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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DE 18 DE NOVEMBRE 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: 
Caràcter de la sessió: ordinària 
Data: 18.11.2021 
Hora inici: 17:00 h 
Hora fi: 17:42 h 
Lloc: Per videoconferència 
 
Assisteixen (6): 
BLANCA ARBELL BRUGAROLA, presideix la sessió. 
PERE XIRAU ESPÀRRECH 
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: 
Acta JGL núm. 45/2021, corresponent a la sessió ordinària de 11.11.2021 
2. Propostes 
2.1. Cultura i Patrimoni. Acceptació subvencions Convocatòria Catàleg 21_Pla Concer-
tació XGL 20-23. Expedient 2240/2021 738. PROP2021/471. 
2.2. Urbanisme. Acceptació subvenció atorgada per l’Agència de Residus de Catalunya 
per a la recollida de residus d’amiant. Expedient 2240/2020 3410. PROP2021/267.   
2.3. Medi Ambient. Atorgar subvenció directa nominativa a l’associació ADF Vallalta. Ex-
pedient 2242/2021 3404. PROP2021/421. 
2.4. Educació, Igualtat i Participació. Acceptació Ajuts Econòmics DIBA Catàleg 2021-
2023: Noves Oportunitats Educatives (NOE) i Equipaments Aula Multisensorial EBM El 
Palauet. Expedient 2240/2021 810. PROP2021/473. 
3. Donar compte de resolucions judicials. 
Prendre coneixement  de la interlocutòria núm. 81/2020, de 30 d’abril, del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona. 
4. Alcaldia. 
Relació Decrets de l’Alcaldia i resolucions de les regidories corresponents a les dates 
de l’1 al 7 de novembre 2021 
 
5. Propostes introduïdes per urgència en la pròpia sessió ordinària: 
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, sotmet a la consideració dels membres assistents 
la declaració d’urgència, que és apreciada i declarada per unanimitat dels membres 
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dels punts següents: 
 

1. Devolució garantia definitiva den el contracte de subministrament d’un sistema 
de control d’accés intel·ligent, de presència i energètic, en el Pavelló i Camp de 
Futbol Municipals. Expedient 1431/2019 2494. PROP2021/484.  

2. Devolució garantia definitiva en el contracte derivat de subministrament 
d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic. Expedient 1424/2019 
3716. PROP2021/483. 

3. Aprovació del conveni de col·laboració de l’Associació Colla de Reis per ala 
realització de la cavalcada de reis, amb l’Ajuntament de Canet de Mar. Expedient 
2242/2021 4826. PROP2021/468. 

4. Conveni col·laboració entre Associació Colla Diables de Canet de Mar i 
l’Ajuntament de Canet de Mar. Expedient 2242/2021 4228. PROP2021/ 407. 

5. Atorgament subvenció nominativa a l’Entitat Associació de Venedors de la Plaça 
Mercat per l’any 2021. Expedient 2242/2021 2584. PROP 2021/ 442. 

 
6. Precs i preguntes 
 

Desenvolupament de la sessió 
 

Comprovat el quòrum per a la vàlida constitució de la sessió, la Presidenta inicia la 
sessió a l’hora assenyalada en l’encapçalament d’aquesta acta, i es passen a tractar els 
punts inclosos en l’ordre del dia: 
 
1. Actes pendents d’aprovar 
Acta JGL núm. 45/2021, corresponent a la sessió ordinària de 11.11.2021. 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
11 de novembre 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. ACCEPTACIÓ SUBVENCIONS_CONVOCATÒRIA CATÀ-
LEG 21_PLA CONCERTACIÓ XGL 20-23 
 
Fets: 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 28 de gener de 
2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació “Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023”, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 
2021-2023 de la Diputació de Barcelona, i el seu règim regulador (AJG 13/2021). 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 27 de maig de 2021 en 
l’acord 261/21, va resoldre parcialment el procediment de concessió d’ajuts econòmics 
en règim de concurrència competitiva de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació “Xarxa de Governs Locals 2020-2023” (Exp. Núm. 2021/0000864). 
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Mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 2021/488 de data 3 de març de 2021, s’aprova  la 
sol·licitud de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar a la Diputació de Bar-
celona, de l’ajut en règim de concurrència competitiva de la convocatòria del Catàleg 
2021 del Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 2020 -2023”: 
 
Activitats de la Xarxa d’Arxius Municipals:  
Exposició fotogràfica “Canet 1900. Memòria retrobada”  
Import de concessió: 3.645,00€ 
Codi 21/Y/30497 
 
Activitats de la Xarxa de Museus Locals 
Exposició de pintura: “Quan les dones havien de pintar flors. Les pioneres de la Sala 
Parés.” 
Import de concessió: 4.300,00€  
Codi 21/Y/305140 
 
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 dels membres: 
 
Primer. - Acceptar els ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva de la con-
vocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 2020 -
202”3 (Exp. Núm. 2021/0000864) atorgada a l’Ajuntament de Canet de Mar segons el 
següent detall: 
 
Activitats de la Xarxa d’Arxius Municipals:  
Exposició fotogràfica “Canet 1900. Memòria retrobada”  
Import de concessió: 3.645,00€ 
Codi 21/Y/30497 
 
Activitats de la Xarxa de Museus Locals 
Exposició de pintura: “Quan les dones havien de pintar flors. Les pioneres de la Sala 
Parés.” 
Import de concessió: 4.300,00€  
Codi 21/Y/305140 
 
Segon.- Preveure i realitzar les activitats necessàries per justificar aquest recurs en el 
temps i forma que requereixen les bases de la convocatòria. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als serveis econòmics de l’ajuntament de Canet de 
Mar. 
 
2.2. Urbanisme. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ ATORGADA PER L’AGENCIA DE RE-
SIDUS DE CATALUNYA PER A LA RECOLLIDA DE RESIDUS D’AMIANT 
 
Fets: 
 
En virtut del Decret d’Alcaldia número 2020/1512, de 24 de setembre de 2020, es va 
resoldre sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya, dins l’àmbit de la convocatòria 
oberta d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de 
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la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya, una sub-
venció per import de dotze mil euros (12.000,00 €), per les despeses econòmiques de-
rivades de la retirada i gestió dels residus d'amiant en el marc de les obres de substitució 
del paviment i millora de les infraestructures del carrer Clausell, adjudicades a l’empresa 
COYNSA 2000, SL per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 
4 de juny de 2020. 
 
En data 3 d’octubre de 2020, amb número de registre de sortida 2020-4967, es presenta 
la documentació necessària per a sol·licitar l’esmentada subvenció a l’Agència de 
Residus de Catalunya. 
 
En data 1 d’octubre de 2021 l’Agència de Residus de Catalunya publica la 2a resolució 
definitiva d’ajuts destinats a la retirada en origen de residus de materials d’aïllament i de 
la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya (Resolució 
TES/1068/2020, de 18 de maig), on hi consta l’Ajuntament de Canet de Mar (número 
d’identificació ARC029/20/000390) com a beneficiari, per l’import de dotze mil euros 
(12.000,00 €). 
 
En data 8 de febrer de 2021 es va signar l’acta de recepció de les obres de substitució 
del paviment i millora de les infraestructures del carrer Clausell. 
 
