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

LOCAL DE DATA 28 D'AGOST 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: 17:50 
 

PRESIDEIX 
 
PERE XIRAU ESPARRECH 

 
ASSISTENTS 

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

 

 NO ASSISTENTS 
 

 BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Dolors Puig Gómez, secretària accidental 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d’aprovar 
 
1.1. JGL2019/32 de caràcter ordinari 21/08/2019 
 
2. Propostes 
 
2.1. Secretaria 
 
2.1.1. Donar compte de la relació de decrets del 12 al 18 d'agost de 2019 
 
2.1.2. Donar compte llibre de decret de la primera quinzena d'agost de 2019 
 
2.2. Àrea d’Acció Social 
 
2.2.1. Proposta Ajuts Socials BSGG28/2019 
  
4. Donar compte de resolucions judicials 
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5. Precs i preguntes 
 
 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2019/32 ordinari 21/08/2019 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
21 d’agost 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. Secretaria 
 
2.1.1. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DEL 12 AL 18 D'AGOST DE 
2019 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local de la present relació de decrets de dates 
del 12 al 18 d’agost de 2019. 
 
 

RESAL2019/1432 Decret llicència gos perillós 12/08/2019

RESAL2019/1433 
Decret de reconeixement de triennis mes d'agost 
2019 12/08/2019

RESAL2019/1434 Decret avançament nòmina agost Sr xx 12/08/2019
RESAL2019/1435 Decret adjudicació subministrament tauletes digitals 14/08/2019
RESAL2019/1436 Decret d'aixecament del reparament 14/08/2019

RESAL2019/1437 
(D) Decret aprovació factures F_2019_33 Fase 
ADO 14/08/2019

RESAL2019/1438 (D) Decret aprovació factures F_2019_34 O 14/08/2019
RESAL2019/1439 Decret de reconeixement 1r trienni Sr xx 14/08/2019
RESAL2019/1440 Decret de reconeixement 1r trienni Sr  xx 14/08/2019
RESAL2019/1441 Decret d'aixecament del reparament 14/08/2019
RESAL2019/1442 Resolució Alcaldía Justificació xxx 14/08/2019
RESAL2019/1443 Resolució req esmena documentació licitadora 14/08/2019

RESAL2019/1444 
Decret canvi adscripció lloc de treball Intervenció-
OAC 14/08/2019

RESAL2019/1445 
Resolució Alcaldia aprovació 2a certificació obra co-
berta mercat 14/08/2019

RESAL2019/1446 Decret pròrroga lloguer nínxol 14/08/2019

RESAL2019/1447 
Resolució Alcaldia aprovació 3a certificació obres 
coberta mercat 14/08/2019

RESAL2019/1448 Resolució Alcaldia req garantia definitiva 14/08/2019
RESAL2019/1449 Decret aprovació AD's Q2019_19 14/08/2019
RESAL2019/1450 Decret embargament salari xx 14/08/2019
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RESAL2019/1451 Decret MC 27 2019, modificació per transferències 14/08/2019

RESAL2019/1452 
Decret declaració situació de prestació serveis en 
altres administracions - xxx 14/08/2019

RESAL2019/1453 
Resolució Alcaldia aprovació 1a certificació obres 
pista hoquei 14/08/2019

RESAL2019/1454 
Decret de declaració en situació de serveis en altres 
administracions al xx 14/08/2019

RESAL2019/1455 
Resolució Alcaldia aprovació 2a certificació obres 
pista hoquei 14/08/2019

RESAL2019/1456 
(D) Decret aprovació variables de nomina mes de 
juliol 2019 14/08/2019

 
2.1.2. DONAR COMPTE LLIBRE DE DECRETS DE LA PRIMERA QUINZENA D'A-
GOST DE 2019 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local del llibre de decrets corresponents a la 
primera quinzena del mes d’agost de 2019. 
 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.  
 
2.2. Acció Social i Ciutadania 

 
2.2.1. APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 

 
Fets 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/28/2019 bis de data 28 d’agost de 2019 per 
import de 1.577,74€ 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. 
 
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: 
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Primer.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG/28/2019 bis en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que 
s’indiquin: 
 
RELACIO NUM.: BSGG/28/2019       data: 28-08-19 

NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI DNI/NIF 

156 Xxx Xxxx Material escolar/llibres
 

240,00 € CEIP Yglesias F08981904

157 Xxxx Xxxxx Habitatge-Subministrament/Llum
 

157,12 € Endesa XXI B82846825

158 Xxx Xxxx Habitatge-Subministrament/Aigua
 

97,00 € Sorea, SL A08146367

159 Xxx Xxxx Habitatge-Subministrament/Aigua 172,99 € Sorea, SL A08146367

160 Xxx Xxxx Material escolar/llibres 176,81 € CEIP Yglesias F08981904

161 Xxx Xxxx Material escolar/llibres
 

150,52 € CEIP Yglesias F08981904

162 Xxx Xxxx Material escolar/llibres
 

184,00 € CEIP Misericòrdia Q5855712E

163 Xxx Xxxx Habitatge/Lloguer-hipoteca
 

210,00 € xxx xxx

164 Xxx Xxxx Material escolar/llibres
 

189,30 € El mateix xxx
  
TOTAL                                                                                                                        1.577,74€  

 
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. 
 
