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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 1 D’ABRIL DE 2015 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter 
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció 
de dades. 

 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 19.25hores 
Hora que acaba: 20.00 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Primera tinenta d’alcalde: CatiForcano Isern 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Segon tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Tercer tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau  
Quarta tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
 Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Núria Mompel i Tusell, secretària municipal.També hi assisteix Daniel Martín 
Enrique, interventor municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern 

Local de data 26.03.15 
2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Relació de despeses 
4) Resolució al·legacions de les subvencions sobre l’impost sobre béns immobles 

durant l’exercici 2014, 2a. Convocatòria 
5) Incoació de l’expedient del procediment d’elecció del jutge de pau titular i 

substitut. 
6) Relació de decrets des del dia 16 al 20 de març de 2015 ( Del nº 276 al nº 312) 
7) Precs i preguntes 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 26.03.15 



Ref: S/Sd 

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

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

2

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinàriadel dia 26de març de 2015 i de conformitat amb allò que es disposa a 
l’article 110 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i 
l’article 109 del ROF, per unanimitat se n’acorda l’aprovació. 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
2.1.- Decret de 13 de març de 2015 dictat per la Secretària Judicial del Jutjat del 
contenciós administratiu núm. 8 de Barcelona, en el RCA 50/2015-D, interposat 
per FFF contra l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, pel 
qual s’admet a tràmit la demanda i s’assenyala  el dia 26 de novembre de 2015, a 
les 10:40h per a celebrar el judici.  
 

S’acorda comparèixer en el recurs com a part interessada i atorgar la 
representació i defensa municipals al lletrat que designi el servei 
d’assistència jurídica dels ens locals de la Diputació de Barcelona 

 
2.2.- Diligència d’Ordenació, del dia 26 de març de 2015,  del Secretari Judicial del 
Jutjat del contenciós administratiu núm. 15 de Barcelona, en relació a l’execució 
de sentència sol·licitada pel senyor JJBT, en el RCA 317/2011-C, donant trasllat 
de l’escrit presentat per aquest Ajuntament a l’actora i atorgant cinc dies per a 
presentar al·legacions. 

 
Se’n dóna compte 

 
2.3.- Diligència d’Ordenació, del dia 18 de març de 2015,  del Secretari Judicial del 
Jutjat del contenciós administratiu núm. 5 de Barcelona, en el RCA 101/2012-I, 
interposat pel senyor JGP, pel qual es trasllada al Jutge el recurs de revisió 
interposat per l’actora contra el Decret de data 2 de setembre de 2014, per tal de 
dictar la resolució que correspongui. 
 

Se’n dóna compte 
 
3.- RELACIÓ DE DESPESES 
 
L’alcalde president segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resol retirar aquest punt de 
l’ordre del dia. 
 
 
4.- RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DE LES SUBVENCIONS SOBRE L’IMPOST 
SOBRE BÉNS IMMOBLES DURANT L’EXERCICI 2014,  2a CONVOCATÒRIA 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 30 de desembre de 2013 va 
acordar aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 1 
reguladora de l’impost sobre béns immobles de Canet de Mar.  
 
Atès que, donada la situació econòmica actual, és voluntat d’aquest Ajuntament 
minorar la repercussió econòmica del pagament de l’IBI en contribuents amb 
situació econòmica desfavorida, corresponent al seu habitatge habitual. 
 
Atès que amb l’anterior objectiu des de la regidoria d’Hisenda s’han preparat unes 
bases per a la concessió de subvencions que contribueixin a l’anterior finalitat. 
 
Atès que la Junta de Govern Local és l’òrgan encarregat d’acordar la convocatòria 
de les subvencions, on s’establirà els crèdits pressupostaris que hi ha per a les 
subvencions, el termini de sol·licitud i la normativa específica que sigui d’aplicació. 
 
Atès que es va aprovar una primera convocatòria per l’atorgament d’una 
subvenció sobre l’import de l’impost sobre béns immobles, corresponent al domicili 
habitual, per minorar la repercussió econòmica del pagament de l’IBI en 
contribuents amb situació econòmica desfavorida, procedint al pagament total de 
5.705,78 euros de la subvenció, a les persones beneficiàries mitjançant 
transferència bancària, en el compte de l’entitat bancària indicat per la persona 
beneficiària. 
 
Atès que en data 8 d’octubre es van aprovar les bases reguladores per a 
l’atorgament d’una subvenció sobre l’import de l’impost sobre béns immobles, 
corresponent al domicili habitual, per minorar la repercussió econòmica del 
pagament de l’IBI en contribuents amb situació econòmica desfavorida, segona 
convocatòria.  
 
Atès que en aquesta convocatòria es van presentar 35 sol·licituds per a 
l’atorgament de la subvenció sobre l’import sobre béns immobles, de les quals 17 
van ser denegades per incompliment de la documentació aportada. 
 
