S/Amn

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DATA 16 DE GENER 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 hores
Hora que acaba: 17.15 hores
Lloc: Sala de Juntes
PRESIDEIX
Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa
HI ASSISTEIXEN
Primer tinent d’alcalde Pere Xirau i Espàrrech
Segon tinent d’alcalde Lluís Llovet i Bayer
Tercera tinenta d’alcalde Raquel Serra i Lerga
Quarta tinenta d’alcalde Sílvia Tamayo i Mata
Cinquè tinent d’alcalde Josep M Masvidal i Serra
ACTUA COM A SECRETÀRIA
Clara Pérez González, secretària municipal. També hi assisteix Joan Méndez
Martínez, 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 9.01.19
2) Donar compte Resolucions Judicials
3) Concessió de llicència d’obres menors per a l’arranjament del terrat de
l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat a la riera Buscarons
4) Concessió de llicència d’obres menors per a la construcció de piscina al
carrer Joan Oms, xx
5) Donar compte de la relació de decrets del 31 de desembre de 2018 al 6 de
gener de 2019 (números de l’1 al 5)
6) Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 09.01.18
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària
del dia 9 de gener 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
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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
No se’n presenten
3.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’URBANISME PER A LA CONCESSIÓ DE
LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. xxx, PER A L’ARRANJAMENT DEL
TERRAT DE L’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES SITUAT A LA
RIERA BUSCARONS, XX
Vista la instància presentada pel Sr. xxx, en virtut de la qual sol.licita llicència
d’obres menors per a la reforma de terrat de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres
situat a la riera Buscarons, XX.
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 15 de novembre de 2018,
el contingut del qual és:
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència es
comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en arranjar el terrat de
l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat a la Riera Buscarons, XX.
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament amb la
sol·licitud, puja a la quantitat de 3.728,40 € (IVA exclòs).
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística vigent, per
tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres
menors per a
pavimentar el local de planta baixa, amb les següents condicions:


No es tocarà cap element estructural.



Donat que l’edifici de la Riera Buscarons, XX es troba inclòs al catàleg del
patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i artístic, amb el nivell de
protecció de Bé amb protecció urbanística específica (BPUE), fitxa B 079, essent
objecte de protecció la façana pel que fa a:
o Composició en dos eixos verticals i la geometria.
o Posició dels sostres.
o Forma, dimensió de les obertures.
o Esgrafiats.
o Barana de ferro forjat.
o Tipologia dels tancaments practicables de l’època.
les obres que es realitzin no podran alterar la imatge i característiques
arquitectòniques de l’edifici i no modificaran cap del elements especialment
relacionats a la fitxa del Catàleg.



Els materials, tractaments i colors de tots els elements i parts de l’edifici on
s’intervingui, s’hauran d’adequar a les característiques tipològiques originals.

