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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE DATA 6 DE FEBRER DE 2020 

 
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: 17:05 
Hora que acaba: 18:40 
 
 

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. JGL2020/4 ordinari 30/01/2020 
 
2. Propostes 
 
2.1. Cultura i Patrimoni 
2.1.1. Acceptació i Justificació recurs tècnic de documentació Casa Museu 
 
2.2. Alcaldia 
2.2.1. Relació Decrets del 20 al 26 de gener 2020 
2.2.2. Proposta JGL Llibre Decrets 2a quinzena gener 2020 
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2.3. Secretaria 
2.3.1. Devolució garantia definitiva Lot 1 
2.3.2. Devolució garantia definitiva Lot 2 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 

1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2020/4 ordinari 30/01/2020 
 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
30 de gener de 2020 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 I JUSTIFICACIÓ RECURS TÈCNIC DE DOCUMENTACIÓ CASA 
MUSEU 
 
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 en el catàleg de serveis 2019 existeix el recurs material de Documentació dels 
museus locals (codi recurs 19298) al qual la Casa museu Ll. Domènech i Montaner ha 
tingut accés d’acord amb la comunicació de l’Oficina de Patrimoni que ens atorga una 
intervenció de documentació d’1 mes (valorada amb 2.650€ iva inclòs). 
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Atès que aquests treballs s’han realitzat durant aquesta tardor a la Casa Museu d’acord 
amb el Pla de treball de l’empresa Artcare adjudicatària dels treballs de documentació 
l’objectiu dels quals era la contrastació física de l’inventari i l’ampliació de registres.   
 
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 data 18 de juny, s’acorda per unanimitat:  

 
PRIMER.- Acceptar i justificar el recurs material de Documentació dels museus locals 
(codi recurs 19298) al qual la Casa museu Ll. Domènech i Montaner ha tingut accés i 
que ens atorga una intervenció tècnica de documentació d’1 mes (valorada amb 2.650€ 
iva inclòs). 

SEGON.- Facultar el primer Tinent alcalde Pere Xirau i Espàrrech perquè signi tots els 
documents que es derivin d’aquesta solꞏlicitud. 

TERCER.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona.  
 
QUART.- Comunicar la present resolució a la Intervenció i Tresoreria municipal.  
 
 
2.2. Alcaldia 

 
 

2.2.1. RELACIÓ DECRETS DEL 20 AL 26 DE GENER 2020 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de dates 
del 20 al 26 de gener de 2020: 
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2.2.2. LLIBRE DECRETS SEGONA QUINZENA GENER 2020 

 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local del llibre de Decrets corresponents a la 
segona quinzena del mes de gener de 2020. 
 
2.3. Secretaria 

 
2.3.1. DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI I 
COMPLEMENTS D’UNIFORMITAT REGLAMENTARIS PER A L’EQUIPAMENT DELS 
MEMBRES DE LA POLICIA LOCAL (LOT 1). 

