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

LOCAL DE DATA 16 DE SETEMBRE DE 2021 
 
Avís: aquesta acta ha estat retocada per tal de donar compliment a la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades personals 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 17:00 
Hora que acaba: 17:25 
Lloc: Per videoconferència 
 

PRESIDEIX 
 

BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
 

ASSISTENTS 
 

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

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Dolors Puig Gómez, secretària accidental. També hi assisteix Maria Josep Lozano del 
Pino, interventora accidental. 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2021/36 ordinari 09/09/2021 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 
2.1.1. Relació Decrets de data del 30 d’agost al 5 de setembre 2021 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2021/36 ordinari 09/09/2021 
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Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
9 de setembre de 2021 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, de 15 
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del ROF, per unanimitat se 
n’acorda l’aprovació. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia  

 
2.1.1. RELACIÓ DECRETS DE DATA DEL 30 D’AGOST AL 5 DE SETEMBRE DE 2021 
 
Fets: 
 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de data 
del 30 d’agost al 5 de setembre de 2021, i que són els següents: 
 

Codi Descripció Data 
resolució 

RESAL2021/1765 Decret esmenes carnisseria 30/08/2021 

RESAL2021/1766 Decret festa càmping el carro 30/08/2021 

RESAL2021/1767 Decret festes -globo rojo- 30/08/2021 

RESAL2021/1768 Decret ampliació terminis 30/08/2021 

RESAL2021/1769 Decret deixant sense efecte dies tresorera acctal 30/08/2021 

RESAL2021/1770 Decret PS 60 30_08 31/08/2021 

RESAL2021/1771 Decret AI 2 30_08 31/08/2021 

RESAL2021/1772 Decret AI 439 30_08 31/08/2021 

RESAL2021/1773 Decret AI 36 30_08 31/08/2021 

RESAL2021/1774 Decret PS 19 30_08 31/08/2021 

RESAL2021/1775 Decret IMI 18 30_08 31/08/2021 

RESAL2021/1776 Decret IMI 5 30_08 31/08/2021 

RESAL2021/1777 Decret segona pròrroga aux administrativa Biblioteca 31/08/2021 

RESAL2021/1778 Resolució Alcaldia aprova quota empresarial i ordena pagament TC juliol 
2021 

31/08/2021 

RESAL2021/1779 Decret aprovació factures F2021 71 fase O sense reparament 31/08/2021 

RESAL2021/1780 Decret Convocatòria JGL ordinària 02092021 31/08/2021 

RESAL2021/1781 Decret aprovació AD's relació Q_2021_25 31/08/2021 

RESAL2021/1782 Decret reconeixement diferències salarials JAPH 01/09/2021 

RESAL2021/1783 Decret aprovació factura 23 cert obra reh Teatre Odeon 01/09/2021 

RESAL2021/1784 Decret d' Alcaldia canvi habilitats caixa recaptació Museu 01/09/2021 

RESAL2021/1785 Decret AI 01_09 01/09/2021 

RESAL2021/1786 Decret concert -celler de les nenes- 02/09/2021 

RESAL2021/1787 Decret retorn fiança terrassa 02/09/2021 

RESAL2021/1788 Decret baixa activitat 02/09/2021 

RESAL2021/1789 Decret baixa activitat  02/09/2021 

RESAL2021/1790 Decret rectificació errada material RES2021_1782 02/09/2021 

RESAL2021/1791 Decret requeriment documentació 02/09/2021 

RESAL2021/1792 Decret Alcaldia contracte privat subm i instal·lació TPV 03/09/2021 



 

3 
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 

RESAL2021/1793 Decret encàrrec servei lloguer mat 03/09/2021 

RESAL2021/1794 Decret d'Alcaldia d'aprovació de modificació de crèdit 03/09/2021 

RESAL2021/1795 Decret Autorització Mostra Artesania 8 de setembre 2021 03/09/2021 

RESAL2021/1796 Decret RESOLUCIÓ civisme AH- 03/09/2021 

RESAL2021/1797 Decret RESOLUCIÓ civisme RF-- 03/09/2021 

RESAL2021/1798 Decret RESOLUCIÓ civisme B- 03/09/2021 

RESAL2021/1799 Decret autorització Ús Envelat de Vil·la Flora_21_09_04 03/09/2021 

RESAL2021/1800 Decret RESOLUCIÓ civisme M- 03/09/2021 

RESAL2021/1801 Decret RESOLUCIÓ civisme S-G 03/09/2021 

RESAL2021/1802 Decret RESOLUCIÓ civisme -MA 03/09/2021 

RESAL2021/1803 Decret RESOLUCIÓ civisme M- 03/09/2021 

RESAL2021/1804 Decret RESOLUCIÓ civisme O- 03/09/2021 

RESAL2021/1805 Decret RESOLUCIÓ civisme -- 03/09/2021 

 
 
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’organit-
zació, 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. Urbanisme 
 
3.1.1. AUTORITZACIÓ CANVI MITJANS PERSONALS PER LES OBRES DE 
REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DE L’ EDIFICI PRINCIPAL DE L’AJUNTAMENT 
 
Fets: 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 29 d'abril de 2021, va 
prendre, entre d’altres, l’acord d’adjudicació del contracte per a l’execució de les obres 
de rehabilitació de la coberta de l'edifici principal de l'Ajuntament de Canet de Mar a 
l’empresa VESTA REHABILITACION, SL, pel preu ofert de 132.971,46 €, més l’IVA, 
amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars (PCAP), al “Projecte 
d’obres de rehabilitació de la coberta de l’edifici principal de l’Ajuntament de Canet de 
Mar”, redactat per l’arquitecte xx, d’ONDARA ARQUITECTURA, SLP, i a l’oferta 
presentada pel propi licitador. 
 
