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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DE 21 D'OCTUBRE DE 2021 

 
 
Avís: aquesta acta ha estat retocada per tal de donar compliment a la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades personals.  
 
Dades de la sessió: 
Data: 21.10.2021 
Caràcter: ordinària 
Hora inici: 17:00 h 
Hora fi: 17:15 h 
Lloc: Per videoconferència 
 
Assisteixen (6): 
BLANCA ARBELL BRUGAROLA, presideix la sessió. 
PERE XIRAU ESPARRECH 
LLUIS LLOVET BAYER 
JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
RAQUEL SERRA LERGA 
 

Presidenta: Sra. Blanca Arbell Brugarola 
Secretària: Laura García Álvarez. 
Interventora accidental: Maria Josep Lozano del Pino. 
 
Ordre del dia de la sessió: 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2021/41 ordinari 14/10/2021 
2. Propostes 
2.1. Cultura i Patrimoni 
2.1.1.  Revocació parcial subvenció Amics Ball i Amics Sardana_2020 
2.2. Alcaldia 
2.2.1. Relació Decrets de data del 4 al 10 d’octubre de 2021 
2.2.2. Llibre Decrets primera quinzena octubre 2021 
3. Donar compte de resolucions judicials 
4. Precs i preguntes 
 
Segons disposa l’article 91.4 del ROF, conclòs l’examen dels assumptes inclosos en 
l’ordre del dia i abans de passar al torn de precs i preguntes, d’aquesta sessió ordinària, 
l’alcaldessa i presidenta de la Junta, segons allò que es disposa als articles 51 TRRL i 
83 del ROF, sotmet a la consideració dels membres assistents la declaració d’urgència, 
que és apreciada i declarada per unanimitat dels assistents dels punts següents: 
 
1. Aprovació relació d’ajuts socials puntuals. Expedient. 2883/2021 4375 
2. Aprovació relació d’ajuts socials puntuals. Expedient. 2883/2021 4274 
3. Aprovació 1a. pròrroga contracte servei de neteja dependències municipals. 

1403/2019 527 
 
Desenvolupament de la sessió 
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Comprovat el quòrum per a la vàlida constitució de la sessió, la Presidenta inicia la 
sessió a l’hora assenyala en l’encapçalament d’aquesta acta, i es passen a tractar els 
punts inclosos en l’ordre del dia: 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2021/41 ordinari 14/10/2021 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
14 d’octubre 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, s’aprova per 
unanimitat dels membres. 
 
2. Propostes 
2.1. Cultura i Patrimoni 
2.1.1. REVOCACIÓ PARCIAL SUBVENCIÓ AMICS BALL I AMICS SARDANA_2020 
 
Fets: 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari del 17 de setembre 2020 va 
prendre l’acord d’aprovar la convocatòria 1/2020, 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 2020, establint 
els crèdits pressupostaris i la quantia màxima de les subvencions a atorgar, en funció 
de les finalitats. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 30 de desembre de 
2020, va prendre l’acord d’atorgar les subvencions per als projectes i actuacions que les 
entitats van presentar en l’àmbit cultural. 
 
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’aprovar inicialment expedient de revocació parcial de la 
subvenció atorgada a l’Associació Amics del Ball, amb NIF: G63474365, per a la realit-
zació del projecte “Diumenges de Ball a l'envelat de Vil·la Flora”, i de l’Associació Amics 
de la Sardana, amb NIF:  G64512361, per a la realització del projecte “Promoció de la 
sardana a Canet”, a causa de tenir despeses pendents de justificar.  
 
L ’Associació Amics del Ball va acceptar la notificació electrònica el dia 15 de maig de 
2021, i l’Associació Amics de la Sardana va acceptar la notificació electrònica el dia 10 
de maig de 2021. 

Transcorregut el termini d'audiència de 15 dies hàbils, no consta que s'hagin presentat 
al·legacions per part de les associacions interessades.   

Vist l’informe tècnic emès en data 7 d’Octubre de 2021 que es transcriu a continuació: 
 

 
INFORME TÈCNIC 

 
FETS 
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La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari del 17 de setembre 2020 va 
prendre l’acord d’aprovar la convocatòria 1/2020, 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 2020, establint 
els crèdits pressupostaris i la quantia màxima de les subvencions a atorgar, en funció 
de les finalitats. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 30 de desembre de 
2020, va prendre l’acord d’atorgar les subvencions per als projectes i actuacions que les 
entitats van presentar en l’àmbit cultural. 
 