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 dels membres: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per l’Agència de Residus de Catalunya, dins 
l’àmbit de la convocatòria oberta d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de 
materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial 
de Catalunya, per les despeses econòmiques derivades de la retirada i gestió dels resi-
dus d'amiant al carrer Clausell, de Canet de Mar, per import de dotze mil euros 
(12.000,00 €). 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’Agència de Residus de Catalunya. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a Intervenció-Tresoreria. 
 
2.3. Medi Ambient. ATORGAR SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA A L’ASSOCIA-
CIÓ ADF VALLALTA 
 
Fets: 
 
Atès que des de la unitat gestora s’indica la voluntat d’atorgar, novament, la subvenció 
nominativa a l’ADF Vallalta, per a les tasques de prevenció a zones de matolls properes 
a massa forestal i extinció d’incendis. 
 
Vista la memòria justificativa emesa pel cap de la Policia Local, en data 15 de setembre 
de 2021 que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la secretària accidental, en data 6 d’octubre de 2021,quant 
a les consideracions jurídiques i procediment del conveni, que consta a l’expedient. 
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Vist l’informe d’intervenció núm.188/2021, emès en data 11 de novembre de 2021, amb 
resultat de la fiscalització favorable amb observacions. 
 
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 dels membres: 
 
Primer.- Atorgar la subvenció directa nominativa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
43 13500 48300 del Pressupost municipal, al beneficiari l’ADF Vallalta, G64198245, per 
a les tasques de prevenció a zones de matolls properes a massa forestal i extinció d’in-
cendis, per import de 2.000 euros. 
 
Segon.- Formalitzar la subvenció en el corresponent conveni, en el qual es detallin les 
obligacions i els compromisos del beneficiari de la subvenció amb l’Ajuntament de Canet 
de Mar. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 2.000 eu-
ros a favor de l'ADF Vallalta amb càrrec a la partida 43 13500 48300 del Pressupost 
municipal. 
 
Quart.- Notificar aquests acords als interessats. 
 
Cinquè.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Seguretat Ciutadana i Intervenció. 
 
Observacions de secretaria: segons disposa l’article 4.1 lletra b), 1r, del Reial decret 128/2018, 
de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb ha-
bilitació de caràcter nacional, «El control de subvencions i ajudes públiques, d’acord amb el que 
estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions» correspon, en exclusiva, 
a la Intervenció, addicionalment al fet que el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, formalment, 
encara no ha aprovat el règim de fiscalització prèvia limitada, per tant, formalment, no és el règim 
aprovat i aplicable. Es fa constar que la secretària assisteix als efectes de fe pública i serveix 
aquesta observació per a tots els expedients en que s’atorgui una subvenció, especialment, quan 
es tracti de subvenció directa i nominativa, encara que no s’indiqui expressament i singularment 
per a cada cas. 
 
2.4. Educació, Igualtat i Participació. ACCEPTACIÓ AJUTS ECONÒMICS DIBA CA-
TÀLEG 2021-2023: NOVES OPORTUNITATS EDUCATIVES (NOE) I EQUIPAMENTS 
AULA MULTISENSORIAL EBM EL PALAUET 
 
FETS: 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar té com a un dels seus objectius principals treballar en 
l’àmbit de la promoció de polítiques educatives al nostre municipi. 
 
Atès que en data 28 de gener de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de 
la Diputació de Barcelona, i el seu règim regulador (AJG 13/2021). 
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Posteriorment, i per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió 
de data 29 de juliol de 2021, es va aprovar la inclusió de nous recursos en el Catàleg 
2021 de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021-2023, i es va autoritzar la despesa 
que s’hi destinarà, que inclou entre altres els següents recursos econòmics consistents 
en ajuts econòmics: 
 

 Equipaments responsables 2030: adquisició de materials i equipaments per a 
l’estimulació sensorial, (AJG 460/21) 

 
 Noves oportunitats educatives 4.10: impuls als itineraris educatius de població 

jove (AJG 460/21). 
 
Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2021/1969 de data 27 de setembre de 2021, 
es va aprovar sol·licitar els dos recursos econòmics a dalt esmentats. 
 
Vist que en data 8 de novembre de 2021 s’ha rebut comunicació de la Diputació de 
Barcelona relativa a l’aprovació de la concessió d’ajuts econòmics del Recurs: Noves 
oportunitats educatives 4.10: impuls als itineraris educatius de la població jove, que in-
clou la relació individualitzada de les actuacions a les quals se’ls ha concedit l’esmentat 
ajut. 
 
Atès que en la relació individualitzada hi consta l’ajuntament de Canet de Mar amb l’ajut 
següent: 
 
Codi Núm. Registre PMT Centre Gestor Actuació Ajut Atorgat 
21/Y/313451 202110118563 Gerència de Serveis 

d’Educació 
Orienta’t 10.032,38€ 

 
Vist que en data 9 de novembre de 2021 s’ha rebut comunicació de la Diputació de 
Barcelona relativa a l’aprovació de la concessió d’ajuts econòmics del Recurs: adquisició 
de materials i equipaments per a l’estimulació sensorial (AJG 460/21), que inclou la re-
lació individualitzada de les actuacions a les quals se’ls ha concedit l’esmentat ajut. 
 
Atès que en la relació individualitzada hi consta l’ajuntament de Canet de Mar amb l’ajut 
següent: 
 

Codi Núm. Registre PMT Centre Gestor Actuació Ajut Atorgat 

21/Y/313316 202110118189 Gerència de Ser-
veis d’Educació 

Aula multisensorial 
Llar d’infants El Pa-
lauet a 08063187 

20.531,98€ 

 
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 dels membres: 
 
Primer.- Acceptar els següents ajuts econòmics de la Diputació de Barcelona, atorgats 
en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2021-2023: 
 

Codi Núm. Registre PMT Centre Gestor Actuació Ajut Atorgat 
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21/Y/313451 202110118563 Gerència de Ser-
veis d’Educació 

Orienta’t 10.032,38€ 

21/Y/313316 202110118189 Gerència de Ser-
veis d’Educació 

Aula multisensorial 
Llar d’infants El Pa-
lauet a 08063187 

20.531,98€ 

 
Segon.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò establert a les 
Resolucions d’atorgament dels ajuts, i que són les que es detallen a continuació: 
 

 Execució anual: execució entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 
2021. Justificació voluntària fins al 15 de novembre de 2021 i justificació final 
entre el 2 de gener de 2022 i el 31 de març de 2022. 

 Tramitació electrònica de la justificació de despeses, mitjançant l’annex al tràmit 
del model normalitzat, d’acord amb la modalitat d’execució i l'import de l'ajut. 

 En tot allò no previst a les resolucions d’atorgament dels ajuts, resultarà 
d’aplicació l’establert en el règim de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023. 

 
Tercer.-. Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari per 
fer efectius els presents acords. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a l’Àrea d’Intervenció i Tresoreria. 
 
3. Donar compte de resolucions judicials. Prendre coneixement de la interlocutòria 

núm. 81/2020, de 30 d’abril, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona. 
 