Codi Descripció Data resolució
RESAL2020/111 Decret d'Alcaldia d'aprovació model 233 corresponent a l'exercici 2019 20/01/2020
RESAL2020/112 Decret exp.109557 20/01/2020
RESAL2020/113 Decret d'Alcaldia liquidacions llum mercat municipal 2020-gener 20/01/2020
RESAL2020/114 Decret 1a Tinència aprovació IRPF desembre i ordena pagament AEAT 20/01/2020
RESAL2020/115 Decret IMI 20_01 20/01/2020
RESAL2020/116 decret trasllat restes 20/01/2020
RESAL2020/117 Decret contractació conserge Vilꞏla Flora, per interinitat 20/01/2020
RESAL2020/118 Decret AI 20_01 20/01/2020
RESAL2020/119 Decret PS 20_01 20/01/2020
RESAL2020/120 Decret activació PEM i suspensió classes 20/01/2020
RESAL2020/121 Decret 1a TA ordenació de pagaments 001-2020 20/01/2020
RESAL2020/122 Decret Convocatòria JGL ordinària 23012020 21/01/2020
RESAL2020/123 Decret pròrroga activació PEM 21/01/2020
RESAL2020/124 Decret atorgament terrassa hivern 19-20 -pica pica- 22/01/2020
RESAL2020/125 Decret terrassa hivern 19-20 -chicky- 22/01/2020
RESAL2020/126 Decret terrassa hivern19-20 -Ancla_ 22/01/2020
RESAL2020/127 Decret atorgament terrassa 19-20  -l'hostalet- 22/01/2020
RESAL2020/128 Decret atorgament terrassa 19-20 -cameron- 22/01/2020
RESAL2020/129 Decret terrassa hivern 19-20 -frankfurt dani- 22/01/2020
RESAL2020/130 Decret terrassa hivern 19-20 -nou xandri- 22/01/2020
RESAL2020/131 Decret atorgament terrassa 19-20 -torrent- 22/01/2020
RESAL2020/132 Decret terrassa hivern 19-20 -fem boca- 22/01/2020
RESAL2020/133 Decret terrassa hivern 19-20 -la flama del canigó- 22/01/2020
RESAL2020/134 Decret terrassa hivern 19-20 -punt de trobada- 22/01/2020
RESAL2020/135 Decret terrassa hivern 19-20 -massamare- 22/01/2020
RESAL2020/136 Decret manteniment activació PEM fins 23 01 2020 22/01/2020
RESAL2020/137 Decret suspensió activitat piscina 22/01/2020
RESAL2020/138 Decret AI 22_01 22/01/2020
RESAL2020/139 Decret aixecament ordre de tancament piscina 23/01/2020
RESAL2020/140 decret llicència animals perillosos 23/01/2020
RESAL2020/141 Decret desactivació PEM 23/01/2020
RESAL2020/142 Decret regularització quotes Seg 23/01/2020
RESAL2020/143 Decret acumulació vacances i lactancia Sra. CPG 23/01/2020
RESAL2020/144 Decret RR..exp18-213321 23/01/2020
RESAL2020/145 Decret llicència animals perillosos 24/01/2020
RESAL2020/146 Decret llicència animals perillosos 24/01/2020
RESAL2020/147 Decret llicència animals perillosos 24/01/2020
RESAL2020/148 Decret llicència animals perillosos 24/01/2020
RESAL2020/149 decret llicència animals perillosos 24/01/2020
RESAL2020/150 decret llicència animals perillosos 24/01/2020



 

5 
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 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 29 de maig de 2014, va acordar 
adjudicar el contracte per al subministrament de vestuari i complements d’uniformitat 
reglamentaris per a l’equipament dels membres de la Policia Local (Lot 1), a la mercantil 
Sagres, SL, essent el volum màxim anual per al primer any de 14.049,50 € i per al segon 
i el tercer any, de 10.330,58 €, tots dos imports amb l’IVA exclòs, de conformitat amb el 
pressupost presentat per l’adjudicatària i amb subjecció al plec de clàusules administra-
tives i tècniques particulars (PCAP).  
 
Atès que en data 22 de maig de 2014, la mercantil adjudicatària Sagres, SL, va dipositar 
una garantia definitiva per a l’execució del contracte, la qual pujava un import de 
1.735,54 €. 
 
Atès que en data 10 de juny de 2014 es va procedir a la formalització del contracte per 
al subministrament de vestuari i complements d’uniformitat reglamentaris per a l’equipa-
ment dels membres de la Policia Local (Lot 1). 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 7 de desembre de 2016, va acor-
dar aprovar la pròrroga del Lot 1 del contracte per al subministrament de vestuari i com-
plements d’uniformitat reglamentaris per a l’equipament dels membres de la Policia Lo-
cal, prevista a la clàusula tercera del document de formalització, això és per un any, que 
finalitzarà el 31 de desembre de 2017. 
 
Atès que segons disposa la clàusula dotzena del contracte formalitzat en data 10 de 
juny de 2014, el termini de garantia del present contracte és de dos anys a comptar des 
de la data de conformitat, transcorregut el qual sense objeccions per part de l’Ajunta-
ment, quedarà extingida la responsabilitat del contractista.  
 
