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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 24 DE JULIOL DE 2019 
 

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: 17:00 
Hora que acaba: 18:45 
 

PRESIDEIX 
 

BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
 

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

 

 NO ASSISTENTS 
 
PERE XIRAU ESPARRECH 

 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Cristina Cabruja i Sagré, secretaria accidental. També hi assisteix Joan Méndez 
Martínez, interventor municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
 
1.1. JGL2019/29 ordinari 17/07/2019 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 
 
2.1.1. Relació Decrets JGL 24072019 
 
2.2. Medi Ambient 
 
2.2.1. Proposta rectificada JGL protocol roba CCM 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
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4. Precs i preguntes 
 
 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
 
1.1. JGL2019/29 ordinari 17/07/2019 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
17 de juliol de 2019 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. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 
 
2.1.1. RELACIÓ DE DECRETS DEL 8 AL 14 DE JULIOL DE 2019 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de dates 
del 8 al 14 de juliol de 2019: 
 

Codi   Descripció Data 
resolució 

RESAL2019/1167 Decret convocatòria Mesa revisió doc 08/07/2019 

RESAL2019/1168 Decret convocatòria Mesa revisió doc 08/07/2019 

RESAL2019/1169 Decret nomenament membres Mesa i convocatòria reunió 08/07/2019 

RESAL2019/1170 Decret Convocatòria JGL ordinària 10072019 08/07/2019 

RESAL2019/1171 Decret canvi convocatòria Mesa 08/07/2019 

RESAL2019/1172 Decret contractació auxiliars administratius - PO - Diputació de Barcelona  08/07/2019 

RESAL2019/1173 Decret contractació conserge instal esportives - acumulació tasques 08/07/2019 

RESAL2019/1174 Decret d'Alcaldía Aprovació pagament a justificar 08/07/2019 

RESAL2019/1175 Decret contractació adequació solar vagons RENFE 08/07/2019 

RESAL2019/1176 Decret definitiu sopar veins barri Socarrats 08/07/2019 

RESAL2019/1177 Decret INCOACIÓ civisme 08/07/2019 

RESAL2019/1178 Decret RESOLUCIÓ exp.gossos 08/07/2019 

RESAL2019/1179 Decret RESOLUCIÓ exp.civisme 08/07/2019 

RESAL2019/1180 Decret 1a TA ordenació de pagaments 023/2019 - programats per 
05/07/2019 

09/07/2019 

RESAL2019/1181 Decret adscripció lloc de treball encarregat jardineria 09/07/2019 

RESAL2019/1182 Decret embargament salari Sra. xxx 09/07/2019 

RESAL2019/1183 Decret embargament salari Sra. xxx 09/07/2019 

RESAL2019/1184 Decret R.R exp. 1900000101 09/07/2019 

RESAL2019/1185 Decret exp.107645 09/07/2019 
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RESAL2019/1186 Decret INCOACIÓ gossos xxx 09/07/2019 

RESAL2019/1187 Decret INCOACIÓ gossos xxx 09/07/2019 

RESAL2019/1188 Decret exp.109974 09/07/2019 

RESAL2019/1189 Decret INCOACIÓ gossos xxx 09/07/2019 

RESAL2019/1190 Decret R.R exp.18-212741 09/07/2019 

RESAL2019/1191 Decret adjudicació Lot 1  10/07/2019 

RESAL2019/1192 Decret adjudicació Lot 2 10/07/2019 

RESAL2019/1193 Decret incoació expedient 10/07/2019 

RESAL2019/1194 Resolució Alcaldía Paradeta ANC juliol-agost 2019 10/07/2019 

RESAL2019/1195 Decret adjudicació servei menjador EBM 10/07/2019 

RESAL2019/1196 Decret reconeixement triennis de juliol de 2019 10/07/2019 

RESAL2019/1197 Decret aprovació IRPF juny i ordenació pagament AEAT 10/07/2019 

RESAL2019/1198 Decret d'Alcaldía 10/07/2019 

RESAL2019/1199 Resolució Alcaldía 11/07/2019 

RESAL2019/1200 Decret embargament salari Sr xxx 11/07/2019 

RESAL2019/1201 Decret embargament salari Sr. xxx 11/07/2019 

RESAL2019/1202 Decret PROPOSTA SANCIÓ 10_07 11/07/2019 

RESAL2019/1203 Decret premi permanència 25 anys Sra xxx 11/07/2019 

RESAL2019/1204 Decret d'Alcaldía 11/07/2019 

RESAL2019/1205 Decret aprovació premi 25 anys - xxx 11/07/2019 

RESAL2019/1206 Decret INCOACIÓ MANCA INDENTIF. 10_07 11/07/2019 

RESAL2019/1207 Decret ACORD INCOACIÓ 10_07 11/07/2019 

RESAL2019/1208 Resolució Primer Tinent alcalde - sol recurs tècnic DIBA Teatre municipal 11/07/2019 

