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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL DE DATA 9 DE JUNY DE 2022 
 
Avís: aquesta acta ha estat retocada per tal de donar compliment a la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades personals.  
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 17:00 
Hora que acaba: 17:30 
Lloc: Sala JGL 
 

PRESIDEIX 
 

BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
 

ASSISTENTS 
LLUIS LLOVET BAYER 
JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
RAQUEL SERRA LERGA 

 
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 

PERE XIRAU ESPARRECH 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Dolors Puig Gómez, secretària accidental. També hi assisteix M. Josep Lozano del Pino, 
interventora accidental. 
 

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ: 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2022/22 ordinari 02/06/2022 
 
2. Propostes 
2.1. Cultura i Patrimoni 
2.1.1. Acceptació justificació subvencions Entitats Culturals_2021 
 
2.2. Acció Social i Ciutadania 
2.2.1. Aprovació ajuts socials número BSGG_11_2022 
 
2.3. Intervenció 
2.3.1. Aprovació conveni atorgament subvenció Colla de Diables 
 
2.4. Alcaldia 
2.4.1. Llibre Decrets segona quinzena mes de maig de 2022 
2.4.2. Relació Decrets de data del 23 al 29 de maig de 2022 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
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4. Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2022/22 ordinari 02/06/2022 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
2 de juny de 2022 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, de 15 
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del ROF,  
 
 
2. Propostes 
 
2.1. Cultura i Patrimoni 
 
2.1.1. ACCEPTACIÓ JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DE L’ÀREA DE 
CULTURA 
 
Fets: 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 8 de juliol de 
2021, va prendre, entre d’altres, l’acord d’aprovació de la convocatòria de les 
subvencions en règim de concurrència competitiva, per a l’exercici 2021, a favor de les 
persones físiques i d’entitats públiques i privades que realitzin activitats d’utilitat pública 
o interès social, en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, lúdic, festiu o 
qualsevol altre anàleg, que complissin els requisits generals i específics establerts en 
les bases i estiguessin legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal 
d’Associacions, recollides a l’Annex de l’acord esmentat. 
 
En el cas de l’àmbit cultural, l’import de la convocatòria pujava a 20.000 Euros. 
 
Vista la valoració de les solꞏlicituds presentades que va fer l’òrgan colꞏlegiat previst en 
l’ordenança general de subvencions, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 
23 de desembre de 2021, va aprovar l’atorgament de les subvencions previstes en la 
convocatòria 1/2021 i el pagament de la bestreta del 50 per 100. 
 
Pel que fa l’àmbit cultural, les subvencions atorgades per Acord de Junta de Govern de 
23 de desembre de 2021 i les bestretes pagades amb l’atorgament van ser les següents: 
 

Nom terc. tercer Text lliure
Import  

1a bestreta
ASSOCIACIO CULTURAL MA-
RES MALABARISTES G66138447 

50% SUBVENCIONS CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 2021 
PROJ.CANET M'ATRAPA 638,00

ASSOCIACIO CULTURAL MA-
RES MALABARISTES G66138447 

50% SUBVENCIONS CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 2021 
PROJ.ACTIVITATS 612,00

CENTRE D'ESTUDIS LLUIS 
DOMENECH I MONTANER G66152349 

50% SUBVENCIONS CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 2021 
PROJ.DOMECHIANA 18 i 19 692,00

CENTRE D'ESTUDIS LLUIS 
DOMENECH I MONTANER G66152349 

50 % SUBVENCIONS CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 2021 
PROJ.ITINERARIS 640,00
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CENTRE D'ESTUDIS LLUIS 
DOMENECH I MONTANER G66152349 

50% SUBVENCIÓ CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 2021 
PROJ.PUBLICACIÓ ACTES 500,00

ASSOCIACIO AMICS DEL 
BALL DE CANET DE MAR G63474365 

50% SUBVENCIÓ CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 2021 
PROJ.DIUMENGES DE BALL 607,50

ASSOCIACIO AMICS DEL 
BALL DE CANET DE MAR G63474365 

50% SUBVENCIÓ CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 2021 
PROJ.REVETLLES POPULARS 627,50

PLATAFORMA ODEON G62332416 50% SUBVENCIÓ CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 2021 666,00
CENTRE D'ESTUDIS CANE-
TENCS G63078521 50% SUBVENCIÓ CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 2021 627,50
ASSOCIACIO ORFEO MISERI-
CORDIA G66433806 

50% SUBVENCIÓ CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 2021 
PROJ.ASSAJOS 450,00

ASSOCIACIO ORFEO MISERI-
CORDIA G66433806 

50% SUBVENCIÓ CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 2021 
PROJ.ARXIU 50,00

ASSOCIACIO ORFEO MISERI-
CORDIA G66433806 

50% SUBVENCIÓ CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 2021 
PROJ.CONCERT DE NADAL 200,00

ASSOC. CULTURAL SO-
ROLL.SOM G64666696 50% SUBVENCIÓ CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 2021 679,50
ASSOCIACIÓ DEL BALLET 
JUVENIL ENSEMBLE G66967621 50% SUBVENCIÓ CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 2021 587,00

AMICS DE LA SARDANA G64512361 50% SUBVENCIÓ CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 2021 652,50
ASSOCIACIO JUBILATS DE 
CANET DE MAR 2020 G02722866 

50% CONCOCATÒRIA SUBVENCIONS CONCURRÈNCIA COM-
PETITIVA 2021 618,50

GALERA ROCOSA, GEMMA -
50% CONCOCATÒRIA SUBVENCIONS CONCURRÈNCIA COM-
PETITIVA 2021 702,00

ASSOCIACIO ARTISTICA TE-
ATRAL EL CENTRU DE CA-
NET DE MAR G67537118 

50% CONCOCATÒRIA SUBVENCIONS CONCURRÈNCIA COM-
PETITIVA 2021 450,00

     10.000,00

 
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 projecte 
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 a l’àmbit cultural. 
 
