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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE 21 D'ABRIL 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: sessió ordinària 
Data: 21.04.2022  
Hora inici: 17:05 h. 
Hora fi: 17:08 h. 
Lloc: Sala JGL, físicament, a la Seu de l’Ajuntament 
 
Assisteixen (5/6): 
LLUIS LLOVET BAYER, 2n. tinent d’alcalde, i president d’aquesta sessió, en virtut de 
designació realitzada, mitjançant Decret de l’Alcaldessa núm. 723/2022, d’11 d’abril, pel 
qual l’alcaldia delega en el Sr. Lluís Llovet Bayer, regidor i segon tinent d’alcalde, la 
totalitat de l’exercici de les funcions inherents a l’alcaldia, de conformitat amb el que 
disposa l’article 23.3 LRBRL, qui presideix aquesta sessió. 
PERE XIRAU ESPARRECH, 1r. tinent d’alcalde. 
JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
RAQUEL SERRA LERGA 
 

President: Sr. Lluís Llovet Bayer, Alcalde accidental (Decret núm. 723/2022) 
Secretària: Laura García Álvarez 
Interventora accidental: Maria Josep Lozano del Pino 

 
Excusen l’assistència (1/6): 
BLANCA ARBELL BRUGAROLA, alcaldessa. 
 

Ordre del dia de la sessió: 
1. Actes pendents d’aprovar 

Acta JGL2022/15, corresponent a la sessió ordinària 14/04/2022 
 

2. Propostes 
 Acceptació Programa Camins DIBA 2022-2023. PRP2022/166. Expedient 

2240/2022 1571 
 Acceptació Seguretat Platges DIBA 2022. PRP2022/167. Expedient 2240/2022 

1570 
 

3. 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’alcalde accidental i president de la Junta, sotmet a la consideració dels membres 
assistents la declaració d’urgència, que és apreciada i declarada per unanimitat dels 
membres assistents, els quals conformen la majoria absoluta del número legal de 
membres de la Junta de Govern dels punts següents: 
 
1. Donar compte del Decret d’Alcaldia número 2022/742, de 13 d’abril, donant-se per 
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assabentat de barrar la partida d’obres del carrer Clausell. PRP2022/176. Expedient 
1379/2019 3554 
2. Acceptació d’ajuts econòmics de la Diputació de Barcelona, “Recull d’Activitats de 
suport al Teixit Empresarial” – Catàleg 2022. PRP2022/159. Expedient 2240/2022 874 
3. Aprovació relació d’ajuts socials puntuals número BSGG_8_2022, de data 14 d’abril. 
PRP2022/162. Expedient 2883/2022 1611 
4. Aprovació de la justificació de les subvencions de la convocatòria 1/2021, presentada 
per les Entitats de l’Àrea de Serveis Socials i Gent Gran. PRP2022/185. Expedient 
2243/2021 3775 
5. Aprovació revocació i reintegrament parcial de la subvenció atorgada a l’Entitat 
Associació Colla de Diables de Canet de Mar de l’Exercici 2021. PRP2022/149. 
Expedient 2242/2021 4228 
6. Aprovació justificació de la subvenció nominativa a l’Entitat Sàlvia, Associació de 
Dones de Canet de Mar, de l’Exercici 2021. PRP2022/168. Expedient 2242/2021 3147 
7. Aprovació justificació de la subvenció nominativa a l’Entitat Càritas Parroquial de 
Canet de Mar de l’Exercici 2021. PRP2022/174. Expedient 2242/2021 3146 

 
4. Alcaldia 
 Relació de decrets d’Alcaldia i resolucions de les regidories corresponents als dies 

del 4 al 10 d’abril de 2022. PRP2022/181. Expedient 1046/2022 1739 
 Llibre Decrets primera quinzena del mes d’abril de 2022. PRP2022/182. Expedient 

1046/2022 168  
 Prendre coneixement del Decret de data 11 d’abril de 2022, emès pel Tribunal Su-

perior de Justícia de Catalunya – Sala de lo Contenciós Administratiu – Secció 
Quarta, en relació al Recurs d’apel·lació SALA TSJ 167/2021 – Recurs apel·lació 
29/2021 – Secció: RM, acordant declarar ferma la sentència pronunciada en aquest 
procediment 

  
5. Precs i preguntes 

 
 

Desenvolupament de la sessió 
Comprovat el quòrum per a la vàlida constitució de la sessió (5/6), amb l’assistència del 
regidor en qui es delega la totalitat de les atribucions que té legalment conferides 
l’alcaldia (Decret núm. 723/2022, d’11 d’abril), el regidor i segon tinent d’alcalde, el Sr. 
Lluis Llovet Bayer, qui presideix aquesta sessió, així com amb l’assistència del primer 
tinent d’alcalde, el Sr. Pere Xirau, s’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: JGL2022/15 ordinari 14/04/2022 
Vist i trobat conforme l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, corresponent a la sessió 
de la Junta de Govern Local ordinària, celebrada el dia 14 d’abril de 2022, de conformitat 
amb allò disposa l’article 109 del ROF, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, és 
aprovat per unanimitat dels membres assistents, sense observacions. 
 
2. Propostes 
2.1. ACCEPTACIÓ PROGRAMA CAMINS DIBA 2022-2023 
 
Fets: 
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Vista la comunicació rebuda per part de la Diputació de Barcelona en data 4 d’abril de 
2022 i registre d’entrada núm. 2022-3632. 

Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 31 de març de 2022, ha 
aprovat el “Programa sectorial per a la millora de camins municipals 2022-2023”, el qual 
s’emmarca en el Pla de Concertació de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023, i el seu 
règim regulador. 

Vista la relació detallada dels imports concedits dins del Programa Sectorial per la mi-
llora de camins municipals: 

 Codi XGL 
Import   

periodificat 
2022 

Import  pe-
riodificat 

2023 

Import concedit 
TOTAL 

Canet de Mar 22/X/319391 7.141,29 € 6.685,51 € 13.826,80 € 

 

Vist l’informe favorable de la tècnica de medi ambient, emès en data 11 d’abril de 2022, 
que s’inclou a l’expedient. 
 
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.- Acceptar els ajuts concedits per la Diputació de Barcelona dins del Programa 
Sectorial per la millora de camins municipals, en el marc del Pla de Concertació de la 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023, i el seu règim regulador: 
 

 Codi XGL 
Import   

periodificat 
2022 

Import  pe-
riodificat 

2023 

Import concedit 
TOTAL 

Canet de Mar 22/X/319391 7.141,29 € 6.685,51 € 13.826,80 € 

 

Segon.- Facultar l'alcaldessa per subscriure tots aquells documents que tinguin relació 
amb el present acord. 

Tercer.- Notificar expressament l'acceptació de l'ajut concedit a la Diputació de Barce-
lona, a través del PMT 

Quart.- Comunicar el present acord a les Àrees de Tresoreria i Intervenció municipals. 

 
2.2. ACCEPTACIÓ AJUT DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS DEL FONS DE 
PRESTACIÓ “SEGURETAT I SALUBRITAT A LES PLATGES” -  DIBA 2022 
 
Fets: 
 
Vista la comunicació rebuda per part de la Diputació de Barcelona en data 4 d’abril de 
2022 i registre d’entrada núm. 2022-3663. 
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Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 31/03/2022, va apro-
var les concessions del fons de prestació "Seguretat i salubritat a les platges" en el marc 
de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2022-2023, i el seu règim regulador. 

Vist que la relació detallada dels imports concedits dins del fons de prestació “Seguretat 
i salubritat a les platges” inclou: 

 Codi XGL 
Import concedit 

2022 

Ajuntament de Canet de Mar 22/Y/320987 29.000,00 € 

 
Vist l’informe favorable de la tècnica de medi ambient, emès en data 11 d’abril de 2022, 
que s’inclou a l’expedient. 
 
