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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE 28 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: ordinària 
Data: 28.04.2022  
Hora inici: 17:10 h. 
Hora fi: 17:15 h. 
Lloc: Per videoconferència, de conformitat amb el que disposa l’article 46.3 LRBRL, 
(veure Decret núm. 830/2022, de 27 d’abril). 
 
Assisteixen (6/6): 
BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
PERE XIRAU ESPARRECH 
LLUIS LLOVET BAYER 
JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
RAQUEL SERRA LERGA 
 

Presidenta: Sra. Blanca Arbell Brugarola 
Secretària: Laura García Álvarez 
Interventora accidental: Maria Josep Lozano del Pino 
 

Ordre del dia de la sessió: 
 
1. Actes pendents d’aprovar 
Acta JGL2022/16, corresponent a la sessió ordinària 21/04/2022 
 
2. 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 
assistents dels punts següents: 
 
1. Aprovació justificació de la subvenció nominativa a l’entitat Creu Roja-Projecte Canet 
Aliments 2021. PRP2022/190. Expedient 2242/2021 3148. 
2. Adjudicació del contracte de 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, procediment obert simplificat i tramitació 
ordinària. PRP2022/193. Expedient 1431/2021 4979. 
3. Acceptació Fons de Prestació de la Diputació de Barcelona “Finançament en l’àmbit 
de Joventut 2021”.PRP2022/192. Expedient 2240/2021 165. 
4. Aprovació renúncia ajut de la Diputació de Barcelona per al projecte Sociolaboral. 
PRP2022/169. Expedient 2240/2021 810. 
 
3. Alcaldia 
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Relació de decrets d’Alcaldia i resolucions de les regidories corresponents als dies de 
l’11 al 17 d’abril de 2022. PRP2022/191. Expedient 1046/2022 1843 
 
4.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: JGL2022/16 ordinari 21/04/2022 
Vista i trobada conforme l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, corresponent a la 
sessió de la Junta de Govern Local, ordinària, celebrada el dia 21 d’abril de 2022, i de 
conformitat amb allò que es disposa a l’article 109 del ROF, l’esborrany de l’acta de la 
sessió anterior, es aprovat per unanimitat dels membres sense observacions. 

 
2. PER URGÈNCIA: Propostes introduïdes per urgència en la pròpia sessió 
ordinària, prèvia ratificació de la urgència per unanimitat dels membres de la JGL. 
 
2.  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: 
 
2.1. Aprovació justificació de la subvenció nominativa a l’entitat Creu Roja-Projecte Ca-
net Aliments 2021. PRP2022/190. Expedient 2242/2021 3148 
2.2. Adjudicació del contracte de subministrament, instal·lació i manteniment de càme-
res de vigilància del trànsit i seguretat d’espais públics i de càmeres perimetrals en ins-
tal·lacions educatives municipals de Canet de Mar, procediment obert simplificat i trami-
tació ordinària. PRP2022/193. Expedient 1431/2021 4979 
2.3. Acceptació Fons de Prestació de la Diputació de Barcelona “Finançament en l’àmbit 
de Joventut 2021”.PRP2022/192. Expedient 2240/2021 665 
2.4. Aprovació renúncia ajut de la Diputació de Barcelona per al projecte Sociolaboral. 
PRP2022/169. Expedient 2240/2021 810 
 
2.1. APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ENTITAT 
CREU ROJA-PROJECTE CANET ALIMENTS 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 Creu Roja Maresme Centre pel 
projecte Canet Aliments, i l’atorgament de la subvenció nominativa amb el següent de-
tall: 

Nom entitat  CIF Projecte sol·licitud subvenció  Import atorgat 

CREU ROJA MARESME 
CENTRE-PROJECTE CA-
NET ALIMENTS 

Q2866001G Canet Aliments 3.000,00€ 
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La concessió de les esmentades subvencions establia com a data límit per a la justifica-
ció el 31 de gener de 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 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.  

* Revelat de fotografies.  