D’acord amb l’oferta presentada, l’empresa adjudicatària es va comprometre a adscriure 
a l’execució de l’obra les persones següents: 
 
Càrrec    Nom      Titulació 
Delegat d’obra   José Luis López Otero   Arquitecte tècnic 
Cap d’obra    Estela Pérez García   Arquitecte tècnic 
Encarregat d’obra   Fernando Domingo Ramírez  
Tècnic de PRL  Miguel Ángel Torres González Arquitecte tècnic 
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Atès que a través de la direcció facultativa de l’obra es té coneixement que les persones 
que desenvolupen les funcions de cap d’obra i encarregat d’obra no són les 
compromeses, en data 2 de juliol de 2021 s’envia un requeriment electrònic a la 
contractista perquè comuniqui fefaentment quines són les persones que assumeixen les 
funcions de cap d’obra i encarregat/da d’obra i acrediti que aquestes compleixen amb 
els mateixos requisits que els relacionats a la seva oferta i per la qual va resultar 
adjudicatària de les obres de rehabilitació de la coberta de l'edifici principal de 
l'Ajuntament de Canet de Mar. 
 
En data 9 de juliol de 2021 (ENTRA-2021-7027), i en resposta al requeriment anterior, 
l’empresa adjudicatària presenta la documentació requerida. 
 
Vista l’acta de la mesa de contractació de data 23 d’agost de 2021, que es transcriu a 
continuació: 
 
“ACTA DE QUALIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS MITJANS PERSONALS ADSCRITS 
A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
Lloc:                  Mesa telemàtica  
Data:                  23/08/2021 
Horari:               09:10 h 
Hi assisteixen:   Lluís Llovet i Bayer, Regidor d’Urbanisme 
  Sílvia Amatller i Micola, enginyera municipal 
  Dolors Puig i Gómez, secretària accidental 
  Mª Josep Lozano del Pino, interventora  

Montserrat Carbonell Vila, funcionària municipal que actua com a 
secretària de la Mesa de Contractació. 

 
 
Antecedents: 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 29 d'abril de 2021, adopta 
l’acord d’adjudicació del contracte per a l’execució de les obres de rehabilitació de la coberta de 
l'edifici principal de l'Ajuntament de Canet de Mar a l’empresa VESTA REHABILITACION, SL, 
pel preu ofert de 132.971,46 €, més l’IVA, que ascendeix a 27.942,01 €, això és, pel preu cert i 
global de 160.895,47 €, amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars (PCAP), 
al “Projecte d’obres de rehabilitació de la coberta de l’edifici principal de l’Ajuntament de Canet 
de Mar”, redactat per l’arquitecte xx, d’ONDARA ARQUITECTURA, SLP, i a l’oferta presentada 
pel propi licitador, que s’accepta i que és la següent: 
 

• Compromís d’aplicació de pintura i vernissos en tots els elements interiors i exteriors que 
compleixi amb els criteris de baixes emissions de contaminants establerts pels sistemes de 
certificació Tipus I, com l’Àngel Blau, l’Etiqueta Ecològica de la Unió Europea, el Cigne nòrdic 
o equivalent. 
 
• Compromís d’augmentar el gruix del nucli d’aïllament tèrmic de poliestirè extruït del panell 
sandvitx que composa la coberta passant del 80 mm establerts al projecte a 100 mm amb la 
finalitat d’augmentar el confort tèrmic. 
 
• Compromís d’adscripció, com a mitjà humà en l’equip d’execució de l’obra, d’un perfil 
professional conservador-restaurador en els moments en que la direcció d’obres ho consideri 
necessari, amb una dedicació màxima de 4 mitges jornades amb tasques de direcció 
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d’intervenció i de 4 jornades amb tasques d’assistència i execució tècnica de treballs 
d’intervenció. 

 
En data 02/07/2021, havent tingut coneixement a través de la direcció facultativa de l’obra que 
les persones que desenvolupen les funcions de cap d’obra i encarregat d’obra no són les 
compromeses en l’oferta presentada, es requereix la contractista per tal que, en el termini de 5 
dies hàbils, comuniqui fefaentment quines són les persones que assumeixen les funcions de cap 
d’obra i encarregat/da d’obra i acrediti que aquestes compleixen amb els mateixos requisits que 
els relacionats a la seva oferta i per la qual va resultar adjudicatària de les obres. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
Es reuneix la Mesa, amb l’objecte d’examinar la documentació aportada en data 09/07/2021 
ENTRA-2021-7027 per VESTA REHABILITACION, SL, i es comprova que es designa com a nou 
cap d’obra el senyor José Luís López Otero, que acredita la participació en un total de 4 
actuacions similars a les del contracte, per un import global de 8.815.602,83 euros. 
 
Com a nou encarregat d’obra es designa el senyor Ibrahim Iss Kaness, que acredita la 
participació en un total de 4 actuacions similars a les del contracte, per un import global de 
7.477.964,98 euros. 
 