Atès que s’han presentat 7 al·legacions sobre l’atorgament de la subvenció sobre 
l’import sobre béns immobles, que tot seguit especifiquem: 
 

Expedient Registre DNI 

2 465/2015 
77263080-
P 

13 477/2015 
38778645-
R 

19 528/2015 
77528190-
C 

21 426/2015 
38778520-
Z 

23 596/2015 38801078D 
25 442/2015 77531194B 
34 487/2015 38823535H 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Vist l’informe d’intervenció de data 26 de març de 2015, que tot seguit es transcriu 
a continuació: 
“I N F O R M E 
ASSUMPTE 
Resolució al·legacions de les subvencions sobre l’impost sobre béns immobles 
durant l’exercici 2014, 2a convocatòria. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 30 de desembre de 2013 va acordar 
aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de 
l’impost sobre béns immobles de Canet de Mar.  
 
En data 8 d’octubre es van aprovar les bases reguladores per a l’atorgament d’una 
subvenció sobre l’import de l’impost sobre béns immobles, corresponent al domicili 
habitual, per minorar la repercussió econòmica del pagament de l’IBI en 
contribuents amb situació econòmica desfavorida, segona convocatòria.  
 
En aquesta convocatòria es van presentar 35 sol·licituds per a l’atorgament de la 
subvenció sobre l’import sobre béns immobles, de les quals 17 van ser denegades 
per incompliment de la documentació aportada. 
 
Així mateix, un cop notificat l’acord s’han presentat 7 al·legacions sobre 
l’atorgament de la subvenció sobre l’import sobre béns immobles, que tot seguit 
especifiquem: 
 

Expedient Registre DNI Motiu 

2 465/2015 
77263080-
P 

Al·lega que te un fraccionament amb organisme 
de gestió tributària i aporta documentació.  

13 477/2015 
38778645-
R 

Al·lega que esta al corrent d’IBI, i aporta els 
rebuts de l’impost, pagat. 

19 528/2015 
77528190-
C 

Al·lega  aportant certificat negatiu de deutes 
amb l'agencia tributària. 

21 426/2015 
38778520-
Z 

Al·lega afirmant que esta al corrent de 
pagament. 

23 596/2015 38801078D Al·lega que te un fraccionament amb organisme 
de gestió tributària i aporta documentació.  

25 442/2015 77531194B Al·lega que esta al corrent d’IBI, i aporta els 
rebuts de l’impost, pagat. 

34 487/2015 38823535H 
Al·lega afirmant que esta al corrent de 
pagament. 

 
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. 
 Bases de la convocatòria de subvenció de l’IBI. 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES  
 
Pel que fa a la documentació presentada per les  diferents sol·licituds el següent 
quadre recull les observacions per cadascuna:  
 

Expedient Registre Data DNI Motiu 

2 465/2015 28/01/2015 77263080-
P 

Presenta documentació de l'aplaçament  de 
tributs, esta complint amb l'ajornament. Veure 
certificat de l’ORGT en l’expedient. 

13 477/2015 28/01/2014 38778645-
R 

No esta al corrent de pagament amb hisenda, 
segons certificat de l’expedient. 

19 528/2015 29/01/2015 77528190-
C 

No esta al corrent de pagament amb hisenda, 
segons certificat de l’expedient. 

21 426/2015 27/01/2015 38778520-Z No esta al corrent de pagament amb hisenda, 
segons certificat de l’expedient. 

23 596/2015 02/02/2015 38801078D 

Te un ajornament amb recaptació el qual ho 
esta complint, però no esta al corrent de 
pagament amb hisenda, segons certificat de 
l’expedient. 

25 442/2015 27/01/2015 77531194B No esta al corrent de pagament amb hisenda, 
segons certificat de l’expedient. 

34 487/2015 28/01/2015 38823535H No esta al corrent de pagament  va demanar 
un ajornament i no ho esta complint. 

 
CONCLUSIONS  
 
A criteri del sotasignat es proposa el següent: 
 
 
PRIMER.- Estimar l’al·legació presentada següent, atès que s’ha pogut verificar el 
compliment de les bases: 
 
 
 
 
 
 
 
SEGON.- Desestimar la resta d’al·legacions presentades, atès que s’ha pogut 
verificar l’incompliment de les bases, en concret les instàncies següents: 
 

Expedient Registre DNI 

2 465/2015 
77263080-
P 

Expedient Registre DNI 

13 477/2015 
38778645-
R 

19 528/2015 
77528190-
C 

21 426/2015 38778520-Z 
23 596/2015 38801078D 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
És el que s’ha informar a la Corporació no posant de manifest les circumstàncies 
d’oportunitat que motiva aquest informe.” 
 
