
 

1 
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 

ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ordinari DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 18 DE SETEMBRE 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:17:21 
Hora que acaba: 18:45 
 

PRESIDEIX 
 

BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
 

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

 

 
 

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. JGL2019/35 ordinari 12/09/2019 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 
 
2.1.1. Relació Decrets del 2 al 8 de setembre de 2019 
 
3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
 
1.1. JGL2019/35 ordinari 12/09/2019 
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Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
12 de setembre 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 2 AL 8 DE SETEMBRE DE 2019 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de dates 
del 2 al 8 de setembre de 2019 
 
 
La relació de decrets s’ha suprimit per contenir dades personals 
 
 
 
3. Propostes urgents 
 
L’alcaldessa i president de la Junta, segons allò que es disposa als articles 51del text 
refós de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18d’abril, i 83 del 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organit-
zació, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la consideració dels 
presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del dia. Un cop sotmès a 
la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per unanimitat es procedeix tot seguit 
a la seva deliberació i votació en els termes següents: 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Acció Social i Ciutadania 
 
3.1.1. APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS NÚM. BSGG/31/2019 
 
Fets: 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/31/2019 de data 18 de setembre de 2019 
per import de 1.430,91€ 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. 
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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: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG/31/2019 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que 
s’indiquin: 
 
RELACIO NUM.: BSGG/31/2019       data: 18-09-19 

NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI DNI/NIF 

174 xxx Xxx Material escolar/llibres          180,00 € Col.legi Yglesias F08981904

175 xxx Xxx Material escolar/llibres          177,73 € Col.legi Yglesias F08981904

176 xxx Xxx Habitatge/Lloguer-hipoteca          180,00 € El mateix xxx

177 xxx Xxx Material escolar/llibres          172,00 € CEIP Misericòrdia Q5855712E

178 xxx Xxx Material escolar/llibres            77,14 € El mateix xxx

179 xxx Xxx Material escolar/llibres            76,61 € El mateix xxx

180 xxx Xxxx Material escolar/llibres            87,43 € El mateix xxx

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

182 xxx Xxx Material escolar/llibres          240,00 € Col.legi Yglesias F08981904
 
TOTAL                                                                                                               1.430,91€  

 
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. 
 
QUART.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquests acords als interessats. 
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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  
 
 
- Es dona compte del Decret de data sis de setembre de dos mil dinou, emès per la 
Lletrada de l’Administració de Justícia del Jutjat Social núm. 2 de Mataró, en relació al 
Procediment Ordinari número 584/2019-R, interposat per xxx i xxx contra l’Ajuntament 
de Canet de Mar, sobre reconeixement de dret de condició de treballadors per compte 
aliè i indefinits de l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 
- Es dona compte de l’escrit de conclusions presentat pel senyor Francisco Javier Man-
jarín Albert, Procurador dels Tribunals i de l’Ajuntament de Canet de Mar, davant del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, en relació al Recurs núm. 
431/2016- D. 
 
 
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 18/09/2019 18:45 
hores de tot el que jo, com a secretaria accidental, certifico. 
 


