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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE 24 DE MARÇ DE 2022 

 
 
Avís: aquesta acta ha estat retocada per tal de donar compliment a la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades personals.  
 
Dades de la sessió: 
Caràcter de la sessió: ordinari 
Data: 24.03.2022  
Hora inici: 17:02 h. 
Hora fi: 17:54 h. 
Lloc: Per videoconferència, de conformitat amb el que disposa l’article 46.3 LRBRL. 
 
Assisteixen (6/6): 
BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
PERE XIRAU ESPARRECH 
LLUIS LLOVET BAYER, s’incorpora a la sessió a les 17.05 h., sota el punt núm. 3.4 i 
participa del debat i votació d’aquest punt (inclòs), en endavant. 
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 JGL2022/11, corresponent a la sessió ordinària 17/03/2022 
 
2. Propostes 
2.1. Urbanisme 
2.1.1. Atorgament llicència obres Majors carrer Mas Ramonet, 21. PRP2022/77. Expe-
dient 2413/2021 3105 
2.1.2.Llicència divisió horitzontal de la finca situada la Ronda Dr. Manresa, 36 – Torrent 
Lledoners, 151. PRP2022/115. Expedient 2420/2021 4541  
 
3. Mocions d’urgència: propostes introduïdes per urgència en la pròpia sessió or-
dinària: 
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 la 
declaració d’urgència, que és apreciada i declarada per unanimitat dels membres 
assistents dels punts següents: 
1.Aprovació justificació subvenció nominativa any 2021 – Associació de Venedors Plaça 
Mercat. PRP2022/83. Expedient 2242/2021 2584 
2. Adhesió a l’Acord Marc de subministrament d’uniformitat de la Policia Local (Lots 1 i 
2) i vestuari de Protecció Civil (Exp.2017.03). PRP2022/114. Expedient 1424/2022 895 
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3. Aprovació liquidació cànon concessió demanial Bar Pavelló. PRP2020/506. Expedient 
1597/2019 2746 
4. Aprovació justificació conveni Associació Juvenil Esplai Bitxus 2021. PRP2022/103. 
Expedient 2242/2021 1106 
5. Aprovació conveni de cooperació educativa entre la Universidad de Málaga i 
l’Ajuntament de Canet de Mar, per fer practiques externes d’estudiants universitaris. 
PRP2022/110. Expedient 1376/2022 1035 
6. Atorgament subvenció nominativa a l’Entitat Bitxus 2022, mitjançant conveni. 
PRP2022/123. Expedient 2242/2022 1087 
7. Aprovació relació ajuts urgència social BSGG_5_2022. PRP2022/113. Expedient 
2883/2022 1220 
8. Aprovació justificació subvenció Moixons Llepafils. PRP2022/112. Expedient 
2242/2021 3853 
9. Aprovació justificació subvencions joventut.PRP2022/98. Expedient 2243/2021 1935 
10. Aprovació pagament segona bestreta conveni amb Canet Pro-Música. 
PRP2022/127. Expedient 2242/2021 5310 
 
4. Alcaldia 
 Relació Decrets de data del 7 al 13 de març de 2022. PRP2022/118. Expedient 

1046/2022 1271 
 Llibre Decrets primera quinzena març 2022. PRP2022/119. Expedient 1046/2022 

168 
 Prendre coneixement de la sentència núm. 918/2022 (definitiva, no ferma) dictada 

per la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC – condemna 
en costes, expedient de contractació. 

 
5. Precs i preguntes 
 

Desenvolupament de la sessió 
Comprovat el quòrum per a la vàlida constitució de la sessió, la Presidenta inicia la 
sessió a l’hora assenyalada en l’encapçalament d’aquesta acta, i es passen a tractar els 
punts inclosos en l’ordre del dia: 
 
1. Actes pendents d'aprovar: JGL2022/11 ordinari 17/03/2022 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió anterior, de la Junta de Govern Local ordi-
nària, celebrada el dia 17 de març de 2022, i de conformitat amb allò que es disposa  
l’article 109 del ROF, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, es aprovat per unani-
mitat dels membres assistents, amb l’absència del regidor, el Sr. Lluís Llovet en aquest 
punt, sense observacions. 
 
2. Propostes 

 
2.1. Urbanisme. 2.2.1. CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS PER LA RE-
FORMA DE L’HABITATGE UNIFAMILIAR SITUAT AL CARRER MAS RAMONET, 21 
 
Vista la instància presentada en data 14/07/2021 (ENTRA-2021-7173) pel senyor -, 
arquitecte, actuant en representació de la senyora -, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres consistents en la reforma de l’habitatge unifamiliar situat al carrer Mas Ramonet, 
21, d’acord amb el projecte redactat pel mateix tècnic 
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Vist l’informe tècnic de l’arquitecta tècnica municipal, emès en data 10/08/2021. 
 
Vistos els informes tècnics de l’arquitecta municipal, emesos en dates 10/12/2021 i 
21/01/2022. 
 
Vist l’informe tècnic favorable de l’arquitecta municipal, emès en data 25/01/2022, que 
es transcriu a continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC 
 

 
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MAJORS PER A REFORMAR L’HA-
BITATGE UNIFAMILIAR SITUAT AL CARRER MAS RAMONET, 21 
 
FETS 
 
En data 14 de juliol del 2021 i número d’expedient 3105, es presenta sol·licitud de llicència 
d’obres menors per part de la Sra. -. Un cop revisada la documentació aportada, es com-
prova que les obres que es volen realitzar consisteixen en reformar l’habitatge unifamiliar 
situat al carrer Mas Ramonet, 21. L’esmentada sol·licitud s’acompanyava amb un projecte 
sense visar ni signar i els justificants de les liquidacions corresponents a les taxes i impostos 
de les obres, així com les garanties pels valors urbanístics en risc. El pressupost previst al 
projecte correspon a 49.199,00€ (IVA exclòs). Així mateix, s’aporta el document d’acceptació 
de residus i el comprovant del dipòsit per a la posterior gestió, signat per un gestor de residus 
autoritzat. 
 
En data 4 de novembre de 2021 s’emet a la interessat, i és acceptat pel mateix, informe 
tècnic municipal, el qual conclou que per tal de poder valorar correctament la proposta pre-
sentada i completar l’expedient, cal realitzar esmenes i presentar nova documentació.  
 
En data 3 de novembre de 2021, des de l’àrea de la Policia Local, es realitza una inspecció 
a les obres que s’estan executant al carrer Mas Ramonet, 21, comprovant que no es disposa 
de la llicència corresponent, motiu pel quan es comunica l’aturada de les obres. A la mateixa 
inspecció es comprova que s’ha portat a terme l’enderroc de la totalitat de la coberta de 
l’edifici, motiu pel qual s’indica a la interessada que caldrà legalitzar dita actuació de coberta, 
si s’escau, incorporant-la a la sol·licitud de llicència d’obres en tràmit, així com la necessitat 
de tramitar l’expedient com una obra major. 
 
En data 9 de novembre de 2021 (ENTRA-2021-11657), la interessada presenta nova docu-
mentació per tal de donar resposta a l’informe tècnic municipal de requeriment d’esmenes, 
la qual correspon a: 

- Assumeix de direcció signat per part de l’arquitecte - amb núm. de col·legiat 
38.077 (COAC).  

- Projecte modificat i signat digitalment per part del tècnic redactor. 
- Comprovants de les liquidacions complementàries calculades segons el PR 

corresponents a 60.419,82 €. 
 
En data 10 de desembre de 2021 s’emet informe tècnic municipal, el qual es posat a dispo-
sició de la interessada, i és acceptat per la mateixa, en data 20 de desembre de 2021. 
L’informe conclou que per tal de poder valorar correctament la proposta presentada i com-
pletar l’expedient, cal realitzar noves esmenes i presentar nova documentació. 
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En data 29 de desembre de 2021 (ENTRA 2021-13693), per tal de donar resposta a l’in-
forme de requeriment d’esmenes, la interessada aporta nova documentació, corresponent 
al projecte tècnic modificat, sense signar, el qual substitueix el projecte tècnic presentat an-
teriorment, i el qual dona parcialment resposta a l’informe tècnic municipal.  
 
En data 21 de gener de 2021 és posat a disposició del tècnic redactor, i és acceptat pel 
mateix, nou informe tècnic municipal, el qual conclou que, per tal de poder valorar correcta-
ment la proposta presentada i completar l’expedient, cal preveure la instal·lació d’una presa 
d’aigua freda i una d’aigua calenta a l’espai on es preveu instal·lar el rentavaixelles; cal pre-
sentar el model normalitzat de sol·licitud de llicència municipal d’obres majors complimentat 
i signat per part de l’interessat; i aportar els justificants de pagaments complementaris i el 
projecte tècnic signat digitalment per part del tècnic competent.  
 
En data 21 de gener de 2022 (ENTRA 2022-603), per tal de donar resposta a l’informe de 
requeriment d’esmenes, la interessada aporta nova documentació, corresponent al projecte 
tècnic modificat i signat, el qual substitueix el presentat anteriorment, el model normalitzat 
de sol·licitud de llicència municipal d’obres majors complimentat i signat per part de la in-
teressada, i els justificants de pagaments complementaris.  
 
 
FONAMENTS DE DRET 

 
- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat definitivament per acord de 

la CTUB en sessió de 18 de juliol de 2019 (DOGC 7958 de 12 de setembre de 2019). 

- Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’ha-
bitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. 

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’ur-
banisme. 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urba-
nisme. 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística. 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 

- Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl. 

- Ordenances fiscals vigents. 

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES 
 
PRIMERA.- Consultat el POUM de planejament vigent, es constata que la finca de referència 
està inclosa al sòl urbà i té el seu aprofitament limitat pels paràmetres de la zona R2 “urbà 
tradicional”, subzona R2a “carrers tradicionals” 
 
SEGONA.- Revisada la documentació presentada, es constata que aquesta dona resposta 
a l’últim informe tècnic municipal, donat que es completa de la següent manera:  
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- Al plànol DGA14 del projecte tècnic s’indica que es preveu la instal·lació d’una presa 
d’aigua freda i una d’aigua calenta a l’espai previst per al rentavaixelles.  

- S’aporta el model normalitzat de sol·licitud de llicència municipal d’obres majors com-
plimentat i signat per part de la interessada i els justificants de pagaments comple-
mentaris. 

- S’aporta el projecte tècnic signat digitalment. 
 
CONCLUSIONS 
 
Per tot l’exposat, i donat que l’objecte de la llicència d’obres sol·licitada es correspon amb la 
normativa urbanística d’aplicació, s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència per a 
la reforma d’habitatge unifamiliar existent al carrer Mas Ramonet núm. 21 de Canet de 
Mar. Abans d’iniciar les obres, i com a condició suspensiva, caldrà aportar el projecte 
executiu visat, el qual haurà d’obtenir el vistiplau per part dels serveis tècnics municipals, 
així com els fulls de assumeix per part dels tècnics competents signats i visats. 
 
S’informa que en cas d’ocupació de la via pública durant les obres serà necessari notificar-
ho prèviament a la policia municipal a través del model de sol·licitud normalitzat i liquidar les 
taxes corresponents.” 
 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme, emès en data 18/03/2022, que es transcriu a 
continuació: 

 
“INFORME JURÍDIC 

 
FETS 

En data 14/07/2021 (ENTRA-2021-7173) el senyor -, arquitecte, en representació de la 
senyora - sol·licita llicència d’obres consistents en la reforma de l’habitatge unifamiliar situat 
al carrer Mas Ramonet, 21, d’acord amb el projecte redactat pel mateix tècnic. 

En data 10/08/2021 l’arquitecta municipal emet informe en el que fa constar les esmenes 
que cal realitzar i la documentació que cal presentar per poder obtenir l’informe favorable. 
El requeriment electrònic d’esmena és posat a disposició del tècnic redactor del projecte i 
notificat en data 04/11/2021. 
 
En data 09/11/2021 (ENTRA-2021-11657) es presenta nova documentació per completar 
l’expedient i, en data 10/12/2021, l’arquitecta municipal emet nou informe posant de manifest 
la documentació amb la que encara cal complementar l’expedient. El requeriment electrònic 
d’esmena és posat a disposició del tècnic redactor del projecte i notificat en data 20/12/2021. 
 
En data 29/12/2021 (ENTRA-2021-13693) es presenta nova documentació que, en data 
21/01/2022 és objecte de nou informe en el que es recullen les esmenes que encara manca 
per justificar. El requeriment electrònic d’esmena és posat a disposició del tècnic redactor 
del projecte i notificat en data 21/01/2022. 
 
En data 21/01/2022 (ENTRA-2022-603) es presenta nova documentació que, en data 
25/01/2022 és objecte d’informe favorable, donat que la documentació presentada dona 
resposta als requeriments d’esmenes efectuats i les obres proposades s’ajusten a les 
previsions de la normativa urbanística vigent, si bé indica que caldrà aportar el projecte 
executiu visat, que ha d’obtenir el vistiplau per part dels serveis tècnics municipals, així com 
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els fulls d’assumeix per part dels tècnics competents, signats i visats. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’Urbanisme (TRLU), 
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 

legalitat urbanística (RPLU),  
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques (LPACAP), 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 

serveis dels ens locals (ROAS), 
- Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 

d’edificació i ús del sol, 
- Ordenances fiscals vigents. 

 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
Primera.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben subjectes a 
llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del Decret 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), segons el qual estan 
subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta Llei, pel 
planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de transformació o 
utilització del sòl o del subsol, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. 
 
En el mateix sentit, l’article 5.1.d) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), subjecta a llicència urbanística 
prèvia les obres d’edificació, construcció i instal·lació de nova planta, i les d’ampliació, 
reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja existents. 
 
Segona .- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a sol·licitud 
de la interessada, a través del tècnic redactor del projecte. La sol·licitud compleix els 
requisits establerts en l’article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, va  documentada en els termes que 
estableix la normativa aplicable i precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall 
suficient per a poder verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica 
l’article 75.1 ROAS. 
 
En data 25/01/2022 l’arquitecta municipal ha informat favorablement el projecte presentat si 
bé, en tractar-se d’un projecte bàsic, esmenta que cal presentar el corresponent projecte 
d’execució visat, el qual haurà d’obtenir el vistiplau per part dels serveis tècnics municipals, 
per tal de poder iniciar les obres. 
 
El projecte executiu visat ha estat aportat a l’expedient en data 08/02/2022. 
 