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.- Acceptar l’ajut concedit per la Diputació de Barcelona dins del fons de prestació 
"Seguretat i salubritat a les platges" en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del 
Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2022-2023, i el seu règim regulador: 

 Codi XGL 
Import concedit 

2022 

Ajuntament de Canet de Mar 22/Y/320987 29.000,00 € 

 

Segon.- Facultar l'alcaldessa per subscriure tots aquells documents que tinguin relació 
amb el present acord. 

Tercer.- Notificar expressament l'acceptació de l'ajut concedit a la Diputació de Barce-
lona, a través del PMT 

Quart.- Comunicar el present acord a les Àrees de Tresoreria i Intervenció municipals. 

 
3. PER URGÈNCIA: Propostes introduïdes per urgència en la pròpia sessió ordi-
nària, prèvia ratificació de la urgència per unanimitat dels membres assistents de 
la JGL, això és, 5/6, els quals constitueixen la majoria absoluta del nombre legal 
de membres de la Junta de Govern Local (art. 23.1 LRBRL), amb l’assistència de 
l’alcalde accidental, qui presideix la sessió i del primer tinent d’alcalde, entre d’al-
tres membres. 
 
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’alcalde accidental i president de la Junta, sotmet a la consideració dels membres as-
sistents la declaració d’urgència, que és apreciada i declarada per unanimitat dels 
membres assistents, dels punts següents: 
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3.1. Donar compte del Decret d’Alcaldia número 2022/742, de 13 d’abril, donant-se per 
assabentat de barrar la partida d’obres del carrer Clausell. PRP2022/176. Expedient 
1379/2019 3554 
3.2. Acceptació d’ajuts econòmics de la Diputació de Barcelona, “Recull d’Activitats de 
suport al Teixit Empresarial” – Catàleg 2022. PRP2022/159. Expedient 2240/2022 874 
3.3. Aprovació relació d’ajuts socials puntuals número BSGG_8_2022, de data 14 d’abril. 
PRP2022/162. Expedient 2883/2022 1611 
3.4. Aprovació de la justificació de les subvencions de la convocatòria 1/2021, 
presentada per les Entitats de l’Àrea de Serveis Socials i Gent Gran. PRP2022/185. 
Expedient 2243/2021 3775 
3.5. Aprovació revocació i reintegrament parcial de la subvenció atorgada a l’Entitat 
Associació Colla de Diables de Canet de Mar de l’Exercici 2021. PRP2022/149. 
Expedient 2242/2021 4228 
3.6. Aprovació justificació de la subvenció nominativa a l’Entitat Sàlvia, Associació de 
Dones de Canet de Mar, de l’Exercici 2021. PRP2022/168. Expedient 2242/2021 3147 
3.7. Aprovació justificació de la subvenció nominativa a l’Entitat Càritas Parroquial de 
Canet de Mar de l’Exercici 2021. PRP2022/174. Expedient 2242/2021 3146 
 
3.1. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2022/742, DE 13 D’ABRIL, 
DONAR-SE PER ASSABENTAT DE BARRAR PARTIDA OBRES CARRER 
CLAUSELL 
 
Fets: 
 
Atès que per Decret d’Alcaldia número 2022/742, de 13 d’abril de 2022, es va resoldre 
el següent: 
 
“Primer.- Avocar la competència i barrar l’import romanent de 13.297,75 € de l’AD 
220200006701 de l’aplicació pressupostària 20 15320 61902. 
 
Segon.- Notificar el present acord als interessats i a Intervenció – Tresoreria.” 
 
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: 
 
Únic.- Donar-se per assabentat de barrar l’import romanent de 13.297,75 € de l’AD 
220200006701 de l’aplicació pressupostària 20 15320 61902. 
 
3.2. ACCEPTACIÓ D'AJUTS ECONÒMICS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, 
"RECULL D'ACTIVITATS DE SUPORT AL TEIXIT EMPRESARIAL", CATÀLEG 2022 
 
Fets: 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 23 de desembre de 
2021,va aprovar la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Go-
verns Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de Serveis 2021-
2023 de la Diputació de Barcelona i el seu règim regulador (AP núm. 226/2021). 
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Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2022/365 de data 25 de febrer de 2022 es 
va aprovar la sol·licitud dels següents recursos per a l’exercici 2022 del “Recull d’activi-
tats de suport a l’activitat empresarial” de l’Àrea de Promoció Econòmica, Consum i Tu-
risme de l’Ajuntament de Canet de Mar inclosos en el Catàleg 2022 del Pla de Concer-
tació XGL 2020-2023: 
 

 

TOTAL 11.435,00 10.291,50  1.143,50 

 
Vist que en data 11 de març de 2022 la Diputació de Barcelona va dictar un decret (ref. 
reg. 2664/22) mitjançant el qual va aprovar la concessió dels ajuts econòmics en règim 
de concessió directa amb concurrència per a la realització de les actuacions abans es-
mentades i sol·licitades, que formen part del catàleg sectorial “Recull d’activitats de 
suport a l’activitat empresarial”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del 

Calendari Actuació Cost (€) 
Ajut sol·licitat 

(90%) € 

Aportació 
municipal 

(10%) € 

4 d'abril, de 
9:30 a 13:30h. 

DAFO personal com a marca personal 480,00 432,00 48,00 

25 abril, de 
9:30 a 13:30h. 

11 consells de màrqueting per a iniciar el teu negoci 
en moments de canvi 

480,00 432,00 48,00 

2, 5, 9, 12 i 16 
de maig de 
9:30 a 13:30h. 

Xarxes socials, on ser-hi i com crear i gestionar el teu 
calendari de publicacions 

2.300,00 2.070,00 230,00 

23 de maig de 
9:30 a 14:30h 

Taller de copywriting digital. Els 10 grans secrets per 
redactar textos que generen resposta 

600,00 540,00 60,00 

26 i 30 de maig 
de 9:30 a 
13:30h.  

Taller d’storytelling i storydoing. Fes viure històries a 
la teva audiència i arriba al seu cor 

960,00 864,00 96,00 

6 de juny de 
9:30 a 14h. 

Crea dissenys visuals impactants i aprèn a viralitzar-
los 

495,00 445,50 49,50 

13 i 20 de juny 
de 9:30 a 
13:30h. 

Crea i edita vídeos professionals per a les xarxes 
amb el teu mòbil 

880,00 792,00 88,00 

4 i 7 de juliol, 
de 9:30 a 
13:30h. 

Posiciona el teu projecte als cercadors (SEO) 800,00 720,00 80,00 

3 i 6 d'octubre 
de  9:30 a 
13:30h. 

12 receptes per a gestionar amb èxit les finances de 
l'empresa 

960,00 864,00 96,00 

10 d'octubre de 
9:30 a 13:30h. 

Com fer pressupostos a clients (avançat): Excel per a 
fer pressupostos de serveis o productes 

440,00 396,00 44,00 

17 i 24 d'octu-
bre de 9:30 a 
13:30h 

Simulador empresarial en tres escenaris. Excel per a 
planificar el futur de la teva empresa 

880,00 792,00 88,00 

21, 23, 28 i 30 
de novembre 
de 14 a 16:30h. 

Gamificació en el negoci. Com puc aplicar el joc per 
arribar millor al meu client 

1.200,00 1080,00 120,00 

7 i 14 de no-
vembre, de 
9:30 a 13:30h 

Big data per a emprendre. No et perdis cap oportuni-
tat de negoci amb eines gratuïtes 

960,00 864,00 96,00 
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Pla de Concertació de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023, que s’ha comunicat a 
aquest ajuntament en data 18 de març de 2022 
 
Vist l’informe proposta del servei, de data 11 d’abril de 2022, amb CSV 
b9838f3be7724d9fb799b5ace00fdb82001 en el qual es proposa acceptar els ajuts eco-
nòmics atorgats per la Diputació de Barcelona en relació a les actuacions incloses en el 
“Recull d’activitat de suport al teixit empresarial” que s’ajusten als objectius pel que fa al 
suport a l’activitat empresarial del municipi, inclosos al Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2022. 
 