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

* Número.  
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* 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 
d’aquest ajuntament la documentació acreditativa de la subvenció atorgada: 

 

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

CREU ROJA MARESME 
CENTRE-PROJECTE CA-
NET ALIMENTS 

Q2866001G Canet Aliments 24/01/2022  
RE 2022/670 

 
 

Vist l’informe tècnic emès per la coordinadora de serveis socials, emès en data 22 d’abril 
d’enguany, i que es transcriu a continuació: 

 
“INFORME TÈCNIC 
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL 

JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS NOMINATIVES A ENTITATS 

Projecte Canet Aliments 2021 

La Coordinadora d’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Canet de Mar, en rela-
ció a la justificació de subvencions nominatives a entitats, d’acord amb el pressupost 
municipal de l’any 2021 corresponent a l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran, emeto 
el següent informe 

 
FETS 
 
Que en data 19 d’agost de 2021 es va aprovar, mitjançant acord de la Junta de Govern 
Local, el conveni de col·laboració amb Creu Roja Maresme Centre i Càritas, pel pro-
jecte Canet Aliments 2021. 

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 se-
güents: 

 

PARTIDA ENTITAT OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ SUBVENCIÓ RC 
40 23100 
48300 

Creu Roja– Local Canet 
aliments 

Projecte Canet Aliments 3.000,00 € 9830 
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FONAMENTS DE DRET: 
 
- Conveni Canet Aliments 2021 
- Ordenança municipal de subvencions 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
Que pel que fa a la justificació, l’entitat ha presentat la documentació en el termini es-
tablert, segons models facilitats per l’Ajuntament 

Nom enti-
tat 

NIF 

Pro-
jecte 
sol·lici-
tud 
sub-
venció 

Data 
Registre 
Entrada 

Certi-
ficat 

Me-
mòria 

Rela-
ció 

despe-
ses 

Factu-
res 

Despe-
ses 

Rela-
ció al-
tres 

ingres-
sos 

Publi-
citat 

Observa-
cions 

Assemblea 
Comarcal 
de Creu 
Roja "Canet 
Aliments" 

Q2866001G 

CANET 
ALI-
MENTS 
(con-
veni 
2021) 

24/01/2022 
RE2022/670 

si si si si si si  

 

Que una vegada estudiada i verificada la justificació econòmica presentada per l’enti-
tat: 

Nom 
entitat 

NIF 

Pro-
jecte 
sol·li-
citud 
sub-
venció 

Import 
atorgat 

Import a 
justificar 
(cofinan-

çament 
50%) 

import 
aportat 

per l'en-
titat 

Import 
justificat 
correcta-

ment 

Import 
definitiu 

Import 
bestreta 

(50%) 

im-
port 
a re-

vo-
car 

im-
port 

a 
re-
in-
te-

grar 

Im-
port 

2npa-
ga-

ment 

As-
sem-
blea 
Co-
marcal 
de 
Creu 
Roja 
"Canet 
Ali-
ments" 

Q2866001G 

CANET 
ALI-
MENTS 
(con-
veni 
2021) 

3.000,00 
€ 

6.000,00€ 
6.597,30 

€ 
  

6.597,25€ 
3.000,00 

€ 
1.500,00€ 0,00€ 

0,00 
€ 

1.500 
€ 

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

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 econò-
micament. 

Proposo que es procedeixi al pagament de la segona bestreta de la subvenció ator-
gada. 

 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 



 

6 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

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

de l’expedient objecte del present informe.” 
 
Vist l'informe de fiscalització de la interventora, en el qual dona la seva CONFORMITAT, 
i que consta a l’expedient. 

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 Regla-
ment 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 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat dels membres: 

PRIMER.- Donar per correctament justificat el següent import, corresponent a la sub-
venció nominativa atorgada a l’entitat Creu Roja Maresme Centre pel projecte Canet 
Aliments 2021, mitjançant acord de Junta de Govern Local de 19 d’agost de 2021. 