Examinada la clàusula 16 del PCAP, es comprova que amb un import acumulat mínim de 
2.000.000 d’euros i un nombre mínim de 4 actuacions ja s’obtenen els 20 punts màxims en el 
criteri de valoració automàtica de l’equip responsable de l’obra (cap d’obra i encarregat/da), per 
la qual cosa no varia la puntuació final obtinguda per la contractista, per la qual cosa la Mesa 
proposa a l’òrgan de contractació l’autorització del canvi de designació de les persones que 
desenvoluparan les tasques d’encarregat i de cap d’obra sol·licitat per la contractista. 
 
Essent les 09:20 hores es dona per finalitzat el present acte, signant l’acta el president i la 
secretària de la Mesa.” 
 
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, i vista l’acta de la Mesa de contractació de data 23 d’agost de 
2021, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Autoritzar a VESTA REHABILITACION, SL, el canvi de designació de les 
persones que desenvoluparan les tasques d’encarregat i de cap d’obra sol·licitat per la 
contractista en data 9 de juliol de 2021, de manera que les persones que assumiran les 
funcions de cap d’obra i encarregat d’obra són les següents: 
 

Càrrec    Nom     
Cap d’obra    José Luís López Otero 
Encarregat d’obra   Ibrahim Iss Kaness  

 
 
Segon.- Notificar el present acord als interessats.  
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3.2. Acció Social i Ciudadania 
 
3.2.1. APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS número 
BSGG_22_2021 
 
Vista la relació de despeses número BSGG_22_2021 de data 16 de setembre de 2021 
per import de 4.634,08 € corresponent a ajuts socials puntuals. 
Vist que l’equip tècnic ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social puntual, d’acord 
amb l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, es contempla, en 
l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de necessitat social i l’atenció 
immediata a persones en situació o risc d’exclusió social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses amb 
càrrec a la partida 40 23100 48400 del pressupost 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. BSGG_22_2021 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que 
s’indiquin: 
 

 
RELACIÓ NÚM.:   BSGG22_2021   16-09-21  

NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE  IMPORT  ENDOSSATARI DNI/NIF 

152 - - reparacions habitatge 560,00 € 
LAMPISTERIA MAVI 

S.C.P.                                            
J62466594 

153 - - subministraments/llum 215,36 € el mateix - 

154 - - odontologia       144,00 €  el mateix - 

155 - - material escolar/llibres       300,00 €  Col·legi Yglesias                                            F08981904 

156 - - pagament lloguer       440,00 €  el mateix - 

157 - - pagament lloguer       600,00 €  el mateix - 

158 - - material escolar/llibres       240,00 €  Col·legi Yglesias                                            F08981904 

158bis - - material escolar/llibres       240,00 €  Col·legi Yglesias                                            F08981904 
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159 - - medicaments         43,09 €  
Farmàcia Elisabeth 

Viejo Grau                                         
- 

160 - - material escolar/llibres       368,00 €  el mateix - 

162 - - allotjament urgència       154,00 €  FUNDACIÓ AGI G60729084 

163 - - material escolar/llibres       212,11 €  FEDAC G65058349 

164 - - material escolar/llibres       248,27 €  FEDAC G65058349 

165 - - material escolar/llibres       269,25 €  Escola Turó del Drac S0800447E 

166 - - pagament lloguer       600,00 €  el mateix 40958674K 

TOTAL           4.634,08€      

 
Segon.- Extreure de la relació anterior l’ajut social corresponent al número 161, en favor 
del beneficiari R.S.A, després de comprovar que l’interessat té algun tipus 
d’embargament, i això impossibilita la seva tramitació. 
 
Tercer.- 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. 
 
Quart.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt primer 
a la partida pressupostària 40 23100 48400 de l’exercici corrent. 
 
Cinquè.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
Sisè.- 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. 
 
3.3. Cultura i Patrimoni  

 
3.3.1. ACCEPTACIÓ JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL 
CONCURS DE TEATRE PEDRACASTELL 2021 
 
Fets: 
 
Que la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 20 de maig de 
2021, va prendre l’acord d’aprovar el conveni de col·laboració amb l’Associació Artística 
i Teatral El Centru de Canet de Mar amb NIF: G-67537118, per a la celebració del 47è 
Concurs de Teatre Pedracastell de l’any 2021, que instrumentalitza la subvenció nomi-
nativa d’aquesta entitat.  
 
Que durant l’any 2021 la regidoria de Cultura ha fet el seguiment i la col·laboració 
necessària per a la celebració del 47è Concurs de Teatre Pedracastell de l’any 2021. 
 
Vist l’informe tècnic emès en data 2 de setembre de 2021, que es transcriu a continuació: 
 
Identificació de l’expedient: 2242/2021 2094   
Assumpte: Subvenció nominativa Concurs de Teatre Pedracastell_2021 
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INFORME TÈCNIC 
FETS 
 

Primer.- Que la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 20 de 
maig de 2021, va prendre l’acord d’aprovar el conveni de col·laboració amb l’Associació 
Artística i Teatral El Centru de Canet de Mar amb NIF: G-67537118, per a la celebració 
del 47è Concurs de Teatre Pedracastell de l’any 2021, que instrumentalitza la subvenció 
nominativa d’aquesta entitat.  
 