RESAL2019/1209 Decret nomenament membres Mesa i convocatòria reunió 12/07/2019 

RESAL2019/1210 Decret targeta aparcament discapacitats 12/07/2019 

RESAL2019/1211 Decret alta padró sense documentació 12/07/2019 

RESAL2019/1212 decret desestimant responsabilitat patrimonial 12/07/2019 

RESAL2019/1213 decret targeta aparcament discapacitat 12/07/2019 

RESAL2019/1214 decret targeta aparcament discapacitat 12/07/2019 

RESAL2019/1215 Decret alta padró sense documentació 12/07/2019 

RESAL2019/1216 Decret autorització Canet Rock F 15/07/2019 

RESAL2019/1217 Resolució atorgament via públcia -Conf 15/07/2019 

RESAL2019/1218 Atorgament ocupació via pública -terra al paladar- 15/07/2019 

RESAL2019/1219 Resolució Alcaldía festes càmpig victòria 15/07/2019 

RESAL2019/1220 Decret rectificació nòmina mes de juny i paga extraordinària 15/07/2019 

RESAL2019/1221 Atorgament ovp -Nou Xandri- 15/07/2019 

RESAL2019/1222 decret canvi de nom activitat -bar planxa- 15/07/2019 

RESAL2019/1223 denegació carretó gelats 15/07/2019 

RESAL2019/1224 Decret adjudicació Lot 1 servei coordinació i organització Fira Modernista 15/07/2019 

RESAL2019/1225 Decret INCOACIÓ civisme 15/07/2019 

RESAL2019/1226 Decret Convocatòria JGL ordinària 17072019 15/07/2019 

RESAL2019/1227 Aprovació expedient contractació control accessos 16/07/2019 

RESAL2019/1228 Decret aprovació avançament nòmina juliol de 2019 16/07/2019 

RESAL2019/1229 Decret INCOACIÓ MANCA IDENTIF.-15_07 16/07/2019 

RESAL2019/1230 Decret PROPOSTA SANCIÓ 15_07 16/07/2019 

RESAL2019/1231 Decret ACORD INCOACIÓ 15_07 16/07/2019 

RESAL2019/1232 Decret incoació B9901SP 16/07/2019 

RESAL2019/1233 Decret incoació 5293GBC 16/07/2019 
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RESAL2019/1234 Decret incoació B2780TX 16/07/2019 

RESAL2019/1235 Decret incoació B4403TS 16/07/2019 

RESAL2019/1236 Decret incoació B2380SJ 16/07/2019 

RESAL2019/1237 Decret incoació 2196HMX 16/07/2019 

RESAL2019/1238 Decret incoació GI9483BF 16/07/2019 

RESAL2019/1239 Decret incoació 7579FPB 16/07/2019 

RESAL2019/1240 Decret incoació Z2766BP 16/07/2019 

RESAL2019/1241 Decret incoació 1611CPM 16/07/2019 

RESAL2019/1242 Decret incoació B7265WG 16/07/2019 

RESAL2019/1243 Decret incoació 2109BHN 16/07/2019 

RESAL2019/1244 Decret incoació B5839WN 16/07/2019 

RESAL2019/1245 Decret incoació 5268CND 16/07/2019 

RESAL2019/1246 Decret incoació 2969DGC 16/07/2019 

RESAL2019/1247 Decret rectificació errada 16/07/2019 

RESAL2019/1248 Decret adjudicació servei formació programa treball i formació 16/07/2019 