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

pagada 

Creu Roja Maresme Centre-
Projecte Canet Aliments 

Q2866001G Canet Aliments 
3.000,00€ 1.500,00€ 

 
SEGON.– Reconèixer l’obligació per import 1.500,00€ amb càrrec a l’aplicació 
402310048300, segons document comptable AD 9897. 

 

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  

Creu Roja Maresme 
Centre-Projecte Canet 
Aliments 

Q2866001G Canet Aliments 
3.000,00€ 1.500,00€ 1.500,00€ 

 

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

 

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

 
2.2. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I 
MANTENIMENT DE CÀMERES DE VIGILÀNCIA DEL TRÀNSIT I SEGURETAT D’ES-
PAIS PÚBLICS I DE CÀMERES PERIMETRALS EN INSTAL·LACIONS EDUCATIVES 
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MUNICIPALS DE CANET DE MAR, PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT I TRAMI-
TACIÓ ORDINARIA 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de 3.02.2022, es va aprovar l’expedient 
de contractació, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques particulars (CSV 4231d09cf8ff455e80034d082e5905dc001 
dbb26e5c81284d54a0cf550684fa0c96001 respectivament), que regeixen aquesta con-
tractació, per procediment obert simplificat, del contracte de subministrament, instal·la-
ció i manteniment de càmeres de vigilància del trànsit, seguretat d’espais públics i peri-
metrals en instal·lacions educatives municipals de Canet 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 de tres anys del contracte, no essent prorrogable segons els termes 
de la clàusula corresponent. 
 
Anunciada la licitació, les proposicions presentades mitjançant l’eina de Sobre Digital de 
la Plataforma de Contractació Pública, a la finalització del termini de presentació d’ofer-
tes han estat: 
 

Ordre 
d’entrada 

Denominació social 

1. SOM CONTROL I SEGURETAT, SL 
2. ALPHANET SECURITY SYSTEMS, SL 

 
El 2.03.2022, la Mesa de Contractació es constitueix (l’acta de la sessió s’identifica amb 
el CSV: 2ec83570ad2341ef8c94354c01da381d001) i es procedeix, mitjançant l’eina de 
SOBRE DIGITAL, a l’obertura del sobre A (documentació administrativa i proposició eco-
nòmica, documentació valorable de forma automàtica), declarant-se admesa a l’em-
presa ALPHANET SECURITY SYSTEMS, SL i requerint a l’empresa SOM CONTROL I 
SEGURETAT que presenti documentació acreditativa de la titulació oficial i actuacions i 
participació de l’enginyer industrial designat a l’execució del contracte en la posició que 
ofereix relacionada amb l’Annex IV del PCAP. 
 
En data 15.03.2022, la Mesa de Contractació es constitueix en segona sessió (l’acta de 
la sessió s’identifica amb el CSV: 498325414f5540c9bbf3e3ef9682dadb001) i es com-
prova que l’empresa licitador SOM CONTROL I SEGURETAT, SL ha donat compliment 
correctament al requeriment efectuat i dins el termini atorgat a l’efecte i la mesa de con-
tractació acorda admetre la proposició presentada per aquesta empresa. A continuació 
la Mesa de contractació procedeix a remetre a la unitat tècnica, tal com s’estableix a la 
clàusula 14 del PCAP que regeix la contractació, la documentació relativa a l’oferta ava-
luable mitjançant criteris sotmesos a judici de valor presentada per les empreses licita-
dores, per tal que aquesta efectuï la valoració en un termini no superior a 7 dies naturals, 
de conformitat amb l’article 159.4 lletra e) LCSP. 
 