Segon.- Vist allò que es determina a la clàusula tercera del conveni en referència a la 
justificació de la subvenció segons la qual cal presentar la següent documentació: 

- Memòria detallada de l’activitat duta a terme (l’ajuntament proporciona un model) 
- Exemplar que acrediti la publicitat de l’acte 
- Relació classificada de despeses, amb factures o tiquets en el cas de depeses 

de vendes al menor, transports de persones, serveis d’hostaleria i restauració, 
subministrament de begudes i comestibles, revelat de fotografies 

- La liquidació econòmica de l‘activitat (l’ajuntament proporciona un model) 
- Un certificat  del president que acrediti la justificació de l’aplicació de la subvenció 

a la finalitat per a la qual fou concedida. 
- Una relació detallada dels ingressos (està al model de la liquidació econòmica 

que proporciona l’ajuntament) 

Tercer.- Atès que l’Associació Artística i Teatral El Centru de Canet de Mar, amb NIF: G-
67537118 va presentar la justificació de la subvenció amb els models proporcionats per 
l’Ajuntament de Canet dins el termini establert, amb el número de registre d’entrada 
ENTRA-2021-8323.  

 
FONAMENTS DE DRET: 
 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions.  
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la ge-

neral de subvencions.  
- Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajunta-

ment de Canet de Mar, aprovada pel Ple en data 25 de gener de 2018.  
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Vist el conveni signat amb l’entitat, projecte i quantitat que es relacionen a 
continuació:    
 

 ENTITAT PROJECTE 2021 
Bestreta del 100% 

del conveni 

Associació Artística i Te-
atral El Centru 

47è Concurs de Teatre Pe-
dracastell de l’any 2021 2.650€ 

 
 
SEGONA.- Vista la documentació presentada per l’entitat a mode de justificació, i de la 
qual se’n deriven les següents consideracions:   
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ENTITAT  PROJECTE 2021  
Memòria 
- Fitxa 7 

Pu-
blici-
tat 

Model justificació de 
despeses –  

Fitxa 8 

Certifica-
ció destí 
subven-

ció - Fitxa 
8 

Relació 
d'altres 
ingres-

sos Fitxa 
9 

Associació Artís-
tica i Teatral El 
Centru 

47è Concurs de Teatre 
Pedracastell de l’any 
2021 

Presen-
tada i cor-
recte 

Acre
di-
tada 

Acrediten correctament 
una despesa de 
2.729,37€  

Presen-
tada i cor-
recte 

Presen-
tada i cor-
recte 

 

TERCERA.- Que l’Associació Artística i Teatral El Centru amb NIF: G-67537118 acom-
pleix els compromisos adquirits en la signatura del conveni pel que fa a organitzar el 47è 
Concurs de Teatre Pedracastell de l’any 2021 d’acord amb la documentació presentada, 
i acredita i justifica correctament la subvenció atorgada per aquest projecte. 

CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe per al tancament del conveni que regula la 
subvenció de l’any 2021 per a l’Associació Artística i Teatral El Centru amb NIF: G-
67537118.  
 
 
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. - Acceptar la justificació i donar per tancat el conveni que instrumentalitza la 
subvenció nominativa per a la celebració del 47è Concurs de Teatre Pedracastell de 
l’any 2021 amb l’Associació Artística i Teatral El Centru amb NIF: G-67537118. 
 
Segon.- Notificar el present acord als interessats. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a Intervenció i Tresoreria. 
 
 
3.4. Secretaria 

 
3.4.1. ADJUDICACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI I TRAMI-
TACIÓ ORDINARIA, DEL CONTRACTE DE SERVEI DE DOCÈNCIA DE DETERMINA-
DES ASSIGNATURES O CURSOS DE L’ESCOLA D’ADULTS MARIA SAUS DE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia 2021/1640 de data 27 de juliol de 2021, va resoldre incoar 
expedient per a la contractació, per procediment obert simplificat sumari, del contracte 
del servei de docència de determinades assignatures o cursos de l'Escola d'Adults Maria 
Saus de l’Ajuntament de Canet de Mar (lots 1, 2, 3 i 4), amb pressupost base de licitació 
de 29.002,30 € que es desglossa per cada un dels lots de la manera següent: 
 
 Lot 1:  8.329,72€, Lot 2:  8.116,14€, Lot 3:  4.744,59€  i Lot 4:  7.811,85€ . 
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Aquest contracte està exempt d’IVA d’acord amb el que disposa l’article 20.1.9 de la Llei 
37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.  
 
La durada del present contracte s’estableix en 8 mesos (octubre 2021-juny 2022) pels 
lots 1 i 3 de i de 9 mesos (octubre 2021-juny 2022 ) pels lots 2 i 4. Es preveu una pròrroga 
del contracte de 8 mesos (octubre 2022-juny 2023) pels lots 1 i 3 de i de 9 mesos (octu-
bre 2022-juny 2023 ) pels lots 2 i 4. 
 
Segons consta al certificat de l’eina del sobre digital, durant el termini de presentació 
d’ofertes, s’han presentat les proposicions següents: 
 
LOT 1 
 
Denominació social                            Data entrada    Hora     Registre d’Entrada 
Fundació Privada Gentis                                    13/08/2021      13:41     ENTRA-2021-8044 
 
LOT 2 
 
Denominació social                            Data entrada    Hora     Registre d’Entrada 
Fundació Privada Gentis                                    13/08/2021      13:41     ENTRA-2021-8044 
 
LOT 3 
 
Denominació social                            Data entrada    Hora     Registre d’Entrada 
Fundació Privada Gentis                                    13/08/2021      13:41     ENTRA-2021-8044 
 
LOT 4 
 
Denominació social                            Data entrada    Hora     Registre d’Entrada 
Fundació Privada Gentis                                    13/08/2021      13:41     ENTRA-2021-8044 
 
 
En data 30 d’agost d’enguany, es va reunir la Mesa de Contractació, per efectuar l’ober-
tura i valoració del sobre únic, el contingut de l’acta de la reunió es transcriu parcialment 
a continuació: 
 