Tercera.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra major, 
d’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal núm. 20 “Taxa per llicències o la comprovació 
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme”, article 6.1, la quantitat a ingressar és la 
que resulta del càlcul següent: 
 

 Preu per m2 

Mínim: 333,96 €
Superfície Import 
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Reforma 1,67 €/m2 105,57 m2 176,30 € 

 
Consta acreditat a l’expedient l’ingrés següent: 
 
13/07/2021 Núm. autoliquidació 2021/0000003171 ......................................... 168,21 € 
25/11/2021 Núm. autoliquidació 2021/0000006166 .............................................8,09 € 
 
Manca per liquidar l’import complementari fins a completar la taxa mínima per obra major: 
157,66 euros. 
 
Quarta.- Pel que fa l’ICIO, tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de l’Ordenança fiscal 
núm. 5, la base imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà a partir 
del mòdul basic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al càlcul dels 
drets d’intervenció col·legial per a l’any 2021, ponderat amb els coeficients correctors que 
s’hi  detallen. 
 
D’acord amb el que es fa constar a l’informe de l’arquitecta municipal, de data 10/08/2021,  
al projecte presentat hi consta un pressupost d’execució material de 49.199,00 euros. Per 
contra, amb aplicació dels mòduls de l’ordenança, el pressupost establert és de 60.419,82 
euros. Conseqüentment, el pressupost de referència a aplicar per a la llicència d’obres 
sol·licitada d’acord amb l’ordenança fiscal és el major dels esmentats. 
 
Així, la quota a liquidar per aquest concepte és la següent: 
 

Pressupost Tipus  Total 
60.419,82 € 4%  2.416,79 € 

 
Consta acreditat a l’expedient l’ingrés dels imports següents: 
 
13/07/2021 Núm. autoliquidació 2021/0000003170 ...................................... 1.967,96 € 
05/11/2021 Núm. autoliquidació 2021/0000005851 ......................................... 448,83 € 
 
Cinquena.- Quant a la garantia per la correcta reposició dels béns públics que poguessin 
resultar afectats per les obres, és la que resulta del càlcul següent: 
 

Concepte Tipus Total 

Valors urbanístics en risc 2% PEM 1.208,40 € 
 
Consta acreditat a l’expedient el dipòsit de l’import següent: 
 
13/07/2021 Núm. autoliquidació 2021/0000003172 ......................................... 983,98 € 
05/11/2021 Núm. autoliquidació 2021/0000005852 ......................................... 224,42 € 
 
Sisena.- Pel que fa la gestió de residus de la construcció, consta acreditat a l’expedient que 
s’ha aportat el document d'acceptació núm. 2021 / 0117, signat per un gestor de residus 
autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus, en 
compliment del que preveu la Disposició Final Primera del Reial Decret 210/2018, de 6 
d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de 
Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril). En aquest document hi 
consta el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la 
posterior gestió. 
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Setena.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de l’Alcaldia, si 
bé ha estat delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm. 2019/1041, de 
data 18 de juny de 2019, per la qual cosa, en els seus estrictes termes, caldrà que en la 
resolució d’atorgament es faci constar el següent: 

“Considerant que l'adopció d'aquesta resolució 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.” 

CONCLUSIONS 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors i amb el contingut de l’informe tècnic de 
data 25/01/2022 que consta a l’expedient administratiu, s’informa favorablement 
l’atorgament de la llicència sol·licitada. 
 
Abans de l’atorgament de la llicència caldrà acreditar l’ingrés de l’import complementari fins 
a completar la taxa mínima per obra major: 157,66 euros. 
 
Així mateix, l’inici de les obres haurà de quedar condicionat a l’obtenció del vistiplau per part 
dels serveis tècnics municipals en relació al projecte d’execució visat presentat, en 
compliment del que disposa l’article 6.6 in fine de l’Ordenança reguladora de la informació 
urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl.” 
 
Consta a l’expedient que s’ha realitzat l’ingrés de la quantitat complementària en 
concepte de taxes urbanístiques, segons detall següent: 
 

CONCEPTE  IMPORT  AUTOLIQUIDACIÓ 
DATA DE PAGA-

MENT 

Taxes  urbanísti-
ques 
(import  comple-
mentari) 

157,66 € 
Nº: 2022/0000001081 
23/02/2022 

23/02/2022 

Vist l’informe de l’arquitecta municipal, emès en data 23/02/2022, que es transcriu a 
continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC 
 

 
PRESENTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU CORRESPONENT A LA SOL·LICITUD DE 
LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS PER A LA REFORMA DE L’HABITATGE UNIFAMILIAR 
SITUAT AL CARRER MAS RAMONET, 21 
 
FETS 
 

En relació a la sol·licitud de llicència d’obres majors per a la reforma de l’habitatge 
unifamiliar situat al carrer Mas Ramonet, 21 de Canet de Mar, (expedient núm. 3105), en 
data 7 de febrer de 2022 s’ha presentat el projecte bàsic i executiu, l’assumeix de la direcció 
facultativa de l’obra i l’estudi bàsic de seguretat i salut, tots ells visats i signats digitalment 
pel tècnic competent. 
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La promotora de l’obra és la Sra. -, amb DNI -. El projecte bàsic i executiu està re-
dactat per l’arquitecte -, amb número de col·legiat 38.077/6, qui també assumeix la direcció 
facultativa de l’obra.  
 
FONAMENTS DE DRET 

 
- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat definitivament per acord de 

la CTUB en sessió de 18 de juliol de 2019 (DOGC 7958 de 12 de setembre de 2019). 

- Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’ha-
bitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. 

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’ur-
banisme. 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urba-
nisme. 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística. 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 

- Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl. 

- Ordenances fiscals vigents. 

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES 
 
PRIMERA.- En data 25 de gener de 2022 s’emet informe tècnic favorable referent al projecte 
bàsic esmenat presentat per part de la interessada en data 21 de gener de 2022 (ENTRA-
2022-603), amb indicació expressa de que abans d’iniciar les obres, i com a condició sus-
pensiva, s’aporti el projecte executiu visat, el qual ha d’obtenir el vistiplau per part dels ser-
veis tècnics municipals, així com els fulls d’assumeix per part dels tècnics competents sig-
nats i visats. Així mateix, s’informa que en cas d’ocupació de la via pública durant les obres 
caldrà notificar-ho prèviament a la policia municipal a través del model de sol·licitud norma-
litzat i liquidar les taxes corresponents. 
 
En aquest sentit, revisada la documentació aportada, corresponent al projecte bàsic i exe-
cutiu de referència, l’assumeix visat del tècnic competent I l’estudi bàsic de seguretat i salut, 
es constata que el projecte presentat es correspon amb el projecte bàsic sobre el qual es va 
emetre informe favorable en data 25/01/2022. 
 
CONCLUSIONS 
 
Per tot l’esmentat, donat que el projecte executiu de referència s’ajusta al projecte presentat 
pel qual es va emetre informe tècnic municipal favorable per a l’obtenció de llicència d’obres 
majors, s’informa favorablement amb les següents condicions: 
 

- Caldrà liquidar les taxes corresponents a la tramitació de llicència d’obra major 
de projecte executiu, amb un import de 244,93 €, d’acord amb l’ordenança fiscal 
núm. 20 d’enguany. 

- En cas d’ocupació de la via pública durant les obres serà necessari notificar-ho 
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prèviament a la policia municipal a través del model de sol·licitud normalitzat i liquidar 
les taxes corresponents.” 

 
 

Consta a l’expedient que s’ha realitzat l’ingrés de la taxa de revisió del projecte executiu, 
segons detall següent: 
 

CONCEPTE  IMPORT  AUTOLIQUIDACIÓ 
DATA DE PA-
GAMENT 

Taxa revisió projecte exe-
cutiu 

244,93 € 
Nº: 2022/0000001154 
01/03/2022 

02/03/2022 

 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se sol·li-
cita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Go-
vern 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, amb 
l’absència del regidor, el Sr. Lluís Llovet en aquest punt: 
 
Primer.- Concedir llicència d’obres majors a la senyora -, per la reforma de l’habitatge 
unifamiliar situat al carrer Mas Ramonet, 21, sense perjudici de tercers i salvat el dret de 
propietat, amb les següents condicions particulars: 
 

 S’informa que en cas d’ocupació de la via pública durant les obres serà necessari 
notificar-ho prèviament a la policia municipal a través del model de sol·licitud 
normalitzat i liquidar les taxes corresponents. 

 

Segon.- Fer constar que s’ha ingressat l’import corresponent a l’autoliquidació provisio-
nal en concepte de l’impost sobre construccions, a les taxes urbanístiques i la taxa de 
revisió del projecte executiu, segons detall següent: 
 

CONCEPTE  IMPORT  SUBIMPORTS  AUTOLIQUIDACIÓ 
DATA DE PAGA-

MENT 

ICIO  2.416,79 € 

1.967,96 € 
Nº: 2021/0000003170 
12/07/2021 

13/07/2021 

448,83 € 
Nº: 2021/0000005851 
04/11/2021 

05/11/2021 

Taxes  urbanís-
tiques 

333,96 €  168,21 € 
Nº: 2021/0000003171 
12/07/2021 

13/07/2021 
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8,09 € 
Nº: 2021/0000006166 
25/11/2021 

 
25/11/2021 
 

157,66 € 
Nº: 2022/0000001081 
23/02/2022 

23/02/2022 

Taxa  revisió 
projecte execu-
tiu 

244,93 €   
Nº: 2022/0000001154 
01/03/2022 

02/03/2022 

 
 
Tercer.- Fer constar que s’ha dipositat la garantia pels valors urbanístics en risc, segons 
detall següent: 
 

CONCEPTE  IMPORT  SUBIMPORTS  AUTOLIQUIDACIÓ 
DATA DE PAGA-

MENT 

Garantia  valors 
urbanístics  en 
risc 

1.208,40 € 

983,98 € 
Nº: 2021/0000003172 
12/07/2021 

13/07/2021 

224,42 € 
Nº: 2021/0000005852 
04/11/2021 

05/11/2021 

 
 
Consta a l’expedient que s’ha dipositat la fiança de residus al centre de reciclatge. 
 
Quart.- Notificar la present resolució als interessats.  
 
2.1.2. CONCESSIÓ LLICÈNCIA DE DIVISIÓ HORITZONTAL, PER ALS DOS 
HABITATGES SITUATS A LA RONDA DOCTOR MANRESA, 36 I TORRENT DE 
LLEDONERS, 151 
 
Fets: 
 
Vista la documentació presentada per l’arquitecta -, en data 21/10/2021, sol·licitant una 
llicència de divisió horitzontal dels habitatges situats a la Rda. Dr. Manresa, 36 i Torrent 
dels Lledoners, 151. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal emès en data 18/01/2022, que es transcriu 
a continuació: 
 
“INFORME TÈCNIC 
 
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE DIVISIÓ HORITZONTAL DE LA FINCA SITUADA A 
LA RONDA DR. MANRESA, 36 – TORRENT DELS LLEDONERS, 151 
 
 
FETS 
 
En data 21 d’octubre del 2021 i núm. d’expedient 4541, s’ha presentat per part - una 
sol·licitud de llicència de divisió horitzontal per tal de regularitzar la situació de la 
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construcció situada a la ronda Dr. Manresa, 36 – Torrent dels Lledoners, 151, amb 
referències cadastrals 5252605DG6055S0001TO i 5252606DG6055S0001FO 
respectivament. 
 
FONAMENTS DE DRET 

 
- Pla d’ordenació urbanística municipal de Canet de Mar (POUM). 
- Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 

d’edificació i ús del sòl. 
- Ordenances fiscals vigents. 
- Text refós de la Llei d’urbanisme. 
- Reglament de la Llei d’urbanisme. 
- Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES 
 
Primera.- Revisat el document tècnic presentat juntament amb la sol·licitud de 
referència es comprova que es tracta de la memòria i els plànols que defineixen la 
proposta per a dividir l’edifici situat a la ronda Doctor Manresa, 36 – torrent dels 
Lledoners, 151, en 4 entitats independents.  
 
El document especifica que es pretén regularitzar la situació de la finca original, amb 
unes construccions existents des de l’any 1984, de construcció sòlida i amb una situació 
física del conjunt que és la que actualment existeix i on s’hi desenvolupen les entitats 
que a continuació s’especifiquen: 
 

“Habitatge 1, s’accedeix directament des del carrer Dr. Manresa, 36. I està 
distribuït en planta baixa, planta pis i planta sota coberta en espais per ser 
habitats. 
Té una superfície construïda de 135.97 m². A més d’un porxo en planta 
baixa de 5,28 m2 i una terrassa en planta primera de 2,78 m2. 
La planta baixa té una ocupació de 64,98 m² i la resta de la finca equival a 
123,27 m² de jardí. La finca suma una superfície total de 188,25 m². 
 
Habitatge 2, s’accedeix directament des del carrer Torrent dels Lledoners, 
151. I està distribuït en planta baixa, planta pis i planta sota coberta en 
espais per ser habitats.  
Té una superfície construïda de 138,25 m² més 14,66 m² de terrasses, i 
una superfície útil de 115,16 m2, més 21,27 m² de terrasses. 
La planta baixa té una ocupació de 53,05 m² i la resta de la finca equival a 
131,65 m² de jardí. La finca suma una superfície de 184,70 m². 
 
Garatge1, s’accedeix directament des del carrer Torrent del Lledoners. I 
està situat en planta semisoterrani. Té una superfície construïda de 28,40 
m², i una superfície útil de 25,11 m². 
 
Garatge2, s’accedeix directament des del carrer Mossèn Comerma. I està 
situat en planta semisoterrani. Té una superfície construïda de 35,45 m², i 
una superfície útil de 30,83 m². 
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Els habitatges 1 i 2 compten amb els serveis d’ aigua corrent, clavegueram 
d’aigües pluvials i d'aigües negres, electricitat, gas natural, connexió 
telefònica i antena de televisió i telecomunicacions. 
 
Els habitatges acabats compleixen els requisits de Certificació Energètica 
exigits en el moment vigent.” 

 
Segona.- Consultat l’arxiu històric dels Serveis Tècnics municipals, es verifica 
l’existència d’un expedient d’obres que inclou les entitats objecte d’aquesta divisió 
horitzontal: 
 
Expedient d’obres 263/1982: En data 13 de gener del 1983 la Comissió Municipal 
Permanent va concedir  a - i - llicència municipal per a realitzar obres de construcció de 
set habitatges unifamiliars i urbanitzar el conjunt del solar situat al passeig Misericòrdia 
– torrent dels Lledoners.  
 
D’acord amb el projecte inclòs a l’esmentat expedient d’obres i redactat per l’arquitecte 
-, els habitatges denominats amb els números 6 i 7 corresponen als habitatges ubicats 
actualment a l’adreça de la ronda Dr. Manresa, 36 i Torrent dels Lledoners, 151, 
respectivament. 
 