Vist l'informe favorable de la Tècnica de Cultura, emès en data 1 de juny de 2022, que 
consta a l’expedient, i d’on es transcriuen les següents consideracions:  
 
“ Primera.- Considero acreditat que s’ha realitzat el fi públic pel qual es van atorgar les 
següents subvencions i es proposa al departament d’intervenció que realitzi el pagament 
de la segona bestreta segons el següent detall: 

 

Nom Entitat Projectes 2021 Total Projecte 
Import 

1a Bestreta 

Import 
2a Bes-

treta

Mares Malabaristes  
Canet m’atrapa 1.276€ 638 € 638€ 

Activitats Foment de la Cultura 1.224€ 612€ 612€ 

CEDIM 
Domenechiana 18 i Domenechiana 19 1.384€ 692,00€ 692,00€ 

Itineraris Lluís Domènech i Montaner 1.280€ 640,00€ 640,00€ 
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Publicació Actes III Simposi Lluís Do-
mènech i Montaner 

1.000€ 500,00€ 500,00€ 

Amics Ball 
Diumenges de Ball 1.215€ 607,50€ 607,50€ 

Revetlles Populars 1.255€ 627,50 € 627,50 € 

Ass. Cultura Plataforma 
Odeon 

Programa Cultural 2021 1.332€ 666,00€ 666,00€ 

Ass. Centre d’estudis 
Canetencs 

Projecte de recerca documental i es-
tudi històric de Canet de Mar

1.255€ 627,50€ 627,50€ 

SOROLL.SOM 
Manteniment seu, assegurança i ben-
zina 

1.359€ 679,50€ 679,50€ 

Ass. Ballet Juvenil En-
semble 

Promoció i difusió de la dansa local a 
la població, a la pròpia comunitat autò-
noma i a l’estat espanyol

1.174€ 587,00€ 587,00€ 

GGR_Sisè Sentit Activitats del Sisè Sentit 1.650€ 702,00€ 948€ 

Ass. Artística Teatral el 
Centru de Canet 

Decorat i atrezzo obre de teatre la 
reina de la bellesa de leenane

900€ 450,00€ 450€ 

 

Segona.- L‘Associació Orfeó Misericòrdia no justifica el total de l’importa atorgat 
inicialment que és de 1400,00€. Justifica correctament 574,28€ del projecte Adaptació 
local d’assaig i es proposa una revocació parcial d’aquesta subvenció. No justifica els 
altres dos projectes subvencionats i per tant es proposa una revocació total de les dues 
subvencions. En la taula següent es resumeix la informació:  
 

Nom entitat NIF Projecte solꞏlici-
tud  
subvenció

Import
atorgat 

Import 
bestreta 

(50%)

import a  
revocar 

import a  
reintegrar 

Import 
2n paga-

ment
ASSOCIACIO ORFEO 
MISERICORDIA 

G66433806 Adaptació ade-
quació i comodi-
tat pels assajos

900,00 € 450,00 € 325,72 € 0,00 € 124,28 € 

ASSOCIACIO ORFEO 
MISERICORDIA 

G66433806 material ofimàtic 
d'arxiu de partitu-
res 

100,00 € 50,00 € 100,00 € 50,00 € 0,00 € 

ASSOCIACIO ORFEO 
MISERICORDIA 

G66433806 Concert de Nadal 400,00 € 200,00 € 400,00 € 200,00 € 0,00 € 

 
Tercera.- L’Associació Amics de la Sardana no justifica el total de l’import atorgat 
inicialment que és de 1.305€. Justifica correctament 1.111,49€ i es proposa una 
revocació parcial de la subvenció establint els següents imports: 
 

Nom entitat NIF Projecte solꞏlicitud  
subvenció 

Import 
atorgat 

Import  
bestreta 
(50%)

import a  
revocar 

import a  
reintegrar 

Import  
2n paga-
ment

AMICS DE LA SAR-
DANA 

G64512361 Promoció de la Sar-
dana 

1.305,00 € 652,50 € 193,01 € 0,00 € 459,49 € 

 
Quarta.-  La justificació de la subvenció atorgada a l’Associació de Jubilats de Canet de 
Mar serà tractada en l’expedient 2243/2022 843. 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe. I el derivo a criteri superior.” 
 
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: 
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Primer.- APROVAR la justificació dels següents imports corresponents a subvencions 
ordinàries de la convocatòria 1/2021 del Programa de Concurrència Competitiva de 
l’Àrea de Cultura atorgades per Acord de Junta de Govern de 23 de desembre de 2021. 

 

Nom Entitat Projectes 2021 Import Atorgat 
Import 

1a Bestreta 

Mares Malabaristes  
Canet m’atrapa 1.276€ 638 € 

Activitats Foment de la Cultura 1.224€ 612€ 

CEDIM 

Domenechiana 18 i Domene-
chiana 19 

1.384€ 692,00€ 

Itineraris Lluís Domènech i Mon-
taner 

1.280€ 640,00€ 

Publicació Actes III Simposi 
Lluís Domènech i Montaner 

1.000€ 500,00€ 

Amics Ball 
Diumenges de Ball 1.215€ 607,50€ 

Revetlles Populars 1.255€ 627,50 € 

Ass. Cultura Plataforma 
Odeon 

Programa Cultural 2021 1.332€ 666,00€ 

Ass. Centre d’estudis Cane-
tencs 

Projecte de recerca documental 
i estudi històric de Canet de Mar

1.255€ 627,50€ 

SOROLL.SOM 
Manteniment seu, assegurança i 
benzina 

1.359€ 679,50€ 

Ass. Ballet Juvenil Ensemble 

Promoció i difusió de la dansa 
local a la població, a la pròpia 
comunitat autònoma i a l’estat 
espanyol 

