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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE 3 DE FEBRER DE 2022 

 
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: 03/02/2022  
Hora inici: 17:15 h 
Hora fi: 18:00 h 
Lloc: Per videoconferència, ex art. 46.3 LRBRL. 
 
Assisteixen (6/6): 
BLANCA ARBELL BRUGAROLA, la presideix 
PERE XIRAU ESPARRECH 
LLUIS LLOVET BAYER 
JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
RAQUEL SERRA LERGA 
 

Alcaldessa - presidenta: 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 JGL2022/4, corresponent a la sessió ordinària 27/01/2022 
 
2. Propostes 
2.1. Acció Social i Ciutadania. 
Aprovació ajuts extraordinaris per llar d'infants BSGG_31_2021. PRP2021/532. Expedi-
ent 2883/2021 5009 
 
2.2. Secretaria 
Aprovació del PPT, PCAP i de l’expedient de contractació relatiu a les càmeres de vigi-
lància, per procediment obert simplificat. PRP2022/23. Expedient 1431/2021 4979 
 
3. Alcaldia 
Relació Decrets de data del 17 al 23 de gener de 2022. PRP2022/23. Expedient 
1046/2022 368 
 
4. 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 
dels punts següents: 
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1. Aprovació justificació subvenció nominativa de l’any 2021, Associació de Comerci-
ants Canet Centre. PROP2022/21. Expedient 2242/2021 2583 

2. Declaració desert procediment licitació per a la contractació de les obres de rehabi-
litació de l’edifici “La Masoveria”. PRP2022/29. Expedient 1379/2021 4017 

3. Aprovació relació ajuts socials puntual.BSGG_1_2022. PROP2022/22. Expedient 
2883/2022 143 

4. Rectificació error material número valor assignat al Club Petanca. PROP2022/32. 
Expedient 2243/2020 4171 

 
5. 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 
JGL2022/4 ordinari 27/01/2022 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
27 de gener de 2022, 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. Acció Social i Ciudadania  

 
APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG_31_2021 de data 13 de desembre de 2021 
per import de 2243,72€ 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. 
 
Vist l’informe DESFAVORABLE de la interventora núm. 2/2022, de 12 de gener, amb 
reparament suspensiu. 
 
Atès que l’Alcaldia ha aixecat el reparament suspensiu mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 2021/2621, de 23 de desembre. 
 
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. 
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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 2022. 
 
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 assistents: 
 
Primer.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG_31_2021 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que 
s’indiquin: 
 

 
 
  

RELACIÓ 
NÚM.: 

  BSGG31_2021   13-12-21  

NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE  IMPORT  ENDOSSATARI DNI/NIF 

233 - - 
llar d'infants    

                             
       594,00 €  

Ajuntament Ca-
net de Mar/ a 
compensar 

 

  

234 - - llar d'infants         268,20 €  

Ajuntament Ca-
net de Mar/ a 
compensar 

 

  

235 - - llar d'infants           925,25 €  

Ajuntament Ca-
net de Mar/ a 
compensar 

 

  

236 - - menjador llar d'infants        456,27 €  

Ajuntament Ca-
net de Mar/ a 
compensar 

 

  

total           2.243,72 €      

 
 
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. 
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Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits en 
l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte d’una altra 
fiscalització plena a posteriori. 

2.3. Secretaria 
 
APROVACIÓ DEL PPT, PCAP I INCOACIÓ DE L’ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
RELATIU AL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE CÀMERES 
DE VIGILÀNCIA DEL TRÀNSIT I SEGURETAT D'ESPAIS PÚBLICS I DE CÀMERES 
PERIMETRALS EN INSTAL·LACIONS EDUCATIVES MUNICIPALS DE CANET DE 
MAR 
 
Degut a que és necessària la millora de l’ordenament del trànsit i de la seguretat dels 
espais públics i instal·lacions educatives, a diferents punts de la població. 
 
Atès que des de la Comissaria de la Policia Local municipal es té la voluntat de dur a 
terme la contractació del subministrament, instal·lació i manteniment de càmeres de vi-
gilància del trànsit, seguretat d’espais públics i de càmeres perimetrals en instal·lacions 
educatives municipals de Canet de Mar. 
 