Fonaments de dret: 
 
Protocol general del Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 2020-2023” i les dis-
posicions que el desenvolupin. 
 
Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, les condici-
ons de concertació i compromisos de qualitat que conté, així com així com les disposi-
cions que el desenvolupin. 
 
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.- Acceptar els ajuts econòmics atorgats per la Diputació de Barcelona, per a la 
realització de les següents actuacions que formen part del “Recull d’activitats de su-
port al teixit empresarial”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
Concertació de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 

 
BLOC1 SESSIONS D'ACOMPANYAMENT PER A PERSONES EMPRENEDORES 

 

   

CODI XGL ACTUACIÓ 
AJUT ATOR-

GAT 

22/Y/319572 11 consells de màrqueting per a iniciar el teu negoci en moments de canvi 432,00 € 

22/Y/319573 DAFO personal com a marca personal 432,00 € 

22/Y/319574 
Taller de copywriting digital. Els 10 grans secrets per redactar textos que ge-
neren resposta 

540,00 € 

22/Y/319576 Crea dissenys visuals impactants i aprèn a viralitzar-los 445,50 € 

22/Y/319580 
Com fer pressupostos a clients (avançat): Excel per a fer pressupostos de ser-
veis o productes 

396,00 € 

22/Y/319583 
Big data per a emprendre. No et perdis cap oportunitat de negoci amb eines 
gratuïtes 

864,00 € 

   
BLOC 2 TALLERS DE CONSOLIDACIÓ I CREIXEMENT D'EMPRESES 

 

 
 

 

CODI XGL ACTUACIÓ 
AJUT ATOR-

GAT 

22/Y/319575 
Taller d’storytelling i storydoing. Fes viure històries a la teva audiència i arriba 
al seu cor 

864,00 € 

22/Y/319577 Crea i edita vídeos professionals per a les xarxes amb el teu mòbil 792,00 € 
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22/Y/319578 Posiciona el teu projecte als cercadors (SEO) 720,00 € 

22/Y/319579 12 receptes per a gestionar amb èxit les finances de l'empresa 864,00 € 

22/Y/319581 
Simulador empresarial en tres escenaris. Excel per a planificar el futur de la 
teva empresa 

792,00 € 

22/Y/319582 Gamificació en el negoci. Com puc aplicar el joc per arribar millor al meu client 1.080,00 € 

22/Y/319584 Xarxes socials, on ser-hi i com crear i gestionar el teu calendari de publicacions 2.070,00 € 

TOTAL SUBVENCIÓ ATORGADA 10.291,50 € 

 
Segon.- Que dins el pressupost municipal de la corporació per a l’any 2022 hi ha con-
signació suficient a la partida 30 43300 22606 per poder assumir els costos que puguin 
derivar-se de les actuacions, dins l’àmbit del “Recull d'activitats de suport al teixit em-
presarial" del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2022 i a aquests efectes 
s’ha expedit el següent document de retenció de crèdits: RC 220220003073 
 
Tercer.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò establert 
en el Règim de concertació i en la convocatòria 2022. 
 
Quart.- Facultar l’alcaldessa, la secretària i l’interventor per signar qualsevol document 
que sigui necessari per fer efectius els presents acords. 
 
Cinquè.-  . Comunicar aquests acords a les àrees municipals d’Intervenció i Tresoreria, 
als efectes oportuns. 
 
3.3. APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS NÚMERO 
BSGG_8_2022, DE DATA 14 D’ABRIL 
 
Fets: 
 
Vista la relació de despeses número BSGG_8_2022, de data 14 d’abril d’enguany, per 
import de 1.741,00€, corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que l’equip tècnic ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social puntual, d’acord 
amb l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, es contempla, en 
l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de necessitat social i l’atenció 
immediata a persones en situació o risc d’exclusió social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses amb 
càrrec a la partida 40 23100 48400 del pressupost aprovat per a l’exercici 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. 
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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 la relació d’ajuts socials núm. BSGG_8_2022 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que 
s’indiquin: 
 

 RELACIÓ NÚM.:   BSGG_08_2022   14-04-22  

NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE  IMPORT  ENDOSSATARI DNI/NIF 

50 - - medicaments 

          18,90 €  

JORDI BO-
NANY AYUSO  
(FARMÀCIA 

VALLS 

- 

51 - - habitatge/lloguer 
270,00 € 

El mateix - 

52 - - habitatge/lloguer 

        472,00 €  

El mateix - 

53 - - 
habitatge/allotjament urgèn-

cia 
        220,00 €  

Hostal Casa 
Torrent                                            

- 

54 - - habitatge/lloguer         206,63 €  El mateix - 

55 - - medicaments           13,47 €  
FARMACIA 
ELISABETH 

VIEJO GRAU 
- 

59 - - 
habitatge/allotjament urgèn-

cia 
        270,00 €  

JOSE LUIS 
TORRONO LO-
PEZ (HOSTAL 
PANCHETA)  

- 

60 - - 
habitatge/allotjament urgèn-

cia 
        270,00 €  

JOSE LUIS 
TORRONO LO-
PEZ (HOSTAL 
PANCHETA)  

- 

TOTAL            1.741,00 €      

 
 
SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en el ter-
mini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt pri-
mer 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. 
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3.4. APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DE LA 
CONVOCATÒRIA 1/2021, PRESENTADA PER LES ENTITATS DE L’ÀREA DE 
SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN 

 

FETS 

 

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 21 de juliol de 2021 va aprovar la 
convocatòria 1/2021, en règim de concurrència competitiva, de subvencions en els 
àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu, 
o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, per l’exercici 2021, establint 
els crèdits pressupostaris i la quantitat màxima de les subvencions a atorgar, en funció 
de les finalitats. 
 
En el cas del programa de serveis socials i gent gran l’import de la convocatòria ascendia 
a 12.000 euros. 
 
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 23 de desembre de 2021, va 
prendre, entre d’altres, l’acord d’atorgar les subvencions d’aquesta convocatòria que, 
pel que fa a l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran, són les següents: 
 

 

a b c d e f g h 

Total pun-
tuació 

Valor 
del punt 

quantitat 
atorgada 

                

Nom Entitat 10 10 10 10 10 20 20 10 

            

Associació de voluntaris i amics 
de l'Hospital Sant Jaume de Cale-
lla 

8 8 5 10 10 15 19 10 

85 31,83 2.705,57€ 
Fundació privada del Maresme pro 
persones amb disminució psíquica 

8 5 4 5 7 15 15 10 

69 31,83 2.196,29€ 
Associació "Terra i Cel" 10 10 10 10 10 17 20 10 97 31,83 3.087,53€ 
Associació d'Ajut Humanitari GEA 
XXI 6 5 5 0 10 3 12 5 

46 31,83 1.464,19€ 
Fundació Privada Marpi 3 3 2 2 3 2 5 5 25 31,83 795,76€ 

Associació de Jubilats de Canet 
de Mar 

2 2 2 2 3 0 3 5 
19 31,83 604,77€ 

Associació Gent Gran de Canet 
(Esplai) 5 5 5 5 3 0 3 10 

36 31,83 1.145,89€ 

TOTAL                     12.000,00 

 

L’article 10 de la convocatòria regulava la justificació de les subvencions en els següents 
termes: 
 
10.1.- El termini per a la justificació de les despeses començarà a la finalització del pro-
jecte 
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o actuació subvencionat i finalitzarà el 31 de gener de 2022. 
 