 

 
 
Així mateix, el projecte també detalla les dues entitats destinades a garatge que ara es 
proposen  independitzar: 
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D’aquesta manera, per tant, la determinació del nombre d’habitatges, d’establiments o 
d’altres elements a la parcel·la situada a la ronda Dr. Manresa, 36 – Torrent dels 
Lledoners, 151, ja va quedar establerta a la llicència d’obres corresponent. 
 
Tercera.- L’ordenança fiscal núm. 20 “ Taxa per llicències o la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme” d’enguany, estableix una quantia de 213,07 € per 
a la tramitació de llicències de divisió horitzontal. 
 
CONCLUSIONS 
 
Per tot l’esmentat, donat que les quatre entitats proposades ja van quedar autoritzades 
en una llicència urbanística anterior, s’informa favorablement a la divisió horitzontal de 
les construccions situades a la parcel·la de la ronda Dr. Manresa, 36 – Torrent dels 
Lledoners, 151, en les entitats resultants que s’especifiquen a la consideració tècnica 
primera. 

 
Finalment, recordar, que d’acord amb l’establert a l’Ordenança fiscal núm. 20 d’enguany, 
serà necessari presentar el justificant d’haver liquidat les taxes corresponents a la 
tramitació de llicències de divisió horitzontal amb un import de 213,07 €.” 
 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de data 16/03/2022, que es transcriu a continuació: 
 
“INFORME JURÍDIC 
 
FETS 
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En data 21/10/2021 RE 10940, la Sra. -, arquitecta, actuant per encàrrec de la Sra. - i el 
Sr. -, sol·licita llicència de divisió horitzontal per tal de regularitzar la situació de la 
construcció situada a la ronda Dr. Manresa, 36 – Torrent dels Lledoners, 151 i adaptar-
la a la realitat física i cadastral.. 
 
En data 18/01/2022 l’arquitecta tècnica municipal emet informe favorable a l’atorgament 
de la llicència sol·licitada, donat que les entitats resultants proposades s’ajusten a les 
previsions de la normativa urbanística vigent i ja van quedar autoritzades en una llicència 
urbanística anterior .Exp. 263/1982). 
 
FONAMENTS DE DRET 
 

- Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl (BOPB del 10 de febrer del 2011). 

- Ordenances fiscals vigents. 
- Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, consolidat 

amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer) 
- Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol) 
- Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (Decret 64/2014, de 13 de 

maig) 
 
CONSIDERACIONS 
 
Primera.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben subjectes 
a llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 TRLUC, segons el qual 
estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta 
Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de 
transformació o utilització del sol o del subsol, d’edificació, de construcció o 
d’enderrocament d’obres. 
 
Segona.- El procediment per a l’atorgament de la llicència s’ha iniciat a sol·licitud de 
l’interessat, mitjançant representant degudament acreditat. La sol·licitud compleix els 
requisits establerts en l’article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, va  documentada en els termes 
que estableix la normativa aplicable i precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb 
detall suficient per a poder verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal 
i com indica l’article 75.1 ROAS. 

Tercera.- En l’aspecte substantiu o material les llicències de parcel·lació venen 
regulades als articles 191 a 196 TRLU, segons els quals s’entén per parcel·lació 
urbanística tota divisió simultània o segregació successiva de terrenys en dos o més 
lots, en qualsevol classe de sòl, que, per raó de les característiques físiques dels 
terrenys, de la delimitació d’aquests per vials existents o de nova creació, de la 
implantació de serveis o de l’edificabilitat descrita per l’operació de divisió, faciliti o tingui 
per finalitat facilitar la construcció d’edificacions o d’instal·lacions per a destinar-les a 
usos urbans. També és parcel·lació tota operació que tingui les mateixes finalitats que 
les especificades anteriorment en què, sense divisió ni segregació de finques, s’alienin 
o s’arrendin parts indivisibles d’una determinada finca, amb la incorporació del dret 
d’utilització exclusiva de parts concretes de terrenys. 
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Finalment, encara és també parcel·lació la constitució d’associacions i societats en les 
que la qualitat d’ésser-ne membre o de tenir-hi participacions o accions incorpori el dret 
d’utilització exclusiva anteriorment esmentat. 

Quarta.- Només es poden fer parcel·lacions urbanístiques i, consegüentment, atorgar 
llicències de parcel·lació, si prèviament s’ha aprovat un pla d’ordenació urbanística 
municipal o, si s’escau, un pla de millora urbana que el desplegui, quan afecti a sòl urbà, 
o si prèviament s’ha aprovat el pla parcial del sector corresponent per a sòl urbanitzable. 

Els lots resultants d’una parcel·lació efectuada amb infracció de les anteriors 
disposicions mai no es poden considerar solars, ni és permès d’edificar-hi, sens perjudici 
de l’aplicació de les mesures de protecció de la legalitat urbanística que hi 
corresponguin. 

Cinquena.- Tota parcel·lació urbanística ha d’ésser objecte de llicència, d’acord amb el 
que estableix l’article 26 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), que disposa: 

“Quan una divisió o operació a què fa referència l’article 25 constitueix parcelꞏlació 
urbanística, l’administració municipal competent per fiscalitzar-la prèviament l’ha de 
subjectar al règim d’atorgament de llicències urbanístiques, llevat que aquesta 
parcelꞏlació es pretengui dur a terme en un àmbit d’actuació urbanística, supòsit en el 
qual la parcelꞏlació urbanística s’ha de subjectar a l’aprovació del projecte de 
reparcelꞏlació corresponent, de conformitat amb les determinacions del planejament 
urbanístic que detalli l’ordenació del sòl.” 

En el mateix sentit, l’article 13.1 de l’Ordenança reguladora de la informació urbanística 
i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl: 

“Estan subjectes a obtenir llicència de parcelꞏlació totes les modificacions de parcelꞏles 
preexistents, ja es tradueixi en una divisió, segregació, agrupació o agregació registrals, 
en qualsevol tipus de sòl, així com les divisions en propietat horitzontal que tinguin per 
objecte l’increment d’habitatges o el nombre d’establiments, garatges o trasters, ja es 
tracti de la constitució d’una comunitat ex novo, o de la modificació d’altres ja inscrites; 
la llicència serà necessària àdhuc quan aquest increment el produeixi el canvi d’ús d’un 
local o habitatge si, en ambdós casos, comporta una modificació de l’escriptura de 
propietat horitzontal.” 

Sisena.- Quant a les taxes urbanístiques de tramitació, l’article 10 de l’Ordenança fiscal 
núm. 20, preveu que el dipòsit de la taxa a que es refereix l’article 8.2 d’aquesta 
ordenança s’haurà de constituir a la Tresoreria Municipal i acreditar-se en el moment de 
sol·licitar la llicència o de realitzar la comunicació prèvia. 

Tramitació de llicències de divisió horitzontal 213,07 € 

Consta acreditat a l’expedient que en data 26/01/22 s’ha efectuat l’ingrés d’aquest import 
(núm. d’autoliquidació 2022/0000000235). 
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Setena.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de l’Alcaldia, 
si bé fou delegada en la Segona Tinència d’Alcaldia, mitjançant Decret  núm. 2019/1059, 
de data 19 de juny, per la qual cosa, en els seus estrictes termes, caldrà que en la 
resolució de concessió es faci constar el següent:  

“Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Tinència 
d’Alcaldia, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1059, de data 19 de juny”. 

CONCLUSIONS 

En els termes anteriorment al·ludits, i vist l’informe tècnic favorable, s’informa 
favorablement la llicència sol·licitada.” 

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, amb 
l’absència del regidor, el Sr. Lluís Llovet, en aquest punt,: 
 
Primer.- Concedir llicència de divisió Horitzontal a la Sra. -, per als dos habitatges situats 
a la Ronda Doctor Manresa, 36 i Torrent de Lledoners, 151, d’acord al projecte presentat 
per ella mateixa, ENTRA-2021-10940, de data 22/10/2021, sense perjudici de tercers i 
salvat el dret de propietat. 
 
Segon.- Les finques resultants son les següents: 
 

“Habitatge 1, s’accedeix directament des del carrer Dr. Manresa, 36. I està 
distribuït en planta baixa, planta pis i planta sota coberta en espais per ser 
habitats. 
Té una superfície construïda de 135.97 m². A més d’un porxo en planta 
baixa de 5,28 m2 i una terrassa en planta primera de 2,78 m2. 
La planta baixa té una ocupació de 64,98 m² i la resta de la finca equival a 
123,27 m² de jardí. La finca suma una superfície total de 188,25 m². 
 
Habitatge 2, s’accedeix directament des del carrer Torrent dels Lledoners, 
151. I està distribuït en planta baixa, planta pis i planta sota coberta en 
espais per ser habitats.  
Té una superfície construïda de 138,25 m² més 14,66 m² de terrasses, i 
una superfície útil de 115,16 m2, més 21,27 m² de terrasses. 
La planta baixa té una ocupació de 53,05 m² i la resta de la finca equival a 
131,65 m² de jardí. La finca suma una superfície de 184,70 m². 
 
Garatge1, s’accedeix directament des del carrer Torrent del Lledoners. I 
està situat en planta semisoterrani. Té una superfície construïda de 28,40 
m², i una superfície útil de 25,11 m². 
 
Garatge2, s’accedeix directament des del carrer Mossèn Comerma. I està 
situat en planta semisoterrani. Té una superfície construïda de 35,45 m², i 
una superfície útil de 30,83 m². 
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Tercer.- Fer constar que en data 26/01/2022, s’ha ingressat l’import corresponent a les 
taxes urbanístiques de tramitació de llicències de divisió horitzontal de 213,07 € (núm. 
autoliquidació: 2022/0000000235). 

Quart.- Notificar el present acord als interessats.  
 
3. PER URGÈNCIA: Propostes introduïdes per urgència en la pròpia sessió 
ordinària, prèvia ratificació de la urgència per unanimitat dels membres assistents 
de la JGL. 
 
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 (i majoria absoluta) dels punts següents: 
 
3.1.Aprovació justificació subvenció nominativa any 2021 – Associació de Venedors 
Plaça Mercat. PRP2022/83. Expedient 2242/2021 2584 
3.2. Adhesió a l’Acord Marc de subministrament d’uniformitat de la Policia Local (Lots 1 
i 2) i vestuari de Protecció Civil (Exp.2017.03). PRP2022/114. Expedient 1424/2022 895 
3.3. Aprovació liquidació cànon concessió demanial Bar Pavelló. PRP2020/506. 
Expedient 1597/2019 2746 
3.4. Aprovació justificació conveni Associació Juvenil Esplai Bitxus 2021. PRP2022/103. 
Expedient 2242/2021 1106 
3.5. Aprovació conveni de cooperació educativa entre la Universidad de Málaga i 
l’Ajuntament de Canet de Mar, per fer practiques externes d’estudiants universitaris. 
PRP2022/110. Expedient 1376/2022 1035 
3.6. Atorgament subvenció nominativa a l’Entitat Bitxus 2022, mitjançant conveni. 
PRP2022/123. Expedient 2242/2022 1087 
3.7. Aprovació relació ajuts urgència social BSGG_5_2022. PRP2022/113. Expedient 
2883/2022 1220 
3.8. Aprovació justificació subvenció Moixons Llepafils. PRP2022/112. Expedient 
2242/2021 3853 
3.9. Aprovació justificació subvencions joventut.PRP2022/98. Expedient 2243/2021 
1935 
3.10. Aprovació pagament segona bestreta conveni amb Canet Pro-Música. 
PRP2022/127. Expedient 2242/2021 5310 
 
3.1. APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ NOMINATIVA ANY 2021 - 
ASSOCIACIÓ DE VENEDORS PLAÇA MERCAT 
 
Fets: 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 18 de novembre de 2021 
va aprovar la signatura del conveni de col·laboració amb l’Associació de Venedors Plaça 
Mercat per a l’exercici 2021 i l’atorgament d’una subvenció nominativa, amb el següent 
detall: 
 
Nom entitat NIF Projecte sol·licitud Import atorgat



 

19 
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 

 

Atès que en data 29 de novembre de 2021 es va signar el conveni de col·laboració amb 
l’esmentada entitat i, segons allò previst en la clàusula cinquena en el termini de 30 dies 
des de la data de signatura es va tramitar el pagament de 1.000,00€, amb càrrec a la 
partida 30 43120 48300 del pressupost municipal de l’exercici 2021, corresponent al 
100% de l’import de la subvenció atorgada. 

Vist que l’esmentada entitat aporta la documentació justificativa de les activitats realit-
zades dins del termini establert, en data 31 de gener de 2022 i amb registre d’entrada 
2022/963 
 
Atès que segons la convocatòria de subvencions, les documentacions relatives a la jus-
tificació seran estudiades i valorades per la regidoria corresponent. 
 
Atès que des de la regidoria es van detectar les següents mancances i/o incorreccions 
a esmenar: 

 Caldrà tornar a presentar les factures emeses per - i - per no fer-constar el tipus 
de gravamen o expressió "IVA inclòs". Us recordem que, tal com indica el con-
veni, totes les factures presentades a la justificació han d'indicar el tipus tributari 
quota de l'IVA, i en cas que quedi repercutida dins el preu ha de constar  "IVA 
inclòs" així com la  retenció en concepte d'IRPF en el cas de serveis professio-
nals. 

 Caldrà aportar certificat del president de l'entitat com a justificant dels resultats 
dels sorteigs de vals de compra on consti la data del sorteig, nom, cognoms i 
DNI de les persones guanyadores i import dels vals lliurats. 

 S'han adjuntat notes d'entrega presentades per Vergana i - que no es poden 
admetre, únicament es poden presentar factures i tiquets o vals de compra en el 
cas de compres al menor, i en ambdós casos han d'indicar el tipus de gravamen 
o expressió "IVA inclòs". Caldrà tornar-ho a presentar correctament. 

 Caldrà tornar a presentar les fitxes 8 i 9 si, amb aquests canvis, es produeix 
alguna variació en el imports detallats.  

 
Vist que el requeriment d’esmena de la justificació es va notificar en data 11 de febrer 
de 2022 i número de registre de sortida 622. 
 
Vist que l’esmentada entitat aporta la documentació requerida en data 23 de febrer de 
2022 número d’entrada 2022/1946, esmenant les mancances o incorreccions detecta-
des. 
 
Vist l’informe proposta del servei, de data 25 de febrer de 2022, amb CSV 
290454826b0841edac26a636dc50352d001 en el qual es proposa donar per correcta-
ment justificat l’import de la subvenció atorgada. 
 

subvenció  

Associació de Venedors 
Plaça Mercat de Canet de 
Mar 

G64121379 
Actuacions de promoció i di-
namització 

1.000,00 €
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Vista la fiscalització prèvia limitada de despesa (art.219.2 TRLHL i 48 BEP) amb INTER-
VINGUT I CONFORME. 
 
