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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE DATA 30 D'OCTUBRE 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:09:15 
Hora que acaba: 10:20 

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, secretària accidental. També hi assisteix Joan Méndez 
Martínez, interventor municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2019/40 ordinari 17/10/2019 
1.2. JGL2019/42 ordinari 24/10/2019 
 
2. Propostes 
 
2.1. Cultura i Patrimoni 
2.1.1. Acceptació Subvenció Xarxa Arxius Municipals_DIBA_2019 
2.1.2. Acceptar Subvenció Xarxa Museus_DIBA_2019 
 
2.2. Alcaldia 
2.2.1. Relació Decrets del 14 al 20 d'octubre 2019 
 
3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
JGL2019/40 ordinari 17/10/2019 
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JGL2019/42 ordinari 24/10/2019 
 
Vistes i trobades conforme les actes de les sessions de la Junta de Govern Local 
ordinària dels dies 17 i 24 d’octubre 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. Cultura i Patrimoni 

 
2.1.1. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ XARXA ARXIUS MUNICIPALS_DIBA_2019 
 
Fets: 
 
Vist que en el BOPB del dia 11 de desembre de 2015 es va publicar l’acord adoptat pel 
Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 26 de novembre de 2015, en virtut del 
qual s’aprova el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i el seu Protocol general. 
 
Vist que en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” es posen a disposició 
dels governs locals destinataris recursos de tipus tècnic, econòmic i material en el marc 
de quatre àmbits temàtics d’actuació: prestació de serveis públics, manteniment i 
reposició d’inversions, nova inversió i solvència financera. 
 
Vist que en el BOPB del dia 24 de desembre de 2018 ha estat publicat l’acord en virtut 
del qual la Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 20 de desembre de 2018, , 
aprova el Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 
i el seu règim regulador. 
 
Vist que l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar va participar en la sol·licitud 
de recursos que el catàleg de serveis preveia per a la Xarxa d’Arxius Municipals i que 
en el BOP de data 30 d’abril de 2019 es publica la concessió de la següent subvenció: 
Exposició sobre els primers anys de la Companyia Comediants a Canet de Mar 
(19/Y/267930) per un import de 3.150,00€ 
 
Vist l’informe tècnic emès en data 8 d’octubre de 2019 que es transcriu a continuació: 
 
Identificació de l’expedient: 2240/2019 167   
Assumpte: Sol·licitud de subvenció a la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de 
Barcelona per a la realització d'una exposició del Fons documental de Comediants 
 

INFORME TÈCNIC 
FETS 
 
Vist que en el BOPB del dia 11 de desembre de 2015 es va publicar l’acord adoptat pel 
Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 26 de novembre de 2015, en virtut del 
qual s’aprova el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i el seu Protocol general. 
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Vist que en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” es posen a disposició 
dels governs locals destinataris recursos de tipus tècnic, econòmic i material en el marc 
de quatre àmbits temàtics d’actuació: prestació de serveis públics, manteniment i 
reposició d’inversions, nova inversió i solvència financera. 
 
Vist que en el BOPB del dia 24 de desembre de 2018 ha estat publicat l’acord en virtut 
del qual la Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 20 de desembre de 2018, , 
aprova el Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 
i el seu règim regulador. 
 
Vist que l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar va participar en la sol·licitud 
de recursos que el catàleg de serveis preveia per a la Xarxa d’Arxius Municipals i que 
en el BOP de data 30 d’abril de 2019 es publica la concessió de la següent subvenció: 
 
Ens destinatari: Canet de Mar; NIF: P0803900J 
Recurs: Activitats de la Xarxa d'Arxius Municipals 
Actuació: Exposició sobre els primers anys de la Companyia Comediants a Canet de 
Mar 
Import: 3.150,00€ 
Núm. Registre PMT: 1940009737 
Codi XGL: 19/Y/267930 
Centre Gestor: Oficina de Patrimoni Cultural 
42 G/40102/33220/46280 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Que l’àrea de Cultura ha realitzat l’exposició de fotografies sobre els primers 
anys de la Companyia Comediants a Canet de Mar d’acord amb el projecte presentat a 
la Xarxa d’Arxius Municipals com a eina de difusió de fons de l’Arxiu.  
 
SEGONA.- Que la subvenció de la Diputació de Barcelona atorgada per aquesta 
actuació amb codi 19/Y/267930, i per un import de 3.150,00€ ha estat suficient i 
necessària per a la realització del projecte.  
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement per a 
l’acceptació de la subvenció i la tramitació de l’expedient objecte del present informe.  
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.  
 