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’aprovar inicialment expedient de revocació parcial de 
les subvencions atorgades segons el següent detall:  
 
 

Entitats Projecte Import atorgat 
Bestreta ator-

gada 
Import justificat 

acceptat 
Import a re-

vocar 

AMICS DEL 
BALL 

Diumenges de Ball 
a l'envelat de Vil·la 
Flora 

1.821,03 € 910,52 € 1.767,09 € 53,94 € 

AMICS DE LA 
SARDANA 

Promoció de la sar-
dana a Canet  

1.600,00 € 800,00 € 1.340,28 € 259,72 € 

 
Vist que en data 15 de maig de 2021 l’Associació Amics del Ball va acceptar la notifica-
ció, i que en data 10 de maig de 2021 l’Associació Amics de la Sardana va acceptar la 
notificació, i que després de 15 dies hàbils no han presentat al·legacions. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
-a) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
b) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
c) La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’administració local: 
- Els articles 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local. 
- Els articles 40, i 189.2 i 214.2 de la Llei reguladora de les hisendes locals, text refós 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
d) La legislació de la comunitat autònoma: 
- Els articles 239, 240 i 241 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalu-
nya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
- Els articles 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
e) La normativa municipal: 
- L’Ordenança general de subvencions aprovada al Ple municipal del 25 de gener de 
2018.  
- Les Bases d’execució del pressupost. 
- El Reglament orgànic municipal i la normativa sobre delegació de competències i atri-
bucions dels òrgans de govern de l’Ajuntament vigent en el moment de la concessió. 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
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PRIMERA.- D’acord amb la relació de fets que consta en aquest informe cal aprovar la 
revocació parcial de les subvencions concedides a l’Associació Amics del Ball i a 
l’Associació Amics de la Sardana, segons el següent detall: 
  

Entitats Projecte Import atorgat 
Bestreta ator-

gada 
Import justificat 

acceptat 
Import a re-

vocar 

AMICS DEL BALL 
Diumenges de Ball 
a l'envelat de Vil·la 

Flora 
1.821,03 € 910,52 € 1.767,09 € 53,94 € 

AMICS DE LA SAR-
DANA 

Promoció de la 
sardana a Canet 

1.600,00 € 800,00 € 1.340,28 € 259,72 € 

 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe. 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la revocació parcial de la subvenció concedida i que no s’ha justificat 
correctament pels motius que s’assenyalen a continuació: 

A) Imports concedits i imports definitius 

 

Tercer beneficiari NIF Projecte Import concedit 
Cofinança-

ment  
Import a jus-

tificar 

Import justifi-
cat correcta-

ment 

AMICS DEL BALL G63474365 

Diumenges 
de Ball a l'en-
velat de Vil·la 
Flora 

1.821,03 € 0,  00  € 1.821,03 € 1.767,09 € 

AMICS DE LA SARDA G66433806 
Promoció de 
la sardana a 
Canet  

1.600,00 € 0,00 € 1.600,00 € 1.340,28 € 

 

B) Imports a revocar 

 

Tercer benefici-
ari 

NIF Projecte 
Import defi-

nitiu 
Import pagat 

Import a  
revocar 

Import a pagar 

AMICS DEL BALL G63474365 
Diumenges de 
Ball a l'envelat de 
Vil·la Flora 

1.767,09 € 910,52 € 53,94 € 856,57 € 

AMICS DE LA 
SARDANA 

G66433806 
Promoció de la 
sardana a Canet  1.340,28 €   800,00 € 259,72 € 540,28 € 

 

C) Incompliments que motiven la revocació  
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Tercer beneficiari NIF Projecte Observacions 

AMICS DEL BALL G63474365 

Diumenges 
de Ball a 
l'envelat de 
Vil·la Flora 

No al·leguen despeses generades per aquest import.  

AMICS DE LA SAR-
DANA 

G66433806 
Promoció de 
la sardana a 
Canet  

No al·leguen despeses generades per aquest import. 