Fonaments de dret: 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat dels membres assistents, amb 
l’absència del regidor, el Sr. Lluís Llovet, en aquest punt: 
 
PRIMER.- Donar per correctament justificat el següent import corresponent a la subven-
ció nominativa atorgada a l’entitat Associació de Venedors Plaça Mercat, corresponent 
a l’exercici 2021, mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 18 de novembre 
de 2021: 
 

 
SEGON.- Notificar el present acord als interessats 
 
TERCER.-. Comunicar el present acord ales àrees d’Intervenció i Tresoreria 

 
3.2. ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’UNIFORMITAT DE 
POLICIA LOCAL  (LOTS 1 I 2) I VESTUARI DE PROTECCIÓ CIVIL (EXP. 2017.03) 
 
ANTECEDENTS 

1.- L’Ajuntament  de Canet de Mar, en data 27 de setembre de 1999, va aprovar l’adhesió 
al sistema d’adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de Catalunya que 
l’ACM conjuntament amb el Consorci Català pel desenvolupament Local, té constituït. 
 
2.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de clàusules administratives 
particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència del CCDL 
de data 30 d’abril de 2020 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, va acordar 
adjudicar l’Acord marc de subministrament d’uniformitat de policia local i vestuari de la 
brigada municipal amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per la Comissió 
Executiva del CCDL, en la seva sessió de data 5 d’octubre de 2020, d’acord amb el 
detall de les empreses que han resultat adjudicatàries en l’Acord marc i que, 
seguidament, es relacionen: 
 
1. CREA UNIFORMES SL – Lot 1. 
 
2. DEXTRON INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACIÓN SA – Lot 3. 
 

Nom entitat NIF 
Projecte sol·licitud sub-
venció  

Import atorgat

Associació de Venedors 
Plaça Mercat de Canet de 
Mar 

G64121379 
Actuacions de promoció i di-
namització 

1.000,00 €



 

21 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

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

3. INSIGNA UNIFORMES SL – Lots 1, 2 i 7. 
 
4. MAC UNIFORMES SL – Lots 1 i 2. 
 
5. SAGRES SL – Lots 1, i 2. 
 
6. SATARA SEGURIDAD SL – Lots 1, 2 i 3. 
 
7. SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL. – Lots 1, 2 i 7.  
 
8. SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL – Lots 1, 2 i 7. 
 
9. USIS GUIRAO SL – Lots 1, 2 i 3 
 
3.- En data 6 de novembre de 2020, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents 
entitats mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de 
l’Acord marc d’uniformitat de policia local i vestuari de brigada municipal, licitat per part 
del CCDL. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Disposició addicional 3a. de la LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, 
en la redacció donada per la LRSAL. 
 
Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i 
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  
 
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc. 
 
Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents con-
tractuals. 
 
L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.3 de la Directiva 2014/24 
UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació 
pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE (en endavant, DN) i l’article 221.3 de la 
LCSP. 
 
L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es regeixen 
per aquest PCAP i pel PPT, els quals tenen caràcter contractual,  així com per la resta 
de normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació en matèria de contractació dels 
ens locals. 
 
Atès que a la clàusula 39 A2.2 del Plec de clàusules administratives particulars que re-
gulen l’Acord marc estableix que les entitats locals poden escollir adjudicatari sense ne-
cessitat d’una nova licitació, en subministraments basats en un valor estimat inferior a 
15.000,00 € IVA exclòs. 
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Atès que el valor estimat d’aquest contracte (8.652,30 €) no supera ni el 10 per cent dels 
recursos ordinaris del pressupost ni la seva durada és superior a 4 anys, incloses les 
pròrrogues, l’òrgan competent per a l’adjudicació del contracte és l’alcaldessa. 
 
D’acord amb la clàusula 41 del PCAP, atès que es tracte de contractes inferiors a 
15.000,00 €, i els subministraments lliurats abans del pagament del preu, l’òrgan de 
contractació podrà eximir les empreses adjudicatàries dels contractats basats de la 
constitució de la garantia definitiva. 
 
Vist l’informe de l’inspector cap de la Policia Local, que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe favorable de fiscalització prèvia de la interventora municipal, 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, amb 
l’absència del regidor, el Sr. Lluís Llovet, en aquest punt: 
 
PRIMER.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar a l’Acord marc de sub-
ministrament d’uniformitat de policia local i vestuari de brigada municipal  amb destinació 
a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.03). 
 
SEGON.- Adjudicar el lot 1 a la mercantil Satara Seguridad, SL amb NIF núm. 
B98001282, per un import de 5.051,00 € IVA exclòs, dels bens següents: 
 

 
NÚ-

MERO 
DE LOT 

 

 
TIPUS DE PEÇA 

DE ROBA O COM-
PLEMENT 

 

 
QUANTITAT 

 
IMPORT 
UNITAT 

(sense IVA) 

 
IMPORT TOTAL 

(sense IVA) 

1 
 

Pantalons opera-
tius 

24 52,00 € 1.248,00 € 

1 
 

Camisa-polo mà-
niga llarga 

19 45,00 € 855,00 € 

1 
 

Camisa-polo mà-
niga curta 

21 43,00 € 903,00 € 

1 
 

Samarretes tèrmi-
ques màniga llarga 

16 16,50 € 264,00 € 

1 
 

Samarretes tèrmi-
ques màniga curta 

31 14,50 € 449,50 € 

1 
 

Granotes d’inter-
venció 

2 220,00 € 440,00 € 

1 
 

Malles tèrmiques 8 24,00 € 192,00 € 
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1 
 

Gorres operatives 2 34,75 € 69,50 € 

  
5.051,00 € 

 
TERCER.- Adjudicar el lot núm. 2 a la mercantil Usis Guirao, SL amb NIF núm. 
B61515474, per un import de 3.601,30 € IVA exclòs, dels bens següents: 
 
 
 
NÚMERO 
DE LOT 
 

 
TIPUS DE PEÇA 
DE ROBA O COM-
PLEMENT 
 

 
QUANTITAT 

 
IMPORT 
UNITAT 
(sense IVA) 

 
IMPORT TOTAL 
(sense IVA) 

2 
 

Cinturó interior si-
vella

1 9,20 € 9,20 € 

2 
 

Parells de sabates 
Crispi model LUSH 

10 96,69 € 966,90 € 

2 
 

Parells de botes 
Crispi model SPY 

6 103,41 € 620,46 € 

2 
 

Parells de botes 
Crispi model SWAT

4 136,98 € 547,92 € 

2 
 

Funda porta guants 
amb velcro  

1 4,93 € 4,93 € 

2 
 

Fundes porta 
guants  

3 8,27 € 24,81 € 

2 
 

Tapaboques polar 5 5,10 € 25,50 € 

2 
 

Jocs de manilles 
lleugeres 

2 55,20 € 110,40 € 

2 
 

Claus operatives 
de manilles 

2 7,52 € 15,04 € 

2 
 

Funda pistola HK 
King Cobra 

1 53,00 € 53,00 € 

2 
 

Penjadors d’objec-
tes del cinturó 

7 6,58 € 46,06 € 

2 
 

Fundes de manilles 2 10,52 € 21,04 € 

2 
 

Grips goma arma 2 15,52 € 31,04 € 

2 
 

Fundes exteriors 
per armilles anti-
trets 

9 125,00 € 1.125,00 € 

  
3.601,30 € 

 
QUART.- El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació de factura electrònica 
legalment emesa i conformada pel tècnic competent per mesos vençuts. En el supòsit 
que no sigui conformada pel tècnic competent, s’indicaran els defectes existents i, fins 
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que no siguin esmenats, no es procedirà al pagament. El pagament es farà per 
transferència bancària. 
 
De conformitat amb allò establert a l’art. 198.4 LCSP, l’Ajuntament de Canet de Mar 
abonarà l’import de la factura dins dels 30 dies, des de la data de conformitat. En cas de 
demora en el pagament s’aplicarà l’establert a l’article 198 LCSP. 
 
El format de la factura electrònica serà l’indicat a l’art. 5 de la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, d’impuls de la factura electrònica i haurà d’incloure a més de les dades i 
requisits establerts en l’article 72 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públi-
ques, els següents extrems: 
 

a) Que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local del’ Ajuntament de 
Canet de Mar.  

b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pú-
blica és la Intervenció municipal. 

c) Que el destinatari és la Intervenció municipal. 
d) Cal indicar el següent número de referència del document d’autorització i dis-

posició de la despesa ( Lot 1 AD núm. 220220002151, Lot 2 AD núm. 
220220002152). 

e) La descripció de la factura ha de contenir informació clara i precisa que per-
meti identificar l’objecte del contracte. 

 
De conformitat amb la disposició addicional 3ª de l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, 
per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures, 
les factures que s’expedeixin ajustaran la codificació dels òrgans administratius que par-
ticipin en la tramitació de les mateixes a l’establerta el directori DIR3 d’unitats adminis-
tratives comunes gestionat per la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques. 
 
En aquest sentit, els Codis DIR3 a Efectes de Remissió de Factures són els següents: 
 
Oficina comptable  Òrgan gestor Unitat tramitadora  
L01080403 Ajuntament de 
Canet de Mar 

L01080403 Ajuntament de 
Canet de Mar

L01080403 Ajuntament de Ca-
net de Mar

 
Pel que fa als punts d’entrada de les factures electròniques, aquests són: 
 

 Punt d’entrada FACE (http://face.gob.es/ca) 
 Punt d’entrada e.FACT (https://efact.eacat.cat/bustia). 

 
CINQUÈ.- El termini de lliurament del material serà com a màxim de 60 dies a comptar 
des de la recepció de la notificació del present acord. Una vegada lliurat el material, en 
cas de reposició o canvi per errada en les mides, aquesta s’haurà de fer en un període 
inferior a 10 dies, segons la clàusula 2 del PPT. 
 
SISÈ.- Dispensar la constitució de les garanties definitives de conformitat amb la 
clàusula 41 del PCAP, atès que els contractes basats inferiors a 15.000,00 € IVA exclòs, 
la constitució de la garantia definitiva serà potestativa per a l’òrgan de contractació. 
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SETÈ.- Nomenar d’acord el que disposa l’article 62 de la LCSP, com a responsable del 
contracte a l’inspector cap de la Policia Local, i abastarà almenys els objectius i funcions 
següents:  
 
a) Objectius:        
 
- Garantir l’execució del contracte derivat de l’encàrrec. 
- Precisar els termes d’execució. 
- Comprovar el compliment de les normes a què se subjecta la prestació contractada.  
- Constatar la comissió possible d’infraccions administratives o incompliments 

contractuals i traslladar la seva noticia a l’autoritat que correspongui, prèvia 
comunicació a l’òrgan de contractació. 

- Verificar els actes de reconeixement d’obligacions, sens perjudici de les normes i 
actes generals pressupostaris. 

 
b) Funcions:        
 
- Inspeccionar els béns i drets adscrits, afectes o vinculats al contracte derivat de 

l’encàrrec. 
- Formular requeriments sobre correcció de deficiències del lliurament de 

l’equipament informàtic. 
- Elevar a l’òrgan de contractació i a la direcció de l’execució del contracte, segons 

correspongui, la  iniciativa per a l’actuació de potestats administratives o la presa 
d’altres mesures. 

- Conformar les factures i albarans acreditatius dels subministraments presentats per 
l’empresa adjudicatària. 

- Exigir al contractista qualsevol antecedent documental que esdevingui  transcendent 
per a verificar el compliment de les obligacions al seu càrrec. 

- Desenvolupar i aplicar les instruccions que li adrecin l’òrgan de contractació o el 
titular del centre directiu i el cap de la unitat administrativa responsables de 
l’execució del contracte. 

- Informar i conformar la facturació presentada per les empreses adjudicatàries de 
l’encàrrec. 

 
Les ordres que el responsable del contracte adreci al contractista es podran instrumentar 
en un llibre d’ordres, el qual tindrà el format i característiques fonamentals que es 
determinin mitjançant resolució de l’òrgan de contractació. 
 
VUITÈ.- Autoritzar i disposar la despesa de 6.111,71 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 43 13000 22104 corresponent al Lot 1 adjudicat a la mercantil Satara 
Seguridad, SL amb NIF núm. B98001282 (AD núm. 220220002151), i autoritzar i 
disposar la despesa de 4.357,57 €, amb càrrec a la partida pressupostària 43 13000 
22104 corresponent al Lot 2 adjudicat a la mercantil Usis Guirao, SL amb NIF núm. 
B61515474 (AD núm. 220220002152) del pressupost vigent per a l’any 2022. 
 
NOVÈ.- Notificar l’adopció d’aquest acord a les empreses adjudicatàries, al  CCDL i a 
l’ACM, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
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DESÈ.- Comunicar el present acord als serveis econòmics de l’Ajuntament i al respon-
sable del contracte. 
 
ONZÈ.- Publicar en el perfil del contractant l’adjudicació d’aquest contracte derivat. 
 
3.3. LIQUIDACIÓ CÀNON CONCESSIÓ DEMANIAL BAR PAVELLÓ 
 
Que la Junta de Govern Local, en sessió de data 21 de novembre de 2019, va acordar 
adjudicar, de conformitat amb la proposta formulada per la Mesa de Contractació, la 
concessió de domini públic per a l’explotació del servei de bar al pavelló municipal d’es-
ports, al Sr. Xavier Nicolau Graupera amb NIF núm. -, establint-se un cànon anual de 
5.100,00 € amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques particulars, i 
amb la millora a compte i càrrec de l’adjudicatari consistent en oferir wi-fi gratuït per als 
clients. La durada de la concessió és de 2 anys, i comprendrà únicament la temporada 
2019-2020 i la 2020-2021 període que comprèn des de la formalització de la concessió  
i fins 31 de juliol de 2021. 
 
Atès que en data 9 de desembre de 2019 es va procedir a la formalització de 
l’esmentada concessió. 
 
Vist l’informe emès en data 11 de febrer de 2021 pel tècnic d’esports, responsable de 
l’esmentat contracte, signat electrònicament amb CSV número 
6a74549fb5be480abf42cda94c73d521001, que transcrit diu: 

 
“INFORME COVID BAR PAVELLÓ MUNICIPAL 

 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 21 de novembre de 2019, adjudicà la concessió 
demanial per l’ explotació del servei de bar ubicat al pavelló municipal d’esports al Sr. Xavier 
Nicolau Graupera. La durada de la concessió és de 2 anys i comprendrà únicament la temporada 
2019/2020 i la 2020-2021 període que comprèn des de la formalització de la concessió, en data 
9 de desembre de 2019, fins el 31 de juliol de 2021. 
 