Tècnica municipal 
 
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.-  Acceptar la subvenció que l’Oficina de Patrimoni de la Diputació de Barcelona 
ha atorgat per a l’actuació ”Exposició sobre els primers anys de la Companyia 
Comediants a Canet de Mar “ amb el codi: 19/Y/267930, per un import de 3.150,00€.  
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Segon.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’ajuntament de Canet 
de Mar.  
 
2.1.2. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ XARXA MUSEUS_DIBA_2019 
 
Fets: 
 
Vist que en el BOPB del dia 11 de desembre de 2015 es va publicar l’acord adoptat pel 
Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 26 de novembre de 2015, en virtut del 
qual s’aprova el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i el seu Protocol general.  
 
Vist que en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” es posen a disposició 
dels governs locals destinataris recursos de tipus tècnic, econòmic i material en el marc 
de quatre àmbits temàtics d’actuació: prestació de serveis públics, manteniment i repo-
sició d’inversions, nova inversió i solvència financera.  
 
Vist que en el BOPB del dia 24 de desembre de 2018 ha estat publicat l’acord en virtut 
del qual la Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 20 de desembre de 2018, 
aprova el Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016- 
2019” i el seu règim regulador. 
 
Vist que l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar va participar en la  sol·licitud 
de recursos que el catàleg de serveis preveia per a la Xarxa de Museus Locals i que en 
el BOP de data 30 d’abril de 2019 es publica la concessió de la següent subvenció: 
Exposició Gran Éxito! El cinema a l’època el modernisme (19/Y/257962) per un import 
de 5.500,00€  
 
Vist l’informe tècnic emès en data 8 d’octubre de 2019 que es transcriu a continuació: 
 
Identificació de l’expedient: 2240/2019 171   
Assumpte: Sol·licitud de subvenció Xarxa de Museus Locals - DIBA 2019 
 

INFORME TÈCNIC 
 
Vist que en el BOPB del dia 11 de desembre de 2015 es va publicar l’acord adoptat pel 
Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 26 de novembre de 2015, en virtut del 
qual s’aprova el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i el seu Protocol general. 
 
Vist que en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” es posen a disposició 
dels governs locals destinataris recursos de tipus tècnic, econòmic i material en el marc 
de quatre àmbits temàtics d’actuació: prestació de serveis públics, manteniment i 
reposició d’inversions, nova inversió i solvència financera. 
 
Vist que en el BOPB del dia 24 de desembre de 2018 ha estat publicat l’acord en virtut 
del qual la Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 20 de desembre de 2018, 
aprova el Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 
i el seu règim regulador. 
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Vist que l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar va participar en la sol·licitud 
de recursos que el catàleg de serveis preveia per a la Xarxa de Museus Locals, i que en 
el BOP de data 30 d’abril de 2019 es publica la concessió de la següent subvenció: 
 
Ens destinatari: Canet de Mar; NIF: P0803900J 
Recurs: Activitats de la Xarxa de Museus Locals  
Actuació: Exposició: Gran Éxito! El cinema a l’època del modernisme 
Import: 5.500,00€ 
Núm. Registre PMT: 1940009717 
Codi XGL: 19/Y/257962 
Centre Gestor: Oficina de Patrimoni Cultural 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Que l’àrea de Cultura ha realitzat l’exposició Gran Èxito! El cinema a l’època 
del modernisme d’acord amb el projecte presentat a la Xarxa de Museus Locals com a 
eina de difusió i coneixement de la Casa museu Ll. Domènech i Montaner.    
 
SEGONA.- Que la subvenció de la Diputació de Barcelona atorgada per aquesta 
actuació amb codi 19/Y/257962, i per un import de 5.500,00€ ha estat suficient i 
necessària per a la realització del projecte.  
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement per a 
l’acceptació de la subvenció i la tramitació de l’expedient objecte del present informe.  
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.  
 
Tècnica municipal 

 
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.- Acceptar la subvenció que l’Oficina de Patrimoni de la Diputació de Barcelona 
ha atorgat per a l’actuació “Gran Éxito! El cinema a l’època del modernisme” amb el  
codi: 19/Y/257962, per un import de 5.500,00€. 
 
Segon.- Comunicar el present acord als serveis econòmics de l’Ajuntament de Canet 
de Mar.  
 