El 22.03.2022, l’Inspector Cap de la Policia Local va emetre informe de valoració de la 
documentació relativa a l’oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos a judici de valor, 
presentada per les empreses licitadores, el qual s’identifica amb el CSV: 
27d9986b647c4994b5d3b7ff8ae9fb03001, que conclou «De conformitat amb les 
consideracions anteriors, es proposa una puntuació de 4,65 per a la memòria tècnica 
presentada per l’empresa Alphanet Security Systems, S.L. i una puntuació de 9,50 per 
a la memòria tècnica presentada per l’empresa Som Control i Seguretat, S.L.» 
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El 23.03.2022, la Mesa de contractació es constitueix en tercera sessió (acta de la sessió 
CSV: 7169d3d4e4d7432b81889db1c27ad48a001) per prendre coneixement de 
l’informe tècnic citat en relació a l’oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos a judici 
de valor i es procedeix, mitjançant l’eina de SOBRE DIGITAL, a l’obertura del sobre B 
(proposició econòmica i millores subjectes a valoració automàtica). 
 
A continuació la secretària de la mesa procedeix a la lectura de les ofertes presentades 
en els següents termes: 

Licitador 
Oferta  (IVA 
exclòs) 

 
Millora 
sobre 
l’horari 

 
Manteniment pre-
ventiu dos anys 
més  
(valor de la millora IVA 
exclòs 5.603,31 €) 

 
Millora horari de 
resposta mante-
niment  

SOM CONTROL I SEGURETAT, SL 73.183,11 € Sí Sí (de 8 a 6 h) 

ALPHANET SECURITY SYSTEMS, SL 91.520,66 € Sí Sí (de 8 a 6 h) 
 
Tenint en compte els criteris previstos a l’apartat I del quadre de característiques espe-
cífiques del PCAP, la Mesa atorga les següents puntuacions a les ofertes contingudes 
en el sobre B i efectua la següent classificació per ordre decreixent: 

Criteris automàtics: (fins a 90 punts) 
 

Oferta econòmica Fins a 70 punts 
Altres criteris (horari servei manteniment, resposta servei i manteniment preventiu) Fins a 20 punts 

 

Criteris judici de valor: (fins a 10 punts) 
 

Judici de valor  Fins a 10 punts 
 

Licitador 
Oferta  (IVA 
exclòs) 

 
 

 
Millora sobre 

l’horari del ser-
vei de manteni-

ment 

 
 

 
Manteni-
ment pre-
ventiu dos 
anys més 

 
 

 
Millora de 
resposta 
del servei 

de manteni-
ment  

 
 
 

Memòria tèc-
nica subjecte 
a un judici de 

valor 

 
 
 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

SOM CON-
TROL I SEGU-
RETAT, SL     70,00 

 
10,00 

 
6,00 

 
4,00 

 
9,50 

 
99,50 punts 

ALPHANET 
SECURITY 
SYSTEMS, SL       6,47 

 
         10,00 

 
       6,00 

 
4,00 

 
4,65 

 
31,12 punts 

 
La mesa de contractació comprova que no hi ha cap oferta que incorri en baixa anormal 
(article 149 de la LCSP), segons l’indicat en l’apartat J del PCAP, el qual es remet als 
paràmetres objectius que s’estableixen reglamentàriament a l’article 85 del RGLCAP en 
relació amb el conjunt d’ofertes vàlides que s’hagin presentat. 
 
Segons la puntuació de les ofertes indicades en el quadre de valoració i la comprovació 
de que les ofertes presentades no incorren en baixa anormal, la mesa de contractació  
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determina que l’empresa SOM CONTROL I SEGURETAT, SL., ha sigut la millor oferta 
classificada segons la puntuació total obtinguda, essent proposada com a adjudicatària 
i se li requereix perquè presenti la documentació indicada al punt U del quadre de 
característiques específiques del plec de clàusules administratives particulars que no 
constin ja inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (en endavant RELI). 
S’incorpora certificat del RELI a l’expedient. 
 
Atès l’informe FAVORABLE de la cap del servei de secretaria i contractació, emès en 
data 25.04.2022, CSV: a6a7715390f74267ab7faf4c3a1fac33001, qui revisa la 
documentació presentada per la proposada com a adjudicatària. 
 
Vist l’informe FAVORABLE de fiscalització prèvia de la interventora municipal número 
2022CINT000048, emès en data 27.04.2022, el qual s’identifica sota el CSV número 
02cb64663a204929bb0f062e0de09d55001. 
 