Vist l’informe emès en data 14 de gener d’enguany, pel Sergent de la Policia Local, 
David Díaz Ramírez, que consta a l’expedient.  
 
Vist l’informe núm. 1/2020 de data 24 de gener d’enguany, emès pel tresorer de l’Ajun-
tament de Canet de Mar, relatiu a la inexistència de notificacions d’embargament, que 
consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe núm. 5/2020 de data 27 de gener d’enguany, emès per la secretària acctal. 
de l’Ajuntament de Canet de Mar, que consta a l’expedient.  
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal apli-
cació, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Disposar el retorn de la garantia definitiva dipositada en aquesta corporació 
mitjançant certificat d’assegurança de caució número 4.111.892, en data 22 de maig de 
2014, per la mercantil adjudicatària Sagres, SL, i que puja un import de 1.735,54 €. 
 
SEGON.- Comunicar a l’interessat que per tal es procedeixi al retorn de la garantia, 
haurà de personar-se a les oficines municipals: 
 

 L’apoderat de l’empresa, presentant poder original en el qual acrediti aquesta 
circumstància, i el seu DNI. 
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 Una altra persona, acreditant la seva representació, amb el seu DNI, el poder 

original de l’empresa, l’autorització de l’apoderat d’aquesta, i el seu DNI. 
 

TERCER.- Notificar la present resolució a l’interessat. 
 
QUART.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Serveis Econòmics municipals, per tal 
que procedeixi al retorn de l’esmentada garantia. 
 
 
2.3.2. DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI I 
COMPLEMENTS D’UNIFORMITAT REGLAMENTARIS PER A L’EQUIPAMENT DELS 
MEMBRES DE LA POLICIA LOCAL (LOT 2). 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 29 de maig de 2014, va acordar 
adjudicar el contracte per al subministrament de vestuari i complements d’uniformitat 
reglamentaris per a l’equipament dels membres de la Policia Local (Lot 2), a la mercantil 
Paco García Prendas y Artículos de Uniformidad, SA, essent el volum màxim anual per 
al primer any de 4.958,68 € i per al segon i el tercer any, de 10.330,58 €, tots dos imports 
amb l’IVA exclòs, de conformitat amb el pressupost presentat per l’adjudicatària i amb 
subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques particulars (PCAP).  
 
Atès que en data 23 de maig de 2014, la mercantil adjudicatària Paco García Prendas y 
Artículos de Uniformidad, SA, va dipositar una garantia definitiva per a l’execució del 
contracte, la qual pujava un import de 1.280,99 €. 
 
Atès que en data 10 de juny de 2014 es va procedir a la formalització del contracte per 
al subministrament de vestuari i complements d’uniformitat reglamentaris per a l’equipa-
ment dels membres de la Policia Local (Lot 2). 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 7 de desembre de 2016, va acor-
dar aprovar la pròrroga del Lot 2 del contracte per al subministrament de vestuari i com-
plements d’uniformitat reglamentaris per a l’equipament dels membres de la Policia Lo-
cal, prevista a la clàusula tercera del document de formalització, això és per un any, que 
finalitzarà el 31 de desembre de 2017. 
 
Atès que segons disposa la clàusula dotzena del contracte formalitzat en data 10 de 
juny de 2014, el termini de garantia del present contracte és de dos anys a comptar des 
de la data de conformitat, transcorregut el qual sense objeccions per part de l’Ajunta-
ment, quedarà extingida la responsabilitat del contractista.  
 
Vist l’informe emès en data 14 de gener d’enguany, pel Sergent de la Policia Local, 
David Díaz Ramírez, que consta a l’expedient.  
 
Vist l’informe núm. 2/2020 de data 24 de gener d’enguany, emès pel tresorer de l’Ajun-
tament de Canet de Mar, relatiu a la inexistència de notificacions d’embargament, que 
consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe núm. 6/2020 de data 27 de gener d’enguany, emès per la secretària acctal. 
de l’Ajuntament de Canet de Mar, que consta a l’expedient.  
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Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal apli-
cació, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Disposar el retorn de la garantia definitiva dipositada en aquesta corporació 
en metàlꞏlic en data 23 de maig de 2014, per la mercantil adjudicatària Paco García 
Prendas y Artículos de Uniformidad, SA, i que puja un import de 1.280,99 €. 
 