 

 
Segon.- Aprovar la liquidació definitiva de les subvencions referides en el punt anterior 
pels següents imports: 
 

Entitats Projecte Import atorgat Bestreta atorgada 
Import justificat ac-
ceptat 

Import a revo-
car 

AMICS DEL BALL 
Diumenges de Ball a 
l'envelat de Vil·la 
Flora 

1.821,03 € 910,52 € 1.767,09 € 53,94 € 

AMICS DE LA SARDANA 
Promoció de la sar-
dana a Canet  

1.600,00 € 800,00 € 1.340,28 € 259,72 € 

 
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats.  
 
Cinquè.- Comunicar el present acord als departaments d’intervenció i tresoreria. 
 
La proposta 415/2021 figura com a «validada» per la Interventora, en data 11.10.2021 
que indica expressament que és «Fiscalització prèvia limitada de despesa (art.219.2 
TRLHL i 48 BEP) amb INTERVINGUT I CONFORME», a qui li correspon, entre d’altres, 
l’exercici de les funcions que l’article 4.1.1r. del Reial decret 128/2018, de 16 de març, 
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació 
de caràcter nacional li atribueix, atribueix a la Intervenció, relatiu al «control de 
subvencions i ajudes públiques, d’acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions». 
 
2.2. Alcaldia 
2.2.1. RELACIÓ DECRETS DE DATA DEL 4 AL 10 D’OCTUBRE DE 2021 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de data 
del 4 al 10 d’octubre de 2021, i que són el següents: 
 

Codi Descripció Data resolució 

RESAL2021/2026 Decret consum de telèfon escola Misericòrdia de gener a agost 2021 04/10/2021 

RESAL2021/2027 Decret aprovació consum escola Turó del Drac gener a agost 2021 04/10/2021 

RESAL2021/2028 Decret liquidació consum telèfons Escola de Musica_gener-agost 2021 04/10/2021 

RESAL2021/2029 Decret 4a Tinença de l'Alcaldia Cessió Espai a Sra. -- 04/10/2021 

RESAL2021/2030 Decret renúncia nínxol 05/10/2021 

RESAL2021/2031 Aprovació AD's relació Q_2021_30 05/10/2021 
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RESAL2021/2032 Decret canvi titularitat nínxol 103 05/10/2021 

RESAL2021/2033 Decret 4a Tinença de l'Alcaldia Cessió espai trobada CEAC 17.10.2021 05/10/2021 

RESAL2021/2034 Decret PS 04_10 05/10/2021 

RESAL2021/2035 Decret AI 04_10 05/10/2021 

RESAL2021/2036 Decret IMI 04_10 05/10/2021 

RESAL2021/2037 Decret Convocatòria JGL ordinària 07102021 05/10/2021 

RESAL2021/2038 Decret esmenes deficiències 06/10/2021 

RESAL2021/2039 Decret 4a Tinència de l'Alcaldia actualització junta Colla Diables de Canet de 
Mar 

06/10/2021 

RESAL2021/2040 Decret sancionador GU4 06/10/2021 

RESAL2021/2041 Decret AI 06_10 06/10/2021 

RESAL2021/2042 Decret 4a Tinència de l'Alcaldia Actualització dades de la junta 06/10/2021 

RESAL2021/2043 Decret incoació sancionador- GU3- 06/10/2021 

RESAL2021/2044 Decret canvi de nom -xandri- 06/10/2021 

RESAL2021/2045 Decret d'alcaldia aprovació padró PPB EB 2021-09 07/10/2021 

RESAL2021/2046 Decret INCOACIÓ civisme - 07/10/2021 

RESAL2021/2047 Decret  exp. 2100000203 07/10/2021 

RESAL2021/2048 Decret INCOACIÓ civisme - 07/10/2021 

RESAL2021/2049 Decret 1a Tinència de l'Alcaldia_rectificació errors 07/10/2021 

RESAL2021/2050 Decret baixa parades mercat municipal 07/10/2021 

RESAL2021/2051 Decret sol·licitud subvenció TRFO_joves tutelats 07/10/2021 

RESAL2021/2052 Decret 1a Tinència de l'Alcaldia 07/10/2021 

RESAL2021/2053 DECRET PRIMERA OCUPACIÓ SANT JOAQUIM 19 07/10/2021 

RESAL2021/2054 DECRET LLICÈNCIA NEDGIA - AVINGUDA LLIMONERS, 29 07/10/2021 

RESAL2021/2055 DECRET OBRES ENDESA TORRENT DELS LLEDONERES - JOSEP MORA 07/10/2021 

RESAL2021/2056 Decret autorització transmissió plaça aparcament núm. 422 07/10/2021 

