ARQUITECTURA, SLP, amb un pressupost 
d’execució per contracte de 162.809,83 €, més 34.190,06 €, en concepte d’IVA. 
 
Segon.- Sotmetre l’esmentat projecte a informació pública pel termini de 30 dies, mit-
jançant publicació al BOPB, durant els quals es podran examinar i formular-hi les al·le-
gacions pertinents. En cas que transcorregut aquest termini no s’hagin presentat al·le-
gacions, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
El projecte es podrà consultar a les dependències municipals, al Servei d’Urbanisme de 
l’Àrea de Territori, en horari d’oficina, així com al web municipal (www.canetdemar.cat). 
 
Tercer.- Trametre el projecte a la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya i sol·licitar-li que emeti informe dins l’àmbit de les seves competències. 
 
Quart.- Requerir al tècnic redactor del projecte l’elaboració d’un Text Refós que inclogui 
totes les esmenes i mancances recollides al document d’esmenes del projecte detallant 
i justificant, tant a la memòria, plecs, documentació gràfica, amidaments i pressupost, 
les noves partides d’obra relatives a: 
 
- Gestió d’elements que contenen amiant. 
- Disposició d’elements auxiliars per a l’execució dels treballs de reparació de 

façanes. 
- Proposta per a integrar els nous aparells exteriors de climatització al conjunt de 

l’edifici. 
- Adaptació, pel que fa a accessibilitat, de la porta d’entrada a la planta baixa per la 

façana est. 
 
Cinquè.- Sol·licitar a la tècnica de Medi Ambient municipal l’emissió d’un informe en el 
qual es valori la necessitat de talar o no l’arbre detallat al projecte, tenint en compte que 
al Catàleg de bens protegits s’estableixen com a objectes de protecció els jardins que 
envolten l’edifici i les vistes des de la Riera Gavarra. 
 
Sisè.- Una vegada aprovat definitivament el projecte, de conformitat amb el que disposa 
l’article 38.2 del ROAS, s’haurà de publicar al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament. 
 
Setè.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics. 
 
 
2.2. Acció Social i Ciutadania  
 
2.2.1. APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS NÚM. BSGG17_2021 
 
Vista la relació de despeses número BSGG17_2021 de data 21 de  juny de 2021 per 
import de 2361,50€ corresponent a ajuts socials puntuals. 

Vist que l’equip tècnic ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social puntual, d’acord 
amb l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
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Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, es contempla, en 
l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de necessitat social i l’atenció 
immediata a persones en situació o risc d’exclusió social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses amb 
càrrec a la partida 40 23100 48400 del pressupost aprovat per a l’exercici 2021. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol de 
prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions d’urgència social, i 
el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de Canet de Mar, aprovat 
el 17 d’octubre del 2017. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2019/1041, de 18 de juny, es va delegar 
aquesta competència a la Junta de Govern Local, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG17_2021 en favor dels beneficiaris 
referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que s’indiquin: 
 
 

 

RELACIÓ 
NÚM.: 

  BSGG17_2021   21-06-21  

NÚM. 
BENEFICI-

ARI 
DNI CONCEPTE 

 IM-
PORT  

ENDOSSATARI DNI/NIF 

109 -- -- activitats d'estiu/colònies 
     

340,00 €  
Esplai Strankis Ca-

net 
 

G65119075 

110 -- -- activitats d'estiu/colònies 
     

340,00 €  
Esplai Strankis Ca-

net 
 

G65119075 

111 -- -- activitats d'estiu/colònies 
     

220,00 €  
Esplai Strankis Ca-

net 
 

G65119075 

112 -- -- 
despeses habitatge - subministra-

ments - LLUM 
     

195,22 €  
ENDESA XXI B82846825 

113 -- -- 
aparells ortopèdics/ulleres/planti-
lles 

     
220,00 €  

OPTICA CANET – 
TRINIDAD CASANY 

77108393L 

114 -- -- activitats d'estiu/colònies 
     

240,00 €  
el mateix -- 

115 -- -- 
despeses habitatge - lloguers/hi-
poteca 

     
246,28 €  

el mateix -- 

116 -- -- 
aparells ortopèdics/ulleres/planti-
lles 

     
200,00 €  

el mateix -- 

117 -- -- activitats d'estiu/colònies 
     

600,00 €  
Esplai Strankis Ca-

net 
 

G65119075 

total    
  

2.361,50 
€  

  

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

 
2.3. Alcaldia 
 
2.3.1. RELACIÓ DE DECRETS DE DATA DEL 21 AL 27 DE JUNY DE 2021 
 
Fets: 
 
Es dona compta a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de data 
del 21 al 27 de juny de 2021, i que són els següents: 
 

Codi Descripció Data 
resolució 

RESAL2021/1309 Decret canvi data JGL 23062021 21/06/2021 

RESAL2021/1310 Decret embargament salarial TGSS_--- 21/06/2021 

RESAL2021/1311 Decret 1a Tinència concessió vacances personal 2021 21/06/2021 

RESAL2021/1312 Decret contractació vigilant aparcament 21/06/2021 

RESAL2021/1313 Decret encàrrec servei assessorament empresarial i pla de millora 21/06/2021 

RESAL2021/1314 Decret IMI 21_06 21/06/2021 

RESAL2021/1315 Decret RESOLUCIÓ civisme --- 21/06/2021 

RESAL2021/1316 Decret AI 21_06 21/06/2021 

RESAL2021/1317 Decret d'Alcaldia aprovació i exposició pública padro taxa serveis temporada 
2021_01 

21/06/2021 

RESAL2021/1318 Decret exp.111162 21/06/2021 

RESAL2021/1319 Decret PS 21_06 21/06/2021 

RESAL2021/1320 Decret RESOLUCIÓ c i g DCA 21/06/2021 

RESAL2021/1321 Decret INCOACIÓ gossos --- 21/06/2021 

RESAL2021/1322 Decret RESOLUCIÓ civisme --- 21/06/2021 

RESAL2021/1323 Decret RESOLUCIÓ civisme --- 21/06/2021 

RESAL2021/1324 Decret requeriment doc previ adj PARCS 21/06/2021 

RESAL2021/1325 Decret 4a Tinència de l'Alcaldia No autorització Foguera Sant Joan 2021 21/06/2021 

RESAL2021/1326 DECRET OBRES MENORS - MIRAMAR 10 21/06/2021 

RESAL2021/1327 DECRET OBRES MENORS - FRANCESC GUÀRDIA 5 21/06/2021 

RESAL2021/1328 DECRET OBRES MENORS - VALL 55 21/06/2021 

RESAL2021/1329 DECRET OBRES MENORS - RIERA GAVARRA 46 BAIXOS 1A 21/06/2021 

RESAL2021/1330 Decret Convocatòria JGL ordinària 23062021 21/06/2021 

RESAL2021/1331 Decret modificació parades Bar del mercat municipal 22/06/2021 

RESAL2021/1332 Decret estimació responsabilitat patrimonial 22/06/2021 

RESAL2021/1333 Decret exp.21-229016 22/06/2021 

RESAL2021/1334 Decret aprovació AD'S relació Q_2021_16 22/06/2021 
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RESAL2021/1335 Decret d'Alcaldia devolució ingressos indeguts 22/06/2021 

RESAL2021/1336 Decret aprovació factura 21 certificació obra teatre odeon 22/06/2021 

RESAL2021/1337 Decret d'Alcaldia d'aprovació de modificació de crèdit 22/06/2021 

RESAL2021/1338 Decret targeta aparcament individual per a persones amb discapacitat 22/06/2021 

RESAL2021/1339 Decret exp.21-230072 22/06/2021 

RESAL2021/1340 Decret adjudicació contracte privat patrocini publicitari Festival Canet Rock 22/06/2021 

RESAL2021/1341 Decret 1a Tinència embargaments paga extraordinària juny 2021 22/06/2021 

RESAL2021/1342 Decret incoació sancionador residus- --- 23/06/2021 

RESAL2021/1343 Decret (D) revetlles Piccolosso i Paquita Slow 23/06/2021 

RESAL2021/1344 Decret resolució  sancionador Mas Muní 23/06/2021 

RESAL2021/1345 Decret canvi titularitat nínxol 327 23/06/2021 

RESAL2021/1346 Decret denegació llicència Cobra carrers Molí Anselm Clavé i Bruc 23/06/2021 

RESAL2021/1347 Decret 4a Tinència de l'Alcaldia Sopar veïns Sant Joan 2021 Carrer Carles Flotats 23/06/2021 

RESAL2021/1348 Decret 4a Tinència de l'Alcaldia Sopar de veïns Sant Joan 2021 carrer Santa 
Llúcia 

23/06/2021 

RESAL2021/1349 Decret 1a Tinència de l'Alcaldia 23/06/2021 

RESAL2021/1350 Decret d'Alcaldia aprovació avantprojecte modificació ordenança preu públic EB 23/06/2021 

RESAL2021/1351 Decret RR exp.20-223300 23/06/2021 

RESAL2021/1352 Decret aprovació bases comissió serveis Intervenció 23/06/2021 

RESAL2021/1353 Decret revetlla sant Joan -Càmping CD- 23/06/2021 

RESAL2021/1354 Decret revetlla sant Joan -el carro- 23/06/2021 

RESAL2021/1355 Decret convocatòria Ple ordinari 30062021 23/06/2021 

RESAL2021/1356 Decret 4a Tinència de l'Alcaldia Fira Atraccions 23/06/2021 

RESAL2021/1357 Decret Autorització Organització Interclubs Muay Thai 23/06/2021 

RESAL2021/1358 Decret resolució recurs reposició 23/06/2021 

RESAL2021/1359 Decret autorització transmissió plaça aparcament núm. 420 23/06/2021 

RESAL2021/1360 Resolució 2a convocatòria mesa licitació obres reasfaltat 25/06/2021 