10.2.- La justificació es portarà a terme mitjançant la presentació de la documentació 
que 
estableix l’article 19 de l’Ordenança. 
 

Vista la documentació justificativa presentada pels beneficiaris de les subvencions 
atorgades en la convocatòria 1/2021 pel que fa al programa de Serveis Socials i Gent 
Gran. 

 

Vist l'informe emès per la coordinadora de l’Àrea de Serveis Socials i Gent Gran, de 
data, que es transcriu a continuació: 

 

“La coordinadora de Serveis Socials de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació a la 
justificació de subvencions a entitats en l’àmbit de benestar social, en règim de concur-
rència competitiva, que s’han presentat a la convocatòria 1/2021,  

 
INFORMO 
 
Que la Junta de Govern Local de data 21 de juliol de 2021 va aprovar la convocatòria 
1/2021, en règim de concurrència competitiva, de subvencions en els àmbits cultural, 
educatiu, social, artístic, esportiu, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament 
de Canet de Mar, per a l’exercici 2021, i va establir els crèdits pressupostaris i la quantia 
màxima de les subvencions a atorgar, en funció de les finalitats.  
 
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 23 de desembre de 2021, va 
prendre, entre d’altres, l’acord d’atorgar les subvencions d’aquesta convocatòria que, 
pel que fa a l’Àrea de Benestar Social, són les següents: 

 

 

a b c d e f g h 

Total puntuació Valor del punt quantitat atorgada 

                

Nom Entitat 10 10 10 10 10 20 20 10 

            

Associació de voluntaris 
i amics de l'Hospital 
Sant Jaume de Calella 

8 8 5 10 10 15 19 10 

85 31,83 2.705,57€ 
Fundació privada del 
Maresme pro persones 
amb disminució psíquica 8 5 4 5 7 15 15 10 

69 31,83 2.196,29€ 
Associació "Terra i Cel" 10 10 10 10 10 17 20 10 97 31,83 3.087,53€ 
Associació d'Ajut Huma-
nitari GEA XXI 6 5 5 0 10 3 12 5 

46 31,83 1.464,19€ 
Fundació Privada Marpi 3 3 2 2 3 2 5 5 25 31,83 795,76€ 

Associació de Jubilats 
de Canet de Mar 

2 2 2 2 3 0 3 5 
19 31,83 604,77€ 
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Associació Gent Gran de 
Canet (Esplai) 5 5 5 5 3 0 3 10 

36 31,83 1.145,89€ 

TOTAL                     12.000,00 

 

Que l’ordenança reguladora de la concessió de subvencions en els àmbits cultural, edu-
catiu, social, artístic, esportiu, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de 
Canet de Mar, estableix a l’article 19 la forma de justificació per percebre les subvenci-
ons atorgades. 

Que les entitats de l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran han presentat en el termini 
establert, la següent documentació, segons detall 

 

Nom enti-

tat 
NIF 

Data 

Registre 

Entrada 

Projecte sol·lici-

tud subvenció  
1 2 3 4 5 6 

Associació 

de volunta-

ris i amics 

de l'Hospi-

tal 

G61314290 27/01/2022 

Servei de suport 

immediat a domi-

cili (SSID 

si si si si si si 

Fundació 

Privada el 

Maresme 

G60703303 12/01/2022 

Servei d’acollida i 

orientació per 

persones 

amb discapacitat 

intel·lectual 2020 

si si si si si si 

Associació 

de Gent 

Gran l'Es-

plai 

G08870263 29/01/2022 

Taller assoliment 

de nous coneixe-

ments 

si si si si si no 

Associació 

d'ajut hu-

manitaris 

GEA XXI 

G62970686 
31/01/2022 

 

Carnaval/Àpats 

COVID19 

 

si si si si si si 

Fundació 

Privada 

Marpi 

G61738886 
21/001/2022 

 

Esplai Mediterrà-

nia per a perso-

nes amb discapa-

citat 

si si si si si no 

 

(1) Certificat del president de l’entitat acreditatiu de l’aplicació de la subvenció a la finalitat adequada.(2) Memòria deta-
llada de l’activitat; (3) Relació classificada de les despeses; (4) Factures originals de les despeses derivades de l’activitat.; 
(5) Relació d’altres ingressos o subvencions que hagin cofinançat l’activitat amb indicació de l’import i procedència; (6) 
Exemplar original de la publicitat de l’acte amb esment de la col·laboració de l’ajuntament de Canet. 
 

Que les entitats de l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran no han presentat en el termini 
establert, la següent documentació, segons detall 
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Nom enti-

tat 
NIF 

Data 

Registre 

Entrada 

Projecte sol·lici-

tud subvenció  
1 2 3 4 5 6 

 

Associació 

Terra i Cel 

G60465879 

 
13/02/2022 

Casal d'es-
tiu perso-
nes amb 
discapaci-
tat 
 

si si si si si si 

Associació 

de Jubilats 

de Canet 

de Mar 

2020 

G02722866 

 
18/02/2022 

Cursets/tallers 

gent gran  

 

si si si si si no 

 

Que una vegada estudiada i verificada la justificació econòmica presentada per les di-
ferents entitats, els imports en concepte de 2na bestreta a satisfer són: 

 

Nom entitat NIF 
Projecte sol·licitud 
subvenció 

Import defi-
nitiu 

Import 1ra. 
bestreta 

(50%) 

import a re-
vocar 

import a 
reintegrar 

Import 2na 
bestreta 

Associació de 
voluntaris i 
amics de l'Hos-
pital 

G61314290 
Servei de suport im-
mediat a domicili 
(SSID 

2.705,57 € 
 

     1.352,79 
€  
 

0,00€ 0,00€ 
     1.352,79 €  

 

Fundació Pri-
vada el Ma-
resme 

G60703303 

Servei d’acollida i ori-
entació per persones 
amb discapacitat in-
tel·lectual 2020 

2.196,29 € 
 

     1.098,15 
€  
 

0,00 € 0,00 € 
     1.098,15 €  

 

Associació de 
Gent Gran 
l'Esplai 

G08870263 Activitats lúdiques 
1.145,89 € 

 

         572,95 
€  
 

0,00 € 0,00 € 
         572,95 €  

 

Associació d'a-
jut humanitaris 
GEA XXI 

G62970686 

Col·laboració canet 
Aliments i Serveis so-
cials per famílies 
sense recursos 

1.464,19 € 
 

         732,10 
€  
 

0,00€ 0,00€ 
         732,10 €  

 

Fundació Pri-
vada Marpi 

G61738886 
Esplai Mediterrània 
per a persones amb 
discapacitat 

795,76 € 
 

         397,88 
€  
 

0,00 € 0,00 € 
         397,88 €  

 

 

Conclusió 

Primer.- Considero acreditat que s’ha realitzat el fi públic pel qual es van atorgar i que 
han estat correctament justificades les subvencions següents: 

Entitat Projectes 
Fundació Privada el Maresme Servei d’acollida i orientació per persones amb discapacitat intel·lectual 
Associació de Gent Gran l'Esplai Taller assoliment de nous coneixements 
Associació d'ajut humanitaris GEA XXI Col·laboració canet Aliments i Serveis socials per famílies sense recursos 
Associació de voluntaris i amics de 
l'Hospital 

Servei de suport immediat a domicili (SSID) 

Fundació Privada Marpi Esplai Mediterrània per a persones amb discapacitat 
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Segon.- Proposo que es procedeixi al pagament de la segona bestreta a les subvenci-
ons atorgades: 
 

Nom entitat Import 2npagament 

Associació de voluntaris i amics de l'Hospital 1.352,79 € 
Fundació Privada el Maresme 1.098,15 € 
Associació de Gent Gran l'Esplai 572,95€ 
Associació d'ajut humanitaris GEA XXI 732,10 € 
Fundació Privada Marpi 397,88 € 

 

Vist l'informe de fiscalització EN CONFORMITAT de la interventora, que consta a 
l’expedient. 
 