1.174€ 587,00€ 

GGR_Sisè Sentit Activitats del Sisè Sentit 1.404 702,00€ 

Ass. Artística Teatral el Cen-
tru de Canet 

Decorat i atrezzo obre de teatre 
la reina de la bellesa de leenane

900€ 450,00€ 

Ass. Orfeó Misericòrdia Adaptació adequació i comoditat 
pels assajos

900€ 450€ 

Ass. Orfeó Misericòrdia material ofimàtic d'arxiu de parti-
tures 

100€ 50€ 

Ass. Orfeó Misericòrdia Concert de Nadal 400€ 200€ 

Amics de la Sardana Promoció de la Sardana 1.305€ 652,5€ 

 
SEGON.- INCOAR expedient de revocació i reintegrament dels imports concedits i que 
no s'han justificat correctament, segons el següent detall: 

 

TERCER.- ATORGAR a les entitats beneficiàries incloses en el procediment de 
revocació i reintegrament un termini de 15 dies hàbils per efectuar alꞏlegacions o aportar 
els documents que estimin oportuns. 

Entitat NIF Projecte 
Import a revo-

car 
Import a reinte-

grar
ASSOCIACIO ORFEO MISERI-
CORDIA 

G66433806 Adaptació adequació i comodi-
tat pels assajos

325,72 €€ 0€ 

ASSOCIACIO ORFEO MISERI-
CORDIA 

G66433806 material ofimàtic d'arxiu de parti-
tures

100,00 € 50,00 € 

ASSOCIACIO ORFEO MISERI-
CORDIA 

G66433806 Concert de Nadal 400,00 € 200,00 € 

AMICS DE LA SARDANA G64512361 Promoció de la Sardana 193,01 € 0,00 € 
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Finalitzat aquest termini es procedirà a la resolució del procediment liquidant l’import del 
reintegrament que correspongui més els interessos de demora que s’hagin meritat de 
conformitat amb l’article 38.2 LGS. 
 
QUART.-  INDICAR als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst a  l’article 9 
de la convocatòria 1/2021, procedeixin al pagament de les quantitats pendents de 
satisfer de Programa de Concurrència Competitiva de l’Àrea de Cultura atorgades per 
Acord de Junta de Govern de 23 de desembre de 2021, per la part de la subvenció 
correctament justificada, segons el següent detall: 
 

Nom entitat NIF 
Projecte sol·licitud 
subvenció 

Import 
atorgat

Import  
bestreta 
(50%)

Import justificat 
correctament Import  

2n pagament
CENTRE D'ESTUDIS 
LLUIS DOMENECH I 
MONTANER G66152349 

Publicació acte III 
simposi LLDM 1.000,00 € 500,00 € 1.684,72 € 500,00 €

CENTRE D'ESTUDIS 
LLUIS DOMENECH I 
MONTANER G66152349 

Domenecchianna 18 i 
19 1.384,00 € 692,00 € 2.888,82 € 692,00 €

CENTRE D'ESTUDIS 
LLUIS DOMENECH I 
MONTANER G66152349 

Itineraris Lluís 
Domènech i Mon-
taner 1.280,00 € 640,00 € 2.670,18 € 640,00 €

ASSOCIAC.MARES 
MALABARISTES G66138447 CANET M''ATRAPA 1.276,00 € 638,00 € 1.765,70 € 638,00 €
ASSOCIAC.MARES 
MALABARISTES G66138447 ACTIV.FOMENT 1.224,00 € 612,00 € 1.927,63 € 612,00 €

CENTRE D'ESTUDIS 
CANETENCS G63078521 

Proj. de recerca do-
cumental i estudi 
històric de Canet 1.255,00 € 627,50 € 1.695,79 € 627,50 €

PLATAFORMA ODEON G62332416 
Programació cul-
tural  2021-ACPO 1.332,00 € 666,00 € 2.179,74 € 666,00 €

AMICS DEL BALL G63474365 

Diumenges de Ball a 
l'envelat de Vilꞏla 
Flora 1.215,00 € 607,50 € 1.218,31 € 607,50 €

AMICS DEL BALL G63474365 Revetlles popular 1.255,00 € 627,50 € 4.373,85 € 627,50 €

ASSOC. CULTURAL SO-
ROLL.SOM G64666696 

Manteniment Seu, 
assegurança i ben-
zina 1.359,00 € 679,50 € 2.632,10 € 679,50 €

ASSOCIACIÓ DEL BA-
LLET JUVENIL ENSEM-
BLE G66967621 

Promoció de la 
Dansa 1.174,00 € 587,00 € 1.303,49 € 587,00 €

ASSOC.ARTISTICA TEA-
TRAL EL CENTRU  G67537118 

Decorat i atretzo tea-
tre 900,00 € 450,00 € 909,04 € 450,00 €

GEMMA GALERA - 
Espectacle La Dona i 
el Mar 1.404,00 € 702,00 € 2.559,95 € 702,00 €

ASSOCIACIO ORFEO 
MISERICORDIA G66433806 

Adaptació adequació 
i comoditat pels assa-
jos 900,00€ 450,00€ 574,28 € 124,28 €

AMICS DE LA SARDANA G64512361 
Promoció de la Sar-
dana 1.305.00€ 652,50€ 1.111,99 € 459,49€

TOTAL    8.612,77 €

 
CINQUÈ.- RECONÈIXER l’obligació per import de 8.612,77€ amb càrrec a  l’aplicació 
31 33400 48200. 
 