4. Alcaldia. RELACIÓ DECRETS D’ALCALDIA I RESOLUCIONS DE LES REGIDO-
RIES, CORREPONENTS ALS DIES DE L’1 AL 7 DE NOVEMBRE DE 2021 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets d’Alcaldia 
i resolucions de les regidories corresponents als dies de l’1 al 7 de novembre de 2021, i 
que són els següents: 
 

Codi Descripció Data 
resolució 

RESAL2021/2234 Decret concessió premi natalitat_Sr. - 02/11/2021 

RESAL2021/2235 Decret exp. 21-231764 02/11/2021 

RESAL2021/2236 Decret RR exp.2100000079 02/11/2021 

RESAL2021/2237 Resolució incoació sancionador Joan Oms 31 02/11/2021 

RESAL2021/2238 Decret targeta aparcament per a persones amb discapacitat 02/11/2021 

RESAL2021/2239 Decret Alta parada 30 - mercat municipal 02/11/2021 

RESAL2021/2240 Decret pròrroga comissió seveis_- 02/11/2021 

RESAL2021/2241 Decret pagament quotes SS_ Ràdio 02/11/2021 

RESAL2021/2242 Decret Convocatòria JGL ordinària 04112021 - 2 02/11/2021 

RESAL2021/2243 Decret 4a Tinènça d'Alcaldia Registre Municipal d'Entitats Ampa El Palauet 03/11/2021 
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RESAL2021/2244 Decret d'aixecament del reparament F_2021_96 03/11/2021 

RESAL2021/2245 Decret d'aixecament del reparament F_2021_89 03/11/2021 

RESAL2021/2246 Resolució Alcaldia rectificació decret liquidacions residus 1r semestre 2021 04/11/2021 

RESAL2021/2247 Decret targeta d'aparcament provisional 04/11/2021 

RESAL2021/2248 Decret tarja aparcament 04/11/2021 

RESAL2021/2249 Decret nova concessió plaça aparcament núm. 3 04/11/2021 

RESAL2021/2250 Decret nova concessió plaça aparcament núm 04/11/2021 

RESAL2021/2251 Decret nova concessió plaça aparcament núm. 431 04/11/2021 

RESAL2021/2252 Decret nova concessió plaça aparcament núm. 4 04/11/2021 

RESAL2021/2253 Decret nova concessió plaça aparcament núm 04/11/2021 

RESAL2021/2254 Decret d'Alcaldia_Autorització utilització Envelat_Sardanova XXI_Amics 
Sardana 

04/11/2021 

RESAL2021/2255 Decret aprovació relació Q_2021_35 04/11/2021 

RESAL2021/2256 Decret nova concessió plaça aparcament núm.  7 04/11/2021 

RESAL2021/2257 Decret aprovació bases i convocatòria locutor de ràdio per interinitat 04/11/2021 

RESAL2021/2258 Desestimació expedient rp 04/11/2021 

RESAL2021/2259 Decret d'Alcaldia d'aprovació de la MC 37-2021 de transferència de crèdits 05/11/2021 

RESAL2021/2260 Decret d'Alcaldia d'aprovació de la MC 36-2021 de generació de crèdit 05/11/2021 

RESAL2021/2261 Decret aprovació factures Fase ADO F_2021_89 amb reparament 05/11/2021 

RESAL2021/2262 Decret aprovació de factures fase ADO amb reparament BARCELONA BUS 05/11/2021 

RESAL2021/2263 Decret d'Alcaldia sollicitud devolució d'ingressos indeguts 05/11/2021 

RESAL2021/2264 DECRET CONNEXIÓ CLAVEGUERAM AV. CASTELLMAR, 25 05/11/2021 

RESAL2021/2265 Decret d'Alcaldia compensació deutes AAPP 05/11/2021 

 
5. 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 consideració dels membres assistents la declaració d’urgència, 
que és apreciada i declarada per unanimitat dels assistents dels punts següents: 
 

5.1. Devolució garantia definitiva den el contracte de subministrament d’un 
sistema de control d’accés intel·ligent, de presència i energètic, en el 
Pavelló i Camp de Futbol Municipals. Expedient 1431/2019 2494. 
PROP2021/484.  

 
5.2. Devolució garantia definitiva en el contracte derivat de subministrament 

d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic. Expedient 
1424/2019 3716. PROP2021/483. 

5.3. Aprovació del conveni de col·laboració de l’Associació Colla de Reis per 
a la realització de la cavalcada de reis, amb l’Ajuntament de Canet de 
Mar. Expedient 2242/2021 4826. PROP2021/468. 

5.4. Conveni col·laboració entre Associació Colla Diables de Canet de Mar i 
l’Ajuntament de Canet de Mar. Expedient 2242/2021 4228. PROP2021/ 
407. 
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5.5. Atorgament subvenció nominativa a l’Entitat Associació de Venedors de 
la Plaça Mercat per l’any 2021. Expedient 2242/2021 2584. PROP 2021/ 
442. 

 
5.1. DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA EN EL CONTRACTE DE SUBMINISTRA-
MENT D’UN SISTEMA DE CONTROL D’ACCÉS INTEL·LIGENT, DE PRESÈNCIA I 
ENERGÈTIC, EN EL PAVELLÓ I CAMP DE FUTBOL MUNICIPALS.  
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data  25 de setembre de 2019, va 
acordar adjudicar el contracte de subministrament d’un sistema de control d’accés in-
tel·ligent, control de presència i control energètic en el pavelló i camp de futbol munici-
pals de Canet de Mar, a la mercantil 9Habitat Intel·ligent, SL amb NIF núm. B63472807, 
pel preu de 38.424,59 €, IVA del 21% exclòs, el qual puja un import de 8.069,16 €, amb 
subjecció al PCAP i PPTP i a l’oferta presentada pel propi licitador, així com a les millores 
proposades en l’oferta. 
 
Atès que en data 19 de setembre de 2019, l’adjudicatària 9Habitat Intel·ligent, SL va 
dipositar una garantia definitiva per a l’execució del contracte, la qual pujava un import 
de 1.921,23 €. 
 
Atès que en data 30 de setembre de 2019 es va procedir a la formalització del contracte 
per al subministrament d’un sistema de control d’accés intel·ligent, de presència i control 
energètic, en el pavelló i camp de futbol municipals. 
 
Atès que a l’apartat P del quadre de característiques del PCAP disposa que el termini 
de garantia és d’un any a comptar des de la posada en marxa del sistema, acreditada 
amb la formalització de l’acta de recepció, més un any com a millora proposada en 
l’oferta per la licitadora. 
 
Atès que l’acta de recepció del contracte es va formalitzar en data 31 d’octubre de 2019. 
 
Vist l’informe emès en data 10 de novembre d’enguany, pel tècnic d’esports, que consta 
a l’expedient.  
 
Vist l’informe núm. 2021/140 de data 16 de novembre d’enguany, emès pel tresorer de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, relatiu a la inexistència de notificacions d’embargament, 
que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe de data 17 de  novembre d’enguany, emès per la  cap del servei de secre-
taria  de l’Ajuntament de Canet de Mar, que consta a l’expedient.  
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, s’acorda per unanimitat dels membres: 

 
Primer.- Disposar el retorn de la garantia definitiva dipositada en aquesta corporació en 
metàl·lic en data 19 de setembre de 2019 per la mercantil 9Habitat Intel·ligent, SL, amb 
NIF núm. B63472807  i que puja un import de 1.921,23 €. 
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Segon.- Comunicar a l’interessat que l’Ajuntament realitzarà la devolució mitjançant 
transferència bancària, a quin efecte l’interessat haurà de designar un compte bancari 
aportant full de tercers degudament completat i segellat per l’entitat.  
  
Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Serveis Econòmics municipals, per tal 
que procedeixi al retorn de l’esmentada garantia. 
 
5.2. DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA EN EL CONTRACTE DERIVAT DE SUB-
MINISTRAMENT D’ELEMENTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN L’ENLLUMENAT 
PÚBLIC.  
 
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de 12 de desembre de 2019, va 
acordar disposar l’adhesió del municipi de Canet de Mar a l’acord marc de serveis i 
subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb destina-
ció a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01) i aprovar les condicions especifi-
ques d’execució de l’encàrrec de provisió per l’adquisició d’elements d’eficiència ener-
gètica de l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya. 
 
Atès que en el mateix acord, es va adjudicar el contracte derivat per al subministrament 
de 86 llumeneres, 86 braços a façana, 2 llumeneres tipus vial, segons l’acord marc de 
serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01), Lot 2.1, a la mercantil CM 
Salvi, SL, proveïda del NIF núm. B58586413, per un import de 30.090,67 €, IVA del 21% 
inclòs, el qual puja la quantitat de 5.222,35 €, de conformitat amb l’oferta presentada en 
data 11 de desembre de 2019. 
 
Atès que en data 21 de desembre de 2019, l’adjudicatària CM Salvi, SL, va dipositar una 
garantia definitiva en metàl·lic per a l’execució del contracte, la qual pujava un import de 
1.243,42 €. 
 
Atès que segons disposa el punt vuitè de l’acord de la Junta de Govern Local d’adjudi-
cació de l’esmentat contracte derivat, el termini de garantia del present contracte és d’un 
any a comptar des de la data del lliurament del bé. 
 
Atès que segons consta a l’acta de recepció del material, aquest es va lliurar el 22 de 
maig de 2020. 
 
Vist l’informe emès en data 18 d’octubre d’enguany, per l’enginyera municipal, que 
consta a l’expedient.  
 
Vist l’informe núm. 2021/141 de 16 de novembre d’enguany, emès pel tresorer mpal. de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, relatiu a la inexistència de notificacions d’embargament, 
que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe de data 17 de novembre d’enguany, emès per la cap del servei de secre-
taria i contractació de l’Ajuntament de Canet de Mar, que consta a l’expedient.  
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Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, s’acorda per unanimitat dels membres: 

 
Primer.- Disposar el retorn de la garantia definitiva dipositada en aquesta corporació en 
metàl·lic en data 21 de gener de 2020 per la mercantil CM Salvi, SL amb NIF núm. 
B58586413, i que puja un import de 1.243,42 €. 
 
Segon.- Comunicar a l’interessat que l’Ajuntament realitzarà la devolució mitjançant 
transferència bancària, a quin efecte l’interessat haurà de designar un compte bancari 
aportant full de tercers degudament completat i segellat per l’entitat.  
Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Serveis Econòmics municipals, per tal 
que procedeixi al retorn de l’esmentada garantia. 
 
5.3. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ COLLA 
DE REIS PER A LA REALITZACIÓ DE LA CAVALCADA DE REIS, AMB L’AJUNTA-
MENT DE CANET DE MAR 

Atès allò que disposen els articles 22 i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, article 65 del Reglament de la llei general de subvencions, aprovat pel 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, l’article 7 de l’Ordenança municipal de bases 
reguladores de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Canet de Mar, i l’article 
34 de les Bases d’execució del pressupost vigents en aquest exercici. 

Atès que el pressupost general de l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’exercici 2021 
contempla en el seu Annex de subvencions la subvenció nominativa en favor de l’entitat 
Associació Colla de Reis de Canet de Mar per un import de 27.020€, i que els crèdits 
necessaris estan consignats a l’aplicació pressupostària indicada en els acords. 

Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i l’As-
sociació Colla de Reis de Canet de Mar per a la tasca que porta a terme la Colla de Reis 
del muntatge de les carrosses, manteniment, preparació i realització de la cavalcada de 
reis i atorgament de subvenció nominativa per aquesta finalitat, el text del qual és el 
següent: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ COLLA DE REIS DE CA-
NET DE MAR I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER A REALITZAR EL MUN-
TATGE DE LES CARROSSES, MANTENIMENT, PREPARACIÓ i REALITZACIÓ DE 
LA REBUDA DEL PATGE REIAL I LA CAVALCADA DE REIS 

REUNITS 

D’una part, Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de Mar, i As-
sumpta Revoltós Vaquer, Regidora de Festes, assistits per Laura Garcia Álvarez, Se-
cretaria de la Corporació que dóna fe de l’acte. 

I de l’altra, Alfred Valcárcel Gallo, en nom i representació de l’Associació Colla de Reis 
de Canet de Mar amb adreça a la plaça Pere Llauger i Prim, s/n Bloc 15 de Canet de 
Mar i NIF: G-66064767 amb el número 45 al registre municipal d’entitats.  
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Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i necessària per contractar i 
obligar-se, i en conseqüència, de mutu acord  

MANIFESTEN 

I.- Que el foment i l’administració dels interessos propis del municipi formen part del nucli 
competencial dels Ajuntaments en virtut del que disposen els articles 11 i 25 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 66 del Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril. 

II.- Que els convenis constitueixen l’instrument habitual per a canalitzar les subvencions 
previstes a l’article 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

III.- Que a l’Ajuntament de Canet de Mar li interessa que els dies anteriors a Cap d’Any 
(segons calendari) es porti a terme la tradicional rebuda del Patge Reial, per donar au-
diència a totes les nenes i els nens de la població i recollir la carta als reis i el dia 5 de 
gener de cada any es porti a terme la tradicional Cavalcada de Reis. 

IV.- Que l’Associació Colla de Reis de Canet de Mar va néixer per tal d’efectuar tot el 
muntatge i realització de la rebuda del Patge Reial i la tradicional Cavalcada de Reis. 

Per tot això, ambdues parts, de comú acord formalitzen el present conveni amb subjec-
ció a les següents: 

CLÀUSULES 

PRIMERA.- Objecte 

És objecte del present conveni instrumentar la subvenció nominativa de l’Ajuntament de 
Canet de Mar a l’Associació Colla de Reis de Canet de Mar per tal de satisfer les des-
peses del muntatge i realització de la rebuda del Patge Reial i de la Cavalcada de Reis 
de Canet de Mar. 

SEGONA.- Obligacions de les parts  

a) Ajuntament de Canet de Mar: 

1.-L’Ajuntament de Canet de Mar atorgarà una subvenció per un import total de 27.020€ 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 32 33800 48301, pels següents conceptes: 

- Subvencionar les despeses del muntatge i realització de la rebuda del Patge Reial i de 
la Cavalcada de Reis de Canet de Mar, amb un import d’11.000 € 

- Subvencionar un magatzem a on la Colla de Reis pugui confeccionar les carrosses i 
les pugui guardar junt amb els diversos materials necessaris per al manteniment i cons-
trucció, així com tot el necessari per vestuari i complements amb un import de 16.020 € 
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2.-Publicitar l’activitat a través dels mitjans de comunicació local: Ràdio Canet,  el web 
municipal i si s’escau butlletí municipal.  