“ACTA D’OBERTURA, QUALIFICACIÓ I VALORACIÓ DE L’OFERTA TELEMÀTICA NO EN-
SOBRADA PRESENTADA EN EL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI, DEL SER-
VEI DE DOCÈNCIA DE DETERMINADES ASSIGNATURES O CURSOS DE L’ESCOLA 
D’ADULTS MARIA SAUS DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Lloc:                 Mesa Virtual reunida mitjançant videoconferència 
Data:                 30/08/2021 
Horari:              12.00 h 
Hi assisteixen: Rosabel Madrid Camara, presidenta 
                          Maribel Cortés Vallespi, tècnica promoció econòmica. 
                          Maria Josep Lozano del Pino, interventora accidental municipal 
                          Dolors Puig Gómez, secretària accidental municipal 
                          Laura Torné Cano, que actua com a secretària de la Mesa de Contractació 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
(...) 
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4. Seguidament es procedeix a l’obertura de les ofertes no ensobrades presentades telemàtica-
ment de cadascun dels lots presentades per l’únic licitador de la manera següent: 
 
LOT 1: Docència de l’assignatura de matemàtiques del Curs de preparació de les proves d’accés 
a cicles formatius de grau mitjà (CPPACFGM) i del Curs de preparació de les proves d’accés a 
cicles formatius de grau superior (CPPACFGS). 
 
Un cop oberta l’oferta no ensobrada presentada telemàticament pel lot 1 i comprovada la decla-
ració responsable i la del compromís d’adscripció de mitjans presentades, es constata que l’únic 
licitador ha presentat correctament la documentació exigida pel PCAP pel Lot 1. 
 
A continuació la secretària municipal indica que la licitadora no ha presentat l’Annex 4 del PCAP 
en relació a l’oferta econòmica pel Lot 1. 
 
LOT 2: Docència de l’assignatura de llengua anglesa del Curs de preparació de les proves d’ac-
cés a cicles formatius de grau mitjà (CPPACFGM), del Curs de preparació de les proves d’accés 
a cicles formatius de grau superior (CPPACFGS) i els cursos d’Anglès inicial 1 i 2 per a persones 
adultes. 
 
Un cop oberta l’oferta no ensobrada presentada telemàticament pel lot 2 i comprovada la decla-
ració responsable i la del compromís d’adscripció de mitjans presentades, es constata que l’únic 
licitador ha presentat correctament la documentació exigida pel PCAP pel Lot 2 en relació a la 
declaració responsable però no compleix amb els requisits exigits en els plecs que regeixen la 
contractació en relació a la titulació manifestada en el compromís d’adscripció de mitjans presen-
tada. 
 
Al no donar compliment en relació a la titulació exigida en els plecs que regeixen la contractació 
la mesa acorda no valorar l’oferta econòmica presentada per la licitadora d’acord amb l’Annex 4 
del PCAP pel Lot 2. 
 
LOT 3: Docència de l’assignatura de socials del Curs de preparació de les proves d’accés a 
cicles formatius de grau mitjà (CPPACFGM), el servei de tutoria d’alumnes del CPPACFGS (que 
inclou tutoria i seguiment del treball dels alumnes amb l’Institut Obert de Catalunya pel que fa al 
treball de les assignatures específiques). 
 
Un cop oberta l’oferta no ensobrada presentada telemàticament pel lot 3 i comprovada la decla-
ració responsable i la del compromís d’adscripció de mitjans presentades, es constata que l’únic 
licitador ha presentat correctament la documentació exigida pel PCAP pel Lot 3. 
 
A continuació la secretària municipal procedeix a la lectura de l’oferta presentada per la licitadora 
en relació al Lot 3 en els següents termes: 
 
1- Oferta econòmica: 
 
LOT 3 
 

Empresa 
Oferta (durada contracte) IVA 

exempt 
Fundació Privada Gentis                                                      4.649,69 €  

 
2- Formació de la persona docent fins a un màxim de 20 punts: 
 
Es valorarà la formació que hagi dut a terme el docent en els darrers 5 anys, que estigui degu-
dament acreditada, i relacionada amb: 
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LOT 3 
 

Empresa Cursos hores 

Fundació Privada Gentis 
No presenta cursos de formació de la 

persona docent 
 
3- Experiència docent. Fins un màxim de 32 punts: 
 
Es valorarà l’experiència docent en relació a la matèria a impartir en cadascun dels lots amb 
l’aportació del corresponent certificat de l’administració, l’empresa o centre de formació en el qual 
s’hagi impartit la docència. 
 
LOT 3 
 

Empresa Cursos  

Fundació Privada Gentis                                    

4 Cursos de preparació a les proves 
d’accés a cicles formatius de grau su-
perior. 
5 mesos de substitucions (1 mes curs 
GM i 4 mesos GESO) 
2 tutories en cursos de grau superior 

 
LOT 4: Docència del Programa de Nouvinguts, cursos inicials de llengua catalana i castellana. 
 
Un cop oberta l’oferta no ensobrada presentada telemàticament pel lot 4 i comprovada la decla-
ració responsable i la del compromís d’adscripció de mitjans presentades, es constata que l’únic 
licitador ha presentat correctament la documentació exigida pel PCAP pel Lot 4. 
 