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 justificades les subvencions ordinàries de la 
convocatòria 1/2021 de l’àrea de Serveis Socials i Gent Gran atorgades per acord de 
Junta de Govern de 23 de desembre de 2021: 

 

Nom entitat NIF 
Projecte sol·lici-
tud subvenció 

Import defi-
nitiu 

Import 
1ra. bes-

treta 
(50%) 

import a 
revocar 

import a 
reintegrar 

Import 2na 
bestreta 

Associació 
de voluntaris 
i amics de 
l'Hospital 

G61314290 
Servei de suport 
immediat a domi-
cili (SSID 

2.705,57 € 
 

     
1.352,79 €  

 
0,00€ 0,00€ 

     1.352,78 €  
 

Fundació Pri-
vada el Ma-
resme 

G60703303 

Servei d’acollida i 
orientació per per-
sones 
amb discapacitat 
intel·lectual 2020 

2.196,29 € 
 

     
1.098,15 €  

 
0,00 € 0,00 € 

     1.098,14 €  
 

Associació 
de Gent 
Gran l'Esplai 

G08870263 
Activitats lúdiques 
 

1.145,89 € 
 

         
572,95 €  

 
0,00 € 0,00 € 

         572,94 €  
 

Associació 
d'ajut huma-
nitaris GEA 
XXI 

G62970686 

Col·laboració ca-
net Aliments i Ser-
veis socials per 
famílies sense re-
cursos 

1.464,19 € 
 

         
732,10 €  

 
0,00€ 0,00€ 

         732,09 €  
 

Fundació Pri-
vada Marpi 

G61738886 

Esplai Mediterrà-
nia per a perso-
nes amb discapa-
citat 

795,76 € 
 

         
397,88 €  

 
0,00 € 0,00 € 

         397,88 €  
 

 

SEGON.- Reconèixer les obligacions amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40 23100 
48200, segons el següent detall: 
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Nom entitat Import 2npagament 

Associació de voluntaris i amics de l'Hospital 1.352,78€ 
Fundació Privada el Maresme 1.098,14€ 
Associació de Gent Gran l'Esplai 572,94€ 
Associació d'ajut humanitaris GEA XXI 732,09€ 
Fundació Privada Marpi 397,88€ 

 

TERCER. - Indicar als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst en  la base 9ª 
de la convocatòria 1/2021, procedeixin al pagament de les quantitats pendents de 
satisfer per la subvenció correctament justificada, segons es detalla al quadre del punt 
segon. 
 

QUART.- Condicionar el pagament dels imports resultants de la liquidació de la 
subvenció al fet d’estar al corrent del compliment de les diferents obligacions tributàries 
i fiscals, amb hisenda i/ o Seguretat Social. 

 

CINQUÈ.- Notificar els presents acords a les entitats beneficiàries de les subvencions 
atorgades dins la convocatòria 1/2021. 

 

SISÈ.- Comunicar aquests acords als departaments d’Intervenció i Tresoreria 
municipals. 
 
3.5. APROVACIÓ REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT PARCIAL DE LA SUBVENCIO 
ATORGADA A L’ENTITAT ASSOCIACIÓ COLLA DE DIABLES DE CANET DE MAR 
DE L’EXERCICI 2021 
 
FETS 
 
Al Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 28 de gener de 2021, es va aprovar el 
pressupost municipal per l’exercici 2021,  en el qual s’hi recullen les subvencions direc-
tes en la modalitat de nominatives. 

En data 18 de novembre de 2021, s’aprova per Junta de Govern Local, el conveni de 
col·laboració entre l’ajuntament de Canet de Mar i l’entitat Associació Colla de Diables 
de Canet de Mar, i l’atorgament de la subvenció nominativa amb el següent detall: 
 

 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  Import atorgat 

ASSOCIACIÓ CO-
LLA DE DIABLES 
DE CANET DE MAR 

 

J-64244502 

 

DESPESES DE MUNTATGE I REALITZACIÓ 
DELS CORREFOCS, ASSEGURANCES I 
FORMACIÓ 

10.000,00 € 
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La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 17 de març de 2022, 
va prendre, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment expedient de revocació parcial i 
reintegrament dels imports concedits i que no s'han pogut justificar, degut a la 
impossibilitat de portar a terme algunes activitats degut a la pandèmia iniciada el mes 
de març de 2020 fins a l’actualitat. 
 
L’Associació Colla de Diables de Canet de Mar va accedir a la notificació electrònica el 
dia 21 de març de 2022. 
 
Transcorregut el termini d’audiència de 15 dies hàbils, no consta que s’hagin presentat 
al·legacions per part de l’interessat.  
 
De conformitat amb l’article 38.2 de la LGS s’han meritat els següents interessos de 
demora entre la data del pagament de la subvenció i la data d’incoació del procediment 
de reintegrament: 
 

Període Data d’inici Data final N. dies 

% Tipus d’interès 
aplicable art. 38.2 

LGS 

Import interessos de 
demora a liquidar 

1 27/11/2021 17/03/2022 111 3,75 35,73 

Total      

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

 
 

“INFORME TÈCNIC 
 
 
Vist allò que es determina a l’Ordenança Municipal de Subvencions i a la base 28 de les 
Bases d’execució del pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2021, que 
regula les normes generals per a l’atorgament de subvencions amb càrrec al pressupost 
municipal. 
 
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 18 de novembre de 2021, va 
aprovar el conveni de col·laboració entre l’Associació Colla de Diables i l’Ajuntament de 
Canet de Mar per a realitzar el muntatge, preparació i realització de diferents especta-
cles 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,  essent l’objecte d’aquest conveni instrumentar la subvenció nomina-
tiva de l’Ajuntament de Canet de Mar a l’Associació Colla de Diables de Canet de Mar, 
per tal de satisfer les despeses dels muntatges i desenvolupament d’aquests especta-
cles. 
 

La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 17 de març de 2022, 
va prendre, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment expedient de revocació parcial i 
reintegrament dels imports concedits i que no s'han pogut justificar, degut a la 
impossibilitat de portar a terme algunes activitats degut a la pandèmia iniciada el mes 
de març de 2020 fins a l’actualitat, segons el següent detall: 
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Nom entitat Projecte subvenció 
Import conce-
dit 

Import justificat correc-
tament 

Import a reinte-
grar 

Associació Colla 
Diables de Canet 
de Mar 

Despeses muntatge i realització 
espectacles de foc, assegu-
rança, formació i mantenim. 

10.000,00 6.866,24  3.133,76  

 

Vist que en data 21 de març de 2022 l’entitat va tenir accés a la notificació i que després 
de 15 dies hàbils no s’han presentat al·legacions. 
 
Vist que entre la data de pagament de la subvenció i la data d’incoació de l’expedient de 
revocació i reintegrament s’han meritat els següents interessos de demora de conformi-
tat amb l’article 38.2 de la LGS 
 
 

Període Data d’inici Data final N. dies 

% Tipus d’interès 
aplicable art. 38.2 

LGS 

Import interessos de 
demora a liquidar 

1 27/11/2021 17/03/2022 111 3,75 35,73 

Total      

 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

a) La Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions. 
b) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
c) La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’administració local: 
- Els articles 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 

règim local. 
- Els articles 40, 189.2 i 214.2 de la Llei reguladora de les hisendes locals, text 

refós aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
d) La legislació de la comunitat autònoma: 
- Els articles 239, 240 i 241 del text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
- Els articles 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 

aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
e) La normativa municipal: 
- L’Ordenança general de subvencions aprovada al Ple municipal del 25 de gener 

de 2018. 
- Les Bases d’execució del pressupost. 
- El reglament orgànic municipal i la normativa sobre delegació de competències 

i atribucions dels òrgans de govern de l’Ajuntament vigent en el moment de la 
concessió. 