RESAL2019/1249 Decret encàrrec servei assessorament tècnic 16/07/2019 

RESAL2019/1250 AV. MARIA SERRA, 73 OBRA MENOR 16/07/2019 

RESAL2019/1251 MANEL BUSQUETS, 2 - LLICÈNCIA D'OBRES 16/07/2019 

RESAL2019/1252 OBRA MENOR R. BUSCARONS, 59 16/07/2019 

RESAL2019/1253 OBRES MENORS C DEL MAR 19 1er 16/07/2019 

RESAL2019/1254 Decret vàlid sopar veïns C Vall i Bonaire 2019 16/07/2019 

RESAL2019/1255 Decret tarja aparcament discapacitat 16/07/2019 

RESAL2019/1256 RAMON DE CAPMANY 1 - LLICÈNCIA D'OBRES 17/07/2019 

RESAL2019/1257 Decret targeta d'aparcament 18/07/2019 

RESAL2019/1258 Atorgament festes complementàries -El Carro- 19/07/2019 

RESAL2019/1259 Resolució atorgament festes -Cal Tibu- 19/07/2019 

RESAL2019/1260 Decret d'Alcaldia d'aprovació del padró mensual quotes escola bressol juny 
2019 

19/07/2019 

RESAL2019/1261 Decret sopar veïns carrer Caldeta 19/07/2019 

RESAL2019/1262 (D) Decret aprovació de factures F_2019_29 acumulació ADO 19/07/2019 

RESAL2019/1263 Decret d'Alcaldia d'incoació d'expedient aprovació preu públic 19/07/2019 

RESAL2019/1264 Decret Autorització Shopping Night 20 juliol 2019 19/07/2019 

RESAL2019/1265 Decret reconeixement premi jubilació xx 19/07/2019 

RESAL2019/1266 Decret aprovació factures F_2019_30 fase O 19/07/2019 

 
2.2. Medi Ambient 
 
2.2.1. APROVACIÓ ADHESIÓ AL PROTOCOL AMB EL CONSELL COMARCAL DEL MA-
RESME PER A LA RECOLLIDA DE ROBA PORTA A PORTA 
 
Fets: 
 
Vist el Protocol de Colꞏlaboració entre el Consell Comarcal del Maresme, i Economia 
Solidària Empresa d' inserció S.L.U., de Càritas Diocesana de Girona, per al foment de 
la recollida, tractament social i reutilització del tèxtil mitjançant la recollida porta a porta 
als municipis de la comarca del Maresme, aprovat pel Ple del Consell Comarcal del 
Maresme en data 19 de març de 2019. 
 
Vista la proposta d’adhesió a l’esmentat Protocol rebuda per part del Consell Comarcal 
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del Maresme. 
 
Vistes les condicions i obligacions del servei definides al Protocol, que preveuen, entre 
d’altres, que ECOSOL portarà a terme la recollida porta a porta de la fracció tèxtil, sense 
retribució econòmica. 
 
Vista la memòria justificativa emesa en data 17 de juliol de 2019 per la tècnica de Medi 
Ambient que s’inclou en 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: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió al Protocol de Colꞏlaboració entre el Consell Comarcal del 
Maresme, i Economia Solidaria Empresa d'inserció S.L.U., de Càritas Diocesana de 
Girona, per al foment de la recollida, tractament social i reutilització del tèxtil mitjançant 
la recollida porta a porta als municipis de la comarca del Maresme. 
 
Segon.- Definir la vigència del present conveni, a partir de l’adequació a la normativa 
vigent de la clàusula cinquena “Vigència” del Protocol:  

- el conveni tindrà una vigència de 12 mesos a partir del dia de la seva signatura 
- la seva vigència podrà prorrogar-se fins a un màxim de 4 anys, per períodes 

d’anys naturals, pròrroga que haurà de ser acordada per l’òrgan competent de 
cadascuna de les entitats signants del present Protocol, i formalitzant-se en 
addenda anual que s’annexarà al present Protocol. 

 
Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Maresme i a Economia 
Solidaria Empresa d'inserció S.L.U. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Medi Ambient i Secretaria. 
 
3. Propostes urgents 
 
L’alcaldessa presidenta, segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós de 
règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del Reial de-
cret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, fun-
cionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la consideració dels presents la 
declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del dia. Un cop sotmès a la urgència 
d’aquest punt, és apreciada i declarada per unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva 
deliberació i votació en els termes següents:  
 
3.1. Promoció Econòmica i Turisme 
 
3.1.1. PROPOSTA SIGNATURA CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I L'ENTITAT ASSOCIACIÓ DE VENEDORS DE 
LA PLAÇA MERCAT PER L'ANY 2019 
 
L’entitat “Associació de Venedors de la Plaça Mercat” ha desenvolupat anualment un pla 
de dinamització, que recull des de campanyes de promoció en dates concretes 
assenyalades per l’activitat social del municipi fins a campanyes periòdiques, que 
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contribueixin a evitar les fugues cap a altres poblacions i, alhora, fidelitzin la clientela 
actual del mercat. 
 