A continuació la secretària municipal procedeix a la lectura de l’oferta presentada per la licitadora 
en relació al Lot 4 en els següents termes: 
 
 
1- Oferta econòmica: 
 
LOT 4 
 

Empresa Oferta (durada contracte) IVA exclòs 
Fundació Privada Gentis                                                   7.655,61 €  

 
2- Formació de la persona docent fins a un màxim de 20 punts: 
 
LOT 4 
 

Empresa Cursos  

Fundació Privada Gentis                                    

No es poden valorar els cursos indicats 
perquè es tracta de cursos de formació 
del docent i no cursos impartits pel do-
cent. 

 
3- Experiència docent. Fins un màxim de 32 punts: 
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LOT 4 
 

Empresa Cursos hores 

Fundació Privada Gentis                                    
1 curs de 150 h d’Alfabetització Castellà 
per a estrangers. 

 
 
5. Tal i com s’ha exposat anteriorment, la mesa no procedeix a valorar l’oferta econòmica en el 
Lot 1 ja que no ha estat presentada i en el cas del Lot 2, per no ajustar-se als requisits previstos 
en els plecs que regeixen la present contractació. Seguidament la Mesa procedeix a efectuar la 
corresponent valoració de les ofertes presentades pels lots 3 i 4, tenint en compte els criteris 
previstos a l’apartat I del quadre de característiques específiques del PCAP, en els termes se-
güents: 
 
1- Oferta econòmica: 
 
LOT 3 
 

Empresa 
Oferta (durada contracte) IVA 

exempt 
 

Puntuació 
Fundació Privada Gentis                                                      4.649,69 €          48,00 

 
2- Formació de la persona docent fins a un màxim de 20 punts: 
 
LOT 3 
 

Empresa Puntuació 
Fundació Privada Gentis 0,00 

 
 
3- Experiència docent. Fins un màxim de 32 punts: 
 
LOT 3 
 

Empresa Puntuació 
Fundació Privada Gentis                                                                   32,00 

 

Empresa TOTAL PUNTS 

Fundació Privada Gentis                                    80,00  
 
1- Oferta econòmica: 
 
LOT 4 
 

Empresa 
Oferta (durada contracte) IVA 

exempt 
 

Puntuació 
Fundació Privada Gentis                                                      7.655,61 €         48,00 

 
2- Formació de la persona docent fins a un màxim de 20 punts: 
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LOT 4 
 

Empresa Puntuació 
Fundació Privada Gentis 0,00 

 
3- Experiència docent. Fins un màxim de 32 punts: 
 
LOT 4 
 

Empresa Puntuació 
Fundació Privada Gentis                                                                   3,00 

 

Empresa TOTAL PUNTS 

Fundació Privada Gentis                                    51,00  
 
 
6. A la vista de la puntuació obtinguda, la Mesa de contractació acorda, per unanimitat, requerir 
a la Fundació Privada Gentis amb NIF G17679267, per tal que aporti la documentació indicada 
al punt V del quadre de característiques específiques del plec de clàusules administratives parti-
culars pels Lots 3 i 4 i, en cas que l’aporti dins de termini, proposar a l’òrgan de contractació 
l’adjudicació dels Lots 3 i 4 del contracte de servei de docència de determinades assignatures o 
cursos de l’escola d’adults Maria Saus de l’Ajuntament de Canet de Mar en ser la seva oferta la 
millor oferta qualitat preu i ajustar-se al que es disposa al plec de clàusules administratives i de 
prescripcions tècniques particulars que regeixen el present contracte. 
 
7. A la vista de les anteriors apreciacions en l’obertura de les ofertes presentades per l’únic lici-
tador presentat a la present licitació, la Mesa de contractació acorda per unanimitat elevar a 
l’òrgan de contractació la proposta de declarar deserts els lots 1 i 2 del contracte de servei de 
docència de determinades assignatures o cursos de l’escola d’adults Maria Saus de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, degut a que les ofertes presentades per l’únic licitador no són admissibles 
d’acord amb els criteris establers en els plecs que regeixen la licitació. 
 
Essent les 13.00 hores es dona per finalitzat el present acte, signant l’acta la presidenta i la 
secretària de la Mesa.” 
 
En data 3 setembre de 2021, es practica el requeriment mitjançant notificació del decret 
d’Alcaldia 2021/1791, de data 2 de setembre de 2021, a la Fundació Privada Gentis, de 
la documentació relacionada al punt V del quadre de característiques específiques del 
PCAP del Lot 3 i 4 del contracte. 

Atès que un cop examinada la documentació aportada, en data 8 i 14 de setembre 
(números de registre d’entrada ENTRA 2021-8676 i ENTRA 2021-8917) per la licitadora 
Fundació Privada Gentis, amb NIF G17679267, 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: 
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L’òrgan competent per adjudicar el contracte és l’Alcaldia, puix que el valor estimat del 
contracte puja la quantitat de 58.004,61 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 30 
d’agost de 2021. 

Segon.- Adjudicar els lots 3 i 4 del contracte per a la prestació del servei de docència 
de determinades assignatures o cursos de l’escola d’adults Maria Saus de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, a la Fundació Privada Gentis, amb NIF G17679267,  pel Lot 3 pel preu 
de quatre mil sis-cents quaranta-nou euros amb seixanta-nou cèntims (4.649,69 €), IVA 
exclòs (IVA exempt) i pel Lot 4 pel preu de set mil sis-cents cinquanta-cinc euros amb 
seixanta-un cèntims (7.655,61 €), IVA exclòs (IVA exempt) pel Lot 4, amb subjecció al 
plec de clàusules administratives particulars (PCAP), al plec de prescripcions tècniques 
particulars (PTTP), i a l’oferta que s’accepta presentada pel propi licitador pels Lot 3 i 4. 
 