RESAL2021/1361 Decret declaració caducitat i incoació restauració i sancionador Vall 67 25/06/2021 

RESAL2021/1362 Decret canvi de nom -bar aqua- 25/06/2021 

RESAL2021/1363 Decret 1a Tinència aprovació variables nòmina maig 2021 25/06/2021 

RESAL2021/1364 Decret canvi de nom -bar el abuelo- 25/06/2021 

RESAL2021/1365 Decret nomenament secretària acctal_28_06_2021 25/06/2021 

RESAL2021/1366 Decret requeriment esmenes -carnisseria- 25/06/2021 

RESAL2021/1367 Decret 1a Tinència aprovació indemnitzacions dietes i desplaçaments maig 2021 25/06/2021 

RESAL2021/1368 Decret esmena deficiències -maxi dia- 25/06/2021 

RESAL2021/1369 Decret esmena deficiències -peixateria- 25/06/2021 

RESAL2021/1370 Decret aprovació de factures F_2021_50 fase O sense reparament 25/06/2021 

RESAL2021/1371 Decret sancionador residus -SR- 25/06/2021 

RESAL2021/1372 Decret incoació sancionador residus -ALÓPEZ- 25/06/2021 

RESAL2021/1373 Decret Autorització Casal Estiu Canet Futbol Sala 2021 25/06/2021 

RESAL2021/1374 Decret Autorització Casal Estiu Futbol 2021 25/06/2021 

RESAL2021/1375 Resolució autorització ús espais municipals Strankis 25/06/2021 

RESAL2021/1376 Decret 4a Tinència de l'Alcaldia autorització ús espais Aisia 25/06/2021 

RESAL2021/1377 Decret Autorització Casal Estiu Col·legi Yglesias 25/06/2021 

 
 
2.3.2. LLIBRE DE DECRETS PRIMERA QUINZENA MES DE JUNY 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 de juny de 2021. 
 
2.4. Secretaria 
 
2.4.1. ADJUDICACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI, DEL 
CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’INSPECCIÓ, MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ DELS PARCS INFANTILS I ÀREES BIO-SALUDABLES DE 
TITULARITAT MUNICIPAL DE CANET DE MAR 
 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 6 de maig d’enguany, va acordar incoar 
expedient per a la contractació, per procediment obert simplificat sumari, del contracte 
per a la prestació del servei d’inspecció, manteniment i conservació dels parcs infantils 
i àrees bio-saludables de titularitat municipal de Canet de Mar, amb un pressupost base 
de licitació pels dos anys de durada inicial del contracte de 20.000 € IVA inclòs. Aquest 
import es desglossa en 16.528,93 € de pressupost net i 3.471,07 € en concepte d’Iva 
calculat al 21%. La durada del present contracte és de 2 anys des de l’endemà de la 
seva formalització a la que es podrà afegir, per mutu acord de les parts i sempre de 
forma expressa, una pròrroga de dos (2) anys més. 
 
Segons consta al certificat de l’eina del sobre digital, durant el termini de presentació 
d’ofertes, es van presentar les proposicions següents: 
 
Denominació social          Data entrada                Hora           Registre d’Entrada 
HPC IBÉRICA, SA                              28/05/2021               14:16          ENTRA-2021-5257 
PARCS I JARDINS CATALUNYA, SL        03/06/2021               12:14          ENTRA-2021-5503 
IGREEN ECO CONCEPT SERVEIS, SL     04/06/2021               09:44          ENTRA-2021-5545 

Vista l’acta de la sessió celebrada per la Mesa de Contractació, en data 11 de juny 
d’enguany, el contingut literal de la qual és el següent: 

“ACTA D’OBERTURA, QUALIFICACIÓ I VALORACIÓ DEL SOBRE ÚNIC PRESEN-
TAT EN EL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI, DEL SERVEI D’INSPEC-
CIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS PARCS INFANTILS i ÀREES BIO-SA-
LUDABLES DE TITULARITAT MUNICIPAL DE CANET DE MAR 
 
Lloc:                 Mesa Virtual reunida mitjançant videoconferència 
Data:                 11/06/2021 
Horari:              11.00 h 
Hi assisteixen: Josep Tenas Soler, president 
                          Sílvia Amatller Micola, enginyera municipal 
                          Maria Teresa Fernández Hinojosa, interventora municipal 
                          Clara Pérez González, secretària municipal 
                          Laura Torné Cano, que actua com a secretària de la Mesa de Contractació 

 
Desenvolupament de la sessió 
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1. L’objecte de la sessió és la constitució de la mesa de contractació i l’obertura del sobre 
únic presentat per a la contractació del servei d’inspecció, manteniment i conservació 
dels parcs infantils i àrees bio-saludables, per a la seva qualificació i valoració, si s’es-
cau. 
 
2. Constituïda la Mesa, es recorda que la licitació es va aprovar per acord de Junta de 
Govern Local en data 6 de maig de 2021 per un pressupost base de licitació pels dos 
anys de durada inicial del contracte de 20.000 € IVA inclòs. Aquest import es desglossa 
en 16.528,93 € de pressupost net i 3.471,07 € en concepte d’Iva calculat al 21%. La 
durada del present contracte és de 2 anys des de l’endemà de la seva formalització a la 
que es podrà afegir, per mutu acord de les parts i sempre de forma expressa, una pròr-
roga de dos (2) anys més. 
 
3. La secretària municipal informa els presents que segons el certificat emès des de 
l’eina Sobre Digital, s’han presentat les següents ofertes: 
 
Denominació social          Data entrada                Hora           Registre d’Entrada 
HPC IBÉRICA, SA                              28/05/2021               14:16          ENTRA-2021-5257 
PARCS I JARDINS CATALUNYA, SL        03/06/2021               12:14          ENTRA-2021-5503 
IGREEN ECO CONCEPT SERVEIS, SL     04/06/2021               09:44          ENTRA-2021-5545 
 
3. Seguidament els custodis definits a la configuració dels sobres a la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública, procedeixen a aplicar credencials per tal de permetre 
l’obertura del sobre presentat pels tres licitadors. 
 
Un cop obert el sobre i comprovades les declaracions responsables presentades, es 
constata que els tres licitadors han presentat correctament la documentació exigida pel 
PCAP. 
 
4. A continuació la secretària municipal procedeix a la lectura de les ofertes presentades 
en els següents termes: 
 
 

Licitador Oferta econòmica 

% contractes 
temporals Igual o 

inferior al 50% 
plantilla 

HPC ibérica, SA 14.400,00 € SÍ 
PARCS I JARDINS DE CATALUNYA, SL 13.900,00 € SÍ 

IGREEN ECO CONCEPT SERVEIS, SL 14.876,03 € SÍ 

 
 
5. Seguidament la Mesa procedeix a efectuar la corresponent valoració de les ofertes 
presentades, tenint en compte els criteris previstos a l’apartat I del quadre de 
característiques específiques del PCAP, en els termes següents: 
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Licitador 
Oferta 

econòmica 

Serveis 
addicionals 

ordinaris 
TOTAL 

HPC ibérica, SA 64,78 20 84,78 
PARCS I JARDINS DE CATALUNYA, SL 80,00 20 100,00 
IGREEN ECO CONCEPT SERVEIS, SL 50,30 20 70,30 

 
6. A la vista de la puntuació obtinguda, hi ha una licitadora, PARCS I JARDINS DE 
CATALUNYA, SL, l’oferta de la qual presumptament està incursa en baixa 
desproporcionada per la qual cosa, d’acord amb el que preveu l’article 85 del Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, per el que s’aprova el Reglament general de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públicas i tal com es preveu l’article 149 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) se la requerirà 
per a que justifiqui la seva oferta i desglossi raonada i detalladament les condicions de 
la mateixa per tal de justificar plena i oportunament la viabilitat de l’oferta presentada i 
poder determinar de forma definitiva si aquesta oferta incorre en anormalment baixa. 
Aquest efecte, se li atorga un termini de 5 dies hàbils des de la tramesa de la 
corresponent comunicació a l’empresa PARCS I JARDINS DE CATALUNYA, SL per tal 
que realitzi les precisions i justificacions que estimi procedents sobre les condicions que 
siguin susceptibles de determinar el baix nivell del preu o costos del mateix i, en 
particular, el referent al següent: 
  
a) Les causes que justifiquin aquests descomptes. 
b) Condicions excepcionalment favorables de que disposi per efectuar el servei. 
c) Innovació i originalitat de la solució proposada per prestar el servei. 
d) El respecte de les obligacions que siguin aplicables en matèria mediambiental, so-

cial o laboral i de subcontractació, no essent justificables preus per sota del mercat 
o que incompleixin el que estableix l’article 201 de la LCSP. 

e) La possible obtenció d’ajuts o subvencions. 
 
Un cop presentades justificacions esmentades al paràgraf anterior per part de la 
licitadora, la Mesa de contractació emetrà proposta de resolució, que integrarà una 
classificació decreixent de les ofertes, identificant aquella que es consideri com a 
proposta d’adjudicació. 
 
Essent les 11.45 hores es dona per finalitzat el present acte, signant l’acta el president i 
la secretària de la Mesa.” 
 