A causa de les mesures adoptades tant pel Govern espanyol com per la Generalitat de Catalunya 
i en conseqüència en la normativa municipal, per la gestió de la situació de crisis sanitària y 
econòmica ocasionada per el COVID-19, l’explotació efectiva del servei de Bar del Pavelló mu-
nicipal durant la temporada 2020 s’ha vist clarament afectada.  A continuació es detalla cronolò-
gicament els fets que han limitat l’explotació del servei de Bar referenciada:  
 

- Al 14 de març del 2020 per ordre d’instàncies superiors es tanquen totes les instal·lacions 
no podent portar a terme cap tipus d’activitat. 

- Al 9 de maig s’inicia el procés de desescalada en diferents fases: 

o Fase I: Només es pot realitzar activitats esportives a l’aire lliure i en instal·lacions 
descobertes.  

o Fase II: el 16/05 es permet l’activitat en instal·lacions descobertes però amb li-
mitacions d’aforament per els practicant i sense públic. 

o Fase III: el 30/05 s’estipula l’entrenament mig, en grups reduïts i sense públic. 

o Fase IV; anomenada etapa de represa: a partir del 25 de juny, iniciem els Casals 
d’Estiu però encara seguim amb restriccions d’aforament i a porta tancada de 
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qualsevol persona no vinculada directament a l’activitat, creant-se circuits d’en-
trada i sortida per tal de no crear aglomeracions. 
 

 
Vista la situació descrita en el expositiu de fets precedent l’adjudicatari no ha pogut explotar el 
servei pel temps previst en la concessió per la temporada 2020. 
 
Atès que tots aquests períodes de confinament i restriccions s’inicien el 14 de març i que només 
es va poder explotar efectivament el servei durant 73 dies (31 dies del mes de gener, 29 dies del 
febrer, i 13 dies del mes de març). 
 
Atès que el cànon per 12 mesos és de 5.100€ i donat que el 2020 el cànon proporcional pel 
període comprès des de l’1 de gener al 31 de juliol de 2020 és de 2.968,03 €. Per aquest període 
de 213 dies (tenir en compte que el 2020 va ser any de traspàs) l’import del cànon diari era de 
13,93 €. 
 
Vist que el cànon diari és de 13,93 € i els dies que l’adjudicatari ha pogut dur a terme l’activitat 
objecte de la concessió han estat només 73, el resultant del cànon per l’any 2020 (de l’1 de gener 
al 31 de juliol) és de 1.017,21 €. 
 
Per tots els motius exposats anteriorment, a l’adjudicatari de la concessió demanial per l’ explo-
tació del servei de bar ubicat al pavelló municipal d’esports no li ha sigut possible accedir al bar 
de referència i per tant, realitzar l’activitat d’explotació objecte de la concessió des del 14 de març 
al 31 de juliol. Per tant, es proposa liquidar el cànon pel període de 2020 proporcional als dies 
d’efectiva explotació del servei, això és des de l’1 de gener al 13 de març per un import de 
1.017,21 €.” 
 
Vist l’informe emès en data 30 de setembre de 2021 pel tècnic d’esports, responsable 
de l’esmentat contracte, signat electrònicament amb CSV número 
419b1da8484e47f88a9417d263193608001, que transcrit diu: 
 
“INFORME COVID BAR PAVELLÓ MUNICIPAL 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 21 de novembre de 2019, adjudicà la concessió 
demanial per l’explotació del servei de bar ubicat al pavelló municipal d’esports al Sr. Xavier 
Nicolau Graupera. La durada de la concessió és de 2 anys i comprendrà únicament la temporada 
2019/2020 i la 2020-2021 període que comprèn des de la formalització de la concessió, en data 
9 de desembre de 2019, fins el 31 de juliol de 2021. 
 
A causa de les mesures adoptades tant pel Govern espanyol com per la Generalitat de Catalunya 
i en conseqüència en la normativa municipal, per la gestió de la situació de crisis sanitària y 
econòmica ocasionada per el COVID-19, l’explotació efectiva del servei de Bar del Pavelló mu-
nicipal durant la temporada 2020 i 2021 s’han vist clarament afectades.  
 
A continuació es detalla cronològicament els fets que han limitat l’explotació del servei de Bar 
referenciada: 

- Durant els mesos d’estiu de l’any 2020 s’inicia el retorn a les activitats  d’entrenaments 
però seguim amb restriccions d’aforament i el tancament d’espais alternatius com vesti-
dors i bar. 

- A mitjans d’octubre es tornen a tancar totes les instal·lacions, tenint només accés els 
equips que participen en competicions estatals. 

- el 19/12/2020, es permeten les activitats esportives en espais tancats com poden ser 
pavellons, gimnasos però amb restriccions al 30% d’aforament i sense possibilitat de 
públic ni competicions a acceptació de les estatals. 
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- PROCICAT el dia 04-01-21. no es permet fer activitat esportiva en instal·lacions tanca-
des com ara els pavellons i gimnasos.  

- La resolució SLT 275/2021 publicada al DOGC del dia 6 de febrer i la posterior nota 
d’aclariments provinent de la Secretaria General de l’Esport,  

o Tornem a l’escenari d’horaris que hi havia durant el mes de desembre passat, 
amb tancament a les 21.00h, i aforaments màxims limitats al 50% en esports 
practicats a l’aire lliure i del 30% en esports practicats en interior. Per si teniu 
algun dubte, us detallem a continuació l’aforament determinat a cada instal·lació. 

o Es manté que totes les activitats són a porta tancada, només poden accedir els 
i les esportistes que han de realitzar la pràctica en el moment concret. 

- En el comunicat del 17/03/21 es comença a permetre l’entrada de públic, només a les 
competicions i amb aforament limitat. No tenint accés a espais auxiliars. 

- Aquestes restriccions han seguit fins el mes de juliol, variant els percentatges però no 
els espais auxiliars que si ha permès l’accés a vestidors si existia ventilació forçada. 

- En el comunicat de noves mesures per a la COVID-19, que feia referència al període del 
3 al 9 de setembre especificava que no és permetia la restauració ni el consum d’aliments 
ni begudes, excepte d’aigua. 
 

Atès que aquestes restriccions han influït molt en el desenvolupament  i seguiment de les activi-
tats esportives amb aspectes com: 

‐ Limitacions horàries 
‐ Limitacions de participació per categories, fet que no va permetre iniciar els entrena-

ments al camp de futbol Municipal de Canet (fins el mes de gener del present any) i un 
cop iniciats els entrenaments no es podia portar a terme cap competició que no tingués 
el rang d’estatal. Rang que ha Canet no te cap equip de futbol. 

‐ Limitacions en els aforaments tant d’esportistes com de públic, actualment encara exis-
teixen control i limitacions en els aforaments. 

‐ Limitacions en serveis com els vestidors i espais comuns, com podria ser el servei de 
bar i cafeteria on es recomana no obrir a no ser que es puguin garantir una ventilació 
forçada. 

 
Així des del servei d’Esports de l’ajuntament no hem cregut adient autoritzar l’obertura dels ser-
veis de bar i cafeteria del pavelló i durant el període de referència. 
 
Per tots els motius exposats anteriorment, a l’adjudicatari de la concessió demanial per l’ explo-
tació del servei de bar ubicat en el pavelló municipal no li ha estat possible accedir al bar de 
referència i per tant, realitzar l’activitat d’explotació objecte de la concessió.” 
 
Fonaments jurídics 
 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
- Plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars per a la 

concessió administrativa de l’explotació del “Bar” ubicat al pavelló municipal. 
- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el reglament de Patrimoni dels Ens 

Locals de Catalunya 
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques. 
- Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió 

de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i els dictats en relació a les 
successives pròrrogues del mateix. 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals articles 24.1.b i 26.3 (TRLRHL). 

- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic 
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques. 
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- Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió 
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i els dictats en relació a les 
successives pròrrogues del mateix. 

- Resolucions SLT/720/2020 i SLT/737/2020, de 13 de març, per les quals s'adopten 
mesures addicionals i complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel 
SARS-CoV-2. 

- Decret d’Alcaldia 2020/499, de 12 de març, pel qual s’activava el Pla d’Emergència 
municipal en fase d’alerta es va acordar, entre altres, que romanguessin tancats diferents 
espais i equipaments municipals. 

- Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions 
en l’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en l’aplicació 
de la Fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat estableix una sèrie de 
condicions per a les instal·lacions esportives i centres esportius. 

- Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions 
d’àmbit nacional establertes per la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la Fase 
2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, la regió sanitària de Girona, a la 
que pertany el municipi de Canet de Mar, li és d’aplicació la Fase 2 des del dia 1 de juny 
de 2020. 

- Ordre SND/458/2020, 30 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions en 
l’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en l’aplicació de 
la Fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat 

- Decret d’Alcaldia número 2020/903, de data 5 de juny de 2020, utilització instal·lacions 
Esportives Fase 2. 

- RDL 21/2020, de 9 de  juny, de mesures urgents de prevenció contenció i coordinació 
per fer front a la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19. 

- Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària 
provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de represa al territori de Catalunya. 

- Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques de 
protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la 
infecció per SARS-CoV-2. 

- Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les 
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia 
de COVID-19 al territori de Catalunya. 

- Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les 
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia 
de COVID-19 al territori de Catalunya 

- Correcció d'errades a la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es 
prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció 
del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC núm. 
8335, de 06.02.2021) 

- Recomanacions donades als municipis en el marc del Pla d’Actuació del PROCICAT per 
emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial d’alt risc. 

 
Atès que la competència per la tramitació del present expedient de contractació és de 
l’alcaldessa d’acord amb les facultats i competències que li atribueix la DA 2ª.9 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).  
 
Vist que l’òrgan competent per resoldre la liquidació del cànon és la Junta de Govern 
Local atesa la delegació de competències efectuada per l’Alcaldia com a titular de la 
competència originària, mitjançant Decret de l’Alcaldia número 2019/1041 de 18 juny. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal apli-
cació, s’acorda per unanimitat dels membres assistents, amb l’absència del regidor, 
el Sr. Lluís Llovet, en aquest punt: 
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PRIMER.- Aprovar provisionalment la liquidació del cànon de la concessió demanial de 
l’ús privatiu de l’explotació del “bar” ubicat al pavelló municipal, per un import de 1.017,21 
€ pel període comprès des de l’1 de gener fins al 31 de juliol  de 2020, tenint en compte 
els 73 dies que efectivament va estar en funcionament el servei de bar i per tant, el 
concessionari va poder explotar el servei objecte de la esmentada concessió, fins que 
es va ordenar, per causes alienes al mateix, el seu tancament en data 14 de març de 
2020. 
 
SEGON.- Fer constar que no correspon liquidar el cànon de l’esmentada concessió per 
la temporada 2020-2021 pel període comprès des de l’1 de setembre fins al 31 de juliol 
de 2021 data en que finalitza la concessió, degut a la impossibilitat per part del 
concessionari i per causes alienes al mateix, d’explotar el servei de bar al pavelló 
municipal d’esports durant aquest període, atès al que disposa l’article 26.3 TRLRHL. 
 
TERCER.- Atorgar al concessionari un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l’en-
demà de la recepció del present acord, per tal que pugui formular les al·legacions que 
consideri oportunes en relació a la conformitat o disconformitat amb la liquidació de l’any 
2020 estipulada en el precedent acord primer. 
 
QUART.- Notificar el present acord a l’interessat i comunicar-lo als Serveis Econòmics 
d’aquest Ajuntament. 
 
Observacions de secretaria: Es fa consta que correspon als serveis econòmics revisar 
l’adequació de la proposta en exercici de sengles funcions, Tresoreria i Intervenció, 
segons està legalment atribuït, de conformitat amb els articles 4 i 5 del Reial decret 
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
3.4. APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ CONVENI ASSOCIACIÓ JUVENIL ESPLAI BITXUS 
2021 
 
FETS 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinari de Junta de Govern Local de data 
25 de març de 2021, va aprovar el conveni de col·laboració entre l’Associació Juvenil 
Esplai Bituxs i l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Atès que en virtut del mateix acord, del 25 de març de 2021, s’acordava, entre d’altres:  

- Primer.- Atorgar una subvenció nominativa en favor de l’Associació Juvenil Es-
plai Bitxus de Canet de Mar per import de 1.500 € per tal de satisfer les despeses 
de les activitats de lleure i infantil i juvenil desenvolupades per l’Associació Ju-
venil Esplai Bitxus, així com despeses relatives al funcionament ordinari de l’en-
titat. 

- Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 1.500 € amb càrrec a la partida pres-
supostària 41 33700 48301 de la qual s’ha realitzat la retenció de crèdit corres-
ponent. 
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- Tercer.- Reconèixer l’obligació anterior per import de 1.500€ amb càrrec a la 
partida pressupostària 41 33700 48301 de la qual s’ha realitzat la retenció de 
crèdit corresponent. 

Vista la documentació presentada per l’entitat a mode de justificació i atesa la realització 
de l’activitat anual. 

Atès que el dia 10 de desembre de 2021 l’entitat va realitzar una activitat oberta a la 
població jove de Canet de Mar a La Masoveria, consistent en la projecció d’una pel·lícula 
i el debat posterior, satisfent l’obligació prevista en el conveni, clàusula segona, apartat 
b. 3. 
 
Vist l’informe emès pel tècnic de Joventut, que consta a l’expedient administratiu en el 
qual s’acredita que s’ha realitzat el fi públic pel qual es van atorgar les subvencions 
justificades. 
 
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 justificats els següents imports corresponents a sub-
vencions ordinàries de la convocatòria 1/2021 del programa de Joventut, atorgades per 
acord de Junta de Govern de 23 de desembre de 2021: 
 
 
 
 

Entitat NIF 
Import 

justificat 
ASSOCIACIÓ 
JUVENIL ES-
PLAI BITUXS 

G64248354 4.326,92 €

 
 
Observacions de secretaria: Es fa constar que, de conformitat amb l’article 4.1 lletra b) 
1r del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, «1r El control de 
subvencions i ajudes públiques, d’acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions» està legalment atribuït a la Intervenció, essent una 
funció pròpia, exclusiva i reservada de la intervenció. 
 