SISÈ.- 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 
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i fiscals amb Hisenda i/o amb la Seguretat Social.  
 
SETÈ.- NOTIFICAR el present acord a les entitats beneficiàries de la subvenció 
atorgada dins la convocatòria 1/2021, del Programa de Concurrència Competitiva de 
l’Àrea de Cultura. 
 
VUITÈ.- COMUNICAR el present acord als departaments de Cultura, Intervenció i 
Tresoreria. 
 
 
2.2. Acció Social i Ciudadania 
 
2.2.1. APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS NÚMERO 
BSGG_11_2022 

 
 

Vista la relació de despeses número BSGG_11_2022 de data 2 de juny de 2022 per 
import de 2.525,28€ € corresponent a ajuts socials puntuals: 
 

 

 RELACIÓ NÚM.:   BSGG_11_2022   02/06/22  

NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE  IMPORT  ENDOSSATARI DNI/NIF 

74 - - 
Habitatge-sub-
ministraments- 

AIGUA 
67,28 € AGBAR A08000234 

74bis - - 
Habitatge-sub-
ministraments- 

LLUM 
65,26 € NATURGY A08431090 

75 - - Medicaments           18,90 € Jordi Bonany Ayuso  (FARMÀCIA VALLS)  - 

76 - - 
Habitatge-sub-
ministraments-  

LLUM 
81,64 € La mateixa - 

77 - - 
Habitatge-sub-
ministraments- 

AIGUA 
65,61 € AGBAR A08000234 

78 - - 
Habitatge-sub-
ministraments- 

LLUM 
178,72 € ENDESA SAU A81948077 

79 - - 

Ajut quota 60% 
escola bressol 
gener 2022. In-

fant - 

89,40 € A COMPENSAR   

80 - - 
Extraesco-

lars/colònies es-
tiu 

        384,00 € Esplai Strankis Canet  G65119075

81 - - 
Habitatge-sub-
ministraments-  

LLUM 
274,47 € Endesa Energia XXI B82846825 

82 - - 
Habitatge-llo-
guer-hipoteca 

650,00 € Vanessa  Marí Ubach                  - 

83 - - 
Habitatge-llo-
guer-hipoteca 

650,00 € Vanessa  Marí Ubach                  - 

    
TOTAL 

 
2.525,28 € 
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Vist que l’equip tècnic ha valorat com idoni l’atorgament dels ajuts socials puntuals, 
d’acord amb els informes tècnics que consten a l’expedient. 
 
Atès que en la relació d’ajuts a aprovar número BSGG_11_2022 de data 2 de juny de 
2022, s’inclou un ajut a compensar per una part de la quota de l’escola bressol municipal, 
corresponent al mes de gener, que contempla el Reglament de Prestacions d’urgència 
social, segons detalla la coordinadora de serveis socials en el seu informe de data 31 
de maig d’enguany i 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 de l’exercici de 2022. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol de 
prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions d’urgència social, i 
el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de Canet de Mar, aprovat 
el 17 d’octubre del 2017. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2019/1041, de 18 de juny, es va delegar 
aquesta competència a la Junta de Govern Local, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar els ajuts socials de la relació d’ajuts núm. BSGG_11_2022 del quadre 
següent en favor dels beneficiaris, amb endossament, si s’escau, als tercers que 
s’indiquin: 
 

RELACIÓ 
NÚM.: 

  BSGG_11_2022   02/06/22 

79 - - 
Ajut quota 60% escola bressol gener 

2022. Infant - 
89,40 € A COMPENSAR   

 
RELACIÓ NÚM.:   BSGG_11_2022   02/06/22 

 

NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE  IMPORT  ENDOSSATARI DNI/NIF 

74 - - 
Habitatge-sub-
ministraments- 

AIGUA 
67,28 € AGBAR A08000234 

74bis - - 
Habitatge-sub-
ministraments- 

LLUM 
65,26 € NATURGY A08431090 

75 - - Medicaments           18,90 € Jordi Bonany Ayuso  (FARMÀCIA VALLS)  - 

76 - - 
Habitatge-sub-
ministraments-  

LLUM 
81,64 € La mateixa - 
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SEGON.- Aprovar els ajuts socials a compensar de la relació d’ajuts núm. 
BSGG_11_2022 del quadre següent: 
 

 

NÚM.  BENEFICIARI  DNI  CONCEPTE   IMPORT   ENDOSSATARI  DNI/NIF 

79  -  -  Ajut  quota  60% escola  bressol  gener 
2022. Infant -  89,40 €  A COMPENSAR    

 
 
 
TERCER.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en el 
termini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
QUART.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt primer 
a la partida pressupostària 40 23100 48400 de l’exercici corrent. 
 
CINQUÈ.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
SISÈ.- 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. 
 
 
 
 
 

77 - - 
Habitatge-sub-
ministraments- 

AIGUA 
65,61 € AGBAR A08000234 

78 - - 
Habitatge-sub-
ministraments- 

LLUM 
178,72 € ENDESA SAU A81948077 

80 - - 
Extraesco-

lars/colònies es-
tiu 

        384,00 € Esplai Strankis Canet  G65119075

81 - - 
Habitatge-sub-
ministraments-  

LLUM 
274,47 € Endesa Energia XXI B82846825 

82 - - 
Habitatge-

lloguer-hipoteca
650,00 € Vanessa  Marí Ubach                  - 

83 - - 
Habitatge-

lloguer-hipoteca
650,00 € Vanessa  Marí Ubach                  - 

    
TOTAL 

 
2.435,88€ 

  

 
RELACIÓ 

NÚM.: 
  BSGG_11_2022  02/06/22 

 

 
TOTAL 

89,40  
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2.3. Intervenció 
 
2.3.1. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ 
COLLA DE DIABLES DE CANET DE MAR I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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

Atès que el pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2022 en l’apartat cor-
responent a l’Àrea de Festes al capítol 4 té l’assignació nominativa per a l’associació 
Colla de Diables de Canet de Mar la quantitat de 12.000,00€, i que els crèdits necessaris 
estan consignats a l’aplicació pressupostària indicada en els acords. 