Finalment, pel que fa a la liquidació de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres, indicar, que el tipus d’obra proposada és d’una modalitat que no s’ha contemplat a
les tipologies recollides a l’annex de l’ordenança fiscal núm. 5a, reguladora de l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres, per tant, per al càlcul del pressupost de
referència (PR) s’utilitzarà el pressupost presentat amb la sol·licitud.”
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Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de 19 de novembre de 2018, el contingut
del qual és:
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 15/11/2018, informe favorable
sobre la concessió de llicència municipal d’obres per a l’arranjament del terrat de
l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat a la Riera Buscarons, XX, sol·licitada pel
senyor xxx, actuant en nom i representació del senyor xxx, s’emet el següent
INFORME
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a sol·licitud
de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 66 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, va documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, així com
l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa l’objecte i les condicions de
l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva conformitat amb l’esmentada
normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS.
Segon.- L’immoble on es pretén realitzar l’obra sol·licitada es troba inclòs al Catàleg del
Patrimoni Arquitectònic i Elements d'Interès Històric i Artístic de Canet de Mar, com a BPUE
(fitxa B079), essent-ne objecte de els elements descrits a l’informe tècnic de data
15/11/2018.
Per a la concessió de la llicència d’obres menors cal tenir en compte el que disposa l’article
16 del Catàleg, que es transcriu a continuació:
Article 17. Normes de protecció per als “Béns amb Protecció urbanística
específica” (BPUE)
1. En els edificis catalogats com a "Bé amb protecció urbanística específica", podran
autoritzar-se obres de conservació, millora i adequació de l'edificació sempre que
no alterin de manera visible la imatge i característiques arquitectòniques de
l'edifici, d’acord amb els objectes de protecció relacionats a cada una de les fitxes
del Catàleg.
2. Les obres que s'autoritzin, no podran alterar i modificar aquelles parts o aspectes
de l’edifici que expressament es relacionin en la fitxa corresponent del Catàleg.
Excepcionalment, podran autoritzar-se obres que modifiquin els objectes de
protecció relacionats en les fitxes, sempre que s’incorpori un informe favorable de
la Comissió de Patrimoni de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de
Catalunya.
3. En els projectes d’obra es definiran amb detall els materials, tractaments i colors
de tots els elements i parts de l’edifici on s’intervingui, i es tindrà cura que
aquests s’adeqüin a les característiques tipològiques originals.
A l’informe tècnic de data 15/11/2018 es posa de manifest que les obres previstes
s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística vigent, si bé imposa un seguit de
condicions a tenir en compte en el desenvolupament de l’obra.
Tercer.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra menor,
d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20. “Taxa per llicències o la comprovació d’activitats
comunicades en matèria d’urbanisme” article 6.1.1, consta acreditat a l’expedient que en
data 19/10/2018 s’ha efectuat l’ingrés de l’import de la taxa, d’acord amb el càlcul
següent:
Tramitació de llicència d'obra menor amb projecte:
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Amb sol·licitud de llicència prèvia:

168,21 €

Pel que fa l’ICIO, tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de l’Ordenança fiscal núm.
5, la base imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà a partir del
mòdul basic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al càlcul dels drets
d’intervenció col·legial per a l’any 2018, ponderat amb els coeficients correctors que s’hi
detallen.
Segons consta a l’informe tècnic de data 15/11/2018, el tipus d’obra proposada és d’una
modalitat que no s’ha contemplat a les tipologies recollides a l’annex de l’ordenança fiscal
núm. 5a, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per tant, per al
càlcul del pressupost de referència (PR) s’utilitza el pressupost presentat amb la sol·licitud.
Pressupost

Tipus

3.728,40 €

4%

Total
149,14 €

Consta acreditat a l’expedient que en data 19/10/2018 es va efectuar una autoliquidació
per aquest import.
Pel que fa els imports de les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la
construcció, són els que resulten dels càlculs següents:
Concepte
Valors urbanístics en risc
(mínim 60 €)

Tipus
2% PEM

Residus de la construcció
(mínim 150 €)

11 €/t

Total
74,57 €
150,00 €

Consta acreditat a l’expedient que en data 19/10/2018 han estat dipositats aquests
imports si bé, a la vista de la quantitat dipositada en concepte de la correcta reposició dels
béns municipals que poguessin resultar afectats per les obres (60,00 euros), aquesta
resulta insuficient, per la qual cosa caldrà dipositar l’import complementari, 14,57 euros.
Quart.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de l’Alcaldia, si
bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm. 743/2015, de data
19 de juny de 2015, per la qual cosa, en els seus estrictes termes, caldrà que en l’acord de
concessió es faci constar el següent:
“Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 743/2015, de
data 19 de juny de 2015”.
CONCLUSIÓ:
En virtut de tot això, s’informa favorablement sobre la concessió de llicència d’obres
sol·licitada, amb els condicionants esmentats a l’informe tècnic de data 15/11/2018 i previ
dipòsit de la quantitat esmentada al punt Tercer del present informe.”

RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la
proposta per part dels Serveis Tècnics.
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent.
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VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de
Canet de Mar.
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta junta
de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant
Decret núm. 743/2015, de data 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la
Tinença d’Alcaldia delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors al Sr. xxx, per a l’arranjament del
terrat de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres a la Riera Buscarons, XX, sense
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les següents condicions:


No es tocarà cap element estructural.



Donat que l’edifici de la Riera Buscarons, XX es troba inclòs al catàleg del
patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i artístic, amb el nivell
de protecció de Bé amb protecció urbanística específica (BPUE), fitxa B
079, essent objecte de protecció la façana pel que fa a:
o Composició en dos eixos verticals i la geometria.
o Posició dels sostres.
o Forma, dimensió de les obertures.
o Esgrafiats.
o Barana de ferro forjat.
o Tipologia dels tancaments practicables de l’època.
les obres que es realitzin no podran alterar la imatge i característiques
arquitectòniques de l’edifici i no modificaran cap del elements
especialment relacionats a la fitxa del Catàleg.



Els materials, tractaments i colors de tots els elements i parts de l’edifici
on s’intervingui, s’hauran d’adequar a les característiques tipològiques
originals.”

SEGON.- Fer constar que s’ha ingressat l’import corresponent a l’autoliquidació
provisional en concepte de l’impost sobre construccions per un import de cent
quaranta-nou euros amb catorze cèntims d’euro (149,14€) i per taxes
urbanístiques la quantitat de cent-seixanta-vuit euros amb vint-i-un cèntims
d’euro (168,21€).
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors
urbanístics en risc per import de seixanta euros (60,00€) i la fiança de residus de
construcció per import de cent cinquanta euros (150,00€). Aquestes fiances es
retornaran a la finalització de les obres, prèvia sol.licitud i comprovant d’haver
dipositat els residus en un gestor autoritzat.
QUART.- Consta acreditat a l’expedient que l’interessat no ocuparà la via pública
en el transcurs de les obres. Tot i això, si a l’inici de les obres preveu la ocupació,
ho haurà de comunicar prèviament als serveis tècnics d’aquest Ajuntament,
procedint en cas contrari la liquidació d’ofici per part de l’Ajuntament, d’acord amb
el que disposen les ordenances fiscals vigents.
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Fer constar que, d’acord amb l’article 48.3 i següents de les Bases d’execució del
pressupost, i en virtut del que estableix l’article 219.4 del Text refós de la Llei
d’Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març, es
substitueix la fiscalització prèvia dels drets pel control inherent a la presa de raò
en comptabilitat i control posterior mitjançant tècniques de mostreig i auditoria.
4.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’URBANISME PER A LA CONCESSIÓ DE
LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. xxx, PER A LA CONSTRUCCIÓ DE
PISCINA AL CARRER JOAN OMS, XX
Vista la instància presentada pel Sr. xxx, en virtut de la qual sol.licita llicència
d’obres menors per a la construcció de piscina al carrer Joan Oms, XX.
Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 15 de noviembre de 2018,
el contingut del qual és:
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència es
comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en la construcció d’una
piscina al carrer Joan Oms, xx.
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament amb la
sol·licitud, puja a la quantitat de 8.695,28 € (IVA exclòs). En aquest sentit, indicar, que el
pressupost de referència (PR) que resulta d’aplicar els mòduls definits a l’annex de
l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
és de 9.471,00 €
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística vigent, per
tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres menors per a la
construcció d’una piscina.
Finalment, indicar, que caldrà fer la liquidació complementaria de l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), d’acord amb el pressupost de referència: ICIO
(4% PR) = 378.84 €”

Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de 13 de desembre de 2018, el contingut del
qual és:
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 15/11/2018, informe favorable
sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la construcció d’una piscina
al carrer Joan Oms, xx, sol·licitada pel senyor xxx, s’emet el següent
INFORME
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a sol·licitud
de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 66 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, va documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, així com
l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa l’objecte i les condicions de
l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva conformitat amb l’esmentada
normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS.
Segon.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra menor,
d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20. “Taxa per llicències o la comprovació d’activitats
comunicades en matèria d’urbanisme” article 6.1.1, consta acreditat a l’expedient que en
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data 29/10/2018 s’ha efectuat la liquidació per import de 168,21 euros, d’acord amb el
càlcul següent:
Tramitació de llicència d'obra menor amb projecte:
Amb sol·licitud de llicència prèvia:

168,21 €

Pel que fa l’ICIO, tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de l’Ordenança fiscal núm.
5, la base imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà a partir del
mòdul basic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al càlcul dels drets
d’intervenció col·legial per a l’any 2018, ponderat amb els coeficients correctors que s’hi
detallen.
Segons consta a l’informe tècnic de data 15/11/2018, el pressupost de referència (PR) que
resulta d’aplicar els mòduls definits a l’annex de l’OF núm. 5 puja un total de 9.471,00
euros, per la qual cosa l’import a liquidar per aquest concepte és el que resulta del càlcul
següent:
Pressupost

Tipus

9.471,00 €

4%

Total
378,84 €

Consta acreditat a l’expedient que en data 29/10/2018 es va efectuar una autoliquidació
per import de 347,81 euros, d’acord amb un pressupost declarat de 8.695,28 euros i que,
en data 22/11/2018, s’ha efectuat l’ingrés de l’import complementari, 31,03 euros.
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la construcció, són
les que resulten dels càlculs següents:
Concepte
Valors urbanístics en risc
(mínim 60 €)
Residus de la construcció
(mínim 150 €)

Tipus

Total

2% PEM
11 €/t

189,42 €
44t

484,00 €

Consta acreditat a l’expedient que en data 29/10/2018 l’interessat va efectuar ambdós
dipòsits si bé, a la vista que l’import dipositat en concepte de garantia per la correcta
reposició dels béns municipals que poguessin resultar afectats per les obres, 173,91 euros,
en data 22/11/2018 s’ha dipositat l’import complementari, 15,51 euros.
Tercer.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de l’Alcaldia, si
bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm. 743/2015, de data
19 de juny de 2015, per la qual cosa, en els seus estrictes termes, caldrà que en l’acord de
concessió es faci constar el següent:
“Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 743/2015, de
data 19 de juny de 2015”.
CONCLUSIÓ:
En virtut de tot el que s’ha exposat, s’informa favorablement sobre la concessió de llicència
d’obres sol·licitada.
Un cop finalitzada l’obra la nova construcció s’haurà de comunicar a la Gerència Regional
del Cadastre, a efectes d’actualització de l’Impost sobre Béns Immobles.”
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RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la
proposta per part dels Serveis Tècnics.
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent.
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de
Canet de Mar.
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta junta
de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant
Decret núm. 743/2015, de data 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la
Tinença d’Alcaldia delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors al Sr. xxx, per a la construcció de
piscina al carrer Joan Oms, xx, sense perjudici de tercers i salvat el dret de
propietat, amb les següents condicions:
Un cop finalitzada l’obra la nova construcció s’haurà de comunicar a
la Gerència Regional del Cadastre, a efectes d’actualització de
l’Impost sobre Béns Immobles.
SEGON.- Fer constar que s’ha ingressat l’import corresponent a l’autoliquidació
provisional en concepte de l’impost sobre construccions per un import de trescents setanta-vuit euros amb vuitanta-quatre cèntims d’euro (378,84€) i per
taxes urbanístiques la quantitat de cent-seixanta-vuit euros amb vint-i-un cèntims
d’euro (168,21€).
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors
urbanístics en risc per import de cent vuitanta-nou euros amb quaranta-dos
cèntims d’euro (189,42€) i la fiança de residus de construcció per import de
quatre-cents vuitanta-quatre euros (484,00€). Aquestes fiances es retornaran a la
finalització de les obres, prèvia sol.licitud i comprovant d’haver dipositat els
residus en un gestor autoritzat.
QUART.- Consta acreditat a l’expedient que l’interessat no ocuparà la via pública
en el transcurs de les obres. Tot i això, si a l’inici de les obres preveu la ocupació,
ho haurà de comunicar prèviament als serveis tècnics d’aquest Ajuntament,
procedint en cas contrari la liquidació d’ofici per part de l’Ajuntament, d’acord amb
el que disposen les ordenances fiscals vigents.
Fer constar que, d’acord amb l’article 48.3 i següents de les Bases d’execució del
pressupost, i en virtut del que estableix l’article 219.4 del Text refós de la Llei
d’Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març, es
substitueix la fiscalització prèvia dels drets pel control inherent a la presa de raó
en comptabilitat i control posterior mitjançant tècniques de mostreig i auditoria.
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5.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DEL 31 DE DESEMBRE
DE 2018 AL 6 DE GENER DE 2019 (NÚMEROS DE L’1 AL 5)
Els membres assistents s’assabenten de la següent relació de Decrets:
Decret