3.-Facilitar suport i assessorament tècnic per a la realització de projectes i l’organització 
d’activitats al municipi. 

b) Associació Colla de Reis de Canet de Mar: 

1.- Muntatge i realització de la rebuda del Patge Reial i de la Cavalcada de Reis 2021-
2022.  

2.-Tenir cura dels materials i renovació i conservació dels mateixos. 

3.-Participar en les propostes i iniciatives que es promoguin conjuntament entre l’Ajun-
tament i les entitats. 

4.-La difusió de les activitats que organitza l’entitat, i en les quals col·labora l’Ajuntament, 
ja sigui directa o indirectament, hauran de ser editats en català i comptar amb el logotip 
de l’Ajuntament sota la inscripció de “amb la col·laboració de” i comptar amb la marca 
És Canet. 

5.-Justificar la subvenció en els termes previstos en la clàusula tercera d’aquest conveni. 

TERCERA.- Pagament i justificació de la subvenció. 

1.-La subvenció prevista en aquest conveni es pagarà en forma de bestreta del 100% 
en el termini màxim de 30 dies des de la formalització del conveni.  
 
2..- El termini per presentar la justificació de la subvenció prevista en el present conveni 
finalitza el 30 d’octubre de 2022. 

3.- La justificació haurà de contenir la següent documentació: 

a).- Una memòria detallada de l'activitat duta a terme, dins del període al que se cir-
cumscriu la subvenció. 

b).- Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la documen-
tació gràfica que hagués generat la publicitat de l'acte. 

c).- Una relació classificada de les despeses i les inversions de l'activitat, amb la identi-
ficació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i, si s'escau, la data de 
pagament.  

d).- Les factures corresponents a les despeses derivades de l'activitat, ajustades al pres-
supost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades dintre del període corresponent al 
seu exercici.  

Les factures que justifiquin l'import subvencionat hauran de reunir els requisits següents: 
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- 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 següents: 

- 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'establert 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 

- 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.  
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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 subvencions atorgades per al funcionament ordinari de l'entitat benefi-
ciària, caldrà aportar compte de resultats, balanç de situació i, si s'escau, informe d'au-
ditoria (només en el cas de les obligades).  

4.- La subvenció podrà finançar fins el 100% del cost del fi públic. 

5.- Aquesta subvenció serà compatible amb la percepció d'altres subvencions per a la 
mateixa finalitat, provinents de qualsevol altra administració o ens públics o privats, amb 
el benentès que l'import total de les subvencions rebudes mai no podrà superar el cost 
de l'activitat subvencionada.  

QUARTA.- Vigència 
 
La vigència d’aquest conveni és fins el 30 de setembre de 2022.  

Les dues parts s’obliguen al compliment dels termes fixats en el present conveni, i el no 
acompliment d’aquests termes suposarà la denúncia del present conveni i, per tant, la 
seva anul·lació. 

En tot allò no previst en aquest conveni resultaran d’aplicació les bases reguladores per 
a l’atorgament de subvencions aprovades pel Ple Municipal i la Llei 38/2003. 

I en prova de conformitat amb el que s’ha exposat anteriorment, les parts signen dues 
còpies del present conveni a Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.” 

Vista la memòria del responsable de l’Àrea de Festes de l’Ajuntament, que consta a 
l’expedient.   

Vist l’informe d’intervenció favorable amb observacions, que consta a l’expedient.  

Vist i trobat conforme l’expedient administratiu de referència, de conformitat amb la 
proposta de la Regidoria de Festes, s’acorda per unanimitat dels membres: 
 

Primer.- Atorgar una subvenció nominativa en favor de l’Associació Colla de Reis de 
Canet de Mar per import de 27.020€ per tal de satisfer les despeses del muntatge i 
realització de la rebuda del Patge Reial i de la Cavalcada de Reis de Canet de Mar, així 
com les despeses de manteniment d’un magatzem perquè puguin confeccionar i guar-
dar les carrosses i aprovar el corresponent conveni de col·laboració el text del qual es 
transcriu a la part expositiva.  

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 27.020€ amb càrrec a la partida pressupos-
tària 32 33800 48301 de la qual s’ha realitzat la retenció de crèdit corresponent. 



 

16 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

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

Tercer.- Reconèixer l’obligació anterior per import de 27.020€  amb càrrec a la partida 
pressupostària 32 33800 48301 de la qual s’ha realitzat la retenció de crèdit correspo-
nent. 

Quart.- Facultar l'alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari per fer 
efectius els acords precedents. 

Cinquè.- Notificar aquesta resolució als interessats, a la intervenció i la tresoreria muni-
cipal. 

Observacions de secretaria: segons disposa l’article 4.1 lletra b), 1r, del Reial decret 128/2018, 
de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb ha-
bilitació de caràcter nacional, «El control de subvencions i ajudes públiques, d’acord amb el que 
estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions» correspon, en exclusiva, 
a la Intervenció, addicionalment al fet que el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, formalment, 
encara no ha aprovat el règim de fiscalització prèvia limitada, per tant, formalment, no és el règim 
aprovat i aplicable. Es fa constar que la secretària assisteix als efectes de fe pública i serveix 
aquesta observació per a tots els expedients en que s’atorgui una subvenció, especialment, quan 
es tracti de subvenció directa i nominativa, encara que no s’indiqui expressament i singularment 
per a cada cas. 
 

5.4. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ CO-
LLA DE DIABLES DE CANET DE MAR I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Atès allò que disposen els articles 22 i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, article 65 del Reglament de la llei general de subvencions, aprovat pel 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, l’article 7 de l’Ordenança municipal de bases 
reguladores de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Canet de Mar, i l’article 
34 de les Bases d’execució del pressupost vigents en aquest exercici. 

Atès que el pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2021 en l’apartat cor-
responent a l’Àrea de Festes al capítol 4 té l’assignació nominativa per a l’associació 
Colla de Diables de Canet de Mar la quantitat de 10.000,00€, i que els crèdits necessaris 
estan consignats a l’aplicació pressupostària indicada en els acords. 

Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i l’As-
sociació Colla de Diables de Canet de Mar per la tasca que porta a terme la Colla de 
Diables, com és el muntatge, preparació i realització de diferents espectacles de foc, 
encesa d’edificis emblemàtics, els tradicionals correfocs i/o qualsevol altre col·laboració 
amb entitats o muntatge de nova creació i atorgament de subvenció nominativa per 
aquesta finalitat, el text del qual és el següent: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ COLLA DE DIABLES DE 
CANET DE MAR I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR  

REUNITS 
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D’una part, Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de Mar, i As-
sumpta Revoltós Vaquer, Regidora de Festes, assistits per Laura Garcia Álvarez, Se-
cretària de la Corporació que dóna fe de l’acte.  

I de l’altra, Francesc Fortes Pujol, en nom i representació de La Colla de Diables de 
Canet de Mar amb adreça al carrer Pompeu Fabra, 24 de Canet de Mar i NIF: J-
64244502 amb el número 56 al registre municipal d’entitats.  