Atès que no es disposa dels mitjans humans ni materials necessaris per executar de 
forma directa aquest servei, per la qual cosa és imprescindible procedir a la seva con-
tractació externa. 
 
Atès que l’Ajuntament té competència per efectuar l’objecte d’aquest contracte que es 
proposa, en base a la competència municipal establerta a l’article 25.2 f) i g) de la llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local. 

 
Atès que l’Ajuntament no disposa dels mitjans humans ni materials necessaris per exe-
cutar de forma directa aquest contracte, per la qual cosa és imprescindible procedir a la 
seva contractació externa. 
 
De l’expedient administratiu núm. 1431/2021 4979, s’extreuen els antecedents 
següents: 
 

1. Provisió de l’alcaldia de data 10 de desembre de 2021, relativa a l’inici de 
l’expedient de contractació 

 
2. Memòria justificativa emesa en data 28 de gener de 2022 per l’inspector en cap 

de la Policia Local, signat electrònicament amb CSV 
(544d448a48c84b8e801cd38097098527001) on es justifica la necessitat 
d’aquesta contractació, així com la idoneïtat de l’objecte del contracte per a 
satisfer la necessitat plantejada que consta a l’expedient. Substitueix a la 
memòria de data 14 de desembre de 2021 amb CSV 
(daa4cf45279c4162910f42cd101ecbe8001). 

 
3. Plec de prescripcions tècniques particulars, redactat l’inspector en cap de la 

Policia Local, signat electrònicament en data 28 de gener de 2022 amb CSV 
(dbb26e5c81284d54a0cf550684fa0c96001) que consta a l’expedient i 
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substitueix al de data 14 de desembre de 2021 amb CSV 
(cee73b44d6084c2193ea98f78ee1a9bf001). 

 
4. Vist el plec de clàusules administratives particulars, redactat per la tècnica de 

Contractació signat electrònicament en data 28 de gener de 2022 amb CSV 
(4231d09cf8ff455e80034d082e5905dc001) que consta a l’expedient i substitueix 
al de data 14 de desembre de 2021 amb CSV 
(818fca1c612942d683eadeb30dca4a17001). 
 

5. Vist l’informe de secretaria, emès en data 29 de desembre de 2021, el qual 
s’identifica amb el CSV (3960501df66a4de89f90ba7c376a1146001) i l’informe 
complementari de secretaria emès per la secretària accidental, de data 31 de 
gener 2022, CSV (dd279bd23734494c90190e960211dccc001). 
 

6. Vist l’informe de conformitat amb observacions de fiscalització prèvia de la 
Interventora municipal número 10/2022, de 31 de gener de 2022 amb CSV 
(488c4fe76e8f428cb837db8054686265001). 

 
Fonaments de Dret 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es trans-

posen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 («LCSP»). 

- Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de 
la Llei de contractes de les administracions públiques («RGLCAP»), en tot allò que 
no s'oposi a la LCSP.  

- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic («RD 817/2009»). 

- Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern i Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés 
a la informació pública. 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local («LRBRL»). 
- Art. 7.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’estabilitat pressupostària i sos-

tenibilitat financera. 
 

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 assistents: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, pel procediment obert simplificat, del sub-
ministrament, instal·lació i manteniment de càmeres de vigilància del trànsit i seguretat 
d'espais públics i de càmeres perimetrals en instal·lacions educatives municipals de Ca-
net de Mar, amb un pressupost base de licitació de 113.000,00 €, IVA  inclòs, el qual 
puja la quantitat de 19.611,57 €, per a tota la durada del contracte.  
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripci-
ons tècniques particulars, que hauran de regir l’esmentada contractació signats electrò-
nicament amb CSV 4231d09cf8ff455e80034d082e5905dc001 i 
dbb26e5c81284d54a0cf550684fa0c96001 respectivament. 
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Tercer.- Convocar expedient d’adjudicació i publicar el corresponent anunci de licitació 
al perfil del contractant segons allò que disposa l’art. 135.1 de la LCSP.  
 