RESAL2021/2057 04_Decret alcaldia padró ABO_2021_10 07/10/2021 

RESAL2021/2058 Resolució Alcaldia aprovació 2a certificació obres coberta Ajuntament 07/10/2021 

RESAL2021/2059 Decret RR civisme - 07/10/2021 

RESAL2021/2060 Decret targeta aparcament per a persones amb discapacitat 08/10/2021 

RESAL2021/2061 Decret INCOACIÓ civisme - 08/10/2021 

RESAL2021/2062  Decret contractació coproducció programa ràdio 08/10/2021 

RESAL2021/2063 Decret exp.21-229025 08/10/2021 

RESAL2021/2064 Decret 4a Tinència de l'Alcaldia - Autorització sopar Carrer Àngel Guimerà 08/10/2021 

 
2.2.2. LLIBRE DECRETS PRIMERA QUINZENA OCTUBRE 2021 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, del llibre de Decrets corresponents a la 
primera quinzena del mes d’octubre de 2021. 
 
3. Donar compte de les resolucions judicials  
 
Es dona compte de la Sentència núm. 298/2021, de data 20 de setembre de 2021, 
rebuda del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 09 de Barcelona, en relació al 
Procediment Ordinari 289/2019-A, comunicant que es desestima el present recurs 
ordinari promogut per HOTEL CARLOS, S.A., contra l’Ajuntament de Canet de Mar. 
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El regidor, el Sr. Lluis Llovet explica la sentència. 
 
 
4. Segons disposa l’article 91.4 del ROF, conclòs l’examen dels assumptes inclosos en 

l’ordre del dia i abans de passar al torn de precs i preguntes, d’aquesta sessió 
ordinària, l’alcaldessa i presidenta de la Junta, segons allò que es disposa als articles 
51 TRRL i 83 del ROF, sotmet a la consideració dels membres assistents la 
declaració d’urgència, que és apreciada i declarada per unanimitat dels assistents 
dels punts següents: 

 
4.1 Aprovació relació d’ajuts socials puntuals. Expedient. 2883/2021 4375 
4.2 Aprovació relació d’ajuts socials puntuals. Expedient. 2883/2021 4274 
4.3 Aprovació 1a. pròrroga contracte servei de neteja dependències municipals. 

1403/2019 527 
 
4.1 APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS NÚMERO 
BSGG_26_2021 
 
Vista la relació de despeses número BSGG_26_2021 de data 13 d’octubre de 2021 per 
import de 1062,59€ 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 dels 
membres: 
 
Primer.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG_26_2021 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que 
s’indiquin: 
 
 

 
RELACIÓ 
NÚM.: 

  BSGG26_2021   13-10-21  

NÚM BENEFICIARI DNI CONCEPTE  IMPORT  
ENDOSSA-
TARI 

DNI/NIF 
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194 - - llibres/material escolar     87,08 €  el mateix - 

195 - - llibres/material escolar    105,35 €  Escola FEDAC 
 
G6505834
9 

196 - - 
despeses habitatge - subminis-
traments - AIGUA  

  139,14 €  Agbar  A08000234 

197 - - llibres/material escolar   148,96 €  Escola FEDAC 
 
G6505834
9 

198 - - 
despeses habitatge - subminis-
traments - LLUM   

  138,47 €  ENDESA XXI                                           B82846825 

199 - - 
despeses sanitàries/medica-
ments/odontologia 

      8,57 €  
Farmàcia Can-
netum                                             

E67341990 

200 - - llibres/material escolar       95,70 €  
Escola Turó del 
Drac 

S0800447
E 

201 - - 
despeses habitatge - lloguers/hi-
poteca.  

339,32 € el mateix - 

total       1.062,59 €     

 
 
Segon.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en el termini 
màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt primer 
a la partida pressupostària 40 23100 48400 de l’exercici corrent. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
Cinquè.- Notificar aquests acords als interessats. 
 
La proposta 429/2021 figura com a «validada» per la Interventora, en data 20.10.2021 
que indica expressament que és «Fiscalització prèvia limitada de despesa (art.219.2 
TRLHL i 48 BEP) amb INTERVINGUT I CONFORME», a qui li correspon, entre d’altres, 
l’exercici de les funcions que l’article 4.1.1r. del Reial decret 128/2018, de 16 de març, 
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació 
de caràcter nacional li atribueix, atribueix a la Intervenció, relatiu al «control de 
subvencions i ajudes públiques, d’acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions». 
 