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i necessària per contractar i 
obligar-se, i en conseqüència, de mutu acord 

MANIFESTEN 

I.- Que el foment i l’administració dels interessos propis del municipi formen part del nucli 
competencial dels Ajuntaments en virtut del que disposen els articles 11 i 25 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 66 del Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril. 

II.- Que els convenis constitueixen l’instrument habitual per a canalitzar les subvencions 
previstes a l’article 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

III.- Que a l’Ajuntament de Canet de Mar li interessa que aquest any es porti a terme el 
tradicional espectacle de foc de cap d’any, encesa d’edificis emblemàtics, els tradicio-
nals correfocs per les diferents festes del municipi i/o qualsevol altre col·laboració amb 
entitats o muntatge de nova creació que entri dins els interessos del Govern municipal, 
per al gaudi de tota la població.  

IV.- Que l’Associació Colla de Diables de Canet de Mar va néixer per tal de promoure i 
realitzar activitats a l’entorn de les festes, les tradicions i el folklore populars entre d’al-
tres, difonent-los i donant-los a conèixer. Per participar i organitzar actes on el foc sigui 
part de l’espectacle, per mantenir i treballar per l’arrelament i el desenvolupament de 
noves festes populars  promogudes i dutes a terme per la Colla de Diables i/o amb 
col·laboració amb altres entitats del poble. 

Per tot això, ambdues parts, de comú acord formalitzen el present conveni amb subjec-
ció a les següents: 

CLÀUSULES 

PRIMERA.- Objecte 

És objecte del present conveni instrumentar la subvenció nominativa de l’Ajuntament de 
Canet de Mar a l’Associació Colla de Diables de Canet de Mar per tal de satisfer les 
despeses derivades per l’execució de les diferents activitats incloses dins aquest con-
veni en la clàusula segona apartat a) punt 1. 

SEGONA.- Obligacions de les parts  
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a) Ajuntament de Canet de Mar: 

1.-L’Ajuntament de Canet de Mar atorgarà una subvenció per un import de 10.000 € amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 32 33800 48300 per subvencionar les despeses del 
muntatge, preparació i realització de diferents espectacles de foc, encesa d’edificis em-
blemàtics, els tradicionals correfocs, el pagament de l’assegurança de la colla i les des-
peses de formació i manteniment dels estris propis de la colla de Diables. 

2.-Publicitar les activitats a través dels mitjans de comunicació local: Ràdio Canet, xar-
xes, el web municipal i si s’escau butlletí municipal.  

3.-Facilitar suport i assessorament tècnic per a la realització de projectes i l’organització 
d’activitats al municipi. 

b) Colla de Diables de Canet de Mar: 

1.-Muntatge, preparació i realització de l’espectacle de foc de Cap d’Any a la plaça de 
l’Església. 

2.-Muntatge, preparació i realització dels diferents espectacles de foc, encesa d’edificis 
emblemàtics, els tradicionals correfocs fent un recorregut per diferents carrers de la vila. 
La Colla de Diables es compromet a verificar abans de començar els correfocs que els 
vidres dels establiments i de les cases particulars dels recorreguts estiguin degudament 
tapats i protegits per evitar possibles desperfectes derivats de la execució dels actes.  

3.-Assegurança per a dur a terme les activitats del conveni.  

4.-Formació, certificació i registre a la Generalitat pels membres del grup, tant antics 
com de nova incorporació. 

5.-Compra, creació, reparació i despeses de manteniment de vestuari , bestiari i qual-
sevol altre material que es necessiti pel correcte desenvolupament de les activitats de-
tallades. 

6.-Participar en les propostes i iniciatives que es promoguin conjuntament entre l’Ajun-
tament i les entitats. 

7.-La difusió de les activitats que organitza l’entitat, i en les quals col·labora l’Ajuntament, 
ja sigui directa o indirectament, hauran de ser editats en català i comptar amb el logotip 
de l’Ajuntament sota la inscripció de “amb la col·laboració de” i comptar amb la marca 
És Canet. 

8.-Justificar la subvenció en els termes previstos en la clàusula tercera d’aquest conveni. 

TERCERA.- Pagament i justificació de la subvenció 

1.-La subvenció prevista en aquest conveni es pagarà en forma de bestreta del 100% 
en el termini màxim de 30 dies des de la formalització del conveni. 
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 2.- El termini per presentar la justificació de la subvenció prevista en el present conveni 
finalitza el 31 de gener de 2022. 

3.- La justificació haurà de contenir la següent documentació: 

a).- Una memòria detallada de l'activitat duta a terme, dins del període al que se cir-
cumscriu la subvenció. 

b).- Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la documen-
tació gràfica que hagués generat la publicitat de l'acte. 

c).- Una relació classificada de les despeses i les inversions de l'activitat, amb la identi-
ficació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i, si s'escau, la data de 
pagament.  

d).- Les factures corresponents a les despeses derivades de les activitats, ajustades al 
present conveni i datades dintre del període corresponent 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 següents: 

· 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'establert 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 
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- Subministrament de begudes i comestibles 

- Revelat de fotografies 

Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són: 

- Número 

- NIF de l'emissor 

- Tipus de gravamen o expressió IVA inclòs 

- Contraprestació total 

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

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

g).- En el cas de subvencions atorgades per al funcionament ordinari de l'entitat benefi-
ciària, caldrà aportar compte de resultats, balanç de situació i, si s'escau, informe d'au-
ditoria (només en el cas de les obligades).  

4.- La subvenció podrà finançar fins el 100% del cost del fi públic. 

5.- Aquesta subvenció serà compatible amb la percepció d'altres subvencions per a la 
mateixa finalitat, provinents de qualssevol altres administracions o ens públics o privats, 
amb el benentès que l'import total de les subvencions rebudes mai no podrà superar el 
cost de l'activitat subvencionada.  

QUARTA.- Vigència 
La vigència d’aquest conveni és fins l’1 de gener de 2022. 

Les dues parts s’obliguen al compliment dels termes fixats en el present conveni, i el no 
acompliment d’aquests termes suposarà la denúncia del presenta conveni i, per tant, la 
seva anul·lació. 

En tot allò no previst en aquest conveni resultarà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i normativa de desenvolupament.   

CINQUENA.- Causes d’extinció del conveni. 
Són causes d’extinció del present conveni: 

- El transcurs del termini de vigència. 
- L’incompliment greu i manifest, material o legal, de qualsevol de les obligacions 

derivades d’aquest conveni. 
- El mutu acord de les parts signatàries. 
- La impossibilitat d’aconseguir la totalitat de l’objecte o finalitat prevista en el pre-

sent document. 



 

21 
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 

- Qualsevol de les causes de resolució previstes en aquest conveni o en el marc 
normatiu vigent. 

 
SISENA.- Modificació del conveni. 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en rela-
ció a la matèria aquí continguda i recull l’esperit i els objectius de les converses i els 
acords orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni. 
 
Qualsevol modificació d’aquest conveni, o els possibles acords complementaris del que 
figura en aquest text, s’hi afegiran al mateix en forma d’annex, hauran de constar per 
escrit i estar signats per les parts, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-
ho. 
 
SETENA.- Naturalesa jurídica del conveni. 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de con-
formitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per 
les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
VUITENA.- Jurisdicció competent. 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents, per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de 
l’ordre jurisdiccional contenció administratiu. 