3. Propostes urgents 
3.1. Urbanisme 

 
L’alcalde accidental i president de la Junta, segons allò que es disposa als articles 51 
del text refós de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 
83 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del dia. 
Un cop sotmès a la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per unanimitat i es 
procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents: 
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3.1.1. APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE 
REHABILITACIÓ DEL TEATRE ODÈON 
 
Fets: 

Vist el document presentat en aquest ajuntament en data 22 de maig de 2019 RE4164, 
per la mercantil ARCADI PLA, SA, adjudicatària de les obres de rehabilitació del teatre 
Odèon, així com l’acta d’aprovació del coordinador de seguretat i salut, Òscar David 
Gràcia. 

Vist l’informe de l’enginyera municipal, emès en data 28 d’agost de 2019, que es 
transcriu a continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
Amb data 25 de maig de 2019 s’aporta Pla de Seguretat i Salut de les obres de 
“Rehabilitació del teatre l’Odèon”, redactat per l’empresa adjudicatària Arcadi Pla 
S.A.. En data 28 d’agost de 2019 s’aporta l’acta d’aprovació per part del 
coordinador de seguretat i salut, Oscar David Gracia. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
- Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, que estableix les disposicions 

mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

- Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública. 

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- El pla de seguretat i salut constitueix l'instrument bàsic de les activitats 
d'identificació, avaluació i planificació de l'activitat preventiva en l'obra a què és 
refereix el capítol II del Reial decret 39/1997, pel qual s'aprova el Reglament dels 
serveis de prevenció. 
 
SEGONA.-  En el pla de seguretat i salut presentat s’analitzen i es desenvolupen 
les previsions de l’estudi de seguretat i salut aprovat amb el projecte executiu de 
“Rehabilitació del teatre Odèon” de Canet de Mar. 
 
TERCERA.- El pla de seguretat i salut pot ser modificat pel contractista d'acord 
amb el procés d'execució de l'obra, l'evolució dels treballs i les possibles 
incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l'obra, però sempre amb 
l'aprovació expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució d'obra. 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, es dona el vistiplau formal al Pla 
de Seguretat i Salut presentat per Arcadi Pla SA per a l’execució de les obres de 
rehabilitació del teatre Odèon de Canet de Mar, conformat pel coordinador de 
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seguretat i salut de l’obra.” 
 

Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de 
caràcter extraordinari de data 4 d’abril de 2019, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar de conformitat amb l’informe de l’enginyera municipal, el Pla de 
Seguretat i Salut per a les obres de rehabilitació del Teatre Odèon, redactat per 
l’empresa adjudicatària ARCADI PLA, SA, així com l’acta d’aprovació per part del 
coordinador de seguretat i salut, Òscar David Gràcia. 
 
Segon.- Fer arribar el pla de seguretat i salut aprovat a tots els interessats per tal que, 
de conformitat amb allò que es disposa a l’article 7.4 del RD 1627/1997, puguin 
presentar els suggeriments i alternatives que estimin oportuns. 
 
Tercer.- Comunicar que qualsevol modificació que introdueixi el coordinador de l’obra 
en aquest pla de seguretat, de resultes de les alteracions i incidències que puguin 
produir-se en el decurs de l’execució de l’obra, o bé per variacions en el projecte 
d’execució que va servir de base per elaborar l’estudi de seguretat i salut, requerirà 
l’aprovació expressa de la direcció facultativa, s’haurà de comunicar a qui disposa el RD 
1627/1997 i estarà a disposició de tots els qui indica l’article 7.4 de l’esmentat RD. 
 
Quart.- Facultar tan àmpliament com sigui menester la Sra. Alcaldessa per signar 
qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present acord. 
 
4. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS  
 
- Es dona compte de la sol·licitud de documentació del Jutja de 1a Instància i Instrucció 
número 4 d’Arenys de Mar, per al procediment ordinari 619/2018 – S, presentat per la 
senyora xxx contra xxx. Se sol·licita que s’aporti l’escrit presentat per la demandant, com 
també la documentació adjunta, presentada el dia 22 de febrer de 2018, amb número 
de registre 1270. 
 
- Es dona compte de la sentència número 704 del Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya, Sala del contenciós administratiu, secció primera, al recurs interposat per l’Or-
ganisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Cerdanyola 
del Vallès, contra la sentència número 114/2017, de 17 de maig, dictada pel Jutjat del 
contenciós administratiu número 16 de Barcelona, en el recurs ordinari número 
328/2014. Es declara inadmissible el recurs d’apel·lació número 86/2018, interposat per 
l‘Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i per l’Organisme de Gestió Tributària de la Dipu-
tació de Barcelona contra l’esmentada sentència. 
 
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 17:50 hores de tot el 
que jo com a secretaria accidental certifico. 