Donada la naturalesa d’aquest contracte, el seu preu no serà objecte de revisió. 
 
Tercer.- Es comunica a l’ adjudicatària del Lots 3 i 4 del present contracte que resta 
obligada a adscriure al servei els mitjans personals que es va comprometre en la seva 
oferta:  
 
Lot 3: persona adscrita al contracte indicada en l’esmentat compromís amb la titulació 
de Diplomada en Turisme. 
 
Lot 4: persona adscrita al contracte indicada en l’esmentat compromís amb la titulació 
de Llicenciatura en Història. 
 
Quart.- Que la durada del present contracte s’estableix pel Lot 3 i pel Lot 4 de la manera 
següent: 
 
LOT 3: des del 4 d’octubre de 2021 al 20 de maig de 2022. 

LOT 4: des del 4 d’octubre de 2021 al 22 de juny de 2022. 

Es preveu una possibilitat de pròrroga per cadascun dels lots del contracte. A la durada 
inicial es podrà afegir, per mutu acord de les parts i sempre de forma expressa, una 
pròrroga d’un curs més per cadascun dels lots (lot 3 d’octubre 2022 a maig 2023 i lot 4 
d’octubre 2022 a juny 2023). 
 
Cinquè.- Comunicar a l’adjudicatària que el present contracte de servei es formalitzarà 
mitjançant la signatura d’acceptació del present acord d’adjudicació, possibilitat 
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establerta a l’article 159.6 g) LCSP. L’adjudicatari haurà de subscriure document corres-
ponent 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. 

 
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 50.000 euros per sinistre i víctima.  Aquesta 
assegurança haurà d’estar vigent durant tot el termini de vigència del contracte. 
 
Novè.- Que l’adjudicatària no té previst subcontractar part de l’execució dels Lots 3 i 4 
del contracte. 
 
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 pel Lot 3 per un import de mil vuit-cents nou euros amb 
quatre cèntims (1.809,04 €), IVA exclòs (IVA exempt), i pel Lot 4 de dos mil dos-cents 
seixanta-vuit euros amb vuitanta-quatre cèntims (2.268,84 €), IVA exclòs (IVA exempt), 
en favor de la Fundació Privada Gentis, amb NIF G17679267, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 51 32610 22609, del vigent pressupost ordinari per a l’any 2021 (3 
mesos), (Docs. D nº 220210010806 (Lot 3) i D nº 220210010807 (Lot 4)). 
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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 Lot 3 (5 mesos): 2.840,65 € IVA exclòs (IVA exempt), (aplicació 
pressupostària núm. 51 32610 22609), (Doc. D futur núm. 220219000016) 

 Exercici 2022 Lot 4 (6 mesos): 5.386,77 € IVA exclòs (IVA exempt), (aplicació 
pressupostària núm. 51 32610 22609), (Doc. D futur núm. 220219000017) 

 
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.- Senyalar que en el present contracte no es fixa termini de garantia atesa la 
seva naturalesa i característiques i la constitució de garantia provisional i definitiva 
queda dispensada de conformitat amb els articles 106, 107 i 159.6 f) de la LCSP, ja 
que ens trobem en un procediment obert simplificat sumari. 
 
Tretzè.- 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. 
 
Catorzè.- Comunicar el present acord als Serveis econòmics municipals i al responsable 
del contracte.  

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

3.5. Intervenció 
 
 
3.5.1. APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ENTITAT 
ASSOCIACIÓ COLLA DE DIABLES DE CANET DE MAR DE L’EXERCICI 2020 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Al Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 7 de novembre de 2019, es va aprovar 
inicialment el pressupost municipal per l’exercici 2020, i es va elevar a definitiu al gener 
de 2020,  en el qual s’hi recullen les subvencions directes en la modalitat de nominatives. 

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

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

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

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

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

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

-  Seran originals.  

-  Aniran a nom del beneficiari de la subvenció.  

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

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

* Identificació clara del beneficiari (nom i NIF).  

* Número de factura.  

* Lloc i data d’emissió de la factura.  

* Descripció del subministrament o servei.  

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

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

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

* Vendes al menor.  

* Transport de persones.  

* Serveis d’hostaleria i restauració. 

* Subministrament de begudes i comestibles. 

* Revelat de fotografies.  

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

* Número.  

Associació Co-
lla de Diables 
de Canet de 
Mar 

 

J-64244502 

 

Despeses de muntatge i realitza-
ció dels correfocs, assegurances i 
formació. 

12.000,00 € 
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* NIF de l’emissor.  

* Tipus de gravamen o expressió "IVA inclòs".  

* Contraprestació total.  

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

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

 

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

Associació Colla 
de Diables de Ca-
net de Mar 

J-64244502 

 

Despeses de muntatge i rea-
lització dels correfocs, asse-
gurances i formació. 

26 de gener de 
2021 - 2021/667 

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

INFORME TÈCNIC 
 
El responsable de l’Àrea de Festes de l’Ajuntament de Canet de Mar, comarca del Ma-
resme, en relació a la justificació de subvencions en l’àmbit de festes, d’acord amb l’es-
tablert a la convocatòria 1/2020, emet el següent  
 
INFORME 
 
Primer.- Vist allò que es determina a l’Ordenança Municipal de Subvencions i a la base 
28 de les Bases d’execució del pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2020, 
que regula les normes generals per a l’atorgament de subvencions amb càrrec al pres-
supost municipal. 
 