Vist el contingut de l’acta de la Mesa de contractació, de data 17 de juny de 2021, que 
es reprodueix a continuació: 
 
“ACTA DE VALORACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE L’OFERTA ANORMALMENT 
BAIXA DE L’EMPRESA PARCS I JARDINS DE CATALUNYA, SL I PROPOSTA D’AD-
JUDICACIÓ EN EL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI, DEL SERVEI 
D’INSPECCIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS PARCS INFANTILS i ÀREES 
BIO-SALUDABLES DE TITULARITAT MUNICIPAL DE CANET DE MAR 

Lloc:                 Mesa Virtual reunida mitjançant videoconferència 
Data:                 17/06/2021 
Horari:              09.45 h 
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Hi assisteixen: Josep Tenas Soler, president 
                          Sílvia Amatller Micola, enginyera municipal 
                          Montse Carbonell Vila, interventora municipal accidental 
                          Clara Pérez González, secretària municipal 
                          Laura Torné Cano, que actua com a secretària de la Mesa de Contractació 
 
La licitació es va aprovar per acord de Junta de Govern Local en data 6 de maig de 2021 
per un pressupost base de licitació pels dos anys de durada inicial del contracte de 
20.000 € IVA inclòs. Aquest import es desglossa en 16.528,93 € de pressupost net i 
3.471,07 € en concepte d’Iva calculat al 21%. La durada del present contracte és de 2 
anys des de l’endemà de la seva formalització a la que es podrà afegir, per mutu acord 
de les parts i sempre de forma expressa, una pròrroga de dos (2) anys més. 
 
La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corpora-
ció en data 21 de maig de 2021, essent l’últim dia per a presentar ofertes el 4 de juny 
de 2021, a les 23:59 hores. 

Desenvolupament de la sessió 
 
D’acord amb el contingut de l’acta de data 11 de juny de 2021, es va requerir a través 
de l’Eina del sobre Digital a l’empresa PARCS I JARDINS DE CATALUNYA, SL que 
justifiqués la seva oferta i desglossés raonada i detalladament les condicions de la 
mateixa per tal de justificar plena i oportunament la viabilitat de l’oferta presentada i 
poder determinar de forma definitiva si aquesta oferta incorria en anormalment baixa. 
Se li va atorgar un termini de 5 dies hàbils des de la tramesa de la corresponent 
comunicació per tal que realitzés les precisions i justificacions que estimés procedents 
sobre les condicions que siguin susceptibles de determinar el baix nivell del preu o 
costos del mateix i, en particular, el referent al següent: 
  
a) Les causes que justifiquin aquests descomptes. 

b) Condicions excepcionalment favorables de que disposi per efectuar el servei. 

c) Innovació i originalitat de la solució proposada per prestar el servei. 

d) El respecte de les obligacions que siguin aplicables en matèria mediambiental, so-
cial o laboral i de subcontractació, no essent justificables preus per sota del mercat 
o que incompleixin el que estableix l’article 201 de la LCSP. 

e) La possible obtenció d’ajuts o subvencions. 

 
En data 15 de juny de 2021 i dins del termini atorgat a l’efecte, l’empresa PARCS I 
JARDINS DE CATALUNYA, SL ha presentat escrit (número de registre entrada ENTRA 
2021-6043) en contestació al requeriment exposant que segons els càlculs establerts a 
l’article 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, per el que s’aprova el Regla-
ment general de la Llei de Contractes de les Administracions Públicas la seva oferta no 
està incursa en anormalment baixa. Revisant els càlculs que determinen una oferta com 
a anormalment baixa segons l’indicat, s’ha detectat un error en el fitxer utilitzat per part 
de la mesa de contractació. I per tant, l’oferta de l’empresa PARCS I JARDINS DE CA-
TALUNYA, SL no està incursa en  anormalment baixa. 
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Segons la valoració de les ofertes, indicada en l’acta de la mesa de contractació de data 
11 de juny de 2021, la puntuació de les mateixes va ser la següent: 
 

Licitador 
Oferta 

econòmica 

Serveis 
addicionals 

ordinaris 
TOTAL 

HPC ibérica, SA 64,78 20 84,78 
PARCS I JARDINS DE CATALUNYA, SL 80,00 20 100,00 
IGREEN ECO CONCEPT SERVEIS, SL 50,30 20 70,30 

 
 
Atenent a l’exposat i a que l’empresa PARCS I JARDINS DE CATALUNYA, SL va ser la 
millor oferta classificada segons la puntuació indicada, la Mesa de contractació acorda, 
per unanimitat, requerir-li per tal que aporti la documentació indicada al punt V del 
quadre de característiques específiques del plec de clàusules administratives particulars 
i, en cas que l’aporti dins de termini, proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del 
contracte del servei d’inspecció, manteniment i conservació dels parcs infantils i àrees 
bio-saludables de titularitat municipal de Canet de Mar. 
 
Essent les 10:00 hores es dona per finalitzat el present acte, signant l’acta el president 
i la secretària de la Mesa.” 
 
En data 21 de juny de 2021, es practica el requeriment electrònic a la mercantil PARCS 
I JARDINS CATALUNYA, SL de la documentació relacionada al punt V del quadre de 
característiques específiques del PCAP. 

Atès que un cop examinada la documentació aportada, en data 25/06/2021 i 02/07/2021 
(Registres d’entrada número ENTRA 2021-6474 i ENTRA 2021-6764 respectivament) 
per l’empresa licitadora PARCS I JARDINS CATALUNYA, SL, necessària per procedir 
a l’adjudicació del contracte, es comprova que s’ha donat compliment correctament al 
requeriment efectuat, dins el termini atorgat a l’efecte. 

Vist l’informe jurídic d’adjudicació de la cap del servei de Secretaria i Contractació. 
 
Fonaments de dret: 
 
L’òrgan competent per adjudicar el contracte és l’Alcaldia, puix que el valor estimat del 
contracte puja la quantitat de 36.363,65 euros, IVA exclòs, i per tant, no supera ni el 
10% dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament ni la quantia de 
6.000.000 d’euros, ni es tracta d’una contractació plurianual que superi els anteriors 
imports (facultats i competències que li atribueixen l’article 53.1 o) del DL 2/2003 de 28 
d’abril i la DA 2ª 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP). 
 
No obstant això, i 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.- Ratificar les actuacions de la Mesa de Contractació, segons les actes dels dies 
11 i 17 de juny de 2021. 
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Segon.- Adjudicar el contracte per a la prestació del servei d’inspecció, manteniment i 
conservació dels parcs infantils i àrees bio-saludables de titularitat municipal de Canet 
de Mar, a l’empresa PARCS I JARDINS CATALUNYA, SL, amb CIF núm. B61112652,  
pel preu de tretze mil nou-cents euros (13.900,00 €), IVA exclòs, que pujarà un import 
de dos mil nou-cents dinou euros (2.919,00 €), amb subjecció al plec de clàusules 
administratives particulars (PCAP), al plec de prescripcions tècniques particulars 
(PTTP), i a l’oferta presentada pel propi licitador, que s’accepta i que és la següent: 
 

 Percentatge de contractes temporals igual o inferior al 50% de la seva plantilla 
de brigades d’obra. 
 

 
Donada la naturalesa d’aquest contracte, el seu preu no serà objecte de revisió. 
 
Tercer.- Es comunica a l’ adjudicatària del present contracte que resta obligat a adscriure 
al servei els mitjans materials i personals que es va comprometre en la seva oferta i que 
són els següents: 
 
Mitjans materials: 
 
 Vehicle a utilitzar disposarà de certificació de baixes emissions. 
 La maquinària i eines compliran la normativa especifica de Seguretat i Salut, docu-
mentació de las revisions periòdiques i fitxes tècniques. Es disposarà de: 
 Maquinària especifica per manteniment i instal·lació de jocs. 
 Maquinària per neteja. 
 Maquinària per aireig d’àrids. 
  
Mitjans personals: 
 
 Responsable: enginyer tècnic amb més de dos anys d’experiència i amb càrrec de 
responsabilitat de similars característiques amb dedicació parcial. 
 Tècnic competent: treballador amb certificats d’aprofitament en cursos de manteniment 
de parcs infantils i àrees bio-saludables amb dedicació parcial. 
 Coordinador de seguretat: tècnica en PRL amb dedicació parcial. 
 Entitat certificadora: AsesXXI 
 Operaris: 1 treballador amb categoria d’auxiliar per tasques puntuals. 
 
Quart.- Que la durada del contracte és de dos anys a comptar des de l’endemà de la 
formalització del mateix. 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. 
 
Cinquè.- Comunicar a l’adjudicatària que el present contracte de servei es formalitzarà 
mitjançant la signatura d’acceptació del present acord d’adjudicació, possibilitat esta-
blerta a l’article 159-6 g) LCSP. 
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Sisè.- Informar a l’adjudicatària que l’execució del contracte està subjecte a les següents 
condicions especials d’execució i a les que s’ha compromès en la seva oferta: 
 

a) El foment de les energies renovables. Mitjançant l’aportació de document 
acreditatiu on es justifiqui que, com a mínim, el 10% dels  vehicles utilitzats 
en els desplaçaments pel municipi de Canet de Mar disposen de certificació 
de baixes emissions, corresponents a les etiquetes elèctric o Euro 6. 

b) El contractista haurà d’aportar, en el termini màxim d’un mes des de la for-
malització d’aquest contracte, un Pla en el que es descriguin les mesures 
de reutilització i reciclatge que es faran servir durant la seva execució, per 
tal que des de l’Ajuntament es pugui fer l’adient seguiment i comprovació. 

c) Les pintures i vernissos d’exterior que el contractista utilitzi, hauran de dis-
posar d’etiqueta ecològica de tipus I, segons els requeriments especificats 
per la norma ISO 14024. Caldrà aportar el llistat d’aquests productes  en el 
termini de 10 dies des de la formalització del contracte. 

 
Setè.- Es permet la modificació del contracte en les següents condicions: 
 
1) Es preveu expressament la possibilitat de modificació per l’increment o la disminució 
en la relació i nombre de parcs infantils i/o zones bio-saludables de titularitat municipal. 
2) Percentatge sobre el preu del contracte al que com a màxim pot afectar: Atès que es 
desconeix la quantificació a priori de les modificacions a què s’ha fet referència, l’import 
que se’ls aplica com a màxim és del 20%, IVA exclòs. 
 