Quart.-  Autoritzar la despesa d’aquest contracte amb càrrec a les aplicacions pressu-
postaries indicades a continuació quan s’incorporin els romanents de l’exercici 2021, 
d’acord amb les anualitats i imports següents: 
 
     ANY Total (IVA in-

clòs) 
Total (IVA exclòs) Partida pressupos-

tària 
                   2022 104.216,60 €     86.129,43 €   43 13300 62301 

2023      4.391,70 €  3.629,50 €    43 13000 21300 

2024      4.391,70 € 3.629,50 €   43 13000 21300 
 
Destinada a la contractació del subministrament, instal·lació i manteniment de càmeres 
de vigilància del trànsit i seguretat d'espais públics i de càmeres perimetrals en instal·la-
cions educatives municipals de Canet de Mar. 
 
L’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada exercici econòmic el crèdit suficient 
per poder atendre el pagament del seu preu. 
 
Atès el seu caràcter plurianual, i de conformitat amb allò que es disposa a l’art. 174 del 
Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’eficàcia d’aquest contracte per a exercicis 
posteriors, queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
 
Cinquè.- Comunicar el present acord als Serveis econòmics municipals. 
 
Sisè.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la senyora alcaldessa, o 
membre de la corporació en qui delegui, per a la tramitació, execució i formalització del 
present acord. 
 
3.1. Alcaldia 
 
3.1 RELACIÓ DECRETS D’ALCALDIA I RESOLUCIONS DE LES REGIDORIES, 
CORREPONENTS ALS DIES DEL 17 AL 23 DE GENER DE 2022 
 
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 del 17 al 23 de gener de 2022, i 
que són els següents: 
 
Aquesta relació s’ha eliminat perquè estava introduïda en format imatge i contenia dades 
personals.  
 
3.2. Prendre coneixement de les resolucions judicials  
 
Es dona compte de la Diligència d’Ordenació rebuda del Jutjat contenciós administratiu 
núm. 15 de Barcelona, en relació al PO 331/20, on insta el compliment ferm de la sen-
tència dictada en aquest procediment i que condemna a l’Ajuntament al pagament de 
7.000,00 euros, en el termini de 10 dies. 
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4. Propostes introduïdes per urgència en la pròpia sessió ordinària, prèvia ratifi-
cació de la urgència per unanimitat dels membres de la JGL. 
 
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, sotmet a la consideració dels membres assistents 
la declaració d’urgència, que és apreciada i declarada per unanimitat dels membres 
dels punts següents: 
 
4.1. Aprovació justificació subvenció nominativa de l’any 2021, Associació de Comerci-
ants Canet Centre. PROP2022/21. Expedient 2242/2021 2583 
4.2. Declaració desert procediment licitació per a la contractació de les obres de rehabi-
litació de l’edifici “La Masoveria”. PRP2022/29. Expedient 1379/2021 4017 
4.3. Aprovació relació ajuts socials puntual.BSGG_1_2022. PROP2022/22. Expedient 
2883/2022 143 
4.4.Rectificació error material número valor assignat al Club Petanca. PROP2022/32. 
Expedient 2243/2020 4171 
 
4.1. Promoció Econòmica i Turisme. APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ NO-
MINATIVA DE L'ANY 2021 - ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CANET CENTRE 
 
Fets: 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 26 d’agost de 2021 va 
aprovar el conveni de col·laboració amb l’Associació de Comerciants Canet Centre i 
l’atorgament d’una subvenció nominativa amb el següent detall: 
 

 

Atès que en data 23 de setembre de 2021 es va signar el conveni de col·laboració amb 
l’entitat Associació de Comerciants Canet Centre i, segons allò previst en la clàusula 
cinquena, en el termini de 30 dies des de la data de signatura es va tramitar el pagament 
de 2.000,00€, amb càrrec a la partida 30 43100 48300 del pressupost municipal de 
l’exercici 2021, corresponent al 100% de l’import de la subvenció atorgada. 

Vist que l’esmentada entitat aporta la documentació justificativa de les activitats realit-
zades dins del termini establert, en data en data 10 de gener de 2022 i amb registre 
d’entrada 2021/174. 
 