Vist la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei, 
de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim 
Intern, Esport s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Estimar l’al·legació presentada següent, atès que s’ha pogut verificar el 
compliment de les bases: 
 

 
 
SEGON.-  Desestimar la resta d’al·legacions presentades, atès que s’ha pogut 
verificar l’incompliment de les bases, en concret les instàncies següents: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERCER.-  Notificar i publicar a la web municipal i al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament els presents acords.  
 
QUART.- Procedir al pagament de la subvenció d’al·legació acceptada.  
 
 
5.-INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT DEL PROCEDIMENT D’ELECCIÓ DEL JUTGE 
DE PAU TITULAR I SUBSTITUT 
 

Expedient Registre DNI
2 465/2015 77263080-P

25 442/2015 77531194B 
34 487/2015 38823535H 

Expedient Registre DNI 

13 477/2015 
38778645-
R 

19 528/2015 
77528190-
C 

21 426/2015 
38778520-
Z 

23 596/2015 38801078D 
25 442/2015 77531194B 
34 487/2015 38823535H 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Atès que l’actual jutge de pau titular va ser nomenat per acord de la sala de 
govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 17 de maig de 2011 
i l’actual jutge de pau substitut per acord de la sala de govern del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya de data 17 de març de 2015, per la qual cosa el 
seu mandat, que dura quatre anys, és a punt d’acabar. 
 
Atès que les vacants de jutge titular i substitut s’han d’anunciar per l’Ajuntament 
amb suficient antelació mitjançant convocatòria pública amb indicació del termini i 
del lloc de presentació d’instàncies, amb un anunci al BOP, al tauler d’anuncis de 
la casa consistorial i al web municipal. 
 
Atès que la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha de 
nomenar, dels aspirants proposats pel Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, el 
nou jutge de pau titular i el suplent. 
 
De conformitat amb el que es disposa en els articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 
3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, de conformitat amb la proposta de 
l’Alcaldia s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Incoar l’expedient per dur a terme el procediment d’elecció de jutge de 
pau titular i jutge de pau substitut de Canet de Mar. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Secretaria de Govern del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya a tots els efectes. 
 
 
6.-RELACIÓ DE DECRETS DEL DIA 16 AL 20 DE MARÇ DE 2015 
Num de 
Decret 

Data del 
Decret Resum 

276 16/03/2015 adequació complement específic Sr. J.V.M: 
277 16/03/2015 Imposició sanció persones físiques 
278 16/03/2015 Incoació expedients trànsit 
279 16/03/2015 Baixes d'ofici 
280 16/03/2015 Baixes d'ofici 
281 16/03/2015 Baixes d'ofici 
282 16/03/2015 Utilització festa Fanàtics envelat 
283 16/03/2015 Concessió nínxol 762 al Sr. ASP 
284 16/03/2015 Baixes d'ofici 
285 16/03/2015 Baixes d'ofici 
286 16/03/2015 Baixes d'ofici 
287 16/03/2015 Devolució garantia definitiva balisament platges any 

2012 
288 16/03/2015 Canvi ubicació Ple extraordinari 
289 17/03/2015 Baixes d'ofici 
290 17/03/2015 Baixes d'ofici 
291 17/03/2015 Baixes d'ofici 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Num de 
Decret 

Data del 
Decret Resum 

292 17/03/2015 Baixes d'ofici 
293 17/03/2015 Baixes d'ofici 
294 17/03/2015 Incoació expedient de responsabilitat patrimonial al 

Sr. MSM 
295 17/03/2015 Canvi de nom de cementiri 
296 18/03/2015 Restitució condicions contractuals Sr. J.M.C. 
297 18/03/2015 Advertiment de multes coercitives c/Torrent del 

Lledoners, 11 
298 18/03/2015 Contractació reforç docència matemàtiques 

CPPACGGM 
299 18/03/2015 Despeses setmanals 
300 18/03/2015 Incoació baixa bar restaurant Via Cannetum, 6 
301 18/03/2015 Canvi de nom fruitaria C/ Cuba,23 
302 18/03/2015 Aprovació IRPF mes de febrer 
303 19/03/2015 Concessió nínxol 
304 19/03/2015 Modificació de pressupost 
305 19/03/2015 Baixa mercat setmanal J R 
306 19/03/2015 pernoctació masoveria esplai bruixes i bruixots 
307 19/03/2015 Al·legacions expedient 98555 
308 20/03/2015 Resolució sancionadora expedients trànsit 
309 20/03/2015 Resolució sancionador residus comercials Frankfurt 

la Formigueta 
310 20/03/2015 Resolució sancionador residus comercials Bar 

Granja Ana 
311 20/03/2015 Resolució sancionador de civisme Sr. MDG 
312 20/03/2015 Incoació ordre d'execució Joan Maragall, 10 
 
 
7.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole 
i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 20.00 hores 
de tot el que jo com a secretàriacertifico. 
 
La secretària      L’alcaldessa acctal. 
 
 
 
 
Núria Mompel i Tusell    CatiForcano Isern 
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