3) Procediment per a les modificacions: 
 
El responsable del contracte emetrà un informe amb la proposta de modificació adjun-
tant-hi tots els documents que la justifiquin, descriguin i valorin.  
La modificació haurà de ser aprovada per l’òrgan de contractació, prèvia audiència del 
contractista per 3 dies hàbils i la fiscalització de la despesa corresponent. 
De conformitat amb allò que es disposa a l’art. 203.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novem-
bre, de Contractes del Sector Públic, les modificacions s’hauran de formalitzar i publicar 
al perfil de contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Vuitè.- Que l’adjudicatària del contracte s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança 
de responsabilitat civil per cobrir els riscos derivats del desenvolupament de les activitats 
pròpies del servei amb uns límits mínims de 300.000 euros per sinistre i víctima.  
Aquesta assegurança haurà d’estar vigent durant tot el termini de vigència del contracte. 
 
Novè.- Que l’adjudicatària prestarà el servei contractat amb estricta subjecció a les dis-
posicions del plec de clàusules administratives particulars (PCAP), al plec de prescrip-
cions tècniques particulars (PTTP), a la normativa, general o sectorial, que li sigui d’apli-
cació, al contingut de la proposició formulada per l’adjudicatària en allò que concreti 
l’objecte o el preu del contracte, i d’acord amb les normes i instruccions que, en desen-
volupament o interpretació dels plecs, l’ajuntament comuniqui al contractista. Si aques-
tes instruccions es formulessin verbalment, hauran de ser ratificades per escrit a la major 
brevetat. 
  



 

22 
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 

L’adjudicatària està obligada a realitzar l'objecte del contracte en els terminis que figurin 
en el mateix i haurà de respectar les especificacions determinades en el Plec de pres-
cripcions tècniques particulars (PTTP). 
 
Desè.- Disposar la despesa per import de quatre mil dos-cents quatre euros amb 
setanta-cinc cèntims (4.204,75 €), IVA inclòs, en favor de l’empresa PARCS I JARDINS 
CATALUNYA, SL, amb CIF núm. B61112652, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 21 
17100 63300, del vigent pressupost ordinari per a l’any 2021 (6 mesos), (Doc. D nº 
220210008346). 
 
L’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada exercici econòmic el crèdit suficient 
per poder atendre el pagament del seu preu, en concret: 
 

 Exercici 2022 (12 mesos): 8.409,50€ IVA inclòs (aplicació pressupostària núm. 
21 17100 63300), (Doc. AD futur núm. 220210000008) 

 Exercici 2023 (6 mesos): 4.204,75 € IVA inclòs (aplicació pressupostària núm. 21 
17100 63300), (Doc. AD futur núm. 220210000008) 

 
Atesa la seva plurianualitat, i de conformitat amb allò que es disposa a l’art. 174 del Text 
refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’eficàcia d’aquest contracte per als esmentats exer-
cicis, queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
 
Onzè.- Que la present adjudicació es notifiqui a tots els licitadors presentats i que es 
publiqui en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Dotzè.- Comunicar el present acord als Serveis econòmics municipals i al responsable 
del contracte.  

Tretzè.- Facultar tan àmpliament com sigui menester la senyora alcaldessa per signar 
qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present acord. 

 
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. Promoció Econòmica i Turisme 
 
3.1.1. APROVACIÓ DE LES OBLIGACIONS DE PAGAMENT PENDENTS SEGONS 
CONVENI SIGNAT AMB L'ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CANET CENTRE 
 
Fets: 



 

23 
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 

Vist que, davant la situació de la pandèmia sanitària provocada per la Covid-19, el Ple 
de l’Ajuntament va acordar contribuir al finançament de les actuacions de promoció i 
dinamització comercial mitjançant subvenció directa a l’Associació de comerciants 
Canet Centre per un import de 95.000,00€, durant el període comprès entre l’1 de gener 
i el 31 de desembre de 2021, amb la finalitat de que aquesta aportació revertís en el 
desenvolupament d’actuacions i activitats que fomentessin l’ocupació i la reactivació 
d’aquest sector, restant per tant exclosa del règim de concurrència competitiva per estar 
prevista nominativament en el pressupost de l’exercici 2021. 

Atès que la Junta de Govern Local de data 23 de desembre de 2019, per tal de regular 
l’esmentada subvenció, va aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre 
l'Ajuntament de Canet de Mar i l'entitat Associació de Comerciants Canet Centre per a 
l'execució d'accions durant l'any 2021 per millorar la competitivitat del teixit comercial i 
de serveis del municipi davant aquesta situació sanitària. 

Atès que, tal com indica el punt 6è de l'esmentat conveni, el pagament de la quantitat 
prevista com a subvenció s’hauria de fer efectiva per avançat, amb la finalitat de poder 
facilitar la gestió econòmica de les activitats que s’hagin de dur a terme i es distribuiria 
en tres pagaments a compte.  

Atès que l’esmentat acord de junta recollia al seu punt quart el reconeixement i 
l’obligació de pagament del primer pagament a compte per import de 31.666,66 €. 

Atès que restaria pendent d’aprovació les obligacions de pagament d’un segon 
pagament per import de 31.666,66€  i un tercer pagament de 31.666,68€, segons els 
terminis establerts al conveni. 

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.- Reconèixer l’obligació d’efectuar un segon pagament a compte per import de 
31.666,66 €  amb càrrec a la partida 30 43100 48300. 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació d’efectuar el tercer pagament a compte per import de 
31.666,68 €  amb càrrec a la partida 30 43100 48300. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords les àrees municipals d’Intervenció i Tresoreria 
 
 
3.2. Secretaria 
 
3.2.1. ADJUDICACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI, DEL 
CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I COORDINACIÓ DEL 
PROJECTE “INDÚSTRIA I TURISME CULTURAL 4.0” DEL PROGRAMA ESPECÍFIC 
“TREBALL, TALENT I TECNOLOGIA”. 
 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 13 de maig d’enguany, va acordar incoar 
expedient per a la contractació, per procediment obert simplificat sumari, del contracte 
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per a la prestació del servei de gestió i coordinació del projecte "Indústria i turisme 
cultural 4.0" del Programa específic “Treball, Talent i Tecnologia, amb un pressupost 
base de licitació de 30.661,31 €, IVA inclòs, el qual puja la quantitat de 5.321,39 €, per 
a tota la durada del contracte, això és des de l’endemà de la formalització del contracte 
fins el 10 de novembre de 2022. 
 
Segons consta al certificat de l’eina del sobre digital, durant el termini de presentació 
d’ofertes, s’han presentat les proposicions següents: 
 
Denominació social                            Data entrada    Hora     Registre d’Entrada 
Society and neurobusiness experience, SL     03/06/2021      09:20     ENTRA-2021-5478 
Ketevi Cruzando Medios, SL                          04/06/2021      08:28     ENTRA-2021-5538 
 
En data 11 de juny d’enguany, es va reunir la Mesa de Contractació, per efectuar l’ober-
tura i valoració de les ofertes presentades, essent el contingut literal de l’acta de la reunió 
el següent: 
 
“ACTA D’OBERTURA, QUALIFICACIÓ I VALORACIÓ DEL SOBRE ÚNIC PRESENTAT EN EL 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI, DEL SERVEI PER A LA GESTIÓ I COORDI-
NACIÓ DEL PROJECTE "INDÚSTRIA I TURISME CULTURAL 4.0"  DEL PROGRAMA ESPE-
CÍFIC TREBALL, TALENT I TECNOLOGIA "TTT" 
 
Lloc:                 Mesa Virtual reunida mitjançant videoconferència 
Data:                 11/06/2021 
Horari:              12.00 h 
Hi assisteixen: Ana Maria Casas Donadeu, presidenta 
                          M. Dolors Dempere Dominguez , enginyera municipal 
                          Maria Teresa Fernández Hinojosa, interventora municipal 
                          Clara Pérez González, secretària municipal 
                          Laura Torné Cano, que actua com a secretària de la Mesa de Contractació 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. L’objecte de la sessió és la constitució de la mesa de contractació i l’obertura del sobre únic 
presentat per a la contractació del servei de gestió i coordinació del projecte "Indústria i turisme 
cultural 4.0" del Programa específic “Treball, Talent i Tecnologia, per a la seva qualificació i 
valoració, si s’escau. 
 
2. Constituïda la Mesa, es recorda que la licitació es va aprovar per acord de Junta de Govern 
Local en data 13 de maig de 2021 per un pressupost base de licitació pels dos anys de durada 
inicial del contracte de 30.661,31 € IVA inclòs. Aquest import es desglossa en 25.339,98 € de 
pressupost net i 5.321,39 € en concepte d’Iva calculat al 21%. La durada del present contracte 
és des de l’endemà de la seva formalització fins el 10 de novembre de 2022. No es preveu la 
possibilitat de pròrroga. 
 
3. La secretària municipal informa els presents que segons el certificat emès des de l’eina Sobre 
Digital, s’han presentat les següents ofertes: 
 
Denominació social                                 Data entrada    Hora     Registre d’Entrada 
Society and neurobusiness experience, SL     03/06/2021      09:20     ENTRA-2021-5478 
Ketevi Cruzando Medios, SL                              04/06/2021      08:28     ENTRA-2021-5538 
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3. Seguidament els custodis definits a la configuració dels sobres a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública, procedeixen a aplicar credencials per tal de permetre l’obertura del sobre 
presentat pels tres licitadors. 
 
Un cop obert el sobre i comprovades les declaracions responsables presentades, es constata 
que els dos licitadors han presentat correctament la documentació exigida pel PCAP. 
 