4.2 APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS NÚMERO 
BSGG_25_2021 
 
Vista la relació de despeses número BSGG_25_2021 de data 04 d’octubre de 2021 per 
import de 2719,64€ 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 dels 
membres: 
 
Primer.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG_25_2021 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que 
s’indiquin: 
 
 

 
RELACIÓ 

NÚM.: 
  BSGG25_2021   04-10-21  

NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE  IMPORT  
ENDOSSA-

TARI 
DNI/NIF 

182 - - llibres/material escolar   120,00 €  
Col·legi Ygle-

sias SCCL  
F08981904 

183 - - llibres/material escolar    120,00 €  
Col·legi Ygle-

sias SCCL  
F08981904 

184 - - llibres/material escolar    348,69 €  
Col·legi Ygle-

sias SCCL  
F08981904 

185 - - llibres/material escolar    214,00 €  
Escola Turó 

del Drac                                     
S0800447E 

186 - - 
despeses habitatge - subminis-

traments - LLUM 
    21,56 €  ENDESA XXI                                            B82846825 

187 - - allotjament urgències/pensió   453,50 €  
Pensió Soli-

mar                                            
B58446584 

188 - - 
despeses habitatge - lloguers/hi-

poteca 
  400,00 €  EL MATEIX - 

189 - - llibres/material escolar 124,00 € EL MATEIX - 

190 - - llibres/material escolar  413,89 € EL MATEIX - 

191 - - llibres/material escolar  42,00 € 
Institut Lluís 
Domenech 
Montaner                                            

Q5850056B 

192 - - 
activitats extraescolars i de re-

forç 
222,00 € 

Futbol Club 
Canet                                            

G60754363 

193 - - llibres/material escolar 240,00 € 
Col·legi Ygle-

sias SCCL  
F08981904 

total 
      

2.719,64 € 
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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. 
 
Tercre.- 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. 
 
La proposta 428/2021 figura com a «validada» per la Interventora, en data 18.10.2021 
que indica expressament que és «Fiscalització prèvia limitada de despesa (art.219.2 
TRLHL i 48 BEP) amb INTERVINGUT I CONFORME», a qui li correspon, entre d’altres, 
l’exercici de les funcions que l’article 4.1.1r. del Reial decret 128/2018, de 16 de març, 
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació 
de caràcter nacional li atribueix, atribueix a la Intervenció, relatiu al «control de 
subvencions i ajudes públiques, d’acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions». 
 
4.3. Aprovació primera pròrroga contracte per a la prestació del servei de neteja 
de les dependències municipals. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2019/1639 de data 1 d’octubre es va re-
soldre adjudicar el contracte, per procediment obert, del servei de neteja de les depen-
dències municipals a la mercantil Ilunion Limpieza y Medioambiente, S.A. amb NIF núm. 
A79384525, pel preu de 521.440,26 €, IVA del 21% exclòs, el qual puja un import de 
109.502,45 €, amb subjecció al PCAP, PPTP i a l’oferta i millores proposades presenta-
des pel propi licitador que es varen acceptar. 
 
Atès que en data 31 d’octubre de 2019 es va procedir a la formalització del contracte, 
establint-se en la clàusula 4a un termini d’execució de 2 anys a partir de la data de 
formalització del contracte, per bé que podrà ser prorrogat d’any en any, amb un màxim 
de dues pròrrogues, si alguna de les part ho sol·licita i l’altra ho accepta de forma ex-
pressa abans del seu venciment. 
 
Atès que en data 10 de juny d’enguany, el Sr. - amb DNI núm. -, en nom i representació 
de la mercantil Ilunion Limpieza y Medio Ambiente, SA amb NIF núm. A79384525, ha 
presentat un escrit en aquest Ajuntament sol·licitant la  pròrroga de l’esmentat contracte. 
 
Vist l’informe emès en data 6 d’octubre d’enguany, per l’enginyera municipal, que consta 
a l’expedient. 
 