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- D’acord amb la relació de fets que consta en aquest informe cal aprovar la 
revocació parcial de la subvenció concedida a l’Associació Colla de Diables de Canet 
de Mar i notificar l’obligació del reintegrament de l’import no justificat de la subvenció 
concedida segons el següent detall: 
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Nom entitat Projecte subvenció Import concedit 
Import a reinte-

grar 

Associació Colla Diables 
de Canet de Mar 

Despeses muntatge i realització espectacles de 
foc, assegurança, formació i manteniment 

10.000,00 3.133,76 

 
SEGONA.- De conformitat amb l’article 38.2 de la LGS s’han meritat els següents in-
teressos de demora: 
 

Període Data d’inici Data final N. dies 

% Tipus d’interès 
aplicable art. 38.2 

LGS 

Import interessos de 
demora a liquidar 

1 27/11/2021 17/03/2022 111 3,75 35,73 

Total      

 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe per a la revocació parcial de la subvenció de 
l’Associació Colla de Diables de Canet de Mar, per al projecte de despeses de muntatge 
i realització dels diferents espectacles de foc, assegurances,  formació i manteniment 
dels estris propis de la colla i la notificació del reintegrament més els interessos de de-
mora meritats. 
 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.” 
 
Atès l’intervingut i conforme del departament d’intervenció següent, 
 
INTERVINGUT I CONFORME. Aquesta fiscalització es duu a terme sense perjudici que, 
d’acord amb el que estableix l’article 44 de la Llei General de Subvencions 38/2003, 
l’article 214 i 219 del TRLRHL aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març, i article 3.5 del RD 
424/2018, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en els ens 
del Sector Públic Local, aquest expedient podrà ésser sotmès a fiscalització plena poste-
rior, aplicant tècniques de mostreig o auditoria.  
 
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 la revocació parcial i reintegrament de la subvenció concedida i que 
no s’ha justificat correctament pels motius que s’assenyalen a continuació: 
 

A) Imports concedits i imports definitius 
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Nom entitat NIF Projecte subvenció Import concedit 

Import a jus-
tificar 

Import justifi-
cat correcta-

ment 

Associació Colla 
Diables de Canet 
de Mar 

J-64244502 Despeses muntatge i realit-
zació espectacles de foc, as-
segurança, formació i man-
ten. 

10.000,00 10.000,00 6.866,24 

 

A) Imports a revocar i a reintegrar 

 

Nom entitat NIF Projecte subvenció 
Import defini-

tiu 
Import pagat Import a reinte-

grar 

Associació Colla 
Diables de Canet 
de Mar 

J-64244502 Despeses muntatge i rea-
lització espectacles de foc, 
assegurança, formació i 
manten. 

10.000,00 10.000,00  3.133,76 

 

B) Incompliments que motiven la revocació i reintegrament 

 

Nom entitat NIF Projecte subvenció Observacions 

Associació Colla 
Diables de Canet 
de Mar 

J-64244502 Despeses muntatge i rea-
lització espectacles de 
foc, assegurança, forma-
ció i manten. 

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

 

Segon.- Aprovar la liquidació definitiva del reintegrament parcial de la subvenció 
referida en el punt anterior pels següents imports, més els interessos de demora 
meritats de conformitat amb l’article 38.2 LGS 

 

Núm. Valor Tercer beneficiari NIF 
Import a reinte-

grar 
Interessos de 

demora 
Import a rein-

tegrar 

2022/0000001877 Associació Colla de 
Diables de Canet de 
Mar 

J-64244502 3.133,76 35,73 3.169,49 

 

Tercer.- Notificar el present acord als interessats. 

 

Quart.- Comunicar el present acord als departaments d’intervenció i tresoreria. 

 
3.6. APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ENTITAT 
SÀLVIA, ASSOCIACIÓ DE DONES DE CANET DE MAR DE L’EXERCICI 2021. 
 
Fets: 
 
En data 19 d’agost de 2021 s’aprovà, per Junta de Govern Local, el conveni de col·la-
boració entre l’ajuntament de Canet de Mar i l’entitat Sàlvia, Associació de Dones de 
Canet de Mar, l’atorgament de la subvenció nominativa  amb el següent detall: 
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La concessió de les esmentades subvencions establia com a data límit per a la justifi-
cació el 31 de gener de 2022 el qual ha de contenir com a mínim el següent contingut: 

a) Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, d’acord amb els termes sub-
vencionats, sempre fets dins del període al que es circumscriu la subvenció.  

b) Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la do-
cumentació gràfica que hagués generat la publicitat de l’acte 

c) Una relació classificada de les despeses i les inversions de l’activitat amb iden-
tificador del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, en el seu 
cas, de la data de pagament. 

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

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

* 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 presenta-
ció de tiquets o vals en els casos següents:  

* Vendes al menor.  

* Transport de persones.  

* Serveis d’hostaleria i restauració. 

* Subministrament de begudes 

* comestibles.  

Nom entitat CIF Projecte sol·licitud subvenció  Import atorgat 

Sàlvia, Associació de Dones 
de Canet de Mar 

G62791066 
 

Activitats culturals 2.000,00€ 
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* 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 justificació 
de l’aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida.  

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

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

 

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

SÀLVIA - Associació de dones 
de Canet de Mar 
 

G62791066 
 

Activitats culturals 
30/01/2022  
RE2022/896 
 

 

Vist l’informe tècnic de la coordinadora de serveis socials, emès en data 11 d’abril d’en-
guany, i que es transcriu a continuació: 

 
“INFORME TÈCNIC 
 

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL. JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS NOMINATIVES A 
ENTITATS 

La Coordinadora d’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació 
a la justificació de subvencions nominatives a entitats, d’acord amb el pressupost muni-
cipal de l’any 2021 corresponent a l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran, emeto el se-
güent informe: 

 
FETS 
 
Que en sessió ordinària de Junta de Govern Local de data 19 d'agost de 2021 es va 
aprovar el conveni de col·laboració amb Sàlvia Associació de Dones de Canet de Mar, 
per activitats culturals de l’associació. 

Que en el pressupost del 2021 va quedar aprovada la despesa corresponent a aquest 
conveni per a l’exercici 2021, d’acord amb les operacions de retenció de crèdit següents: 

 

PARTIDA ENTITAT OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ SUBVENCIÓ RC 
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40 23100 
48300 

Sàlvia, associació de 
dones de Canet de Mar 

Activitats culturals 2.000,00 € 9830 

 

Que pel que fa a la justificació, l’entitat ha presentat la documentació en el termini esta-
blert, segons models facilitats per l’Ajuntament 

 

Nom entitat CIF 
Projecte sol·li-
citud subven-
ció 

Data 
Registre En-
trada 

Certi-
ficat 

Me-
mòria 

Re-
lació 

Factu-
res 
Des-
peses 

Relació 
altres 
ingres-
sos 

Pu-
blici-
tat Observacions 

Sàlvia, associació de 
Dones de Canet de 
Mar 

G62791066 
 

Activitats cultu-
rals 

30/01/2022 si si si si si si  

Que una vegada estudiada i verificada la justificació econòmica presentada per l’entitat: 

Nom enti-
tat 

CIF 
Projecte 
sol·licitud 
subvenció 

Import 
atorgat 

Import a justifi-
car (cofinança-
ment 100%) 

import 
aportat 
per l'enti-
tat 

Import justifi-
cat correcta-
ment 

Import 
definitiu 

Import 
bestreta 
(50%) 

import 
a revo-
car 

import a 
reintegrar 

Import 
2npaga-
ment 

Sàlvia, as-
sociació 
de Dones 
de Canet 
de Mar 

G62791066 
 

Activitats 
culturals 

2.000 € 2.000€ 3.145,88€ 3.196,02€ 2.000€ 1.000€ 0,00 € 0,00 € 1.000€ 

 

Donat que s’ha subscrit un conveni de col·laboració amb aquesta entitat, en el que estan 
especificats els serveis i/o activitats que s’han de justificar. 