4. A continuació la secretària municipal procedeix a la lectura de les ofertes presentades en els 
següents termes: 
 
Oferta econòmica: 
 
 

Empresa Oferta (durada contracte) IVA exclòs 
Ketevi Cruzando Medios SL            25.289,00 €  
Society and neurobusiness experience SL            20.525,39 €  

 
Projectes realitzats públic-privats de creixement/acceleració empresarial innovació, impuls tec-
nologia i startups: 
 

Empresa Núm. Projectes 

Ketevi Cruzando Medios SL 3  

Society and neurobusiness experience SL 3  
 
Projectes realitzats amb grans corporacions i pimes de creixement/acceleració empresarial inno-
vació, impuls tecnologia i startups: 
 

Empresa Núm. Projectes 

Ketevi Cruzando Medios SL 2  

Society and neurobusiness experience SL 2  
 
Experiència professional gestió/coordinació algun projecte dirigit a la dinamització i reactivació 
turística i cultual d'un territori: 
 

Empresa Projecte 

Ketevi Cruzando Medios SL sí 

Society and neurobusiness experience SL   
 
Experiència professional tallers formatius innovació relacionats temàtiques vinculades als àmbits 
de la tecnologia, el turisme i la indústria cultural: 
 

Empresa Núm. Tallers 

Ketevi Cruzando Medios SL 2  

Society and neurobusiness experience SL 2  
 
Memòries tècniques justificatives del projecte models Diputació de Barcelona: 
 

Empresa Projecte 

Ketevi Cruzando Medios SL sí 
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Society and neurobusiness experience SL sí 
 
5. Seguidament la Mesa procedeix a efectuar la corresponent valoració de les ofertes 
presentades, tenint en compte els criteris previstos a l’apartat I del quadre de característiques 
específiques del PCAP, en els termes següents: 
 
 
Oferta econòmica: 
 
 

Empresa Oferta (durada contracte) IVA exclòs Puntuació  
Ketevi Cruzando Medios SL            25.289,00 €  39,77 
Society and neurobusiness experience SL            20.525,39 €  49,00 

 
Projectes realitzats públic-privats de creixement/accelaració empresarial innovació, impuls tec-
nologia i startups: 
 

Empresa Núm. Projectes Puntuació  

Ketevi Cruzando Medios SL 3  15 

Society and neurobusiness experience SL 3  15 
 
Projectes realitzats amb grans corporacions i pimes de creixement/acceleració empresarial inno-
vació, impuls tecnologia i startups: 
 

Empresa 
Núm. Projec-

tes Puntuació  
 

Ketevi Cruzando Medios SL 2  10  

Society and neurobusiness experience SL 2  10  

 
Experiència professional gestió/coordinació algun projecte dirigit a la dinamització i reactivació 
turística i cultual d'un territori: 
 

Empresa Projecte Puntuació  

Ketevi Cruzando Medios SL sí 10 

Society and neurobusiness experience SL   --- 
 
Experiència professional tallers formatius innovació relacionats temàtiques vinculades als àmbits 
de la tecnologia, el turisme i la indústria cultural: 
 

Empresa Núm. Tallers Puntuació   

Ketevi Cruzando Medios SL 2  10  

Society and neurobusiness experience SL 2  10  

 
Memòries tècniques justificatives del projecte models Diputació de Barcelona: 
 

Empresa Projecte Puntuació  

Ketevi Cruzando Medios SL sí 6 

Society and neurobusiness experience SL sí 6 
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Empresa TOTAL PUNTS 

Ketevi Cruzando Medios SL 90,77  

Society and neurobusiness experience SL 90,00  
 
 
6. A la vista de la puntuació obtinguda, la Mesa de contractació acorda, per unanimitat, requerir 
a la empresa Ketevi Cruzando Medios SL, per tal que aporti la documentació indicada al punt V 
del quadre de característiques específiques del plec de clàusules administratives particulars i, en 
cas que l’aporti dins de termini, proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte per 
a la prestació del servei de gestió i coordinació del projecte "Indústria i turisme cultural 4.0" 
del Programa específic “Treball, Talent i Tecnologia” en ser la seva oferta la millor oferta i ajustar-
se al que es disposa al plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars 
que regeixen el present contracte. 
 
Essent les 12.40 hores es dona per finalitzat el present acte, signant l’acta el president i la 
secretària de la Mesa.” 
 
En data 16 de juny de 2021, es practica el requeriment electrònic a la mercantil Ketevi 
Cruzando Medios, SL de la documentació relacionada al punt V del quadre de 
característiques específiques del PCAP. 

Atès que un cop examinada la documentació aportada, en data 23/06/2021 i 25/06/2021 
(Registre d’entrada E/000082-2021 i ENTRA 2021-6469) per l’empresa licitadora Ketevi 
Cruzando Medios, SL, amb NIF B62801907, necessària per procedir a l’adjudicació del 
contracte, es comprova que s’ha donat compliment correctament al requeriment 
efectuat, dins el termini atorgat a l’efecte. 

Vist l’informe jurídic d’adjudicació de la cap del servei de Secretaria i Contractació. 
 
Fonaments de dret: 
 
L’òrgan competent per adjudicar el contracte és l’Alcaldia, puix que el valor estimat del 
contracte puja la quantitat de 25.339,98 euros, IVA exclòs, i per tant, no supera ni el 
10% dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament ni la quantia de 
6.000.000 d’euros, ni es tracta d’una contractació plurianual que superi els anteriors 
imports (facultats i competències que li atribueixen l’article 53.1 o) del DL 2/2003 de 28 
d’abril i la DA 2ª 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP). 
 
No obstant això, i 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.- Ratificar les actuacions de la Mesa de Contractació, segons acta del dia 11 de 
juny de 2021. 

Segon.- Adjudicar el contracte per a la prestació del servei de gestió i coordinació del 
projecte "Indústria i turisme cultural 4.0" del Programa específic “Treball, Talent i 
Tecnologia”, a l’empresa Ketevi Cruzando Medios, SL, amb NIF B62801907,  pel preu 
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de vint-i-cinc mil dos-cents vuitanta-nou euros (25.289,00 €), IVA exclòs, que pujarà un 
import de cinc mil tres-cents deu euros amb seixanta-nou cèntims (5.310,69 €), amb 
subjecció al plec de clàusules administratives particulars (PCAP), al plec de 
prescripcions tècniques particulars (PTTP), i a l’oferta presentada pel propi licitador, que 
s’accepta i que a més de l’experiència acreditada en projectes i tallers requerida, és la 
següent: 
 

 Elaboració de les memòries tècniques justificatives del projecte seguint els 
models de la Diputació de Barcelona. 

 
Donada la naturalesa d’aquest contracte, el seu preu no serà objecte de revisió. 
 
Tercer.- Es comunica a l’ adjudicatària del contracte que resta obligada a adscriure al 
servei els mitjans personals que es va comprometre en la seva oferta: persona adscrita 
al projecte indicada en l’esmentat compromís amb la titulació superior de Llicenciada en 
Ciències de la informació, Publicitat i RR.PP. per la UAB. 
 
Quart.- Que la durada del present contracte s’estableix des de l'endemà de la data de 
formalització del contracte fins al 10 de novembre de 2022. No es preveu pròrroga del 
contracte. L’adjudicatària haurà de finalitzar totes les tasques incloses a les línies de 
treball segons el calendari següent:  
 
1. Anàlisi i diagnosi de la situació actual (abans de l’1 de setembre 2021) 
2. Aliances estratègiques per al desenvolupament del pla integral (abans del 10 de novembre de   

2021). 
3. Desenvolupament competencial de les persones (abans de l’1 de juliol de 2022) 
4. Impuls de la capacitat productiva i transformació del teixit empresarial (abans del 10 de no-
vembre de 2022). 
 
Cinquè.- Comunicar a l’adjudicatària que el present contracte de servei es formalitzarà 
mitjançant la signatura d’acceptació del present acord d’adjudicació, possibilitat esta-
blerta a l’article 159-6 g) LCSP. L’adjudicatari haurà de subscriure document correspo-
nent al tractament de dades (Annex 5 PCAP) que formarà part del contracte. 
 
Sisè.- Informar a l’adjudicatària que l’execució del contracte està subjecte a les següents 
condicions especials d’execució i a les que s’ha compromès en la seva oferta: 
 
1) Socials o relatives a la igualtat de gènere 
 

Incorporar la perspectiva de gènere i evitar estereotips i elements de discriminació 
per l’orientació sexual, la identitat de gènere i l’expressió de gènere en l’ús del llen-
guatge i de la imatge dels continguts objecte del contracte, així com en la seva expo-
sició, de manera que es fomentin valors d’igualtat, presència equilibrada, diversitat, 
corresponsabilitat i pluralitat de rols i identitats de gènere. 
 

2) Protecció de dades 
 

Sotmetiment del contractista a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria 
de protecció de dades (mitjançant declaració responsable). Aquesta obligació tindrà 
caràcter d’obligació essencial del contracte segons l’establert en l’article 211 f) de la 
LCSP. 
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Setè.- Que no es permet la modificació del contracte. 
 
Vuitè.- Que l’adjudicatària del contracte s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança 
de responsabilitat civil per cobrir els riscos derivats del desenvolupament de les activitats 
pròpies del servei amb uns límits mínims de 300.000 euros per sinistre i víctima.  
Aquesta assegurança haurà d’estar vigent durant tot el termini de vigència del contracte. 
 
Novè.- Que l’adjudicatària va declarar responsablement subcontractar part de l’execució 
del contracte a les empreses següents: 
 
1) LTC LAB SL (Lead to Change) en el taller d’innovació en un percentatge del 3%. 
2) Protea Innovation SL (PROTEA) en el taller d’innovació en un percentatge del 3%. 
 
I en relació a la protecció de dades segons l’estipulat a l’article 122.2 de la LCSP ha 
previst subcontractar els servidors o els serveis associats als mateixos a DROPBOX. 
 