3.5. APROVACIÓ CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE LA 
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA I L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER FER 
PRÀCTIQUES EXTERNES D'ESTUDIANTS UNIVERSITARIS 
 
Fets: 
 
La Universitat de Màlaga i l’Ajuntament de  Canet de Mar coincideixen a declarar l'alt 
interès de la formació pràctica dels estudiants universitaris, l'objectiu de la qual és per-
metre aplicar i complementar coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, 
afavorint l'adquisició de competències que els preparin per a l'exercici d'activitats 
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professionals, facilitar la seva ocupabilitat i fomentar la seva capacitat  d'emprenedoria. 
 
És d'interès per ambdues parts subscriure el present Conveni, que té com a objecte 
establir un marc de cooperació educativa en matèria de pràctiques basat en les figures 
definides en el Reial Decret 592/2014, d'11 de juliol pel qual es regulen les pràctiques 
acadèmiques externes dels estudiants universitaris (BOE de 30 de  juliol). 
 
El Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre  (BOE de 31 de desembre), pel qual 
s'aprova l'Estatut de l'Estudiant Universitari, estableix en el Capítol VI, en el marc de la 
programació docent dels ensenyaments universitaris les pràctiques acadèmiques exter-
nes, les classes i les característiques generals. 
 
El Reial Decret 1493/2011 de 24 d'octubre pel qual es regulen els termes i les condicions 
d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participin en 
programes de formació estableix els termes i les condicions per a la inclusió en el Règim 
General de la Seguretat Social als qui participin en programes de formació finançats per 
entitats o organismes públics o privats, essent igualment d'aplicació la Disposició addi-
cional vintena cinquena del Reial Decret 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures 
urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència (BOE de 5 de juliol).  
 
El Consell de Govern de la Universitat de Màlaga, en sessió de 29 d'octubre de 2020, 
va aprovar el Reglament 4/2020 de la Universitat de Màlaga sobre pràctiques externes, 
que regula el procediment de gestió de les pràctiques externes.  
 
Vista la memòria justificativa emesa per la cap de Recursos Humans, signada electròni-
cament en data 14 de març de 2022 i que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe de la Secretaria municipal, signat electrònicament en data 17 de març de 
2022 que també consta a l’expedient. 
 
Vist l’intervingut i conforme de la interventora accidental. 
 
Vist el conveni de col·laboració amb la Universidad de Málaga, que consta com a annex 
a aquesta proposta. 
 
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 el conveni de cooperació educativa entre la Universidad de Málaga i 
l'Ajuntament de Canet de Mar per fer pràctiques curriculars no retribuïdes externes 
d'estudiants universitaris, que consta com a annex a aquesta proposta. 
 
Segon.- Notificar el present acord als interessats. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.  
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ANNEX 
 
CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA Y 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 
EXTERNAS DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
 
En Málaga, 11 de marzo de 2022 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, el Excmo. Sr. D. José Ángel Narváez Bueno, Rector de la Universidad de 
Málaga, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de Uni-
versidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de Abril, así como de lo que 
determina el artículo 27.1 de los Estatutos de la Universidad de Málaga, aprobados por 
Decreto 464/2019 de 14 de mayo, de la Consejería de Economía, Conocimiento, Em-
presas y Universidad de la Junta de Andalucía, y en virtud de su nombramiento publi-
cado por Decreto 6/2020 de 14 de enero (BOJA del 17 de enero), en nombre y repre-
sentación de la Universidad de Málaga, con CIF Q-2918001E y domicilio en Avda. Cer-
vantes, nº 2, 29016 de Málaga y de acuerdo con las atribuciones que tiene conferidas 
por los Estatutos de la citada Universidad,  
 
De otra parte, D. BLANCA ARBELL BRUGAROLA,  Alcaldessa  de  AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR en nombre y representación de la citada Entidad con CIF/NIF 
P0803900J y domicilio social en  c/ Ample, 11, 08360, CANET DE MAR, Barcelona 
 
Intervienen como tales y en la representación que ostentan se reconocen entre sí la 
capacidad legal necesaria para suscribir el presente convenio y 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO: Que la Universidad de Málaga y AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, (en 
adelante empresa/institución) coinciden en declarar el alto interés que la formación prác-
tica de los estudiantes universitario cuyo objetivo es permitir a los mismos aplicar y com-
plementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la 
adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesio-
nales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento. 
 
SEGUNDO: Que es de interés por ambas partes suscribir el presente Convenio, que 
tiene como objeto establecer un marco de cooperación educativa en materia de prácti-
cas basado en las figuras definidas en definidas en el Real Decreto 592/2014, de 11 de 
julio por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes univer-
sitarios (BOE de 30 de julio). 
 
TERCERO: Que el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre (BOE de 31 de dici-
embre), por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, establece en su 
Capítulo VI, en el marco de la programación docente de las enseñanzas universitarias 
las prácticas académicas externas, sus clases y sus características generales. 
 
CUARTO: Que el Real Decreto 1493/2011 de 24 de octubre por el que se regulan los 
términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social 



 

34 
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 las personas que participen en programas de formación establece los términos y 
condiciones para la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social a quienes 
participen en programas de formación financiados por entidades u organismos públicos 
o privados, siendo igualmente de aplicación la Disposición Adicional Vigésimo quinta del 
Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el cre-
cimiento, la competitividad y la eficiencia (BOE de 5 de julio). 
 
QUINTO: Que el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga, en sesión de 29 de 
octubre de 2020, aprobó el Reglamento 4/2020 de la Universidad de Málaga sobre prác-
ticas externas, que se regula el procedimiento de gestión de las prácticas externas.  
 
Por todo ello, acuerdan suscribir el presente Convenio de Cooperación Educativa para 
la realización de prácticas externas con arreglo a las siguientes 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- Ambas instituciones colaborarán en la estructuración y realización de las 
prácticas externas destinadas al alumnado universitario matriculado en cualquier ense-
ñanza impartida por la Universidad de Málaga o por sus Centros adscritos, según las 
condiciones particulares de cada modalidad establecidas en los anexos a este convenio: 
   
MODALIDAD I: PRÁCTICAS CURRICULARES: se configuran como actividades aca-
démicas integrantes del Plan de Estudios de que se trate. 
   
MODALIDAD II: PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES: son aquellas que los estudi-
antes podrán realizar con carácter voluntario, durante su periodo de formación y que, 
aún teniendo los mismo fines que las prácticas curriculares, no forman parte del corres-
pondiente Plan de Estudios. 
 
SEGUNDA.- Las líneas de trabajo  o tareas a desarrollar por los alumnos en prácticas 
estarán relacionadas con sus posibles salidas profesionales y dirigidas a alcanzar los 
siguientes fines: 
 
a) Contribuir a la formación integral de los estudiantes completando sus enseñanzas 
teóricas y prácticas. 
b) Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad profe-
sional en la que los estudiantes habrán de operar, contrastando y aplicando los conoci-
mientos adquiridos. 
c) Favorecer el desarrollo de las competencias técnicas, metodológicas, personales y 
participativas. 
d) Obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de trabajo. 
 
TERCERA.- La empresa/institución estará obligada durante la realización de las 
prácticas a: 
a) Cumplir las normas vigentes en todo lo relativo a la prevención de riesgos laborales 
e informar al estudiante en prácticas de las mismas. 
b) Cumplir, en los casos en que proceda, con las obligaciones derivadas del R.D. 
1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de 
inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen 
en programas formación. 
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c) Asumir los compromisos económicos, en su caso, derivados de la realización de la 
práctica, de conformidad con lo establecido en la Normativa de Prácticas Externas de la 
Universidad de Málaga, según lo recogido en las condiciones particulares para cada 
modalidad. 
d) Nombrar un tutor de prácticas, que deberá ser un profesional de la plantilla de la 
empresa/institución. Éste designará las funciones a realizar por los estudiantes en prác-
ticas durante el desarrollo de las mismas, asistiéndoles en lo que fuere preciso. Coordi-
nará junto con el tutor académico de la universidad el desarrollo de las actividades es-
tablecidas en el plan formativo del estudiante y evaluará su aprovechamiento. 
e) Respetar los plazos de incorporación, así como comunicar las faltas de asistencia, 
disciplina y cualesquiera otras que, a criterio del tutor, puedan cometer los estudiantes 
en prácticas durante el tiempo de realización de las mismas, lo que podría conllevar la 
suspensión del disfrute de la práctica. 
f) Comunicar las renuncias que puedan producirse antes de haberse cumplido el peri-
odo de vigencia de las prácticas y la fecha exacta de dicha renuncia o incomparecencia. 
g) Facilitar a cada estudiante, a la finalización de sus prácticas, un certificado acredita-
tivo que recogerá el número de horas de prácticas realizadas por el estudiante, funcio-
nes ejercidas y nivel de formación alcanzado, así como una encuesta de satisfacción y 
valoración de las prácticas, según los modelos establecidos por el Servicio de Emplea-
bilidad y Emprendimiento. 
h) Comunicar el número de contratos de trabajo que realice, en su caso, a los estudi-
antes antes o inmediatamente después de haber cumplido el período de prácticas 
i) Registrarse en la plataforma informática de gestión de prácticas establecida por la 
Universidad de Málaga  
 
CUARTA.- La Universidad de Málaga está obligada a: 
 
a) Comunicar a la persona seleccionada la concesión de la práctica  
b) Garantizar la cobertura al estudiante durante la realización de las prácticas mediante 
un seguro, de conformidad con lo establecido en la Normativa de Prácticas Externas de 
la UMA y según la modalidad de prácticas, como se consigna en el anexo de condiciones 
particulares. 
c) Designar un tutor académico que velará por el normal desarrollo del proyecto forma-
tivo, colaborará con el tutor en la entidad receptora en todos aquellos aspectos que 
afecten a las mismas, así como aquellas funciones que reglamentariamente se esta-
blezcan. 
d) Emitir un certificado a los profesionales acreditados como tutores en las entidades 
receptoras de estudiantes, previa petición de los mismos. 
e) Emitir a la empresa o institución colaboradora, previa petición, un certificado de par-
ticipación en actividades de mecenazgo en los términos establecidos en la Ley 49/2002, 
de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los in-
centivos fiscales al mecenazgo. 
 
QUINTA.- Los estudiantes están obligados a: 
 
a) Cumplir la normativa vigente relativa a prácticas externas establecida por la Univer-
sidad de Málaga. 
b) Conocer y cumplir el proyecto formativo de las prácticas siguiendo las indicaciones 
del tutor asignado por la entidad colaboradora bajo la supervisión del tutor académico 
de la Universidad. 
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c) Mantener contacto con sus tutores y comunicar a su tutor académico de la univer-
sidad cualquier incidencia que pueda surgir en el desarrollo de las mismas así como 
hacer entrega de los informes de seguimiento y evaluación que le sean requeridos. 
d) Incorporarse a la empresa/institución en la fecha acordada, cumplir el horario pre-
visto y respetar las normas de funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos labo-
rales de la misma. 
e) Los alumnos se someterán al sistema de organización y funcionamiento general de 
la empresa, asumiendo la responsabilidad de guardar secreto profesional sobre cual-
quier información a la que tengan acceso como consecuencia de la realización de las 
prácticas. La posible publicación y/o explotación de los trabajos realizados en el desar-
rollo de las prácticas deberá realizarse bajo la autorización expresa por parte de la em-
presa/institución. 
 
SEXTA.- La duración del período de prácticas será el establecido para cada modalidad 
de prácticas en sus condiciones particulares. Con carácter general, para las Prácticas 
Curriculares tendrán la duración que establezca el plan de estudios correspondiente.Las 
prácticas extracurriculares tendrán una duración, por titulación, mínima de 200 horas y 
máxima de 900 horas en un máximo de 9 meses. 
 
SÉPTIMA.- El estudiante en prácticas estará sujeto al horario y régimen que determinen 
las partes. Dicho horario deberá ser compatible con la actividad académica, formativa 
sin que puedan superarse las 25 horas semanales. Igualmente deberá observarse la 
realización de exámenes parciales y finales oficiales sin que estos días sean recupera-
bles. 
El régimen de permisos y de rescisión anticipada será, en su caso, el establecido en la 
Normativa de Prácticas Externas de la Universidad de Málaga. 
 
OCTAVA.- La selección de los estudiantes se llevará a cabo de conformidad con lo es-
tablecido en los anexos de condiciones particulares para cada modalidad. En cualquier 
caso deberán respetar los principios de transparencia, publicidad e igualdad de oportu-
nidades. 
 
NOVENA.- Los alumnos en prácticas no tendrán, en ningún caso, vinculación o relación 
laboral o contractual de ningún tipo con la empresa/institución en la que se desarrollan 
las prácticas ni con la Universidad de Málaga. La suscripción del presente Convenio no 
supondrá la adquisición de compromisos más allá de los estipulados en el mismo.  
 
DÉCIMO.- Pueden ser contempladas, por ambas partes, según las condiciones particu-
lares de cada modalidad de prácticas, aportaciones económicas en concepto de bolsa 
o ayuda al estudio. La cantidad así como su forma de pago deberá determinarse en los 
anexos correspondientes. 
 
DÉCIMO PRIMERA.- Durante el período de vigencia del presente convenio la em-
presa/institución podrá realizar tantas convocatorias públicas como acuerden las partes 
a través del procedimiento telemático establecido para ello por la Universidad de Má-
laga, en su caso. 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- El inicio efectivo de las prácticas por parte de cada estudiante se 
formalizará mediante la aceptación telemática del estudiante a través de la plataforma 
de gestión de prácticas, en su caso. 
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DÉCIMO TERCERA.- Los derechos de propiedad intelectual o industrial registrables 
derivados de tales prácticas pertenecerán a la empresa/institución sin perjuicio de que, 
previa conformidad con ésta, puedan los estudiantes utilizar los resultados de las prác-
ticas en la confección y publicación de proyectos fin de carrera, tesis doctorales y publi-
caciones de artículos científicos. 
En el caso de que, fruto de la realización de las prácticas en la empresa, el estudiante 
tuviera un papel determinante en la obtención de resultados registrables, éste tendrá 
derecho a ser mencionado como autor o inventor en cualquier registro o difusión que se 
hiciera de los mismos. 
 
DÉCIMO CUARTA.- Con relación al tratamiento de datos de carácter personal, ambas 
entidades, en el desarrollo de sus correspondientes actividades derivadas del presente 
convenio, atenderán las disposiciones de obligado cumplimiento establecidas en el Re-
glamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril y en la 
normativa legal o reglamentario de ámbito comunitario o nacional que sea de aplicación 
en desarrollo del citado Reglamento. 
 
DÉCIMO QUINTA.- El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años. En cual-
quier momento, antes de la finalización del plazo anterior, los firmantes del convenio 
podrán acordar unánimemente su prórroga, mediante adenda, por un período de hasta 
cuatro años o su extinción. 
No obstante, lo anterior, finalizada la vigencia del convenio sin que se haya procedido a 
su renovación, éste mantendrá su validez para aquellos programas que se hubieran 
iniciado en fecha anterior hasta la finalización. 
 