Atès que des de l’Àrea de Promoció Econòmica es considera necessari recolzar la 
realització d’activitats i campanyes de promoció i dinamització per part de l’Associació 
de Venedors de la Plaça Mercat de Canet de Mar, davant l’actual situació crisi d’aquest 
equipament. 
 
Atès l’esforç de l’associació en, malgrat la situació d’impàs actual, continuar proposant 
tot un seguit d’activitats dins del pla de dinamització de 2019 que s’ajusten a les 
propostes plantejades des de Promoció Econòmica. 
 
Atès que al pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2019 té assignació 
nominativa, entre d’altres, una subvenció per import de 1.000,00 € per a l’entitat 
“Associació de Venedors de la Plaça Mercat”, amb càrrec a la partida 30-43120-
48300. 
 
Atès que per ser beneficiari d’aquest recurs econòmic es requereix la formalització d’un 
conveni entre l’Associació de Venedors de la Plaça Mercat i l’Ajuntament de Canet per 
regular la relació entre ambdues entitats i establir els termes en que es regirà. 
 
Vista la memòria justificativa de l’aprovació del conveni de colꞏlaboració, emesa per la 
tècnica de promoció econòmica, que forma part de l’expedient. 
 
Vist tot l’exposat anteriorment i davant de la necessitat de enfortir i impulsar l’activitat de 
l’Associació de Venedors de la Plaça Mercat es proposa a la Junta de Govern Local que 
aprovi la signatura de l’esmentat conveni el text del qual es transcriu a continuació: 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR I L’ENTITAT ASSOCIACIÓ DE VENEDORS DE LA PLAÇA MERCAT PER 
L’ANY 2019 

 
Canet de Mar, a ___ de                         de 2019 

 
ES REUNEIXEN 

 
D’una part la Il·lustríssima Sra. Blanca Arbell Brugarola, amb DNI xxxxxx en la 
seva qualitat d’alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de Mar, assistit per la 
secretària de la corporació com a assessora legal preceptiva segons allò que 
disposa l’article 92.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril. 
I d’altra part la Sra. Coia Ortiz Roig, amb DNI xxxx, presidenta de l’entitat 
Associació de Venedors de la Plaça Mercat de Canet de Mar. 
 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
conveni. 

EXPOSEN 
 
Que l’entitat Associació de Venedors de la Plaça Mercat de Canet de Mar, NIF 
xxxxxxx amb seu a la Riera Buscarons 101 de Canet de Mar, és una entitat 
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legalment constituïda del nostre municipi, reconeguda per la Generalitat de 
Catalunya.  
 
Que l’Ajuntament de Canet de Mar atorga subvencions encaminades al foment 
d’activitats d’utilitat o interès social o a la promoció d’un fi públic en l’àmbit 
cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu 
o qualsevol altre anàleg, d’acord amb l’establert per l’Ordenança municipal de 
subvencions, de data 12 de maig de 2004 i la corresponent Llei 38/2003 general 
de subvencions. 
 
Que des de la constitució de l’entitat esmentada, i malgrat la situació d’impàs 
actual, aquesta ha desenvolupat anualment un pla de dinamització, que recull 
des de campanyes de promoció en dates concretes assenyalades per l’activitat 
social del municipi fins a campanyes periòdiques, que contribueixin a evitar les 
fugues cap a altres poblacions i, alhora, fidelitzin la clientela actual del mercat. 
 
Que, per l’Ajuntament, és important recolzar la realització d’activitats i 
campanyes de promoció i dinamització per part de l’Associació de Venedors de 
la Plaça Mercat de Canet de Mar, davant l’actual situació crisi d’aquest 
equipament. 
 
Per la qual cosa, ambdues parts acorden el present conveni de col·laboració de 
conformitat amb les següents 

 
CLÀUSULES 

 
PRIMERA.- L’objecte del conveni de col·laboració entre Associació de Venedors 
de la Plaça Mercat  i l’Ajuntament de Canet de Mar és contribuir a sufragar les 
despeses originades l’any 2019 per les següents actuacions de promoció i 
dinamització:   
 

 Actuacions d’animació i ambientació durant dates assenyalades 
(Carnaval, Dia del pare, Dia de la mare). 