Atès que segons la convocatòria de subvencions, les documentacions relatives a la jus-
tificació seran estudiades i valorades per la regidoria corresponent. 
 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  Import atorgat 

Associació de Comer-
ciants Canet Centre 

G66986027 
Actuacions de promoció i dinamit-
zació 

2.000,00 € 
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Atès que des de la regidoria es van detectar les següents mancances i/o incorreccions 
a esmenar: 
 

 La factura número 1226 del proveïdor - per un import de 280,00€ no indica el 
nom del client 

 
Vist que el requeriment d’esmena de la justificació es va notificar en data 17 de gener 
de 2022 i número de registre de sortida 177. 
 
Vist que l’esmentada entitat aporta la documentació requerida en data 17 de gener de 
2022 número d’entrada 2022/395, esmenant les mancances o incorreccions detectades. 
 
Vist l’informe favorable signat per la tècnica de promoció econòmica en data 25 de gener 
de 2022 que forma part de l’expedient. 
 
Fiscalització prèvia limitada de despesa (art.219.2 TRLHL i 48 BEP) amb INTERVINGUT 
I CONFORME. 
 
Fonaments de dret: 
 
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 assistents: 
 
Primer.- Donar per correctament justificat el següent import corresponent a la subvenció 
nominativa atorgada a l’entitat Associació de Comerciants Canet Centre, corresponent 
a l’exercici 2021, mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 26 d’agost de 2021: 
 

 
Segon.-  Notificar el present acord als interessats 
 
Tercer.-. Comunicar el present acord ales àrees d’Intervenció i Tresoreria 
 
4.2. Urbanisme. DECLARACIÓ DE DESERTA DE LA LICITACIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI "LA 
MASOVERIA" 
 
Fets  
 
1. Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter extraordinari de 

08.07.2021, va aprovar inicialment el projecte d’obra, elevat a definitiu en virtut 
del Decret núm. 2021/1895, de data 17.09.2021, de l’Alcaldia. 
 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  Import atorgat 

Associació de Comer-
ciants Canet Centre 

G66986027 
Actuacions de promoció i dinamit-
zació 

2.000,00 € 
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2. Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de 23.12.2021, va aprovar el plec 
de clàusules administratives particulars i l’expedient de contractació, per 
procediment obert simplificat, corresponent a les obres en l’edifici de la Masoveria. 
 

3. Atès que l’anunci es va publicar en el perfil del contractant en data 27.12.2021, 
atorgant un termini de 30 dies naturals, ampliat en relació amb el termini mínim 
previst per al contracte d’obres, per procediment obert simplificat, segons allò que 
disposa l’article 159.3 LCSP, per raó de la visita preceptiva, en termes del que 
disposa l’article 136.3 LCSP, essent la data límit del termini per presentació 
d’ofertes el dia 26.01.2022, sense que s’hagi presentat cap oferta per participar 
en aquesta licitació. 
 

4. Atès que s’incorpora en l’expedient el certificat emès des de l’eina digital, de data 
02.02.2022 (CSV: 41b76b3ea7db4c208cd28b86c8cb6322001), mitjançant el qual 
queda acreditat que no s’ha presentat cap oferta en termini. 
 

5. Atès que en data 03.02.2022 s’ha celebrat mesa de contractació, en la qual s’ha 
acordat proposar a l’òrgan de contractació perquè declari desert l’expedient de 
contractació núm. 1379/2021 4017. 
 

Fonaments de dret 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic («LCSP»). 
- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 

30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.  
- Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de 

la Llei de Contractes de les Administracions Públiques («RGLCAP»). 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local («LRBRL»). 
- Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 

bon govern i Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a 
la informació pública. 

 
Per tot l’exposat, s’acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer.- DECLARAR desert aquest procediment de licitació per a la contractació de les 
obres de rehabilitació de l'edifici "La Masoveria", de conformitat amb el que disposa 
l’article 150.3 LCSP, com queda acreditat mitjançant el certificat de l’Eina Digital, que 
consta a l’expedient. 
 
Segon.- PUBLICAR aquest acord en el perfil del contractant, segons el que disposa 
l’article 63.3 in fine LCSP. 
 
4.3. Acció Social i Ciutadania. APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTU-
ALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG_1 de data 2 de febrer de 2022 per import 
de 1.859,69€ 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 2022. 
 