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

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

REUNITS 

D’una part, Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de Mar, i As-
sumpta Revoltós Vaquer, Regidora de Festes, assistits per Dolors Puig Gómez, Secre-
tària accidental de la Corporació que dóna fe de l’acte.  

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

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

MANIFESTEN 

I.- Que el foment i l’administració dels interessos propis del municipi formen part del nucli 
competencial dels Ajuntaments en virtut del que disposen els articles 11 i 25 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 66 del Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril. 
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II.- Que els convenis constitueixen l’instrument habitual per a canalitzar les subvencions 
previstes a l’article 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

III.- Que a l’Ajuntament de Canet de Mar li interessa que aquest any es porti a terme els 
tradicionals espectacles de foc, encesa d’edificis emblemàtics, els tradicionals correfocs 
per les diferents festes del municipi i/o qualsevol altre colꞏlaboració amb entitats o mun-
tatge de nova creació que entri dins els interessos del Govern municipal, per al gaudi de 
tota la població.  

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

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

CLÀUSULES 

PRIMERA.- Objecte 

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

SEGONA.- Obligacions de les parts  

a) Ajuntament de Canet de Mar: 

1.-L’Ajuntament de Canet de Mar atorgarà una subvenció per un import de 12.000 € amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 32 33800 48300 per subvencionar les despeses del 
muntatge, preparació i realització de diferents espectacles de foc, encesa d’edificis em-
blemàtics, els tradicionals correfocs, el pagament de l’assegurança de la colla i les des-
peses de formació i manteniment dels estris propis de la colla de Diables. 

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

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

b) Colla de Diables de Canet de Mar: 

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

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

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

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

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

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

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

TERCERA.- Pagament i justificació de la subvenció 

1.-La subvenció prevista en aquest conveni es pagarà en forma de bestreta del 100% 
en el termini màxim de 30 dies des de la formalització del conveni. 

 2.- El termini per presentar la justificació de la subvenció prevista en el present conveni 
finalitza el 31 de gener de 2023. 

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

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

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

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

d).- Les factures corresponents a les despeses derivades de les activitats, ajustades al 
present conveni i datades dintre del període corresponent al seu exercici. Les factures 
que justifiquin l'import subvencionat hauran de reunir els requisits següents: 
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- Seran originals 

- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció 

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

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

ꞏ Identificació clara del beneficiari (nom i NIF) 

ꞏ Número de factura 

ꞏ Lloc i data d'emissió de la factura. 

ꞏ Descripció del subministrament o servei. 

ꞏ Tipus tributari quota de l'IVA i en cas que quedi repercutida dins el preu, que consti IVA 
inclòs. 

ꞏ Retenció en concepte d'IRPF en el cas de serveis professionals. 

No obstant l'establert en l'apartat anterior, serà suficient la presentació de tiquets o vals 
en els casos següents: 

- Vendes al menor 

- Transport de persones 

- Serveis d'hostaleria i restauració 

- Subministrament de begudes i comestibles 

- Revelat de fotografies 

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

- Número 

- NIF de l'emissor 

- Tipus de gravamen o expressió IVA inclòs 

- Contraprestació total 

e).- Un certificat del president de l'entitat subvencionada que acrediti la justificació de 
l'aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida.  
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f).- Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat 
subvencionada amb indicació de l'import i la procedència.  

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

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

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

 
QUARTA.- Vigència 
La vigència d’aquest conveni és fins el 31 de desembre de 2022. 

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

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

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

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

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

sent document. 
- Qualsevol de les causes de resolució previstes en aquest conveni o en el marc 

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

VUITENA.- Jurisdicció competent. 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents, per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de 
l’ordre jurisdiccional contenció administratiu. 

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

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

Vist l’informe de fiscalització de la interventora Municipal, que consta a l’expedient. 

Vist i trobat conforme l’expedient administratiu de referència, de conformitat amb la pro-
posta de la Regidoria de Festes, s’acorda per unanimitat: 

PRIMER.- Atorgar una subvenció nominativa en favor de l’Associació Colla de Diables 
de Canet de Mar per import de 12.000€ per tal de satisfer les despeses del muntatge, 
preparació i realització de diferents espectacles de foc, encesa d’edificis emblemàtics, 
els tradicionals correfocs, el pagament de l’assegurança de la colla i les despeses de 
formació i manteniment dels estris propis de la colla de Diables i aprovar el corresponent 
conveni de colꞏlaboració el text del qual es transcriu a la part expositiva. 

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa de 12.000€ amb càrrec a la partida pressu-
postària 32  33800  48300 de la qual s’ha realitzat la retenció de crèdit corresponent. 

TERCER.- Reconèixer l’obligació anterior per import de 12.000€ amb càrrec a la partida 
pressupostària 32  33800  48300 de la qual s’ha realitzat la retenció de crèdit correspo-
nent. 

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

CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució als interessats, a la intervenció i la tresoreria mu-
nicipal. 