Desè.- Que l’adjudicatària haurà de prestar el servei contractat amb estricta subjecció a 
les disposicions del plec de clàusules administratives particulars (PCAP), al plec de pres-
cripcions tècniques particulars (PTTP), a la normativa, general o sectorial, que li sigui 
d’aplicació, al contingut de la proposició formulada per l’adjudicatària en allò que concreti 
l’objecte o el preu del contracte, i d’acord amb les normes i instruccions que, en desen-
volupament o interpretació dels plecs, l’ajuntament comuniqui al contractista. Si aques-
tes instruccions es formulessin verbalment, hauran de ser ratificades per escrit a la major 
brevetat. 
  
L’adjudicatària està obligada a realitzar l'objecte del contracte en els terminis que figurin 
en el mateix i haurà de respectar les especificacions determinades en el Plec de pres-
cripcions tècniques particulars (PTTP). 
 
Onzè.- Disposar la despesa per import de dinou mil vuit-cents vuitanta-nou euros amb 
vuitanta cèntims (19.889,80 €), IVA inclòs, en favor de l’empresa Ketevi Cruzando 
Medios, SL, amb NIF B62801907, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 30 24100 
22606, del vigent pressupost ordinari per a l’any 2021 (6 mesos), (Doc. D nº 
220210008362). 
 
L’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada exercici econòmic el crèdit suficient 
per poder atendre el pagament del seu preu, en concret: 
 

 Exercici 2022 (11 mesos): 10.709,89 € IVA inclòs (aplicació pressupostària núm. 
30 24100 22606), (Doc. AD futur núm. 220219000009) 

 
Atesa la seva plurianualitat, i de conformitat amb allò que es disposa a l’art. 174 del Text 
refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’eficàcia d’aquest contracte per als esmentats exer-
cicis, queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
 
Dotzè.- Que la present adjudicació es notifiqui a tots els licitadors presentats i que es 
publiqui en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
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Tretzè.- Comunicar el present acord als Serveis econòmics municipals i al responsable 
del contracte.  

Catorzè.- Facultar tan àmpliament com sigui menester la senyora alcaldessa per signar 
qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present acord. 

  
3.3. Educació, Igualtat i Participació 
 
3.3.1. APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 1/2021 DE SUBVENCIONS A LES 
ENTITATS, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 
 
Fets: 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 25 de gener de 2018, va aprovar 
definitivament l’Ordenança municipal de subvencions de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

Els tècnics municipals de les àrees de Benestar Social, Cultura, Educació, Esports, 
Joventut i Participació Ciutadana han emès sengles informes relatius als criteris 
específics de valoració de les sol·licituds de subvenció per als seus àmbits respectius, 
que consten dins l’expedient administratiu. 
 
Vistos els diferents informes tècnics, elaborats pels responsables tècnics d eles diferents 
àrees municipals, degudament incorporats a l’expedient objecte d’aquesta proposta. 
 
Fonaments de dret: 
 
Segons estableix l'art. 194.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim 
Electoral General (LOREG), una vegada finalitzat el seu mandat els membres de les 
corporacions cessants continuaran les seves funcions només per a l'administració 
ordinària fins a la presa de possessió dels seus successors, en cap cas podran adoptar 
acords per als quals legalment es requereixi una majoria qualificada.  
 
Els assumptes d’administració ordinària serien aquells que integren la tramitació 
ordinària dels expedients, així com la gestió necessària per evitar la interrupció dels 
serveis públics, amb els perjudicis que aquest fet podria comportar per a l'interès 
general.  
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 25 de gener de 2018, va aprovar 
definitivament l’Ordenança municipal de subvencions de l’Ajuntament de Canet de Mar 
i, en sessió extraordinària del dia 28 de gener de 2021, va aprovar inicialment el 
Pressupost General per a l’exercici 2021. En data 2 de març de 2021 es publica al BOPB 
número CVE-202110027764, l’aprovació definitiva. 
 
Atès que en el pressupost de despeses per l’exercici 2021 han estat aprovades les 
despeses que es derivaran de l’atorgament de les subvencions a les entitats, en règim 
de concurrència competitiva, per un import total de vuitanta -set mil quatre-cents 
cinquanta euros (87.450,00 €), amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 
 

Programa Aplicació pressupostària Import 
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BENESTAR SOCIAL 40 23100 48200 12.000,00 € 

CULTURA 31 33400 48200 20.000,00 € 

EDUCACIÓ 51 32000 48200 12.000,00 € 

ESPORTS 52 34100 48200 39.750,00 € 

JOVENTUT 41 33700 48200 1.700,00 € 

IGUALTAT DE GÈNERE 15 92400 48200 2.000,00 € 

 

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

L’article 45.1.a) de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, disposa que els actes administratius han de ser objecte 
de publicació, entre altres supòsits, quan l’acte tingui per destinatari una pluralitat 
indeterminada de persones. 
 
Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que la desenvolupa. 
 
Atès allò que es disposa als articles 239 a 241 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i als 
articles 118 i 119 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya 
(ROAS) aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la convocatòria de les subvencions en règim de concurrència 
competitiva per a l’exercici 2021 a favor de les persones físiques i d’entitats públiques i 
privades que duguin a terme activitats d’utilitat pública o interès social, en els àmbits 
cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, que 
compleixin els requisits generals i específics establerts en les bases, estiguin legalment 
constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Associacions, recollides a l’Annex 
d’aquesta resolució. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa derivada del punt anterior, per un import total vuitanta-set 
mil quatre-cents cinquanta euros (87.450,00 €), amb càrrec a les següents aplicacions 
pressupostàries de l’exercici 2021: 
 
 

Programa 
Aplicació  

pressupostària 
Import 
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BENESTAR SOCIAL 40 23100 48200 12.000,00 € 

CULTURA 31 33400 48200 20.000,00 € 

EDUCACIÓ 51 32000 48200 12.000,00 € 

ESPORTS 52 34100 48200 39.750,00 € 

JOVENTUT 41 33700 48200 1.700,00 € 

IGUALTAT DE GÈNERE 15 92400 48200 2.000,00 € 

  
Doc. comptable A núm. 220210008284  
 
Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al tauler 
d’anuncis, la web municipal i la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) 
aquesta resolució, així com el contingut de la convocatòria, determinant que el termini 
màxim de presentació de sol·licituds serà fins el dijous 16 de setembre del 2021. 
 
CONVOCATÒRIA 1/2021, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DE 
SUBVENCIONS EN ELS ÀMBITS CULTURAL, EDUCATIU, SOCIAL, ARTÍSTIC, 
ESPORTIU, LÚDIC, FESTIU O QUALSEVOL ALTRE ANÀLEG, PER L’AJUNTAMENT 
DE CANET DE MAR, PER A L’EXERCICI 2021. 
 
Article 1.- Objecte, règim i finalitat de la convocatòria 
 
1.1.- Bases generals 
 
La present convocatòria es regeix per l’Ordenança municipal de subvencions, aprovada 
pel Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 25 de gener de 2018, i publicada 
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de data 2 de març de 2018 (en endavant, 
l’Ordenança). 
 
1.2.- Règim d’atorgament 
 
L’atorgament de les subvencions derivades d’aquesta convocatòria s’efectuarà pel 
procediment de concurrència competitiva, mitjançant la comparació de les sol·licituds, a 
fi d’establir una prelació entre aquestes, d’acord amb els criteris de valoració establerts 
en la convocatòria de cada programa. 
 
1.3.- Objectius per àmbits 
 
Els projectes i actuacions per als quals se sol·liciti subvenció hauran de respondre a 
algun dels objectius següents: 
 
 
A) BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA 
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 Finançar projectes o activitats dins l’àmbit social que beneficiïn o afavoreixin els 
col·lectius més vulnerables o projectes  adreçats al conjunt de la població i que 
complementin l’acció municipal. 

 
B) CULTURA 

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

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

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

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

tradicions, història...) 
 

C) EDUCACIÓ 
 

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

 La realització de projectes que incentivin la implementació i ús de les TAC a les 
escoles. 

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

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

dels centres educatius. 
 

D) ESPORTS 
 

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

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

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

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

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

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

 
E) JOVENTUT 
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 Fomentar activitats d’estiu de lleure, no esportives, adreçades a infants i joves que 
compleixen el DECRET 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el 
lleure en les quals participen menors de  divuit anys.  

 
F) IGUALTAT DE GÈNERE 
 
 Facilitar la realització d’activitats i els programes que programin l’associacionisme i 

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

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

i/o risc d’exclusió social; i de manera preferencial les derivades de la Pandèmia 
COVID-19. 

- Millorar la qualitat  de vida de les dones i les persones dels col·lectius identificats 
com a LGTBIQ+, la seva salut i la seva autonomia personal. 

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

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

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

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

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

        -  Sensibilitzar contra la LGTBIFÓBIA i/o fer visible els col·lectius LGTBIQ+. 
        -  Recuperar la memòria històrica en relació amb les dones i  fer visibles les do-
 nes, al llarg de la història del nostre municipi. 
 
Article 2.- Requisits dels beneficiaris i forma d’acreditar-los 
 
Podran ser beneficiaris de les subvencions regulades en aquesta convocatòria les 
persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense ànim de lucre, que duguin a 
terme activitats d’utilitat pública o d’interès social que fonamenten l’atorgament de la 
subvenció i que compleixin els requisits establerts a l’article 12 de l’Ordenança. 
 
La justificació per part de les persones o entitats del compliment dels requisits es pot fer 
pels mitjans establerts a l’apartat 8è de l’article 12 de l’Ordenança.  
 