Atès que, segons especifica el conveni signat, de manera excepcional, l’any 2021 degut 
a la continuïtat dels efectes de la pandèmia de la COVID19, l’entitat no ha pogut dur a 
terme totes les activitats programades, s’accepten les despeses estructurals que ha tin-
gut l’entitat, i valoro subvencionar el 100% de la despesa. 

 
FONAMENTS DE DRET: 
 
- Ordenança municipal de subvencions, art.7.2; art. 11; art. 19, de 25 de gener de 2018. 
- Llei 38/2033 de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Considero acreditat el fi públic, realitzades les activitats recollides al conveni 
pel qual es va atorgar l’ esmentada subvenció i que han estat correctament justificades 
econòmicament. 

SEGONA.- Atès que, segons especifica el conveni signat, de manera excepcional, l’any 
2021 degut a la continuïtat dels efectes de la pandèmia de la COVID19, l’entitat no ha 
pogut dur a terme totes les activitats programades, s’accepten les despeses estructurals 
que ha tingut l’entitat, i valoro subvencionar el 100% de la despesa. 

TERCERA.- Proposo que es procedeixi al pagament de la segona bestreta de la subven-
ció, corresponent al 50% de la quantitat atorgada. 

CONCLUSIONS: 
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De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe.” 
 
Vist L’INFORME DE FISCALITZACIÓ DE LA INTERVENTORA, que consta a l’expedient 
(EN CONFORMITAT) 
 

Vist allò que disposen els articles 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, quant al reintegrament de subvencions, els articles 91 i ss. del Reglament 
de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
l'article 82 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Lo-
cal en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat dels membres assistents: 

 
Primer.- Donar per correctament justificat el següent import corresponent a la subvenció 
nominativa atorgada a l’entitat Sàlvia, Associació de Dones de Canet de Mar, correspo-
nent a l’exercici 2021, mitjançant acord de Junta de Govern Local de 19 d’agost de 2021. 

 
Nom d’entitat CIF Projecte Import atorgat 1ra. Bestreta 

Sàlvia, Associació de Dones 
de Canet de Mar 

G62791066 
 

Activitats culturals 2.000,00€ 1.000,00€ 

 

SEGON.– Reconèixer l’obligació per import de 1.000,00€ amb càrrec a l’aplicació 40 
23100 48300 corresponent al pagament de la 2na bestreta, d’acord amb document 
comptable AD9896. 

 

TERCER.- Indicar al servei de Tresoreria que es procedeixi al pagament de la quantitat 
pendent de satisfer segons el següent detall: 

 
Nom d’entitat CIF Projecte Import 

atorgat 
1ra. 
Bestreta 

Pagament 
2na. bestreta 

Sàlvia, Associació de 
Dones de Canet de Mar 

G62791066 
 

Activitats culturals 2.000,00€ 1.000,00€ 1.000,00€ 

 

QUART.- Notificar el present acord a l’entitat beneficiària de la subvenció nominativa 
atorgada. 

 

CINQUÈ.- Comunicar aquests acords als departaments d’Intervenció i Tresoreria 
municipals. 

 

3.7. APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ENTITAT 
CÀRITAS PARROQUIAL DE CANET DE MAR DE L’EXERCICI 2021 

 

FETS 
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En data 19 d’agost de 2021 s’aprovà, per Junta de Govern Local, el conveni de col·la-
boració entre l’ajuntament de Canet de Mar i l’entitat Càritas Parroquial de Canet de 
Mar, l’atorgament de la subvenció nominativa  amb el següent detall: 

  

La concessió de les esmentades subvencions establia com a data límit per a la justifica-
ció el 31 de gener de 2022 el qual ha de contenir com a mínim el següent contingut: 

a) Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, d’acord amb els termes sub-
vencionats, sempre fets dins del període al que es circumscriu la subvenció.  

b) Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la docu-
mentació gràfica que hagués generat la publicitat de l’acte 

c) Una relació classificada de les despeses i les inversions de l’activitat amb identi-
ficador del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, en el seu cas, 
de la data de pagament. 

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

-  Seran originals.  

- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció.  

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

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

* Identificació clara del beneficiari (nom i NIF).  

* 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 presenta-
ció de tiquets o vals en els casos següents:  

* Vendes al menor.  

* Transport de persones.  

Nom entitat  CIF Projecte sol·licitud subvenció  Import atorgat 

CÀRITAS PARROQUIAL 
DE CANET DE MAR  

 

R1700016G 

 

Aliments pel “Rebost” 4.000,00€ 
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* Serveis d’hostaleria i restauració. 

* Subministrament de begudes 

* 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 justificació 
de l’aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida.  

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

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

 

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

Càritas Parroquial de Canet 
de Mar 

R1700016G  Aliments pel Rebost 
26/01/2022 
RE2022/735 
 

 
Vist l’informe tècnic de la coordinadora de serveis socials, emès en data 12 d’abril i que 
es transcriu a continuació: 
 
“INFORME TÈCNIC 
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL 

JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS NOMINATIVES A ENTITATS 

 
FETS 
 
La Coordinadora d’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació 
a la justificació de subvencions nominatives a entitats, d’acord amb el pressupost muni-
cipal de l’any 2021 corresponent a l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran, emeto el se-
güent 

INFORME 
 
Que en sessió ordinària de Junta de Govern Local de data 19 d'agost de 2021 es va 
aprovar, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, el conveni de col·laboració amb 
Càritas parroquial de Canet de Mar pel projecte Canet Aliments, El Rebost de Canet. 
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Que en el pressupost del 2021 va quedar aprovada la despesa corresponent a aquest 
conveni per a l’exercici 2021, d’acord amb les operacions de retenció de crèdit següents: 

 

PARTIDA ENTITAT OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ SUBVENCIÓ RC 
40 23100 
48300 

Càritas parroquial El Rebost-Canet Aliments 4.000,00 € 9830 

 

Que pel que fa a la justificació, l’entitat ha presentat la documentació en el termini esta-
blert, segons models facilitats per l’Ajuntament: 

Nom entitat CIF 
Projecte sol·lici-
tud subvenció 

Data 
Registre En-
trada 

Certi-
ficat 

Me-
mò-
ria 

Re-
la-
ció 

Fac-
tures 
Des-
peses 

Relació 
altres 
ingres-
sos 

Pu-
blici-
tat 

Observaci-
ons 

Càritas par-
roquial R1700016G 

CANET ALI-
MENTS (conveni 
2020): El Rebost 

26/01/2022 
RE735 

si si si si si si  

 
Que s’ha subscrit un conveni de col·laboració amb aquesta entitat, en el que estan es-
pecificats els serveis i/o activitats que s’han de justificar. 

 
FONAMENTS DE DRET: 
 
- Ordenança municipal de subvencions, art.7.2; art. 11; art. 19, de 25 de gener de 2018. 
- Llei 38/2033 de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Considero acreditat el fi públic, realitzades les activitats recollides al conveni 
pel 
qual es va atorgar l’ esmentada subvenció i que han estat correctament justificades eco-
nòmicament. 
 
SEGONA.- Proposo que es procedeixi al pagament de la segona bestreta de la subven-
ció, 
corresponent al 50% de la quantitat atorgada. 
 
CONCLUSIONS: 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe.” 