 
 
 
 
 
2.4. Alcaldia 
 
2.4.1. LLIBRE DECRETS SEGONA QUINZENA MES DE MAIG DE 2022  
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Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, del llibre de Decrets corresponents a la 
segona quinzena del mes de maig de 2022 
 
 
2.4.2. RELACIÓ DECRETS D’ALCALDIA I RESOLUCIONS DE LES REGIDORIES, 
CORRESPONENTS ALS DIES DEL  23 AL 29  DE MAIG 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 23 al 29 de maig de 2022, i 
que són els següents: 
 
Fets: 
 

Codi Descripció Data 
resolució

RESAL2022/1023 Decret desballestament 0990CDP 23/05/2022 

RESAL2022/1024 Decret activació fase prealerta COVID 23/05/2022 

RESAL2022/1025 Decret Convocatòria JGL ordinària 26052022 23/05/2022 

RESAL2022/1026 Resolució Alcaldia canvi designació membres Mesa 23/05/2022 

RESAL2022/1027 decret tarja aparcament 23/05/2022 

RESAL2022/1028 Decret IMI 23_05 23/05/2022 

RESAL2022/1029 Decret AI 23_05 23/05/2022 

RESAL2022/1030 Decret PS 23_05 23/05/2022 

RESAL2022/1031 Decret aprovació factures F2022_50 Fase O sense reparament 24/05/2022 

RESAL2022/1032 Decret 4a Tinència de l'Alcaldia 24/05/2022 

RESAL2022/1033 Decret adscripció provisional lloc oficial 1a jardiner 24/05/2022 

RESAL2022/1034 Decret nomenament secretària acctal_maig 24/05/2022 

RESAL2022/1035 Decret obres menors pintura Restaurant Santuari 25/05/2022 

RESAL2022/1036 Decret 1a Tinència aprovació indemnitzacions càrrecs electes de maig 2022 25/05/2022 

RESAL2022/1037 Decret Obres Menors BALMES 39 25/05/2022 

RESAL2022/1038 Decret acceptació subvenció ACOL  25/05/2022 

RESAL2022/1039 Decret liquidació consum electricitat mercat municipal 25/05/2022 

RESAL2022/1040 Decret autorització transmissió aparcament núm. 177 25/05/2022 

RESAL2022/1041 Decret autorització provisional MVNS 25/05/2022 

RESAL2022/1042 Decret autorització transmissió aparcament núm. 375 25/05/2022 

RESAL2022/1043 Decret d'Alcaldia aixecament informe desfavorable Just Subvencions 1-21 Fora 
de Termini. 

25/05/2022 

RESAL2022/1044 Decret 1a Tinència aprovació variables nòmina d'abril de 2022 25/05/2022 

RESAL2022/1045 Decret incoació baixes ofici 2n trim 2021 25/05/2022 

RESAL2022/1046 Decret AI 25_05 25/05/2022 

RESAL2022/1047 Decret rectificació actualització IPC - ADIF 2022 25/05/2022 

RESAL2022/1048 Decret IMPOSICIÓ SANCIÓ - 21-234316 25/05/2022 

RESAL2022/1049 Decret convocatòria Mesa 25/05/2022 

RESAL2022/1050 Decret baixes caducitat 2n trim 2021 25/05/2022 

RESAL2022/1051 Decret d'Alcaldia d'aprovació de manament a justificar 26/05/2022 

RESAL2022/1052 Decret adscr prov. lloc cap brigada BOiS_vacances 2020 26/05/2022 
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RESAL2022/1053 Decret d'Alcaldia RETORN PERÍODE BONIFICACIÓ 26/05/2022 

RESAL2022/1054 Decret Casal estiu F.C 26/05/2022 

RESAL2022/1055 Decret canvi titularitat nínxol número 139 26/05/2022 

RESAL2022/1056 Decret canvi de titularitat nínxol número 537 26/05/2022 

RESAL2022/1057 Decret 3a Tinència de l'Alcaldia 26/05/2022 

RESAL2022/1058 Decret canvi titularitat nínxol 1216 26/05/2022 

RESAL2022/1059 Decret canvi titularitat nínxol 1137 26/05/2022 

RESAL2022/1060 Decret 3a Tinència de l'Alcaldia 26/05/2022 

RESAL2022/1061 Decret canvi titularitat panteó 20 26/05/2022 

RESAL2022/1062 Decret canvi titularitat nínxol 1231 26/05/2022 

RESAL2022/1063 Decret aprovació consum telèfon CEIP Turó de Drac - setembre a desembre 
2021 

26/05/2022 

RESAL2022/1064 Decret canvi titularitat nínxol 1232 26/05/2022 

RESAL2022/1065 Decret aprovació consum telèfon CEIP Misericòrdia setembre-desembre 2021 26/05/2022 

RESAL2022/1066 Decret aprovació consum telefònic Escola de Música - setembre a desembre 
2021 

26/05/2022 

RESAL2022/1067 Decret encàrrec subministrament cabines WC per a la platja 26/05/2022 

RESAL2022/1068 Decret 3a Tinència de l'Alcaldia_AVG 26/05/2022 

RESAL2022/1069 Decret autorització transmissió aparcament núm. 178 26/05/2022 

RESAL2022/1070 Decret autorització transmissió plaça aparcament núm. 321 26/05/2022 

RESAL2022/1071 Decret INCOACIÓ civisme ÀB 26/05/2022 

RESAL2022/1072 Decret canvi de nom nínxol 727 26/05/2022 

RESAL2022/1073 Resolució Alcaldia Casament Civil GC_PAD 26/05/2022 

RESAL2022/1074 Resolució Alcaldia devolució d'ingressos indeguts i liquidació interessos 26/05/2022 

RESAL2022/1075 Decret incoació rp 26/05/2022 

RESAL2022/1076 Decret autorització transmissió plaça aparcament núm. 182 26/05/2022 