Article 3.- Import màxim de la subvenció i compatibilitat amb altres subvencions 
 
3.1.- Enguany, i de manera excepcional a causa de la situació derivada de la pandèmia 
ocasionada pel COVID-19, la subvenció podrà arribar a cobrir el cost total de l’activitat 
o projecte, no podent superar en cap cas aquest import.  
Així mateix, de manera excepcional, s’admetran com a despeses subvencionables les 
despeses fixes estructurals del funcionament ordinari de les entitats. 
3.2.- En el cas de projectes emmarcats dins l’àmbit de l’Esport, l’import màxim de 
subvenció serà el següent: 
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a. 8.000,00 euros  per entitat entre la part general i l’específica en les activitats 

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

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

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

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

 

b) Acreditació de la personalitat:  

 Persones jurídiques: Fotocòpia del NIF, documentació acreditativa de la 
representació que ostenta el signant de la sol·licitud i còpia del seu DNI. Es 
demana que es faci de manera telemàtica i utilitzant el sistema de signatura 
electrònica de l’entitat. 

 Persones físiques: Fotocòpia compulsada del DNI 

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

 

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

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

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

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

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

 Compromís de complir les condicions i càrregues de la subvenció. 

 

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

 

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

 

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

 
4.2.- Quan s’observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari 
ampliar la informació, es requerirà els sol·licitants que ho esmenin en el termini màxim i 
improrrogable de deu dies, amb l’advertiment exprés que, passat aquest termini sense 
que el sol·licitant hagi complert el requeriment, se’l tindrà per desistit de la sol·licitud.  
 
4.3.- Reformulació de sol·licituds. Dins d’una mateixa convocatòria, els beneficiaris 
d’una subvenció, per raons justificades, podran sol·licitar la reformulació de les 
subvencions concedides, quan l’import de la subvenció de la proposta de resolució 
provisional sigui inferior a la que figura a la sol·licitud presentada. Aquesta reformulació 
haurà de ser aprovada pel mateix òrgan que va concedir la subvenció i, en tot cas, haurà 
de respectar l’objecte, els criteris de valoració i la resta de requisits previstos a les 
presents bases. 
 
Article 5.- Terminis  
 
5.1.- Sol·licitud 
 
Les sol·licituds de subvenció es podran presentar fins al dijous 16 de setembre del 2021 
(inclòs). 
 
5.2.- Execució  
 
Les activitats susceptibles de rebre aquestes subvencions s’han de dur a terme dins del 
període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021. 
 
En l’àmbit de la Cultura: Termini d’execució dels projectes: Les activitats que es vulguin 
acollir a les subvencions s’han d’haver dut a terme entre l’1 de gener i el 31 de desembre 
de 2021, o han d’haver estat programades (generant despesa) per aquest període i 
s’han hagut de suspendre per les mesures de protecció de la COVID19. 
 
 
Article 6.- Criteris ponderats de valoració de les sol·licituds 
 
6.1.- Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració  
un cop aplicats els criteris objectius determinats en aquestes bases.  
 
El total de punts resultants de la suma de totes les sol·licituds es dividirà pel total de la 
partida assignada. El resultat d’aquesta divisió es multiplicarà pels punts obtinguts per 
cada projecte i donarà com a resultat la quantitat a percebre per a cada projecte.  
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6.2.- L’òrgan competent per a la concessió procedirà al prorrateig de l’import global 
màxim destinat a les subvencions, entre els beneficiaris de la subvenció. 
 
6.3.- Els criteris ponderats de distribució de subvencions per als diversos àmbits seran 
els següents: 
 
A) BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA 
 

CRITERIS GENERALS Màxim 50 punts 

a. Dèficit d’activitats anàlogues al municipi 10 punts 

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

c. Nombre de participants del municipi 10 punts 

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

e. Complementarietat amb l’exercici de les competències 
municipals 

10 punts 

 

CRITERIS ESPECÍFICS Màxim 50 punts 

f. Projectes i activitats adreçats a pal·liar el risc social     
 

Projectes i activitats que vagin adreçats a pal·liar situacions  de risc 
social existents al municipi i, en especial, aquelles que s’han rea-
litzat específicament en relació amb la COVID 19. 

També es valoraran aquells projectes i/o activitats que 
complementin les actuacions de l’àrea d’acció social en 
col·lectius especialment vulnerables per la seva situació de 
precarietat 
 

20 punts 
 

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

20 punts 

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

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

 
B) CULTURA 

 

CRITERIS GENERALS Màxim 50 punts 

a. Dèficit d’activitats anàlogues al municipi 
 

- Sí: 15 punts 
- No:  0 punts 

 

15 punts 

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

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

5 punts 
 

5 punts 
2 punts 
2 punts 
5 punts 

c. Nombre de participants  
 

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

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

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

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

específic 
 

5 punts 
 

2 punts 
 
 

2 punts 
4 punts 

 
4 punts 
5 punts 
2 punts 

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

- Fins al 10%: 1,1 
- Més del 10% i fins al 20%: 2,2 
- Més del 20% i fins al 30%: 3,3 
- Més del 30 i fins al 40%: 4,4 
- Més del 40 i fins al 50%: 5,5 
- Més del 50 i fins al 60%: 6,6 
- Més del 60 i fins al 70%: 7,7 
- Més del 70 i fins al 80: 8,8 
- Més del 80 i fins al 100: 10 

10 punts 

e. Complementarietat amb les competències municipals 
 

- Promoció de la lectura 
- Difusió del patrimoni cultural local 

Fins a 15 punts 
 

15 punts 
15 punts 
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- Difusió artística, escènica, musical i plàstica  
- S’emmarca en el cicle festiu i tradicional 
- Foment de la participació en l’associacionisme cultural 

 

15 punts 
15 punts 
15 punts 

 

CRITERIS ESPECÍFICS Màxim 50 punts 

f. Consolidació del projecte dins la programació cultural del 
municipi 

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

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

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

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

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

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

 

10 punts 
 
 
 

0 punts 
 

2,5 punts 
 
 

5,5 punts 
 
 

7,5 punts 
 

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

municipi 
 

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

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

Fins a 5 punts 
 
 
 
 
 

Fins a 2,5 punts 
 
 

Fins a 2,5 punts 

h. Criteris organitzatius 
 

- No és necessari el suport logístic de la brigada i material de 
préstec per dur a terme el projecte 

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

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

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

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

Fins a 25 punts 
 
 

5 punts 
 

5 punts 
 

5 punts 
 
 

5 punts 
 
 

5 punts 
 



 

40 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e :canetdemar@canetdemar.cat - www.canetdemar.cat 

 
 
 
 

i. Valoració de la memòria 
 

- Es valorarà de 0 a 5 punts l’exposició de forma concreta i 
clara a la memòria de sol·licitud del projecte o activitat, de 
la necessitat de la seva realització, dels objectius que es 
pretenen assolir, dels criteris d’avaluació d’assoliment 
d’aquests objectius, de la planificació i execució temporal i 
material del projecte o activitat i de la valoració de la seva 
viabilitat basant-se en l’exposició de la necessitat i 
disponibilitat dels recursos humans i materials necessaris 
per al seu desenvolupament efectius.  

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

Fins a 10 punts 

 
 
C) EDUCACIÓ 

 

CRITERIS GENERALS Màxim 50 punts 

a. Dèficit d’activitats anàlogues al municipi 
 

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

 

Fins a 10 punts 
 

10 punts 
5 punts 
3 punts 

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

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

 

Fins a 10 punts 
 

2 punts 
5 punts 

10 punts 

c. Nombre de participants del municipi 
 
 

10 punts 

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

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

les característiques del projecte 
 

Fins a 10 punts 
 
 

5 punts 
3 punts 
1 punt 

 
5 punts 
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e. Complementarietat amb les competències municipals 

- Si el projecte complementa alguna de les competències 
municipals                                                                                           

- si el projecte s’emmarca en l’àmbit un pla local o projecte 
de treball transversal d’acord amb la Regidoria            

10 punts 
 

10 punts 
 

5 punts 
 

CRITERIS ESPECÍFICS Màxim 50 punts 

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

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

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

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

calendari escolar 
 

20 punts 
 
 
 

20 punts 
15 punts 

 
10 punts 

 
5 punts 

g. Transcendència de l’activitat 
 

- Treball conjunt amb altres centres educatius o altres 
entitats 

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

5 punts 
 
 

5 punts 
 

5 punts 

h. Criteris organitzatius 
 

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

- L’entitat té personal propi contractat 

20 punts 
 
 

10 punts 
10 punts 

 
i. Altres criteris específics de l’activitat 

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

 

5 punts 
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D) ESPORTS 

 

CRITERIS GENERALS Màxim 50 punts 

a. Dèficit d’activitats anàlogues al municipi  

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

 
05 punts 
03 punts 
01 punt 

 

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

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

- Per cada equip en categories superiors (a partir de 
categories júnior i/o dels divuit anys): 

- Per a cada equip en categoria veterana (sempre que 
estigui en competició federada): 

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

 
15 punts 

 
05 punts 

 
03 punts 
03 punts 
03 punts 

c. Nombre de participants del municipi  

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

15 punts 
10 punts 
10 punts 

 
10 punts 

d. Dificultat d’executar-se sense la subvenció  

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

10 punts 
05 punts 
03 punts 

e. Complementarietat amb l’exercici de les competències 
municipals 

 
 

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

 
 

05 punts 
03 punts 
02 punts 
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CRITERIS ESPECÍFICS  

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

 
- Per cada equip que realitza menys de 21 participacions 

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

  

 
03 punts 

 
05 punts 

TÈCNICS AMB TITULACIONS OFICIALS  

Per cada tècnic titulat 10 punts 

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

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

 
PARITAT JUNTA DIRECTIVA:  

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

femenina 

 
05 punts 

 
03 punts 

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

 

 
05 punts 
03 punts 

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

 
 

10 punts 
04 punts 
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CELEBRACIÓ D’ANIVERSARIS:  

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

 
10 punts 
05 punts 
03 punts 

 
 

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

RAÓ I OBJECTIU DE L’ESDEVENIMENT: 