DÉCIMO SEXTA.- En cualquier momento y, si ambas partes lo consideran necesario 
para la buena marcha del presente Convenio Específico, se podrá constituir una Comi-
sión Mixta Paritaria, integrada por representantes de cada una de las instituciones fir-
mantes, designados por sus responsables. 
 
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá en su interpretación y 
desarrollo por la normativa correspondiente, con la especial sumisión de las partes a la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa de Málaga.  
 
DECIMO SÉPTIMA.- La empresa/entidad colaboradora se acoge a lo establecido por el 
Protocolo para la prevención y protección frente al acoso sexual, por razón de sexo y 
por orientación sexual o identidad de género en la Universidad de Málaga, aprobado por 
Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2017y que podrá ser consultado en la dirección 
Web:  https://www.uma.es/media/files/protocolo_de_acoso.pdf 
 
DÉCIMO OCTAVA.-  La firma del presente convenio de prácticas deroga los suscritos 
con anterioridad siempre que los mismos tengan como objeto la realización de prácticas 
en empresas. 
 
Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio en cada una de sus páginas 
y en triplicado ejemplar, en el lugar y fechas arriba indicados. 
 
ANEXO I: CONDICIONES PARTICULARES 
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MODALIDAD I: PRÁCTICAS CURRICULARES 
 
PRIMERA.- Descripción 
Son actividades académicas regladas y tuteladas que forman parte del Plan de Estudios. 
Sólo podrán ofertarse para aquellas titulaciones de Grado o Posgrado que así lo tengan 
establecido en su Plan de Estudios. 
 
SEGUNDA.- Requisitos de los estudiantes 
Los que establezca el Plan de Estudios  
 
TERCERA.- Unidad administrativa responsable de la gestión de las prácticas 
La tramitación de la firma del convenio de colaboración será responsabilidad del Servicio 
de Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad de Málaga. La gestión de las 
prácticas será realizada por los respectivos Centros universitarios a los que se adscriban 
las titulaciones o, en el caso de Máster o Título Propio, por el Coordinador del mismo, 
con el asesoramiento del Servicio de Empleabilidad y Emprendimiento. 
 
CUARTA.- Selección de los estudiantes 
Se realizará por los órganos designados a tales efectos de acuerdo con la normativa del 
Centro a la que corresponda la titulación solicitada por parte de la empresa/institución. 
 
QUINTA.- Ayuda al estudio 
La realización de estas prácticas no tendrá compensación económica obligatoria. No 
obstante, los alumnos podrán acogerse a cualquier modalidad de ayuda compensatoria 
que sea compatible con su condición de alumno en prácticas. La empresa/institución 
podrá realizar aportaciones económicas en forma de bolsa o ayuda al estudio, lo que 
deberá consignarse en la oferta. 
 
SEXTA.- Seguros 
Los estudiantes estarán cubiertos, en caso de accidente, enfermedad o infortunio fami-
liar, por el Seguro Escolar en los términos y condiciones que establece la legislación 
vigente. En el caso de estudiantes mayores de 28 años deberán formalizar un seguro 
de accidente cuya cuantía correrá a su cargo, debiendo aportar una copia del mismo al 
responsable de prácticas del Centro, previo al inicio de la práctica. Además, queda ga-
rantizada la responsabilidad civil de daños a terceros que pueda ocasionar el estudiante 
en prácticas por la póliza que la UMA tiene suscrita a tales efectos. En el caso de los 
títulos propios, deberá suscribirse un seguro que cubra la realización de las prácticas 
con cargo al presupuesto del título. 
 
SÉPTIMA.- Reconocimiento 
Estas prácticas podrán ser reconocidas por créditos de conformidad con el procedimi-
ento que establezca el Centro. 
 
3.6. ATORGAMENT SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L'ENTITAT BITXUS 2022, 
MITJANÇANT CONVENI. 
 
Fets: 

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 
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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 Joventut al capítol 4 té l’assignació nominativa per a l’Associació 
Juvenil Esplai Bitxus de Canet de Mar la quantitat de 1.500,00€, i que els crèdits neces-
saris estan consignats a l’aplicació pressupostària indicada en els acords. 

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

Vista l’informe de fiscalització de la Intervenció Municipal, que consta a l’expedient. 

Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i l’As-
sociació Juvenil Esplai Bitxus el text del qual és el següent: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ JUVENIL ESPLAI BITUXS 
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 Clara Pérez González, Se-
cretaria de la Corporació que dóna fe de l’acte. 

I de l’altra, Miquel Martín i Guardiola, en nom i representació de l’Associació Juvenil 
Esplai Bitxus, amb adreça al carrer Via Cannetum, s/n, de Canet de Mar, NIF: G-
64248354, i amb el número 52 al registre municipal d’entitats.  

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

MANIFESTEN 

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

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

III.- Que a l’Ajuntament de Canet de Mar té interès en que l’entitat desenvolupi la seva 
activitat anual relacionada amb el món del lleure juvenil i infantil atès el benefici que la 
seva acció aporta a la comunitat i municipi de Canet de Mar. 
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IV.- Que l’activitat que desenvolupa l’Esplai Bitxus està relacionada amb el món del 
lleure juvenil i infantil i que està profundament arrelada al territori català i que els valors 
de convivència, solidaritat, participació, llibertat i respecte pel medi natural, entre altres, 
en formen els seu eixos principals i vertebradors i són peça clau pel desenvolupament 
democràtic de la nostra societat.  

V.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar promou les iniciatives juvenils i els dona recolza-
ment i entén que, més enllà de l’objecte propi de l’Esplai Bitxus esmenat anteriorment, 
l’entitat s’ha consolidat com una escola de participació infantil i juvenil. 

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 Juvenil Esplai Bitxus de Canet de Mar per tal de satisfer les 
despeses derivades per l’execució de les diferents activitats incloses dins aquest con-
veni. 

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 1.500 € 

amb càrrec a l’aplicació pressupostària 41 33700 48301 per subvencionar les 
activitats de lleure i infantil i juvenil desenvolupades per l’Associació Juvenil Es-
plai Bitxus, així com despeses relatives al funcionament ordinari de l’entitat. 
 

2. Difondre les activitats a través dels mitjans de comunicació local  
 

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

4. Facilitar espais per a la realització de les seves activitats: Caseta del Bosc, Ma-
soveria, i altres. 
 

b. Associació Juvenil Esplai Bitxus 
 
1. Activitats de lleure infantil i juvenil  

 
2. Estar al corrent del pagament de l’assegurança de responsabilitat i d’accidents 

necessària per dura a terme la seva activitat 
 

3. Realitzar, almenys un cop a l’any, una activitat adreçada als i les joves del muni-
cipi, a La Masoveria, o col·laborar amb la programació d’almenys d’una activitat 
conjuntament amb la Regidoria de Joventut. 
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4. Participar en les propostes i iniciatives que es promoguin conjuntament entre 
l’Ajuntament i les entitats. 
 

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

6. 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: 

 Seran originals 
 Aniran a nom del beneficiari de la subvenció 
 Faran referència a despeses generades per l'activitat objecte de subvenció 
 Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els següents: 
 Identificació clara del beneficiari (nom i NIF) 
 Número de factura 
 Lloc i data d'emissió de la factura. 
 Descripció del subministrament o servei. 
 Tipus tributari quota de l'IVA i en cas que quedi repercutida dins el preu, que 

consti IVA inclòs. 
 Retenció en concepte d'IRPF en el cas de serveis professionals. 

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



 

42 
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 

 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.  

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

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

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

5.- Aquesta subvenció serà compatible amb la percepció d'altres subvencions per a la 
mateixa finalitat, provinents de qualsevol 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 anul·lació. 

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

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

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

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

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

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

I en prova de conformitat amb el que s’ha exposat anteriorment, les parts signen el pre-
sent conveni a Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.” 

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

PRIMER.- Atorgar una subvenció nominativa en favor de l’Associació Juvenil Esplai 
Bitxus de Canet de Mar per import de 1.500 € per tal de satisfer les despeses de les 
activitats de lleure i infantil i juvenil desenvolupades per l’Associació Juvenil Esplai 
Bitxus, així com despeses relatives al funcionament ordinari de l’entitat. 

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa de 1.500 € amb càrrec a la partida pressupos-
tària 41 33700 48301 de la qual s’ha realitzat la retenció de crèdit corresponent. 

TERCER.- Reconèixer l’obligació anterior per import de 1.500€ amb càrrec a la partida 
pressupostària 41 33700 48301 de la qual s’ha realitzat la retenció de crèdit correspo-
nent. 

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

CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució als interessats, a la intervenció i la tresoreria mu-
nicipal. 
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3.7. APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Fets: 
 
Vista la relació de despeses número BSGG_5_2022 de data 24 de març de 2022 per 
import de 2.099,11€ 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. 
 
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_5_2022 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que 
s’indiquin: 
 
 RELACIÓ NÚM.:   BSGG_05_2022   24-03-22  

NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE  IMPORT  ENDOSSATARI DNI/NIF 

34 - - habitatge-lloguer 

     560,00 € 

el mateix - 

35 - - subministraments/llum  
173,70 €

Endesa Energia XXI B82846825 

35bis - - subministraments/aigua 

     106,94 € 

AGBAR A08000234 

36 - - aliments 

     102,00 € 

Pedro Salas Gordi-
llo                

- 

37 -- - tractament odontologic       600,00 € 
CLINICA DENTI-

POL               
B67017046 

38 - - desplaçaments sanitaris         95,70 € Joan Brun Collet     - 
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39 - - extraescolarss       150,00 € ESPLAI BITXUS     G-64248354

40 - - subministraments/aigua       310,77 € AGBAR A08000234 

TOTAL           2.099,11 €     

 
 
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. 
 
 
3.8. APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ENTITAT 
ASSOCIACIÓ MOIXONS LLEPAFILS DE CANET DE MAR DE L’EXERCICI 2021 
 
RELACIÓ DE 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 30 de setembre 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 Moixons Llepafils 
de Canet de Mar, i 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: 
 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  
Import 
atorgat 

ASSOCIACIÓ 
MOIXONS 
LLEPAFILS 
DE CANET DE 
MAR 

 

G-62866330 

 

Despeses del muntatge i realitza-
ció de l’escudella i Sardinada 
Carnaval, Marxa Popular, Mus-
clada, Diada Cargol i del funcio-
nament ordinari de l’entitat. 

6.400,00 € 
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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 solꞏlicitud 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).  

* Número de factura.  

* Lloc i data d’emissió de la factura.  

* Descripció del subministrament o servei.  

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

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

- No obstant l’establer en l’apartat anterior, serà suficient la presentació de tiquets o 
vals en els casos següents:  

* Vendes al menor.  

* Transport de persones.  

* Serveis d’hostaleria i restauració. 

* Subministrament de begudes i comestibles. 

* Revelat de fotografies.  

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

* Número.  

* NIF de l’emissor.  

* Tipus de gravamen o expressió "IVA inclòs".  

* Contraprestació total.  

 
e) Un certificat del president de l’entitat subvencionada que acrediti la justificació 
de l’aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida.  
f)Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
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subvencionada amb indicació de l'import i la procedència. 
g) En el cas de les subvencions atorgades per al funcionament ordinari de l’entitat 
beneficiària, caldrà aportar compte de resultats, balanç de situació i, si s’escau, in-
forme d’auditoria (només en el cas de les obligades) 
 

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 NIF Projecte subvenció  
Data i Núm. de 
Registre Entrada 

ASSOCIACIÓ 
MOIXONS LLE-
PAFILS DE CA-
NET DE MAR  

G-62866330 

  

Despeses del muntatge i re-
alització de l’escudella i Sar-
dinada Carnaval, Marxa Po-
pular, Musclada, Diada Car-
gol i del funcionament ordi-
nari de l’entitat. 

30 de gener de 
2022 - 2022/903 

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

“INFORME TÈCNIC 
Fets: 
Primer.- Que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 30 de setembre de 
2021, va aprovar el conveni de col·laboració entre l’Associació Moixons Llepafils i l’Ajun-
tament de Canet de Mar per a realitzar el muntatge i realització de la tradicional escu-
della de recapte de l’arribo d’en Carnestoltes, la sardinada de l’enterro d’en Carnestol-
tes, la Marxa Popular, la Musclada Popular i la Diada del Cargol, essent l’objecte 
d’aquest conveni instrumentar la subvenció nominativa de l’Ajuntament de Canet de Mar 
a l’Associació Moixons Llepafils de Canet de Mar per tal de satisfer les despeses relati-
ves al funcionament ordinari de l’entitat, així com les corresponents al muntatge i realit-
zació de la tradicional escudella de recapte de l’arribo d’en Carnestoltes, la sardinada 
de l’enterro d’en Carnestoltes, la Marxa Popular, la Musclada Popular i la Diada del Car-
gol.  
 
Segon.- Vist allò que s’especifica en el conveni de referència pel que fa a la justificació 
de la subvenció atorgada, segons el qual cal presentar la següent documentació, dins 
el termini establert: 
 

- Memòria detallada (l’ajuntament proporciona un model) 
- Exemplar que acrediti la publicitat de l’acte 
- Relació classificada de despeses amb factures o tiquets en el cas de despeses 

de vendes al menor, transports de persones, serveis d’hostaleria i restauració, 
subministraments de begudes i comestibles, revelat de fotografies. 

- La liquidació econòmica de l’activitat (l’ajuntament proporciona un model) 
- Un certificat del president que acrediti la justificació de l’aplicació de la subvenció 

a la finalitat per a la qual fou concedida. 
- Una relació detallada dels ingressos (està al model de la liquidació econòmica 

que proporciona l’ajuntament) 
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Tercer.- Vista la documentació presentada per l’esmentada entitat en data 30 de gener 
de 2022 i amb registre d’entrada 2022/903 a mode de justificació de les activitats realit-
zades. 
 
Quart.- Vist que ha estat presentada dins del termini establert 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions. 
- Reial Decret 887/2006,  de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 

general de subvencions. 
- Ordenança Municipal reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajunta-

ment de Canet de Mar, aprovada pel Ple en data 25 de gener de 2018. 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Vist el conveni signat amb l’entitat, projecte i quantitat que es relacionen a 
continuació:  
 
 
 
 
 

 
SEGONA.- Vista la documentació presentada per l’entitat a mode de justificació i de la 
qual se’n deriven les següents consideracions: 
 

Nom enti-
tat Projecte

Memòria – 
Fitxa 7

Publicitat Model justifica-
ció de desp. 