RESAL2022/1077 Decret de baixa NA 26/05/2022 

RESAL2022/1078 Decret aprovació nòmina mes de maig de 2022 26/05/2022 

RESAL2022/1079 Decret exp.113903 26/05/2022 

RESAL2022/1080 Decret encàrrec servei d'atenció psicològica a les dones víctimes de violència 
masclista 

26/05/2022 

RESAL2022/1081 Decret RESOLUCIÓ civisme LDGM 26/05/2022 

RESAL2022/1082 Decret incoació rp 26/05/2022 

RESAL2022/1083 Decret desestimació recurs sanció GU3 any 2018 26/05/2022 

RESAL2022/1084 Decret resolució recurs reposició GU 3 26/05/2022 

RESAL2022/1085 Decret renúncia nínxol 1450 26/05/2022 

RESAL2022/1086 Decret rectificació errada material 26/05/2022 

RESAL2022/1087 Decret convocatòria Mesa 26/05/2022 

RESAL2022/1088 Decret incoació esmenes activitat 27/05/2022 

RESAL2022/1089 Decret desistiment permís 27/05/2022 

RESAL2022/1090 Decret incoació esmenes activitat 27/05/2022 

RESAL2022/1091 Decret desistiment petards 27/05/2022 

RESAL2022/1092 Decret incoació sancionador  27/05/2022 

RESAL2022/1093 Decret 4a Tinència de l'Alcaldia Sopar c Josep Pla 9 28.05.22 27/05/2022 

RESAL2022/1094 Decret de 1TA d'ordenació de pagaments núm. 09 27/05/2022 

RESAL2022/1095 Decret de baixa LP 27/05/2022 

RESAL2022/1096 Resolució Alcaldia Casament Civil - 27/05/2022 

RESAL2022/1097 Decret d'aixecament del reparament 27/05/2022 

RESAL2022/1098 Decret d'alta AP 27/05/2022 

RESAL2022/1099 Decret IMPOSICIÓ SANCIÓ - 22-234882 27/05/2022 
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3. Propostes urgents 
 
L’alcaldessa i presidenta de la Junta, segons allò que es disposa als articles 51 del text 
refós de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organit-
zació, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la consideració dels 
presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del dia. Un cop sotmès a 
la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per unanimitat i es procedeix tot 
seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents: 

 
3.1. Promoció Econòmica i Turisme 
 
3.1.1. APROVACIÓ PRESENTACIÓ REPTE A LA CONVOCATÒRIA TALENT 
CREATIU DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ 
 
Fets: 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 12 de novembre de 
2020, va aprovar un dictamen amb número de registre 537 sobre “Aprovar el Programa 
específic Treball, Talent i Tecnologia, en el marc del Pla de concertació “Xarxa de Go-
verns Locals 2020-2023”, el seu règim regulador i la relació individualitzada dels ajuts a 
concedir”, en la qual s’atorga un ajut econòmic a l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 
Vist que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Canet de Mar de data 21 de gener 
de 2021 va acordar l’acceptació del recurs atorgat. 
 
Atesa la convocatòria Talent Creatiu del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya  
 
Vist l’informe tècnic conjunt de les tècniques d’Educació i Promoció Econòmica emès en 
data 7 de juny de 2022  que es transcriu a continuació: 
 

FETS 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 12 de novembre de 
2020, va aprovar un dictamen amb número de registre 537 sobre “Aprovar el 
Programa específic Treball, Talent i Tecnologia, en el marc del Pla de concerta-
ció “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”, el seu règim regulador i la relació in-
dividualitzada dels ajuts a concedir”. 

 
En la resolució s’atorga a tots els ajuntaments de la província de Barcelona des-
tinataris un ajut bianual per l’import que resulti de l’aplicació dels criteris de dis-
tribució establerts.  

 
La Junta de Govern Local de data 21 de gener de 2021 va acordar l’acceptació 
del recurs atorgat. 
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El Programa Treball, Talent i Tecnologia té per objecte la prestació de cooperació 
econòmica per tal que els ens destinataris duguin a terme actuacions de promo-
ció de l’ocupació i de reactivació econòmica basades en l’impuls de la tecnologia 
i en l’acompanyament a la transició digital de les persones i les empreses cap a 
un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu i igualitari. 

 
L’Ajuntament de Canet de Mar ha articulat el projecte Industria i turisme cultu-
ral 4.0 d’acord amb les línies de treball especificades a l’article 10 del règim re-
gulador:  

 
a) Anàlisi i diagnosi de la situació actual per detectar i caracteritzar les necessi-
tats de les persones (força de treball) i del teixit empresarial.  

b) Aliances estratègiques per al desenvolupament del pla integral amb l’objectiu 
de fer partícep al teixit econòmic i social, públic i privat, articulant una estratègia 
coordinada, unitària i cohesionada.  

c) Desenvolupament competencial de les persones per tal de millorar i actualitzar 
les habilitats digitals de les persones i minimitzar la bretxa tecnològica existent, 
preferentment entre els colꞏlectius més vulnerables.  

d) Impuls de la capacitat productiva i transformació del teixit empresarial, que 
pretén impulsar la competitivitat del model productiu minimitzant l’impacte de la 
crisi ocasionada per la COVID-19 i acompanyar les empreses en el procés de 
digitalització i/o (re)definició dels seus models de negoci, tot proporcionant-los, 
entre d’altres recursos, el coneixement i les competències adients per mantenir i 
impulsar la seva competitivitat. 