Afavoreix la integració social 15 punts 

Atén la igualtat de gènere 15 punts 

Atén la diversitat i/o relacions intergeneracionals 15 punts 

Promou la solidaritat entre els participants així com altres grups i 
col·lectius 15 punts 

Promou el respecte al medi ambient 15 punts 
 

ALTRES COL·LABORACIONS DE LA REGIDORIA D’ESPORTS: 

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

15 punts 

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

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

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

Quan la realització de l’activitat no genera despeses per la compra de 
material 15 punts 

Quan la realització de l’activitat no genera despeses per l’ús de les 
instal·lacions 15 punts 
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TRADICIÓ ESPORTIVA DE L’ESDEVENIMENT: 

Entre la 1a i 5a edició 20 punts 

Entre 6 i 10 edicions 15 punts 

Entre 11 i 12 edicions 10 punts 

Més de 12 edicions 5 punts 
 
ESPORTISTES INDIVIDUALS  
Ajuts per esportistes que participin de manera individual en competicions nacionals, 
estatals i internacionals i que representin al nostre poble així com en entrenaments 
o concentracions oficials especials per a la millora de les seves condicions 
individuals i que no es trobin incloses en cap altre programa municipal de 
subvencions. Disposar de llicència federativa vigent, tramitada per la Federació de 
la corresponent modalitat. 
Haver nascut a Canet de Mar i/o estar empadronat a Canet de Mar (mínim de quatre 
anys de residència). També ho podran ser els esportistes d’un club de Canet de Mar 
que participin en competicions oficials. 
Els esportistes professionals i de gran ressò mediàtic no tindran dret a percebre 
aquesta subvenció. 
No tenir cap mena de llicència i/o contracte professional. 
El/l’esportista haurà de col·laborar en l’organització d’activitats i/o esdeveniments 
esportius del municipi. 
Vetllar en tot moment en tot moment per difondre els valors implícits de l’esport. 
Els beneficiaris dels ajuts hauran de fer constar a tota la producció gràfica i audiovisual 
el logotip i/o la col·laboració de l’ajuntament de Canet de Mar. En el cas de menors 
d’edat serà necessari d’oportú consentiment patern, matern o tutor legal. 
 
Criteris de Puntuació per a esportistes individuals: 
 

RESULTATS ESPORTIUS: 

Campionats  o podis internacionals en proves federades 25 punts 

Campionats  o podis estatals en proves federades 20 punts 

Campionats  o podis nacionals en proves federades 15 punts 

Campionats  o podis comarcals en proves federades 10 punts 

Altres campionats o podis en proves no federades 05 punts 

Participació en proves d’especial interès 05 punts 
 

UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS: 

No fa activitats a les instal·lacions esportives municipals 10 punts 

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

MODALITAT: 

Llicència federativa per a discapacitats 15 punts 

Llicència federativa internacional 10 punts 

Llicència federativa estatal 08 punts 

Llicència federativa nacional 05 punts 
 
E) JOVENTUT 

 

CRITERIS GENERALS Màxim 60 punts 

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

- No hi ha cap activitat anàloga al municipi 10 punts 

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

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

- No hi ha dèficit d’activitats anàlogues i no es considera 
d’interès                                                                                                 

0 punts 

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

- D’1 a 25 persones beneficiàries previstes 5 punts 

- De 26 a 50 persones beneficiàries previstes 10 punts 

- De 51 a 75 persones beneficiàries previstes 15 punts 

- Més de 75 persones beneficiàries previstes 20 punts 

c. Nombre de participants del municipi Fins a 10 punts 

-  Cap persona participant organitzadora del municipi 
- D’1 a 3 persones participants organitzadores 

0 punts 
5 punts 

- De 4 a 10 persones participants organitzadores 7 punts 
- Més de 10 persones participants organitzadores 10 punts 

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

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

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

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

e. Complementarietat amb l’exercici de les competències 
municipals 

Fins a 10 punts 

- Activitats dutes a terme de manera conjunta amb la regidoria  10 punts 
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-  Activitats no realitzades de manera conjunta amb la regidoria         0 punts 

  

 

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

 

CRITERIS ESPECÍFICS – Línia 1 Màxim 40 punts 

f. Durada de l’activitat Fins a 20 punts 

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

5 punts 
10 punts 
20 punts 

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

- Estatutàriament juvenil 
- Altres 

20 punts 
0 punts 

 
 
F) IGUALTAT DE GÈNERE 
 

CRITERIS GENERALS Màxim 50 punts 

a. Dèficit d’activitats anàlogues al municipi 10 punts 

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

municipi o complementa altres d’anàlogues ja existents 5 punts 

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

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

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

10 punts 
4 punts 

 
6 punts 

 

c. Nombre de participants  10 punts 

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

3 punts 
 

6 punts 

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

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

 

 
10 punts 
10 punts 

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

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

projecte/activitat/acció 
- Sol·liciten més del 50,01 del cost del projecte/activitat/acció 

 

4 punts 
 

6 punts 
10 punts 

e. Complementarietat amb l’exercici de les competències 
municipals 

10 punts 

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

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

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

 
5 punts 

 
10 punts 

 
10 punts 

 

CRITERIS ESPECÍFICS Màxim 50 punts 

f. Enguany, de manera excepcional despeses estructurals 
fixes del funcionament del dia a dia: 

 

- Amb local propi, no cedit per l’ajuntament i amb totes les 
despeses estructurals a càrrec: 

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

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

 
20 punts 

 
10 punts 

 
5 punts 

 
g. Projectes/activitats/accions que fomentin la participació 

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

 
10 punts 

 
 
 
 
 

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

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

 
5 punts 
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i. Projectes/activitats/accions inclusives adreçades a 

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

 
5 punts 

j. Projectes/propostes/accions per cooperar amb el projecte 
municipal “Canet amb Ulls de dona” 

10 punts 

 
Article 7.- Òrgans competents 
 
7.1.- Les sol·licituds de subvenció seran examinades per l’àrea de la qual depengui 
l’àmbit de subvenció, que formularà els requeriments d’esmena que s’escaiguin, en els 
termes de l’article 4.2 de la convocatòria. 
 
7.2.- Els tècnics municipals elevaran la documentació presentada pels sol·licitants, 
juntament amb els informes que s’escaiguin, a l’òrgan col·legiat, que farà l’examen i la 
valoració de les sol·licituds i formularà la proposta de concessió de les subvencions a 
l’òrgan instructor, per a la seva aprovació. 
 
7.3.- La composició de l’òrgan col·legiat serà la següent: 
 
President: Interventor/a 
 
Vocals: Tècnica de Benestar social 
  Tècnica de Cultura 
  Tècnica d’Educació 
  Tècnic d’Esports 
  Tècnic auxiliar de Participació Ciutadana 
  Tècnica de Joventut 
 
Secretari: El de l’Ajuntament, o persona en qui delegui 
 
Instructor: TAG d’Urbanisme 
 
7.4.- L’òrgan competent per acordar la resolució de l’atorgament de les subvencions és 
la Junta de Govern Local. 
 
 
Article 8.- Termini de resolució i notificació 
 
8.1.- El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de tres mesos, a comptar 
des de l’endemà de la finalització del termini per a la presentació de sol·licituds. 
 
8.2.- La manca de resolució expressa dins del termini anterior tindrà efectes 
desestimatoris. 
Article 9.- Forma de pagament 
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9.1.- El pagament de la subvenció es farà en tot cas mitjançant transferència bancària 
al número de compte detallat a la Fitxa 5. 
 
9.2.- El 50 per cent de l’import de la subvenció atorgada es pagarà en forma de bestreta 
en el termini de trenta dies des de l’acord d’atorgament. L’import restant es pagarà dins 
els trenta dies posteriors a l’aprovació de la justificació de la subvenció. 
 
9.3.- En el supòsit que la subvenció no hagi estat justificada totalment amb els requisits 
que estableix l’article 9 d’aquestes bases, l’import a abonar al beneficiari serà el 
corresponent a les quanties justificades correctament. 
 
 
Article 10.- Termini i forma de justificació 
 
10.1.- El termini per a la justificació de les despeses començarà a la finalització del 
projecte o actuació subvencionat i finalitzarà el 31 de gener de 2022. 
 
10.2.- La justificació es portarà a terme mitjançant la presentació de la documentació 
que estableix l’article 19 de l’Ordenança. 
 
 
Article 11.- Esgotament de la via administrativa 
 
Aquesta resolució esgotarà la via administrativa i, contra aquesta només cap recurs de 
reposició potestatiu davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes a comptar des 
de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que estableix l’article 
124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, si s’escau, o bé directament 
contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els 
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos 
mesos comptats des de l’endemà de la recepció de la notificació corresponent, d’acord 
amb el que estableixen els articles 8.1 (modificat per la Llei orgànica 19/2003, de 23 de 
desembre, de modificació de la Llei orgànica del poder judicial), 25.1 i 46.1 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu 
–silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la 
interposició sense que s’hagi notificat la resolució- el termini per a la interposició de 
recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en 
què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat, d’acord amb el que estableix 
l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
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Disposició final 
 
En tot el no previst en aquesta convocatòria serà d’aplicació l’Ordenança municipal i la 
resta de disposicions legals aplicable en matèria de règim local pel que fa al procediment 
de subvencions públiques.  
 
Quart.- Comunicar la present resolució als següents departaments de l’Ajuntament: 
 
- Intervenció-Tresoreria 
- Àrea de Benestar Social 
- Àrea de Cultura 
- Àrea d’Educació 
- Àrea d’Esports 
- Àrea de Joventut 
- Àrea d’Igualtat de Gènere 
 
 
4. Donar compte de les resolucions judicials  
 
No se’n presenten 
 
5. Precs i preguntes 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole I 
problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 17:13 de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 