I en prova de conformitat amb el que s’ha exposat anteriorment, les parts signen dues 
còpies del present conveni a Canet de Mar,  a la data de la signatura electrònica.” 

Vista la memòria del responsable de l’Àrea de Festes de l’Ajuntament, que consta a 
l’expedient. 

Vist l’informe d’intervenció, que consta a l’expedient. 

Vist i trobat conforme l’expedient administratiu de referència, de conformitat amb la 
proposta de la Regidoria de Festes, s’acorda per unanimitat dels membres: 
 
Primer.- Atorgar una subvenció nominativa en favor de l’Associació Colla de Diables de 
Canet de Mar per import de 10.000€ per tal de satisfer les despeses del muntatge, pre-
paració i realització del tradicional espectacle de foc de cap d’any, dels diferents espec-
tacles de foc, 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 i aprovar el corresponent conveni de col·laboració el text del qual es 
transcriu a la part expositiva. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 10.000€ amb càrrec a la partida pressupos-
tària 32  33800  48300 de la qual s’ha realitzat la retenció de crèdit corresponent. 
 
Tercer.- Reconèixer l’obligació anterior per import de 10.000€ amb càrrec a la partida 
pressupostària 32  33800  48300 de la qual s’ha realitzat la retenció de crèdit correspo-
nent. 
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Quart.- Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari per fer 
efectius els acords precedents. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució als interessats, a la intervenció i la tresoreria muni-
cipal. 
 
Observacions de secretaria: segons disposa l’article 4.1 lletra b), 1r, del Reial decret 128/2018, 
de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb ha-
bilitació de caràcter nacional, «El control de subvencions i ajudes públiques, d’acord amb el que 
estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions» correspon, en exclusiva, 
a la Intervenció, addicionalment al fet que el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, formalment, 
encara no ha aprovat el règim de fiscalització prèvia limitada, per tant, formalment, no és el règim 
aprovat i aplicable. Es fa constar que la secretària assisteix als efectes de fe pública i serveix 
aquesta observació per a tots els expedients en que s’atorgui una subvenció, especialment, quan 
es tracti de subvenció directa i nominativa, encara que no s’indiqui expressament i singularment 
per a cada cas. 
 
5.5. ATORGAMENT SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ENTITAT ASSOCIACIÓ DE VE-
NEDORS DE LA PLAÇA MERCAT PER L’ANY 2021 
 
Fets: 
 
Atès que l’entitat Associació de Venedors de la Plaça Mercat de Canet de Mar, NIF 
G64121379 amb seu a la Riera Buscarons 101 de Canet de Mar, és una entitat legal-
ment constituïda del nostre municipi, reconeguda per la Generalitat de Catalunya.  
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar atorga subvencions encaminades al foment 
d’activitats d’utilitat o interès social o a la promoció d’un fi públic en l’àmbit cultural, edu-
catiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre 
anàleg, d’acord amb l’establert per l’Ordenança municipal de subvencions, de data 12 
de maig de 2004 i la corresponent Llei 38/2003 general de subvencions. 
 
Atès que des de la constitució de l’entitat esmentada, aquesta ha desenvolupat anual-
ment un pla de dinamització, que recull des de campanyes de promoció en dates con-
cretes assenyalades per l’activitat social del municipi fins a campanyes periòdiques, que 
contribueixin a evitar les fugues cap a altres poblacions i, alhora, fidelitzin la clientela 
actual del mercat. 
 
Atès que, per l’Ajuntament, és important recolzar la realització d’activitats i campanyes 
de promoció i dinamització per part de l’Associació de Venedors de la Plaça Mercat de 
Canet de Mar, davant l’actual situació crisi d’aquest equipament i que des de l’Àrea de 
Promoció Econòmica considerem necessari donar suport i impuls a aquesta associació 
per a que es consolidi i esdevingui l’entitat representativa del teixit comercial del muni-
cipi. 
 
Atès que al pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2021 té assignació 
nominativa, entre d’altres, una subvenció per import de 1.000,00€, per a l’entitat “Asso-
ciació de Venedors de la Plaça Mercat”, amb càrrec a la partida 30 43120 48300. 
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Atès que la subvenció nominativa es vol formalitzar mitjançant conveni, alternativament, 
a la resolució de concessió, com disposa l’article 22.2 lletra a) LGS, l’adequació del qual 
ha estat examinat per intervenció. 
 
Vista la memòria justificativa de l’aprovació del conveni de col·laboració, emesa per la 
tècnica de promoció econòmica, que forma part de l’expedient. 
 
Vist tot l’exposat anteriorment i davant de la necessitat de enfortir i impulsar l’activitat de 
l’Associació de de Venedors de la Plaça Mercat es proposa a la Junta de Govern Local 
que aprovi la signatura de l’esmentat conveni el text del qual es transcriu a continuació: 
 

CONVENI PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ENTI-
TAT ASSOCIACIÓ DE VENEDORS DE LA PLAÇA MERCAT PER L’ANY 2021 
 
ES REUNEIXEN 
 
D’una part la Sra. Blanca Arbell Brugarola, amb DNI - en la seva qualitat d’alcal-
dessa de l’Ajuntament de Canet de Mar, assistit per la secretària que en dona fe 
de l’acte.  
 
I d’altra part la Sr. Marc Jiménez Torres amb DNI -, president de l’entitat Associ-
ació de Venedors de la Plaça Mercat de Canet de Mar. 
 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
conveni. 
 
EXPOSEN 
 
Que l’entitat Associació de Venedors de la Plaça Mercat de Canet de Mar, NIF 
G64121379 amb seu a la Riera Buscarons 101 de Canet de Mar, és una entitat 
legalment constituïda del nostre municipi, reconeguda per la Generalitat de Ca-
talunya.  
 
Que l’Ajuntament de Canet de Mar atorga subvencions encaminades al foment 
d’activitats d’utilitat o interès social o a la promoció d’un fi públic en l’àmbit cultu-
ral, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o 
qualsevol altre anàleg, d’acord amb l’establert per l’Ordenança municipal de sub-
vencions, de data 12 de maig de 2004 i la corresponent Llei 38/2003 general de 
subvencions. 
 
Que des de la constitució de l’entitat esmentada, aquesta ha desenvolupat anu-
alment un pla de dinamització, que recull des de campanyes de promoció en 
dates concretes assenyalades per l’activitat social del municipi fins a campanyes 
periòdiques, que contribueixin a evitar les fugues cap a altres poblacions i, al-
hora, fidelitzin la clientela actual del mercat. 
 