 

VIST L’INFORME DE FISCALITZACIÓ DE LA INTERVENTORA, QUE CONSTA A L’EX-
PEDIENT (EN CONFORMITAT) 

Vist allò que disposen els articles 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, quant al reintegrament de subvencions, els articles 91 i ss. del Reglament 
de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
l'article 82 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Lo-
cal en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
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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 Càritas Parroquial de Canet de Mar, corresponent  a l’exer-
cici 2021, mitjançant acord de Junta de Govern Local 19 d’agost de 2021. 

 
Nom d’entitat CIF Projecte Import atorgat 1ra. bestreta 

Càritas Parroquial de Canet 
de Mar 

R1700016G Aliments pel Rebost 4.000,00€ 2.000,00€ 

 

SEGON.– Reconèixer l’obligació per import de 2.000,00€ amb càrrec a l’aplicació 
402310048300, corresponent a la segona bestreta, segons document comptable AD 
9895. 

 

TERCER.- Indicar al departament de tresoreria que es procedeixi al pagament de la 
quantitat pendent de satisfer, segons el següent detall: 

 
Nom d’entitat CIF Projecte Import 

atorgat 
Bestreta 
pagada 

Pagament 
2na bestreta  

Càritas Parroquial de 
Canet de Mar 

R1700016G Compra aliments pel Rebost 4.000,00€ 2000,00€ 2.000,00€ 

 

QUART.- Notificar el present acord a l’entitat beneficiària de la subvenció nominativa 
atorgada. 

 

CINQUÈ.- Comunicar aquests acords als departaments d’Intervenció i Tresoreria 
municipals. 

 
4.1. Alcaldia. RELACIÓ DECRETS D’ALCALDIA I RESOLUCIONS DE LES REGIDO-
RIES, CORRESPONENTS ALS DIES DEL 4 AL 10  D’ABRIL 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 4 al 10 d’abril de 2022, i que 
són els següents: 
 
Fets: 
 

Codi Descripció Data resolució 

RESAL2022/663 Decret AI 04_04 04/04/2022 

RESAL2022/664 Decret IMI 04_04 04/04/2022 

RESAL2022/665 Decret PS 04_04 04/04/2022 

RESAL2022/666 Decret d'Alcaldia exp.113612 04/04/2022 

RESAL2022/667 Decret Convocatòria JGL ordinària 07042022 04/04/2022 

RESAL2022/668 Decret incoació OE carrer Cedró 21 05/04/2022 
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RESAL2022/669 Decret incoació expedient sancionador Salvador Espriu 10-12 obertura finestra 05/04/2022 

RESAL2022/670 Decret resolució procediment de restauració Salvador Espriu 10-12 05/04/2022 

RESAL2022/671 Decret Obres Menors - ANSELM CLAVÉ 2 05/04/2022 

RESAL2022/672 Decret baixes ofici CE - 4r trimestre 2020 05/04/2022 

RESAL2022/673 Decret devolució garanties guingueta GU-05 05/04/2022 

RESAL2022/674 Decret baixes ofici CE - 3r trim 2020 05/04/2022 

RESAL2022/675 Resolució sancionador residus 05/04/2022 

RESAL2022/676 Decret encàrrec enjardinament plaça 11 de Setembre 05/04/2022 

RESAL2022/677 Decret circ terror 05/04/2022 

RESAL2022/678 Decret d'Alcaldia de justificació de manament 06/04/2022 

RESAL2022/679 Decret aprovació AD's Q_2022_13 06/04/2022 

RESAL2022/680 Decret Devolució ingressos indeguts TARRAGONA 5 06/04/2022 

RESAL2022/681 Decret Devolució ingressos normativa - MAS EL GRAU, 25 06/04/2022 

RESAL2022/682 Decret aprovació de factures fase O sense rep.F_2022_27 06/04/2022 

RESAL2022/683 Decret d'Alcaldia de justificació de manament 06/04/2022 

RESAL2022/684 Decret Obres Menors Escomesa aigua Restaurant Santuari - PARC MISERICÒRDIA SN 06/04/2022 

RESAL2022/685 Decret Obres Menors - VERGE DE LA MERCÈ 6 06/04/2022 

RESAL2022/686 Decret 1a Tinència aprovació indemnitzacions membres tribunals oposicions 06/04/2022 

RESAL2022/687 Decret aprovació factura ORGT-IVTM nùm. 113124658-40325619 06/04/2022 

RESAL2022/688 Decret aprovació F2022_26 Fase O sense reparament 06/04/2022 

RESAL2022/689 Decret aprovació F2022/22 Fase ADO sense reparament 07/04/2022 

RESAL2022/690 Decret aprovació factures F2022/23 Fase O sense reparament 07/04/2022 

RESAL2022/691 Decret devolució garantia definitiva 07/04/2022 

RESAL2022/692 Decret d'alcaldía padró preu públic EB 2022-03 07/04/2022 

RESAL2022/693 Decret RR exp.21-232468 07/04/2022 

RESAL2022/694 Resolució incoació rp 07/04/2022 

RESAL2022/695 Decret AI 06_04 07/04/2022 

RESAL2022/696 Decret RESOLUCIÓ civisme MBR 07/04/2022 

RESAL2022/697 DECRET Canvi assignació procurador 07/04/2022 

RESAL2022/698 Decret d'aixecament reparament F2022_16 07/04/2022 

RESAL2022/699 Decret aixecament reparació F2022_6 07/04/2022 

RESAL2022/700 06 - Decret desestimació pagament hores excedent quadrant 07/04/2022 

RESAL2022/701 04_Decret alcaldia padró ABO_2022_04 08/04/2022 

RESAL2022/702 Decret anul rebut aparcament JMHB 08/04/2022 

RESAL2022/703 decret empadronament 08/04/2022 

RESAL2022/704 Resolució Alcaldía Casament Civil OQ_HA 08/04/2022 

RESAL2022/705 Decret anul rebut aparcament MVB 08/04/2022 

RESAL2022/706 Decret INCOACIÓ civisme ACM 08/04/2022 

RESAL2022/707 Decret encàrrec obres substitució canonada aigua 2 pins 08/04/2022 

RESAL2022/708 Resolució Alcaldia Sol·licitud subvenció Contracte Programa - Joventut 2022-2025 08/04/2022 

RESAL2022/709 Decret aprovació factures F/2022/29 fase O sense Reparament 08/04/2022 

RESAL2022/710 Decret aprovació factures F2022/16 Fase O amb reparament 08/04/2022 

RESAL2022/711 Decret aprovació factures Agrupacions Factures Endesa. Fase O Sense reparament 08/04/2022 

RESAL2022/712 Decret aprovació factures F2022_6 Fase ADO amb reparament 08/04/2022 

RESAL2022/713 Decret d'Alcaldia d'aprovació de compensació de deutes 08/04/2022 

RESAL2022/714 Decret d'Alcaldia d'aprovació de compensació de deutes 08/04/2022 

RESAL2022/715 Decret Alcaldia accidental 08/04/2022 

RESAL2022/716 Decret RR exp.2200000043 08/04/2022 
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4.2. Alcaldia. LLIBRE DECRETS PRIMERA QUINZENA MES D’ABRIL DE 2022  
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, del llibre de Decrets corresponents a la 
primera quinzena del mes d’abril de 2022.  
 
4.3. Alcaldia. Prendre coneixement del Decret d’11 d’abril de 2022 del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, Sala contenciosa administrativa – Secció Quarta, en relació al 
Recurs d’apel·lació SALA TSJ 167/2021 – Recurs apel·lació 29/2021 – Secció: RM - 
declara ferma la sentència. 
 
5. Precs i preguntes 
No se’n registren. 
 
I no havent més assumptes a tractar, el President 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 22 d’abril de 2022 
 
La secretària,       Vist i plau, alcalde accidental 
Laura Garcia Alvarez      Lluís Llovet Bayer 
 