 
A la fase d’anàlisi i diagnosi es detecta la necessitat d’apropar les empreses als 
alumnes per tal que puguin tenir una visió més acurada dels perfils professionals 
que requereixen els llocs de treball. Es conclou per part del sector empresarial la 
necessitat de generar nous perfils professionals que s’adeqüin a les noves ne-
cessitats del sector. 
 
Arran de la detecció d’aquesta necessitat es contacta amb el Departament d’Edu-
cació de la Generalitat de Catalunya, concretament les persones responsables 
de la Formació Professional de la nostra zona i amb la cap del Servei d’Ordena-
ció dels Ensenyaments de Règim Especial, Olga Adroher. 

En el marc d’aquestes trobades de treball el Departament d’Educació el Depar-
tament d’Educació es produeix la invitació a la participació al projecte Talent 
Creatiu, que té com a objectius : 

- fomentar la participació dels centres educatius que imparteixen ensenya-
ments professionals d'arts plàstiques i disseny en projectes que desenvolupin 
estratègies de relació en el camp de la innovació i l'intercanvi de coneixement 
entre els centres docents i les empreses, institucions i entitats. 

- permetre els estudiants integrar en el seu aprenentatge l‘ambient real d’un 
entorn laboral, adquirint hàbits de relacions humanes a l'empresa, del treball 
en equip, l'orientació cap al client, sentit d'iniciativa i esperit emprenedor, 
cultura d'empresa, innovació tecnològica, perfils professionals, i altres. 
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Amb la participació en el projecte l’Ajuntament de Canet de Mar s’obliga a: 
- Presentar un repte a l’inici del curs escolar 
- Fer tres sessions de seguiment de desenvolupament del repte amb el Depar-

tament d’Educació 
- Definir quin tipus de reconeixement es farà als alumnes participants. 

  
FONAMENTS DE DRET: 

 
- Règim regulador aprovat del Programa específic Treball, Talent i Tecnologia, i 
el règim jurídic específic del Protocol general del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona i les disposicions que 
el despleguen. 

 
- Resolució ENS/1012/2018, de 16 de maig. per la qual es crea el Programa 
Talent creatiu i empresa, de colꞏlaboració, intercanvi i transferència de coneixe-
ments i experiències entre els centres educatius que imparteixen ensenyaments 
professionals d'arts plàstiques i disseny i les empreses i entitats 

 

CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 

PRIMERA.-  Les arts escèniques, el turisme cultural estretament vinculat amb el 
llegat arquitectònic modernista de l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner i la 
vinculació de moltes canetenques i canetencs amb el món de la cultura han estat 
tradicionalment un dels eixos de promoció de Canet de Mar. 

Canet de Mar també es posiciona en el mapa cultural gràcies a un seguit d'es-
deveniments que tenen una projecció i un ressò que va més enllà del municipi: 
Canet Rock i la Fira Modernista. 

SEGONA.- Actualment, en la indústria cultural hi ha una gran demanda de per-
sones que tinguin coneixements i habilitats en un gran àmbit de camps relacio-
nats amb l'audiovisual, la realització televisiva, producció, màrqueting digital, in-
formàtica, comunicació digital i tecnologia. 

La pandèmia sanitària mundial causada per la COVID-19 ens ha portat a haver 
de fer un canvi de paradigma que ens requereix explorar nous perfils professio-
nals per gestionar plataformes 4.0 vinculades al món de la indústria cultural. 

Dins del projecte “Industria i Turisme cultural 4.0”, es recull com una de les línies 
d’actuació l’impuls del talent jove cap a la nova realitat de la indústria cultural és 
per aquest motiu que s’està treballant en buscar noves línies de colꞏlaboració per 
acostar aquest talent a les realitats del mon laboral. 

TERCERA.- Atès que Lluis Domènech té una vinculació estreta amb el municipi 
i que l’any 2023 serà “L’any Domènech i Montaner”,  l’Àrea de Promoció 
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Econòmica  vol dedicar la temàtica de la propera edició de la Fira Mercat Moder-
nista del municipi a la seva figura.  

El repte que es proposa és idear un producte d’impacte audiovisual vinculat amb 
la figura de Lluís Domènech i Montaner i que pugui presentar-se a l’edició de 
2023 de la Fira Mercat Modernista que tindrà lloc al mes de setembre. 

Es vol acostar la promoció d’aquest polifacetic artista a la realitat digital actual i 
intentar digitalitzar tant la seva figura com la seva obra.  

 
CONCLUSIONS: 

 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la 
tramitació de l’expedient objecte del present informe. 

 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.-  Aprovar la participació de l’Ajuntament de Canet de Mar a la convocatòria del 
projecte Talent Creatiu del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 

Segon.- Aprovar la presentació del repte: idear un producte d’impacte audiovisual 
vinculat a la figura de Lluís Domènech i Montaner per presentar-lo a l’edició de 2023 de 
la Fira Mercat Modernista que tindrà lloc al mes de setembre, amb la idea d’ acostar la 
promoció d’aquest polifacètic artista a la realitat digital actual i intentar digitalitzar tant la 
seva figura com la seva obra.  

 

Tercer.- Assumir el compromís de realitzar les tres sessions de seguiment de desenvo-
lupament del repte amb el Departament d’Educació, seguiment que es farà des de les 
àrees de Promoció Econòmica i Educació, així com definir el tipus de reconeixement 
que es farà als alumnes participants. Aquest reconeixement no implicarà cap tipus de 
retribució econòmica. 

 

Quart.-Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari per fer 
efectius els presents acords. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord a Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
 
4. Donar compte de les resolucions judicials  
 
No se’n presenten 
 
5. Precs i preguntes 
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Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole I 
problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent 17:30 hores, de tot el 
que jo, com a secretària accidental, certifico. 