Data

Títol

DE0001/2019

02/01/2019

Autorització reducció de jornada Sra. xxx

DE0002/2019

02/01/2019

Nomenament interventora accidental

DE0003/2019

02/01/2019

Pròrroga contracte Sr. xxx

DE0004/2019

02/01/2019

Contractació indefinida Conserge instal·lacions

DE0005/2019

02/01/2019

Pròrroga ampliació jornada personal Ràdio Canet

6.- ASSUMPTES PER VIA D’URGÈNCIA
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 decret 2.568/1986, 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 de diversos punts no inclosos a
l’ordre del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquests punts, és apreciada i
declarada per unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació
en els termes següents.
6.1.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS
Vista la relació de despeses número BSGG/01/2019 de data 09 de gener de 2019
per import de 150,00 € 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 i a la partida 40 23100 22799
respectivament del vigent pressupost prorrogat de l’exercici de 2017.
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
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. 1191/2016, de 22 de novembre, de conformitat amb la proposta de
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la Regidoria delegada de Benestar social i gent gran i Règim intern, s’acorda per
unanimitat:
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/01/2019, atorgant els ajuts
socials puntuals que s’esmenten als beneficiaris i fer efectives les quantitats
relacionades als endossataris segons quadre següent:

RELACIÓ
NÚM.:
NÚM
001
Total

Benificari
xxx

BSGG/01/2019
CONCEPTE
Allotjament urgència

data: 09-01-19
IMPORT
150,00€

ENDOSSATARI
Xxxxxx

aprovat
xxxxxx

150,00€

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.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 40 23100
48400 i la partida 40 23100 22799 del pressupost prorrogat de la Corporació
Municipal de l’any 2017.
QUART.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals.
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.
6.2.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS
Vista la relació de despeses número BSGG/02/2019 de data 16 de gener de 2019
per import de 1040,73 € 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 i a la partida 40 23100 22799
respectivament del vigent pressupost prorrogat de l’exercici de 2017.
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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
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. 1191/2016, de 22 de novembre, de conformitat amb la proposta de
la Regidoria delegada de Benestar social i gent gran i Règim intern, s’acorda per
unanimiat:
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/02/2019, atorgant els ajuts
socials puntuals que s’esmenten als beneficiaris i fer efectives les quantitats
relacionades als endossataris segons quadre següent:
RELACIÓ
NÚM.:
NÚM
002

beneficiari
xxx

BSGG/02/2019
CONCEPTE

data: 16-01-19
IMPORT

ENDOSSATARI

Aliments/Roba/Calçat

500,00€

Hostal bar la playa

199,11€

Endesa

A81948077

Al mateix

xxxxxxxx

003

xxx

Subministraments-Llum

004

xxx

Habitatge-hipoteca

Total

341,62

Aprovat

xxxxxxxx

1040,73€

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.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 40 23100
48400 i la partida 40 23100 22799 del pressupost prorrogat de la Corporació
Municipal de l’any 2017.
QUART.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals.
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.
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 17.15 hores
de tot el que jo com a secretària certifico.
La secretària

L’alcaldessa
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