SEGON.- Comunicar a l’interessat que l’Ajuntament realitzarà la devolució mitjançant 
transferència bancària, a quin efecte l’interessat haurà de designar un compte bancari 
aportant full de tercers degudament completat i segellat per l’entitat.  
 
TERCER.- Notificar la present resolució a l’interessat. 
 
QUART.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Serveis Econòmics municipals, per tal 
que procedeixi al retorn de l’esmentada garantia. 
 
 
3. Propostes urgents 
 
L’alcaldessa 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’organit-
zació, 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 
sotmès a la urgència d’aquests punts, és apreciada i declarada per unanimitat i es pro-
cedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents: 
 
3.1. Secretaria 
 
3.1.1. DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA SERVEI DE PSICOLOGIA I LOGOPÈ-
DIA. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 21 de setembre de 2016, va acor-
dar adjudicar el contracte del servei de psicologia i logopèdia, a la Fundació Privada del 
Maresme pro persones amb disminució psíquica, pel preu cert i global de 70.863,72 €, 
IVA exclòs, el qual puja la quantitat de 14.881,38 €, amb subjecció al plec de clàusules 
administratives i tècniques particulars (PCAP), així com a les millores proposades en 
l’oferta presentada pel propi licitador.  
 
Atès que en data 23 de setembre de 2016, l’adjudicatària Fundació Privada del Maresme 
pro persones amb disminució psíquica, va dipositar una garantia definitiva per a l’exe-
cució del contracte, la qual pujava un import de 3.543,19 €. 
 
Atès que en data 23 de setembre de 2016 es va procedir a la formalització del contracte 
per al servei de psicologia i logopèdia. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 29 de juliol de 2018, va acordar 
aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació del servei de psicologia i logopèdia 
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de Canet de Mar, prevista a la clàusula tercera del document de formalització, això és 
per un any. 
 
Atès que segons disposa la clàusula dotzena del contracte formalitzat en data 23 de 
setembre de 2016, el termini de garantia del present contracte és de tres mesos a comp-
tar des de la data de conformitat, transcorregut el qual sense objeccions per part de 
l’Ajuntament, quedarà extingida la responsabilitat del contractista. 
  
Vist l’informe emès en data 14 de gener d’enguany, per la Tècnica d’educació, Maria 
Artigas Gurri, que consta a l’expedient.  
 
Vist l’informe núm. 4/2020 de data 24 de gener d’enguany, emès pel tresorer de l’Ajun-
tament de Canet de Mar, relatiu a la inexistència de notificacions d’embargament, que 
consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe núm. 7/2020 de data 28 de gener d’enguany, emès per la secretària acctal. 
de l’Ajuntament de Canet de Mar, que consta a l’expedient.  
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal apli-
cació, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Disposar el retorn de la garantia definitiva dipositada en aquesta corporació 
en metàlꞏlic en data 23 de setembre de 2016, per l’adjudicatària Fundació Privada del 
Maresme pro persones amb disminució psíquica, i que puja un import de 3.543,19 €. 
 
SEGON.- Comunicar a l’interessat que l’Ajuntament realitzarà la devolució mitjançant 
transferència bancària, a quin efecte l’interessat haurà de designar un compte bancari 
aportant full de tercers degudament completat i segellat per l’entitat.  
 
TERCER.- Notificar la present resolució a l’interessat. 
 
QUART.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Serveis Econòmics municipals, per tal 
que procedeixi al retorn de l’esmentada garantia. 
 
 
3.2. Medi Ambient 

 
3.2.1. ACCEPTACIÓ SUBVENCIONS PER ACTUACIONS DE MITIGACIÓ I 
D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC 
 
 
Fets: 
 
Vista la RESOLUCIÓ TES/738/2019, de 18 de març, de convocatòria de subvencions 
a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adap-
tació al canvi climàtic per als anys 2019 i 2020. 
 