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 assistents: 
 
Primer.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG_1 en favor dels beneficiaris 
referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que s’indiquin: 
 

 
RELACIÓ 

NÚM.: 
  BSGG01_2022   02-02-22  

NÚM BENEFICIARI DNI CONCEPTE  IMPORT  
ENDOSSA-

TARI 
DNI/NIF 

1 -. - 
despeses habitatge - llo-

guers/hipoteca 
       

400,00 €  
EL MATEIX - 

2 - - 
despeses habitatge - submi-

nistraments - AIGUA.  
         

44,26 €  
AGBAR A08000234 

3 - - 
aliments/llets maternals/higi-

ene/roba/calçat 
         

33,99 €  
EL MATEIX - 

4 - - 
aliments/llets maternals/higi-

ene/roba/calçat 
         

80,32 €  
EL MATEIX - 

6 - - menjador escolar i 
       

480,00 €  
Col·legi Ygle-

sias 
- 

7 - - menjador escolar infant  
       

480,00 €  
Col·legi Ygle-

sias 
- 

8 - - 
despeses habitatge - submi-

nistraments - GAS 
         

39,52 €  
Endesa Energia 

XXI                                            
B82846825 

9 - - 
despeses habitatge - submi-

nistraments - LLUM         
       

152,76 €  
Endesa Energia 

XXI                                            
B82846825 

10 - - 
despeses habitatge- submi-

nistraments- Combinat 
       

115,00 €  
EL MATEIX - 

11 - - 
despeses habitatge - submi-

nistraments - GAS 
         

33,84 €  
BUTANO MA-
RESME, SA                                            

A08126237 

total       
    

1.859,69 €  
    

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

4.4. Educació, Igualtat i Participació. RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL NÚ-
MERO DE VALOR ASSIGNAT AL CLUB PETANCA 
 
En sessió de caràcter ordinari de la Junta de Govern Local de 30 de desembre de 2021, 
es va acordar, entre d’altres, la revocació parcial i el reintegrament de les subvencions 
concedides a les entitats esportives a la convocatòria 2020 que no s’havien justificat 
correctament. 
 
L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, disposa: «Les administracions públiques poden rectificar, 
així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors mate-
rials, de fet o aritmètics existents en els seus actes». 
 
D’ofici, des dels serveis econòmics, s’ha apreciat una errada en l’acord segon quant al 
número de valor assignat al Club Petanca, és a dir:  
 
En sessió de 30.12.2021 es va aprovar amb el número de valor: 2021/0000006322 i 
s’hauria de rectificar amb el següent: 2022/0000000236. 
 
Atès que l’errada es pot qualificar com a error material, als efectes del que disposa l’ar-
ticle 109.2 LPAC. 
 
Pel present, s’acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
PRIMER.- Rectificar l’error material, en relació amb el número de valor indicat en l’acord 
segon adoptat per la Junta de Govern Local, celebrada en data 30.12.2021, en els 
termes següents: 
 
ON DIU: 
 
Segon.- Aprovar la liquidació definitiva dels imports a reintegrar referits en el punt 
anterior, més els interessos de demora meritats de conformitat amb l’article 38.2 LGS., 
amb els números de valor següents: 
 

Entitat 
Import a 
reintegrar 

Interessos 
de demora 

Import total 
a reintegrar 

Número de Valor 

CLUB PETANCA 
CANET 

113,37€ 1,42€ 114,79€ 2021/0000006322 
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.../...     

 
HA DE DIR: 
 
“Segon.- Aprovar la liquidació definitiva dels imports a reintegrar referits en el punt 
anterior, més els interessos de demora meritats de conformitat amb l’article 38.2 LGS., 
amb els números de valor següents: 
 

Entitat 
Import a 
reintegrar 

Interessos 
de demora 

Import total 
a reintegrar 

Número de Valor 

CLUB PETANCA 
CANET 

113,37€ 1,42€ 114,79€ 2022/0000000236 

.../...     

” 
 
SEGON.-  Notificar la present resolució als interessats.  
 
TERCER.- Comunicar la present resolució a la Tresoreria i Intervenció municipal. 
 
5. Precs i preguntes 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole i 
problemàtica municipal. 
 
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 4 de febrer de 2021 
La secretària,       Vist i plau, alcaldessa 
Laura Garcia Alvarez      Blanca Arbell Brugarola 
 