Que, per l’Ajuntament, és important recolzar la realització d’activitats i campa-
nyes de promoció i dinamització per part de l’Associació de Venedors de la Plaça 
Mercat de Canet de Mar, davant l’actual situació crisi d’aquest equipament. 
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Per la qual cosa, ambdues parts acorden el present conveni de col·laboració de 
conformitat amb les següents 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- L’objecte d’aquest conveni de subvenció és contribuir a sufragar les 
despeses originades l’any 2021 per les següents actuacions de promoció i dina-
mització: 
 

 Campanyes revetlles Sant Joan i Sant Pere (Festa Major). 
 Decorar la plaça per fer-la més atractiva pels clients. 
 Activitats d’animació: actuacions musicals i castanyada. 
 Sorteig i obsequis: Campanya de Nadal, i vals de compra mensuals 

per fidelitzar al client. 
 Cartelleria i difusió de les actuacions promocionals 

 
SEGONA.- L’Associació de Venedors de la Plaça Mercat declara complir els re-
quisits següents necessaris per a l’obtenció de subvencions i autoritza a l’Ajun-
tament de Canet de Mar a comprovar-ho i obtenir els certificats corresponents: 
a) Haver presentant les autoliquidacions corresponents per l’impost sobre la 

renda de les persones físiques o l’impost sobre societats. 
b) Haver presentat les autoliquidacions i la declaració resum anual correspo-

nents a les obligacions tributàries de dur a terme pagaments a compte. 
c) Haver presentat les autoliquidacions, la declaració resum anual i, si s’escau, 

les declaracions recapitulatives d’operacions intracomunitàries de l’impost 
sobre el valor afegit. 

d) Haver presentat les declaracions exigides amb caràcter general en compli-
ment de l’obligació de subministrament d’informació regulada en els articles 
93 i 94 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, durant el 
període en què resultin exigibles d’acord amb l’article 70 de la Llei abans 
esmentada. 

e) No mantenir amb l’Estat deutes o sancions tributàries en període executiu, 
llevat que es tracti de deutes o sancions tributàries que es trobin ajornades, 
fraccionades o l’execució de les quals estigui suspesa. 

f) No tenir pendents d’ingrés responsabilitats civils derivades de delicte contra 
la Hisenda Pública declarades per sentència ferma. 

 
TERCERA- L’Ajuntament de Canet de Mar atorgarà durant l’any 2021 una sub-
venció per import de 1.000,00€, amb càrrec a la partida 30 43120 48300. Aquesta 
subvenció no podrà excedir del 50% del cost total del projecte subvencionat. 
 
Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra entitat pública o 
privada. No obstant, en cap cas l’import de les subvencions concedides pot ser 
d’una quantitat que, aïlladament o en concurrència amb d'altres ajuts, ingressos 
o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d'altres administracions o ens 
públics o privats, superi el cost de l’activitat subvencionada a desenvolupar pel 
beneficiari. 
 
QUARTA.- És obligació de l’Associació de Venedors de la Plaça Mercat : 
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- Aplicar estrictament la subvenció al fi objecte del conveni 
- Fer constar la col·laboració o patrocini de l’Ajuntament en la publicitat dels 

actes. 
- Facilitar la fiscalització de l’Ajuntament sobre el compliment dels fins. 
- Comunicar l’obtenció d’ajuts de tercers per a la mateixa finalitat. 
- Justificar documentalment la realització del fi públic. 
- Presentar la documentació requerida dins el termini establert. 
- Complir les obligacions que es deriven de l’Ordenança Municipal de Sub-

vencions. 
 

CINQUENA.- El termini de pagament i de justificació de la subvenció serà en la 
forma següent: 
 

Termini i forma de pagament: Pagament del 100% de la subvenció en el termini de 30 dies des de la 
signatura del conveni. Aquest pagament es farà mitjançant transferència 
bancaria. 

Termini de justificació: 31 de gener de 2022 
Forma de justificació a) Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, d’acord amb els 

termes subvencionats, sempre fets dins del període al que es cir-
cumscriu la subvenció.  

b) Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicaci-
ons i la documentació gràfica que hagués generat la publicitat de 
l’acte.  

c) Una relació classificada de les despeses i les inversions de l’activitat, 
amb identificació del creditor i del document, el seu import, data d’emis-
sió 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 corresponent al seu exercici. Les factures que justi-
fiquin 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 sub-

venció.  
-  Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els 

següents:  
* Identificació clara del beneficiari (nom i NIF).  
* Identificació NIF del contractista.  
* Número de factura.  
* Lloc i data d’emissió de la factura.  
* Descripció del subministrament o servei.  
* Tipus tributari quota de l'IVA, i en cas que quedi repercutida dins 

el preu, que consti "IVA inclòs".  
* Retenció en concepte d'IRPF en el cas de serveis professionals.  

- No obstant l’establer en l’apartat anterior, serà suficient la 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.  
* NIF de l’emissor.  
* Tipus de gravamen o expressió "IVA inclòs".  
* Contraprestació total.  

e) La liquidació econòmica de l’activitat.  
f) Un certificat del president de l’entitat subvencionada que acrediti la justi-

ficació de l’aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou conce-
dida.  

g)Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finan-
çat l’activitat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència.  
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SISENA.- La vigència del present conveni serà tot l’any 2021. 
 
SETENA.– D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la 
subvenció a la que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i reduïble 
en tot moment. No genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys 
posteriors i no es pot al·legar com a precedent. 

 
Vist l’informe d’intervenció número 181/2021, de 12 de novembre, amb resultat de la 
fiscalització prèvia limitada, de conformitat amb observacions, quant a informe jurídic, 
que no informe de secretaria. 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041 de 18 de juny de 2019, s’acorda per unanimitat dels membres: 
 
Primer.- Aprovar la subvenció nominativa a favor de l’Associació de Venedors de la 
Plaça Mercat per import de 1.000,00 € destinada a enfortir i impulsar l’activitat de l’es-
mentada associació. 
 
Segon.-  Autoritzar i disposar la despesa per import de 1.000,00 € a favor de l’Associació 
de Venedors de la Plaça Mercat amb càrrec a la partida 30 43120 48300 del vigent 
pressupost de l’exercici 2021. 
 
Tercer.- Reconèixer l’obligació anterior per import de 1.000,00 € corresponents a la to-
talitat de l’import atorgat. 
 
Quart.- Facultar a l’alcaldia per a la signatura del conveni, mitjançant el qual es forma-
litza, alternativament a la resolució de concessió, l’atorgament d’aquesta subvenció no-
minativa i aprovar els termes del conveni. 
 
Cinquè.- Notificar aquests acords a l’Associació de Venedors de la Plaça Mercat 
 
Sisè.- Comunicar aquests acords les àrees municipals d’Intervenció i Tresoreria. 
 
Observacions de secretaria: segons disposa l’article 4.1 lletra b), 1r, del Reial decret 128/2018, 
de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb ha-
bilitació de caràcter nacional, «El control de subvencions i ajudes públiques, d’acord amb el que 
estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions» correspon, en exclusiva, 
a la Intervenció, addicionalment al fet que el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, formalment, 
encara no ha aprovat el règim de fiscalització prèvia limitada, per tant, formalment, no és el règim 
aprovat i aplicable. Es fa constar que la secretària assisteix als efectes de fe pública i serveix 
aquesta observació per a tots els expedients en que s’atorgui una subvenció, especialment, quan 
es tracti de subvenció directa i nominativa, encara que no s’indiqui expressament i singularment 
per a cada cas. 
 
6. Precs i preguntes.  
 
I no havent-hi 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. 
 



 

27 
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 

Canet de Mar, a 19 de novembre de 2021 
 
La secretària,       Vist-i-plau, alcaldessa 
Laura Garcia Alvarez      Blanca Arbell Brugarola 
 

 
 

 
 