2.2. Alcaldia 

 
2.2.1. RELACIÓ DECRETS DEL 14 AL 20 D'OCTUBRE 2019 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decret de dates 
del 14 al 20 d’octubre de 2019. 
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Suprimida la relació de decrets 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. Medi Ambient 
 
3.1.1. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE PRO-
PIETARIS DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR 
 
 
Fets: 

Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar és propietari de diverses finques forestals, entre 
elles les anomenades com a “Can Moreu”, la superfície forestal de les quals suma un 
total de 2,38 hectàrees i presenten una densitat de peus superior a la desitjada, alhora 
que es troben afectades per la sequera i el Tomicus. 

Atès que l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar considera oportú 
conveniar amb l’Associació de Propietaris Forestals del Montnegre i el Corredor les ac-
tuacions de restauració i millora de les pinedes de pi pinyoner  la finca de “Can Moreu”, 
de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar en data 30 de novembre de 
2017 l’adhesió a l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor. 

Atès que el Programa anual 2019 de l’Associació de Propietaris Forestals del Montnegre 
i el Corredor inclou, entre les actuacions de restauració i millora de les pinedes de pi 
pinyoner previstes, la finca de “Can Moreu” de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

Vist l’informe de la tècnica municipal de Medi Ambient, que consta a l’expedient. 

Vist l’informe jurídic de la secretària accidental, que consta a l’expedient. 

Vist el conveni a signar amb l’Associació de Propietaris Forestals del Montnegre i el 
Corredor, 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: 
 
Primer.- Aprovar la minuta del Conveni regulador de la col·laboració entre l’Ajuntament 
de Canet de Mar i l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor, que regirà 
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l’execució dels treballs forestals de les finques de “Can Moreu” de l’Ajuntament de Canet 
de Mar. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 624,05 € a la partida 22 17230 
21000 a favor de l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor, amb C.I.F. núm. 
60194511-G, en concepte de despeses de gestió. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor 
a tots els efectes. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a Intervenció, Tresoreria i Secretaria. 
 
3.2. Educació 
 
3.2.1. ACCEPTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCI-
ONS  MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DIRECTA AMB CONCUR-
RÈNCIA, DESTINADES AL SOSTENIMENT DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL MU-
NICIPAL DE LA DEMARCACIÓ DE BARCEONA PER AL CURS 2017-2018.   
 
Atès que en data 19 de desembre de 2002 el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar va 
aprovar l’establiment del servei públic municipal d’escola bressol i atenció a la petita 
infància, el qual es ve prestant des del curs 2003-2004 a l’escola bressol municipal ano-
menada El Palauet. 

Vist que l’Ajuntament de Canet de Mar, convençut de la importància educativa i social 
de l’etapa d’educació infantil i convençut de l’acció compensatòria que en alguns casos 
exerceix aquesta esta, no ha escatimat esforços a l’hora de consolidar l’escola bressol 
municipal. 

Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 9 
de maig de 2019, va aprovar la convocatòria i bases específiques per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concessió directa amb concurrència, per al 
finançament de les escoles bressol de titularitat municipal de la demarcació de 
Barcelona, per al curs 2017-2018. 
 
Vist que l’Ajuntament de Canet de Mar, mitjançant la resolució de l’Alcaldia 2240/2019 
es va acordar presentar sol·licitud de subvenció en el marc  de la convocatòria referida. 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha aprovat en data 26 de 
setembre de 2019 la concessió de les subvencions per al finançament de les escoles 
bressol de titularitat municipal de la demarcació de Barcelona.  
 
Vist que en data 2 d’octubre de 2019 s’ha publicat al BOP l’anunci de la concessió de la 
convocatòria de subvencions  per al finançament del servei d’escola bressol municipal 
de la demarcació de Barcelona per al curs 2017-2018 , en el qual s’atorga a l’Ajuntament 
de Canet de Mar, subvenció per import de 60.884,91€ 
 
Vista i examinada la documentació de referència, de conformitat amb la proposta de la 
Tinença d’Alcaldia de Serveis a les Persones, Igualtat, Participació i Educació. s’acorda 
per unanimitat:  
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PRIMER.- Acceptar l’ajut atorgat dins la convocatòria de subvencions per al finançament 
del servei d’escola bressol municipal de la demarcació de Barcelona per al curs 2017-
2018 , en el qual s’atorga a l’Ajuntament de Canet de Mar, subvenció per import de 
60.884,91€ 
 
SEGON.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò establert 
en la convocatòria. 
 
TERCER.-. Facultar a l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari 
per dur a terme l’acord present. 
 
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 les 10:20 hores de tot 
el que jo com a secretaria certifico. 