Segon.- Atès que al pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2020 té assig-
nació nominativa, entre altres, una subvenció per import de 12.000,00 € per a l’entitat 
Associació Colla de Diables, amb càrrec a la partida 32-33800-48300, per subvencionar 
les despeses del muntatge, preparació i realització de diferents espectacles de foc, bai-
xada de bèsties, encesa d’edificis emblemàtics, els tradicionals correfocs, el pagament 
de l’assegurança de la colla i les despeses de formació i manteniment dels estris propis 
de la colla de Diables. 
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Tercer.- Atès que en data 28 de maig de 2020 es va aprovar el conveni de col·laboració 
entre l’Associació Colla de Diables i l’Ajuntament de Canet de Mar per a realitzar el 
muntatge, preparació i realització de diferents espectacles de foc, baixada de bèsties, 
encesa d’edificis emblemàtics i els tradicionals correfocs, essent l’objecte d’aquest con-
veni instrumentar la subvenció nominativa de l’Ajuntament de Canet de Mar a l’Associ-
ació Colla de Diables de Canet de Mar, per tal de satisfer les despeses dels muntatges 
i desenvolupament d’aquests espectacles. 
 
Quart.- Vista la documentació presentada per l’esmentada entitat en data 26 de gener 
de 2021 i amb registre d’entrada 2021/667 a mode de justificació de les activitats realit-
zades. 
 
Cinquè.- Vist que es tracta de la justificació econòmica de la subvenció de pagament 
anterior a l’activitat, però que donada la situació de pandèmia iniciada el mes de març 
de l’any 2020 fins a l’actualitat, no van poder realitzar la totalitat dels diferents especta-
cles que tenien previstos i per aquesta raó, hauran de retornar una part de la subvenció.  
 
Sisè.-Vist que no ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del reintegra-
ment de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa per alguna de 
les causes previstes en l'article 37 de la Llei General de Subvencions.  
 
Setè.- Vist que no ha estat acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a me-
sura cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats pendents d'a-
bonar al beneficiari o entitat col•laboradora, referits a la mateixa subvenció.  
 
Vuitè.-   Vist que ha estat presentada dins del termini establert.   
 
Novè.- Vist i contrastat el contingut dels documents presentats.  
 
Desè.- Atès que segons la convocatòria, les documentacions seran estudiades i valora-
des per la regidoria corresponent. 
 
 
Conclusions: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe. 

 
Vist allò que disposen els articles 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, quant al reintegrament de subvencions, els articles 91 i ss. del Reglament 
de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
l'article 82 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Lo-
cal en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 

 

Primer.- APROVAR la justificació dels següents imports corresponents a la subvenció 
nominativa atorgada a l’entitat Associació Colla de Diables de Canet de Mar, 
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corresponent a l’exercici 2020, mitjançant acord de Junta de Govern Local el 28 de maig 
de 2020:  
 

Nom entitat NIF Projecte subvenció 
Import justi-
ficat 

Associació Colla 
de Diables de Ca-
net de Mar 

J-64244502 
Despeses de muntatge i realització 
dels correfocs, assegurances i for-
mació. 

5.439,83€ 

 

 

Segon- INCOAR expedient de revocació parcial i reintegrament dels imports concedits 
i que no s'han pogut justificar, degut a la impossibilitat de portar a terme algunes 
activitats degut a la pandèmia iniciada el mes de març de 2020 fins a l’actualitat, segons 
el següent detall: 

 

A) Imports concedits i imports definitius 

 

Nom entitat NIF 
Projecte subven-
ció 

Import 
concedit 

Import a 
justificar 

Import jus-
tificat cor-
rectament 

Associació 
Colla Diables 
de Canet de 
Mar 

J-64244502 Despeses de mun-
tatge i realització 
dels correfocs, as-
segurances i for-
mació. 

12.000,00 12.000,00 5.439,83€ 

 

A) Imports que es proposa revocar i a reintegrar 

 

Nom entitat NIF 
Projecte subven-
ció 

Import de-
finitiu 

Import 
pagat 

Import a re-
integrar 

Associació 
Colla Diables 
de Canet de 
Mar 

J-64244502 Despeses de mun-
tatge i realització 
dels correfocs, as-
segurances i for-
mació. 

12.000,00 12.000,00  6.560,17 € 

 
B) Incompliments que motiven la proposta de revocació i reintegrament 
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Nom entitat NIF 
Projecte subven-
ció 

Observacions 

Associació 
Colla Diables 
de Canet de 
Mar 

J-64244502 Despeses de 
muntatge i realit-
zació dels corre-
focs, asseguran-
ces i formació. 

Impossibilitat de portar a terme algunes 
activitats degut a la pandèmia iniciada 
el mes de març de 2020 fins a l’actuali-
tat 

 

 

Tercer.- ATORGAR a l’entitat Associació Colla de Diables de Canet de Mar inclosa en 
el procediment de revocació i reintegrament, un termini de 15 dies hàbils per efectuar 
al·legacions o aportar els documents que estimi oportuns. 
Finalitzat aquest termini es procedirà a la resolució del procediment liquidant l’import 
del reintegrament que correspongui més els interessos de demora que s’hagin meritat 
de conformitat amb l’article 38.2 LGS. 

 

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

 
 
4. Donar compte de les resolucions judicials  
 
No se’n presenten 
 
5. Precs i preguntes 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole i 
problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 17:25 de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 