Fitxa 8 

Certificat 
destí subv. 

Fitxa 8

Associació 
Moixons 
Llepafils 
de Canet 
de Mar 

Despeses del muntatge i rea-
lització de l’escudella i Sardi-
nada Carnaval, Marxa Popu-
lar, Musclada, Diada Cargol i 
del funcionament ordinari de 
l’entitat. 

Presentada i 
correcte 

Acreditada Acrediten correc-
tament una des-
pesa de 
6.400,00€ 

Presentada i 
correcte 

 

TERCERA.- Que l’entitat Associació Moixons Llepafils, acompleix els compromisos ad-
quirits en la signatura del conveni pel que fa a realitzar el muntatge i realització de la 
tradicional escudella de recapte de l’arribo d’en Carnestoltes, la sardinada de l’enterro 
d’en Carnestoltes, la Marxa Popular, la Musclada Popular i la Diada del Cargol, d’acord 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  
Import 
atorgat 

ASSOCIACIÓ 
MOIXONS 
LLEPAFILS 
DE CANET DE 
MAR 

 

G-62866330 

 

Despeses del muntatge i realitza-
ció de l’escudella i Sardinada 
Carnaval, Marxa Popular, Mus-
clada, Diada Cargol i del funcio-
nament ordinari de l’entitat. 

6.400,00 € 
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amb la documentació presentada i pel seguiment que l’Àrea de Festes ha realitzat dels 
esdeveniments. 
 
 
Conclusions: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe per al tancament del conveni que regula la 
subvenció de l’any 2021 amb l’Associació Moixons Llepafils per a les despeses del mun-
tatge i realització de la tradicional escudella de recapte de l’arribo d’en Carnestoltes, la 
sardinada de l’enterro d’en Carnestoltes, la Marxa Popular, la Musclada Popular i la Di-
ada del Cargol i les despeses del funcionament ordinari de l’Associació. 
 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica” 

 
NO SUBJECTE a fiscalització prèvia (Arts. 214 i 219.1 TRLHL), 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 posterior, 
aplicant tècniques de mostreig o auditoria 
 
 
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 Associació Moixons Llepafils de Canet de Mar, correspo-
nent  a l’exercici 2021, mitjançant acord de Junta de Govern Local de 30 de setembre de 
2021, amb tots els condicionats indicats a l’informe del tècnic de festes, en l’informe que 
s’ha transcrit a la part expositiva d’aquest acord. 
 

 

Nom entitat NIF Projecte subvenció  
Import ator-
gat 

ASSOCIACIÓ 
MOIXONS LLE-
PAFILS DE CA-
NET DE MAR 

G-
62866330 

 

Despeses del muntatge i realit-
zació de l’escudella i Sardinada 
Carnaval, Marxa Popular, Mus-
clada, Diada Cargol i del funci-
onament ordinari de l’entitat. 

6.400,00 €  
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SEGON.-  Notificar el present acord a l’interessat i comunicar als departaments de Festes, 
Intervenció i Tresoreria. 

 
Observacions de secretaria: Es fa constar que, de conformitat amb l’article 4.1 lletra b) 
1r del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, «1r El control de 
subvencions i ajudes públiques, d’acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions» està legalment atribuït a la Intervenció, essent una 
funció pròpia, exclusiva i reservada de la intervenció. 
 
3.9. APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS DE LA CONVOCATÒRIA 1/2021 
DEL PROGRAMA DE JOVENTUT  2021 
 

 
FETS: 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 8 de juliol de 
2021, va aprovar la convocatòria 1/2021, en règim de concurrència competitiva de sub-
vencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, lúdic, festiu o qualse-
vol altre anàleg, per a l’exercici 2021. 
 
Atès que en virtut del mateix acord, del 8 de juliol de 2021, s’autoritzava la següent 
despesa respecte a l’Àrea de Joventut:  

 

 

 

Programa Aplicació pressupostària 
Import 
(euros) 

JOVENTUT 41 33700 48200 1.700,00 € 

 

Atès que en el corresponent a les competències de la regidoria de Joventut, la Junta de 
Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 23 de desembre de 2021, va 
acordar, entre d’altres, subvencionar les següents entitats: 
 

Entitat NIF Projecte Subvenció 

ASSOCIACIÓ JUVENIL 
CASAL AISIA 

G66289448 
Casal d'Estiu 

2021
835,09 € 

ASSOCIACIÓ ESPLAI 
STRANKIS 

G05119075 
Casal d’estiu 

Strankis
864,91 € 

 
Vista la documentació presentada per les entitats a mode de justificació. 
 
Vist l’informe emès pel tècnic de Joventut, que consta a l’expedient administratiu en el 
qual s’acredita que s’ha realitzat el fi públic pel qual es van atorgar les subvencions 
justificades. 
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Atès que la justificació de l’entitat Strankis a través de l’expedient 2243/2022 843, donat 
que s’ha presentat fora de termini.  
 
NO SUBJECTE a fiscalització prèvia (Arts. 214 i 219.1 TRLHL), 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 
posterior, 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.- Donar per correctament justificats els següents imports corresponents a sub-
vencions ordinàries de la convocatòria 1/2021 del programa de Joventut, atorgades per 
acord de Junta de Govern de 23 de desembre de 2021: 
 

Entitat NIF Projecte 
Import 

justificat 
ASSOCIACIÓ 
JUVENIL CA-

SAL AISIA 
G66289448 

Casal d'Estiu 
2021 

1.769,60 € 

 
Segon.- Indicar als serveis de Tresoreria que procedeixin al pagament de les quantitats 
pendent de satisfer, segons el següent detall: 

 

Entitat NIF Projecte 
Subvenció 
atorgada 

Import 2n 
pagament 

ASSOCIACIÓ 
JUVENIL CASAL 

AISIA 
G66289448

Casal d'Estiu 
2021 

835,09 € 417,54 

  

Tercer.- 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. 

 

Quart.- Notificar el present acord, a les entitats beneficiàries de les subvencions atorga-
des dins la convocatòria 1/2021, programa de Joventut. 

 

Cinquè.- Comunicar als departaments de Joventut, Intervenció i Tresoreria. 

 

Observacions de secretaria: Es fa constar que, de conformitat amb l’article 4.1 lletra b) 
1r del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, «1r El control de 
subvencions i ajudes públiques, d’acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de 
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novembre, general de subvencions» està legalment atribuït a la Intervenció, essent una 
funció pròpia, exclusiva i reservada de la intervenció. 
 
3.10. APROVACIÓ PAGAMENT 2A BESTRETA CONVENI AMB CANET PRO-
MÚSICA 
 
 
FETS: 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 16 de 
desembre de 2021, aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat Canet Pro Musica 
per dur a terme l’activitat d’Escola de Música durant el curs 2021-2022, a l’edifici situat 
al passeig de la Misericòrdia, núm. 13. 
 
Vist que en data 30 de desembre de 2021 es fa formalitzar la signatura del conveni entre 
l’entitat Canet Pro Música i l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Atès que al pacte sisè de l’esmentat document sobre les aspectes econòmics del con-
veni, concretament al punt quart, s’estableix el pagament de dues bestretes per import 
de 35% de l’import del conveni, una amb la seva signatura i l’altra durant el mes de març 
de 2022. 
 
Atès que al pressupost municipal vigent  hi ha prevista la despesa a la partida 
513262048300 AD 220210015561.  
 
Atès que en aquesta Proposta de Junta de Govern Local, als comentaris de la signatura 
electrònica, consta la diligència de la Interventora: “Fiscalització prèvia limitada de des-
pesa (art.219.2 TRLHL i 48 BEP) amb INTERVINGUT I CONFORME.” 
 
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.- Reconèixer l’obligació i aprovar el pagament per import de 8.750€ en concepte 
de segona bestreta en virtut del conveni del col·laboració vigent amb l’entitat Canet Pro 
Musica amb CIF G58881327 . 
 
Segon.- Notificar aquests acords a les persones interessades a tots els efectes. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a la Tresoreria i a la Intervenció municipals.   
 
4. Alcaldia 
 
4.1. RELACIÓ DECRETS D’ALCALDIA I RESOLUCIONS DE LES REGIDORIES, 
CORRESPONENTS ALS DIES DEL 7 al 13 DE MARÇ 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 del 7 al 13 de març de 2022, i que 
són els següents: 
 

Codi Descripció Data 
resolució 

RESAL2022/404 Decret 4a Tinència de l'Alcaldia activitats Mares Malabaristes 8M2022 07/03/2022 

RESAL2022/405 Decret compareixença 07/03/2022 

RESAL2022/406 Decret IMI 07_03 07/03/2022 

RESAL2022/407 Decret PS 07_03 07/03/2022 

RESAL2022/408 Decret AI 07_03 07/03/2022 

RESAL2022/409 Decret d'Alcaldia d'aprovació de la MC 09-2022 07/03/2022 

RESAL2022/410 Decret aprovació factures F2022_8 Fase O sense reparament 07/03/2022 

RESAL2022/411 Decret aprovació factures F2022_11 Fase O sense reparament 07/03/2022 

RESAL2022/412 Decret Convocatòria JGL ordinària 10032022 07/03/2022 

RESAL2022/413 Decret d'Alcaldia de justificació de manament 07/03/2022 

RESAL2022/414 Decret exp.109482 07/03/2022 

RESAL2022/415 Decret INCOACIÓ civisme OTJ 07/03/2022 

RESAL2022/416 Decret d’alcaldia padró EB 2022-02 07/03/2022 

RESAL2022/417 Decret RR exp.112810 07/03/2022 

RESAL2022/418 Decret d'aixecament del reparament F2022_3 07/03/2022 

RESAL2022/419 Decret 4a Tinència de l'Alcaldia Sàlvia activitat entorn 8M2022 07/03/2022 

RESAL2022/420 Decret canvi plaça aparcament 08/03/2022 

RESAL2022/421 Decret exp.114511 08/03/2022 

RESAL2022/422 Decret sol·licitud subvenció TRFO_línia ACOL_2022 08/03/2022 

RESAL2022/423 Decret aprovació factures F2022_3 Fase ADO amb reparament 08/03/2022 

RESAL2022/424 Decret d'Alcaldia compensació deutes CLUB ESCACS - inici 08/03/2022 

RESAL2022/425 Decret RESOLUCIÓ civisme AKG 08/03/2022 

RESAL2022/426 Decret d'Alcaldia d'aprovació de la MC 10-2022 08/03/2022 

RESAL2022/427 Decret d'Alcaldia compensació deutes ajuts socials 08/03/2022 

RESAL2022/428 Decret alta padró - 08/03/2022 

RESAL2022/429 Decret pròrroga lloguer nínxol 1135 09/03/2022 

RESAL2022/430 Decret autoescola 09/03/2022 

RESAL2022/431 Decret RESOLUCIÓ civisme AB 09/03/2022 

RESAL2022/432 Resolució Alcaldia Casament Civil - 09/03/2022 

RESAL2022/433 Decret 1a Tinència reconeixement triennis de març de 2022 09/03/2022 

RESAL2022/434 Decret 1a Tinència aprovació IRPF de febrer de 2022 i ordena pagament AEAT 09/03/2022 

RESAL2022/435 Decret 1a Tinència indemnitzacions dietes i desplaçaments membres tribunals 
oposicions 

09/03/2022 

RESAL2022/436 Decret aprovació factures F2022/12 Fase O sense reparament 09/03/2022 

RESAL2022/437 Decret 4a Tinència de l'Alcaldia Sunsi Mora 17.03.2022 09/03/2022 

RESAL2022/438 DECRET DEVOLUCIONS DE FIANCES 09/03/2022 
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RESAL2022/439 Decret encàrrec de direcció d'obres renovació d'enllumenat N-II 09/03/2022 

RESAL2022/440 Decret TELEFONICA 09/03/2022 

RESAL2022/441 Decret d'Alcaldia liquidació taxa clavegueram 2018 09/03/2022 

RESAL2022/442 Decret d'Alcaldia d'aprovació de manament 09/03/2022 

RESAL2022/443 Decret ENDESA 09/03/2022 

RESAL2022/444 Aprovació bases i convocatòria borsa locutor_a ràdio 09/03/2022 

RESAL2022/445 Resolució Alcaldia 10/03/2022 

RESAL2022/446 Decret aprovació relació AD's Q_2022_09 10/03/2022 

RESAL2022/447 Decret nomenament funcionaria interina_LTC 10/03/2022 

RESAL2022/448 Decret aprovació factures F2022/13 Fase O sense reparament 10/03/2022 

RESAL2022/449 Decret d'Alcaldia requeriment ingrés liquidació SOREA 2018 10/03/2022 

RESAL2022/450 Decret reconeixement extrajudicial Alcaldia_OPA's_3 10/03/2022 

RESAL2022/451 Decret devolució garantia guingueta GU-01 10/03/2022 

RESAL2022/452 Decret AI 10_03 10/03/2022 

RESAL2022/453 Decret RESOLUCIÓ civisme HB 10/03/2022 

RESAL2022/454 Decret aprovació Certificació d'Obres factura núm. 2022005 10/03/2022 

RESAL2022/455 Decret exp.113198 10/03/2022 

RESAL2022/456 Decret rectificació aprovació reduccions PB EB 15-01 al 15-02 10/03/2022 

RESAL2022/457 Decret rectificació error material 10/03/2022 

RESAL2022/458 Decret activitat acadèmia anglès 10/03/2022 

RESAL2022/459 Decret resolució concurs comissió serveis Tresoreria 11/03/2022 

RESAL2022/460 Decret 1a Tinència de l'Alcaldia 11/03/2022 

RESAL2022/461 Decret 1a Tinència d'embargaments nòmina i quotes sindicals febrer 2022 11/03/2022 

 
 
4.2. LLIBRE DECRETS PRIMERA QUINZENA MES DE MARÇ 2022 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, del llibre de Decrets corresponents a la 
primera quinzena del mes de març de 2022. 
 
4.3. Prendre coneixement de la sentència núm. 918/2022 (definitiva, no ferma) dictada 
per la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC – condemna en 
costes, expedient de contractació. El lletrat que exerceix la defensa de l’Ajuntament en 
aquest recurs, el Sr. Raül Ventas Juárez (mitjançant correu electrònic de data 
23.03.2022), recomana a l’Ajuntament no recórrer la resolució, atès «que la interposició 
d'un Recurs de Cassació contra la sentència recaiguda, no prosperaria amb l'afegit 
d'imposició de noves costes.». 
 
5. Precs i preguntes 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole I 
problemàtica municipal. 
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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 25 de març de 2022 
 
La secretària,       Vist i plau, alcaldessa 
Laura Garcia Alvarez      Blanca Arbell Brugarola 
 