L’òrgan competent per adjudicar el contracte és l’Alcaldia, per raó del valor estimat del 
contracte, atribució que ha estat delegada en la Junta de Govern Local, en virtut de les 
delegacions efectuades mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 1041/2019, de 18 de juny, 
s’acorda per unanimitat dels membres: 
 
PRIMER.- ADJUDICAR el contracte administratiu de 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, a 
l’empresa SOM CONTROL I SEGURETAT, SL., amb NIF B67318311, per un import 
màxim de 73.183,11 € IVA exclòs i 88.551,56 € IVA inclòs, en les condicions que figuren 
en la seva oferta i les que es detallen a l’expedient de la licitació número 1431/2021 
4979.  
 
SEGON.- DISPOSAR la despesa per import de 81.668,52 €, IVA inclòs, en favor de 
l’empresa SOM CONTROL I SEGURETAT, SL., amb NIF B67318311, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 43 13300 62301 del vigent pressupost ordinari per a l’any 
2022, (Doc. D nº 220220003531). L’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada 
exercici econòmic el crèdit suficient per poder atendre al pagament del seu preu, en 
concret: 
 
     ANY Total (IVA in-

clòs) 
Total (IVA exclòs) Partida pressupos-

tària 
2023      3.441,52 €  2.844,23 €    43 13000 21300 

2024       3.441,52 € 2.844,23 €   43 13000 21300 
 
 
(Doc. D futur ex. 2023 i 2024 núm. 220229000015) 
 
TERCER.- Barrar el saldo sobrant del document A nº 220220001238 per tal que retorni 
al disponible de l’aplicació. 
 
QUART.-  NOTIFICAR a l’adjudicatària aquest acord, i comunicar-li que la formalització 
del contracte s'efectuarà dins del termini dels 15 dies hàbils següents a la recepció de 
la notificació i se’l requerirà per tal de formalitzar el mateix. 



 

10 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

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

 
CINQUÈ.-  Publicar aquest acord al Perfil del contractant. 
 
SISÈ.- COMUNICAR les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del 
Sector Públic, segons el detall que determina l’article 346 LCSP. 
 
SETE.- DECLARAR el règim de recursos aplicable:  
 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden 
interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de 
l’endemà de la recepció d’aquesta notificació. 
 
Igualment les persones interessades poden presentar un recurs potestatiu de reposició, 
previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la 
present notificació.  
 
Fins que sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs 
de reposició interposat no es pot interposar cap recurs contenciós administratiu.  
 
Tot això sense perjudici que els interessats puguin exercir qualsevol altre recurs que 
considerin oportú 
 
2.3. ACCEPTACIÓ FONS DE PRESTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
“FINANÇAMENT EN L’ÀMBIT DE JOVENTUT 2021” 
 
FETS: 
 
Atès que Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 25 de març de 
2021, va aprovar les concessions del fons de prestació “Finançament en l’àmbit de jo-
ventut”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023. 
 
Vist l’informe del tècnic de Joventut de l’Ajuntament, que consta a l’expedient.  
 
Atès que la proposta no està subjecte a fiscalització prèvia (Arts. 214 i 219.1 TRLHL). 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat dels membres: 
 
Primer.- ACCEPTAR la concessió del següent fons de prestació:  
 

Ens destinatari NIF Codi XGL Import 
concedit 
2021 
(EUR) 

Operació Posició 

Ajuntament de 
Canet de Mar 

P0803900J 21/Y/298493 5.967,69 2103000415 32 
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Segon.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò establert 
en les condicions que regeixen l’execució del fons de prestació objecte del present 
acord.  
 
Tercer.-. Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari per fer 
efectius els presents acords. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a l’Àrea d’Intervenció i Tresoreria. 
 
Cinquè.-  Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona. 
 