 Campanya d’informació trasllat local provisional plaça mercat i 
actuació de promoció retorn plaça mercat (finalització obres). 

 Col·laboració setmana Internacional dels Mercats “Estima el teu 
mercat” 

 Col·laboració cursa contra càncer  
 Campanyes revetlles Sant Joan i Sant Pere (Festa Major). 
 “Tast de Productes del Mercat” durant la Fira Modernista 
 Xerrada informativa sobre productes del mercat “Vitamina’t” 
 Sorteig i obsequis: Campanya de tardor, Campanya de Nadal, i vals 

de compra mensuals. 
 Cartelleria i difusió de les actuacions promocionals 

 
SEGONA.- L’Associació de Venedors de la Plaça Mercat declara complir els 
requisits següents necessaris per a l’obtenció de subvencions i autoritza a 
l’Ajuntament de Canet de Mar a comprovar-ho i obtenir els certificats 
corresponents: 
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a) Haver presentant les autoliquidacions corresponents per l’impost sobre la 
renda de les persones físiques o l’impost sobre societats. 

b) Haver presentat les autoliquidacions i la declaració resum anual 
corresponents a les obligacions tributàries de dur a terme pagaments a 
compte. 

c) Haver presentat les autoliquidacions, la declaració resum anual i, si s’escau, 
les declaracions recapitulatives d’operacions intracomunitàries de l’impost 
sobre el valor afegit. 

d) Haver presentat les declaracions exigides amb caràcter general en 
compliment de l’obligació de subministrament d’informació regulada en els 
articles 93 i 94 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, 
durant el període en què resultin exigibles d’acord amb l’article 70 de la Llei 
abans esmentada. 

e) No mantenir amb l’Estat deutes o sancions tributàries en període executiu, 
llevat que es tracti de deutes o sancions tributàries que es trobin ajornades, 
fraccionades o l’execució de les quals estigui suspesa. 

f) No tenir pendents d’ingrés responsabilitats civils derivades de delicte contra 
la Hisenda Pública declarades per sentència ferma. 

 
TERCERA- L’Ajuntament de Canet de Mar col·laborarà durant l’any 2019 al 
finançament d’aquestes actuacions amb una subvenció per import de 1.000,-€, 
amb càrrec a la partida 30-43120-48300. Aquesta subvenció no podrà excedir 
del 50% del cost total del projecte subvencionat. 
 
Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra entitat pública o 
privada. No obstant, en cap cas l’import de les subvencions concedides pot ser 
d’una quantitat que, aïlladament o en concurrència amb d'altres ajuts, ingressos 
o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d'altres administracions o ens 
públics o privats, superi el cost de l’activitat subvencionada a desenvolupar pel 
beneficiari. 
 
QUARTA.- És obligació de  l’Associació de Venedors de la Plaça Mercat : 
 
- Aplicar estrictament la subvenció al fi objecte del conveni 
- Fer constar la col·laboració o patrocini de l’Ajuntament en la publicitat dels 

actes. 
- Facilitar la fiscalització de l’Ajuntament sobre el compliment dels fins. 
- Comunicar l’obtenció d’ajuts de tercers per a la mateixa finalitat. 
- Justificar documentalment la realització del fi públic. 
- Presentar la documentació requerida dins el termini establert. 
- Complir les obligacions que es deriven de l’Ordenança Municipal de 

Subvencions. 
 
CINQUENA.- El termini de pagament i de justificació de la subvenció serà en la 
forma següent: 
 

Termini i forma de 
pagament: 

Bestreta del 50% en el termini de 30 dies des de la 
signatura del conveni durant l’any 2019 i l’altre 50% en el 
termini de 30 dies des de l’acceptació de la justificació. 



 

9 
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 

Aquest pagament es farà mitjançant transferència 
bancaria. 

Termini de justificació: 31 de gener de 2020 
Forma de justificació Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, d’acord 

amb els termes subvencionats, sempre fets dins del 
període al que es circumscriu la subvenció.  
Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les 
publicacions i la documentació gràfica que hagués 
generat la publicitat de l’acte.  
Una relació classificada de les despeses i les inversions 
de l’activitat, amb identificació del creditor i del document, 
el seu import, data d’emissió i, en el seu cas, de la data 
de pagament. 
Les factures corresponents a les despeses derivades de 
l’activitat, ajustades al pressupost presentat amb motiu 
de la sol·licitud i datades dintre del període 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).  
 Identificació NIF del contractista.  
 Número de factura.  
 Lloc i data d’emissió de la factura.  
 Descripció del subministrament o servei.  
 Tipus tributari quota de l'IVA, i en cas que quedi 
repercutida dins el preu, que consti "IVA inclòs".  
 Retenció en concepte d'IRPF en el cas de serveis 
professionals.  