Vist l’informe núm. 49/2021 emès en data 8 d’octubre d’enguany per la secretaria acciden-
tal, que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe favorable núm. 176/2021 emès en data 19 d’octubre de 2021 per la interven-
tora, que consta a l’expedient. 
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Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal apli-
cació, s’acorda per unanimitat dels membres: 
 
Primer.- Aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació del servei de neteja de les 
dependències municipals, prevista en la clàusula quarta del document de formalització, 
això és per un any. 
 
El termini d’execució del contracte finalitzarà el 31 d’octubre de 2022. 
 
Segon.- En tractar-se d’una pròrroga, el present contracte es seguirà regint per totes i 
cadascuna de les clàusules fixades en el document formalitzat en data 31 d’octubre de 
2019. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar de la despesa per import de 52.578,56 €, en favor de la 
societat Ilunion Limpieza y Medio Ambiente, SA amb NIF núm. A79384525,  amb càr-
rec a les aplicacions pressupostàries  següents del vigent pressupost ordinari per a 
l’any 2021 (AD núm. 220210012956):   
 
Any Aplicació pressupostària Concepte Total (IVA inclòs) 
2021 11 92000 22700 Neteja edificis 6.527,78 € 
 21 15320 22700 Neteja Nau Brigada 700,74 € 
 26 13310 22700 Neteja aparcament 194,04 € 
 30 43120 22700 Neteja Plaça Mercat 2.242,36 € 
 31 33210 22700 Neteja Biblioteca 4.592,54 € 
 31 33300 22700 Neteja Museu i Sala d’Exposicions 1.584,74 € 
 32 33800 22700 Neteja Envelat 210,22 € 
 33 49110 22700 Neteja Ràdio Canet 625,26 € 
 40 23100 22700 Neteja Serveis Socials 1.169,70 € 
 41 33700 22700 Neteja Masoveria 630,66 € 
 43 13000 22700 Neteja Policia Local 2.360,96 € 
 51 32320 22700 Neteja CEIP Misericòrdia 17.784,02 € 
 51 32330 22700 Neteja CEIP Turó del Drac 13.955,54 € 
  TOTAL 2021 52.578,56 € 
 
L’Ajuntament consignarà en el pressupost de l’exercici 2022 amb càrrec a les aplicaci-
ons pressupostàries següents, el crèdit suficient per poder atendre el pagament del 
seu preu en concret 262.892,80 €, AD futur núm. (220219000024 a 220219000038): 
  

Any Aplicació pressupostària Concepte Total (IVA inclòs) 
2022 11 92000 22700 Neteja edificis 32.638,90 € 
 21 15320 22700 Neteja Nau Brigada 3.503,70 € 
 26 13310 22700 Neteja aparcament 970,20 € 
 30 43120 22700 Neteja Plaça Mercat 11.211,80 € 
 31 33210 22700 Neteja Biblioteca 22.962,70 € 
 31 33300 22700 Neteja Museu i Sala d’Exposicions 7.923,70 € 
 32 33800 22700 Neteja Envelat 1.051,10 € 
 33 49110 22700 Neteja Ràdio Canet 3.126,30 € 
 40 23100 22700 Neteja Serveis Socials 5.848,50 € 
 41 33700 22700 Neteja Masoveria 3.153,30 € 



 

12 
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 

 43 13000 22700 Neteja Policia Local 11.804,80 € 
 51 32320 22700 Neteja CEIP Misericòrdia 88.920,10 € 
 51 32330 22700 Neteja CEIP Turó del Drac 69.777,70 € 
  TOTAL 2022 262.892,80 € 
 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva eficàcia queda subordinada a la con-
signació de crèdit adequat i suficient als pressupostos respectius, de conformitat amb 
allò que es disposa a l’article 174.1 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a l’interessat. 
 
Cinquè.- Comunicar la present resolució a intervenció i a la responsable del contracte 
als efectes oportuns. 
 
5. Precs i preguntes 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses, les quals no 
es reprodueix en aquesta acta. 
 
I no havent més assumptes a tractar, la Presidenta aixeca la sessió a l’hora assenyalada 
en l’encapçalament d’aquesta acta, la qual estenc com a secretària que he assistit a 
aquesta sessió. 
 
Canet de Mar, a 26 d’octubre de 2021. 
 
La secretària, 
Laura Garcia Alvarez 

Vist-i-plau, alcaldessa 
Blanca Arbell Brugarola 

 
 
 