2.4. APROVACIÓ RENÚNCIA AJUT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL 
PROJECTE SOCIOLABORAL 
 
Fets: 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 
2021, va acordar, entre altres APROVAR la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de con-
certació Xarxa de Governs Locals  2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg 
de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist que l’Ajuntament de Canet de Mar mitjançant la resolució 2021/409 va aprovar sol·li-
citar a l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut en el marc del recurs Ciutats educadores: 
programes de connexió de temps i espais educatius per al projecte d’orientació sociola-
boral. 
 
Atès que en data 1 de juny es va rebre comunicació de la Diputació de Barcelona sobre 
la resolució adoptada per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en què 
s’atorga un ajut econòmic als projecte d’orientació sociolaboral per import de 2.411, 84€ 
amb codi 21/Y/304876. 
 
Vist que en data 27 de setembre de 2021 mitjançant resolució d’Alcaldia2021/1969 es 
va sol·licitar un recurs econòmic a la Diputació de Barcelona en el marc del programa 
de Noves Oportunitat Educatives 4.10 impuls als itineraris educatius de la població jove, 
per al projecte Orienta’t. 
 
Atès que en data 8 de novembre de 2021 es va rebre notificació de la Diputació de 
Barcelona sobre el decret 12101 dictat per la Presidència de la Diputació de Barcelona 
en què s’atorga un ajut econòmic per import de 10.032,38€ amb codi 21/Y/313451 
 
Vist l’informe tècnic emès en data 11 d’abril de 2022 que es transcriu a continuació: 
 
FETS 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 2021, va acordar, 
entre altres APROVAR la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals  2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Dipu-
tació de Barcelona. 
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L’Ajuntament de Canet de Mar mitjançant la resolució 2021/409 va aprovar sol·licitar a l’Àrea 
d’Educació, Esports i Joventut en el marc del recurs Ciutats educadores: programes de connexió 
de temps i espais educatius per al projecte d’orientació sociolaboral. 
 
En data 1 de juny es va rebre comunicació de la Diputació de Barcelona sobre la resolució adop-
tada per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en què s’atorga un ajut econòmic als 
projecte d’orientació sociolaboral per import de 2.411,84€ amb codi 21/Y/304876. 
 
En data 27 de setembre de 2021 mitjançant resolució d’Alcaldia2021/1969 es va sol·licitar un 
recurs econòmic a la Diputació de Barcelona en el marc del programa de Noves Oportunitat 
Educatives 4.10 impuls als itineraris educatius de la població jove, per al projecte Orienta’t. 
 
En data 8 de novembre de 2021 es va rebre notificació de la Diputació de Barcelona sobre el 
decret 12101 dictat per la Presidència de la Diputació de Barcelona en què s’atorga un ajut eco-
nòmic per import de 10.032,38€ amb codi 21/Y/313451 
 
Amb els dos ajuts atorgant les regidories d’Educació i Joventut rebien suport per totes les accions 
d’orientació educativa i laboral que s’havia planificat per a l’any 2021. 
 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.-  Per eventualitats diverses els projectes de Brigada Jove i  i d’Orientació sociolaboral 
no s’han desenvolupat en la seva totalitat i s’han agrupat totes les accions dutes a terme dins el 
projecte Orienta’t i deixant sense executar el projecte d’orientació sociolaboral.   
 
SEGONA.-  No es disposa de despesa suficient per justificar l’ajut 21/Y/304876 per import de 
2.411,84€ i cal comunicar la renúncia a l’ajut a la Diputació de Barcelona. 
 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació de 
l’expedient objecte del present informe 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: 
 
Primer.- Renunciar a l’ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona per al pro-
jecte d’orientació sociolaboral per import de 2.411,84€ amb codi 21/Y/304876. 
 
Segon.- Fer la devolució per ingressos indeguts per import de 2.411,84 a la Diputació 
de Barcelona.  
 
Tercer.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a la Intervenció i Tresoreria municipals.  
 