No obstant l’establer en l’apartat anterior, serà suficient la 
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.  
La liquidació econòmica de l’activitat.  

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

 
SISENA.- La vigència del present conveni serà tot l’any 2019. 
 
SETENA.– D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la 
subvenció a la que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i reduïble 
en tot moment. No genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys 
posteriors i no es pot alꞏlegar com a precedent. 

 
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 de 2019, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la signatura del conveni per articular la colꞏlaboració de l’Ajuntament 
de Canet de Mar i l’Associació de Venedors de la Plaça Mercat per millorar la gestió 
professional de la dinamització comercial de l’associació. 
 
Segon.- Aprovar la subvenció nominativa a favor de l’Associació de Venedors de la 
Plaça Mercat per import de 1.000,00 €. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 1.000,00 € a favor de l’Associació 
de Venedors de la Plaça Mercat amb càrrec a la partida 30-43120-48300 del vigent 
pressupost de l’exercici 2019. 
 
Quart.- Reconèixer l’obligació anterior per import de 500,00 € corresponents a la 
bestreta del 50%. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’Associació de Venedors de la Plaça Mercat i 
comunicar-ho a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 
 
3.2. Acció Social i Ciutadania 
 
3.2.1. APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Fets 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/25/2019 de data 24 de juliol de 2019 per 
import de 3.429,61€ corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social 
puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 
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. 
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Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses amb 
càrrec a la partida 40 23100 48400 del pressupost de l’exercici de 2019. 
 
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: 
 
Primer.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG/25/2019 en favor dels beneficiaris 
referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que s’indiquin: 
 
RELACIO NUM.: BSGG/25/2019              data: 24‐07‐19 

 

NÚM. BENEFICIARI CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 

108 xxx Habitatge-Subm/Llum          130,61 € 
Endesa Energia XXI, SLU     
B82846825 

109 xxx Material escolar/llibres            74,80 € 
El mateix                                
xxxx

110 xxx Material escolar/llibres          229,58 € 
Escola Fedac Canet              
G65058349 

111 xxx Material escolar/llibres          191,53 € 
Escola Fedac Canet              
G65058349 

112 xxx Habitatge/Lloguer-hipoteca          560,00 € 
ML.L.B                                   
xxxxxx

113 xxx Material escolar/llibres          240,00 € 
Col.legi Yglesias                    
F08981904 

114 xxx Medicaments          113,83 € 
Farmàcia Lafarga Lasala, 
Natalia      xxxxxx 

115 xxx Material escolar/llibres          128,00 € 
Ceip Turó del Drac                
S0800447E 

116 xxx Material escolar/llibres          262,27 € 
Escola Fedac Canet              
G65058349 

117 xxx medicaments          51,78 € 
Farmàcia Lafarga Lasala, 
Natalia      xxxx 

118 xxx Habitatge/Lloguer-hipoteca          420,00 € 
El mateix                                
xxxxxxx

119 xxx Material escolar/llibres            77,77 € 
Escola Fedac Canet              
G65058349 

120 xxx Material escolar/llibres            77,77 € 
Escola Fedac Canet              
G65058349 

121 xxx Material escolar/llibres          117,87 € 
Col.legi Yglesias                    
F08981904 

122 xxx Material escolar/llibres          120,00 € 
Col.legi Yglesias                    
F08981904 

123 xxx Material escolar/llibres          138,00 € 
Escola Misericòrdia               
Q5855712E 

124 xxx Material escolar/llibres           92,00 € 
Escola Misericòrdia               
Q5855712E 

125 xxx Material escolar/llibres          240,00 € 
Col.legi Yglesias                    
F08981904 

126 xxx Material escolar/llibres          163,80 € 
El mateix                                
xxxxx

 
TOTAL                                                                                                          3.429,61€ 
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Segon.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en el termini 
màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt primer 
a la partida pressupostària 40 23100 48400 de l’exercici. 
 
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. 
 
4. Donar compte de les resolucions judicials  
 
No se’n presenten. 
 
5. 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 18:45 de tot el que jo 
com a secretaria accidental certifico. 
 