3. Alcaldia. RELACIÓ DECRETS D’ALCALDIA I RESOLUCIONS DE LES REGIDO-
RIES, CORRESPONENTS ALS DIES DE L’11 al 17  D’ABRIL DE 2022 
 
Fets: 
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Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets d’Alcaldia 
i resolucions de les regidories, corresponents als dies de l’11 al 17 d’abril de 2022, i que 
són els següents: 
 
 
 

Codi Descripció Data 
resolució 

RESAL2022/717 Decret autorització espectacle circ 11/04/2022 

RESAL2022/718 Decret RR exp.21-233744 11/04/2022 

RESAL2022/719 Decret autorització activitats Diada Sant Jordi 11/04/2022 

RESAL2022/720 Decret exp.112995 i 112998 11/04/2022 

RESAL2022/721 Resolució Paradetes Informatives Casal Estiu Aisia 11/04/2022 

RESAL2022/722 Decret AI 11_04 11/04/2022 

RESAL2022/723 Decret Alcaldia accidental abril 2022 11/04/2022 

RESAL2022/724 Decret Convocatòria JGL 14042022 11/04/2022 

RESAL2022/725 Decret rectificació d'error material 11/04/2022 

RESAL2022/726 Decret PS 11_04 11/04/2022 

RESAL2022/727 Decret IMI 11_04 11/04/2022 

RESAL2022/728 Decret de 1TA ordenació de pagaments 11/04/2022 

RESAL2022/729 Decret aprovació d'AD's Q_2022_14 11/04/2022 

RESAL2022/730 Resolució desestimant recurs de reposició 12/04/2022 

RESAL2022/731 Decret alta padró sense documentació 12/04/2022 

RESAL2022/732 Decret alta padró sense documentació 12/04/2022 

RESAL2022/733 Decret trasllat restes al nínxol 1014 12/04/2022 

RESAL2022/734 Decret trasllat restes del nínxol 175 al 162 12/04/2022 

RESAL2022/735 Decret ampliació clauers comptes Ajuntament 12/04/2022 

RESAL2022/736 Decret pròrroga autorització ús plaça aparcament número 196 12/04/2022 

RESAL2022/737 Decret AD Avantprojecte Nou PAV2 12/04/2022 

RESAL2022/738 Decret festa càmping 13/04/2022 

RESAL2022/739 Decret permís parada venda globus 13/04/2022 

RESAL2022/740 Decret canvi d'hora de la Junta de Govern Local de data 14 d'abril de 2022 13/04/2022 

RESAL2022/741 Decret d'Alcaldia de depuració de saldos 13/04/2022 

RESAL2022/742 Decret Avocació Barrar partida obres carrer Clausell 13/04/2022 

RESAL2022/743 Decret 1a Tinència aprovació IRPF març i ordena pagament AEAT 13/04/2022 

RESAL2022/744 Decret adscripció provisional lloc cap BOiS 13/04/2022 

RESAL2022/745 Decret mercat municipal - alta parades 18 i 19 13/04/2022 

RESAL2022/746 Decret liquidació pressupost general exercici 2021 14/04/2022 

RESAL2022/747 Decret incoació expedient sancionador residus 14/04/2022 

RESAL2022/748 Decret incoació sancionador residus 14/04/2022 

RESAL2022/749 Decret incoació sancionador residus 14/04/2022 
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RESAL2022/750 Decret incoació sancionador residus 14/04/2022 

RESAL2022/751 Decret incoació sancionador residus 14/04/2022 

RESAL2022/752 Resolució Casament Civil JLS I GPL 14/04/2022 

RESAL2022/753 Decret DEVOLUCIÓ IMPORT I INTERESSOS 14/04/2022 

RESAL2022/754 Decret convocatòria Comissió Informativa General ordinària de 21 d'abril de 2022 14/04/2022 

RESAL2022/755 Resolució Alcaldia Casament Civil BBF_MLS 14/04/2022 

 
4.Precs i preguntes. No se’n registren. 
 
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 28 d’abril de 2022 
 
La secretària,       Vist i plau, alcaldessa 
Laura Garcia Alvarez      Blanca Arbell Brugarola 
 