Vista l’ORDRE TES/169/2018, de 4 d'octubre, per la qual s'aproven les bases regula-
dores de les subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuaci-
ons de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic. 
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Vista el Decret d’Alcaldia núm.2019/861de data 24 de maig de 2019 que aprova la 
solꞏlicitud de l’Àrea de Medi Ambient i l’Àrea de Urbanisme per demanar al Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya del recurs següent, en el marc 
de la RESOLUCIÓ TES/738/2019 i l’ORDRE TES/169/2018: 

Actuació: Adquisició de nous aparcaments de bicicletes a Canet de Mar 
Tipus de recurs: Econòmic 
Import solꞏlicitat al Departament de Territori i Sostenibilitat: 1.999,40 € 
Cofinançament Ajuntament: 2.999,10 € 
Partida: 21 15320 63500 

 
 
Vista la proposta de la resolució de la Generalitat, relativa a la convocatòria de les 
subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions de 
mitigació i d’adaptació al canvi climàtic per als anys 2019 i 2020, que concedeixen de 
forma provisional, la següent subvenció a l’Ajuntament de Canet de Mar: 
 

NOM DE L’ACTUACIÓ IMPORT CONCEDIT CODI EXPEDIENT 

Nous aparcaments de bicicletes a Ca-
net de Mar 

1.999,40 € TES010/1900058 

 
 
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 referida més amunt, en el marc de l’ORDRE 
TES/169/2018, de 4 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores de les 
subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions de 
mitigació i d'adaptació al canvi climàtic: 

NOM DE L’ACTUACIÓ 
IMPORT CON-

CEDIT 
CODI EXPEDIENT 

Nous aparcaments de bicicletes a Canet 
de Mar 

1.999,40 € TES010/1900058 

 
 
Segon.- Facultar l’alcaldessa per subscriure tots aquells documents que tinguin relació 
amb el present acord. 
 
Tercer.- Notificar a la Generalitat de Catalunya l’acceptació de l’ajut atorgat. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a les Àrees d’Urbanisme, Intervenció i Tresoreria.  
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3.3. Alcaldia 
 

3.3.1. APROVACIÓ ADJESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR A LA 
MARESME FILM COMMISSION 
 
 
Fets: 
 
La recent creada Maresme Film Commission (MFC), ofereix als ajuntaments de la 
comarca un servei de guia i assessorament en els rodatges que es facin al municipi. 
Forma part del Consorci de Turisme Costa de Barcelona Maresme, ens al qual 
l’Ajuntament de Canet ja està adherit.  
 
A l’Ajuntament de Canet de Mar, la gestió dels rodatges es du a terme des de l’Àrea de 
Comunicació. Fins ara s’ha mantingut contacte amb la Catalunya Film Commission, 
entitat que presta assessorament i fa peticions de localitzacions que els arriben. La MFC 
neix per tal d’acostar aquest servei al territori.  
 
Atès que des de la MFC es demana un compromís dels ajuntaments mitjançant una 
carta signada per l’Alcaldia, per tal de poder iniciar la colꞏlaboració institucional. Aquesta 
colꞏlaboració passa per la inclusió al web de la MFC, l’establiment de contactes amb 
productores i l’assessorament en matèria de rodatge audiovisual.  
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Comunicació i gestió de la informació en data 23 
de gener de 2020 que es transcriu a continuació: 
 

INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
La Maresme Film Commission (MFC) és un servei creat sota el paraigües del Consorci 
de Turisme Costa de Barcelona Maresme per donar suport als ajuntaments en les 
qüestions relacionades amb els rodatges audiovisuals i publicitaris al Maresme.  
 
A l’Ajuntament de Canet de Mar, la gestió dels rodatges l’hem desenvolupada des de 
l’Àrea de Comunicació i per tant som els qui hem establert contacte amb els 
representants de la MFC. Des de l’Ajuntament també mantenim comunicació amb la 
Catalunya Film Commission, entitat que ens presta assessorament i ens fa peticions de 
localitzacions que els arriben.  
 
Durant els darrers anys, hem gestionat entre d’altres, els rodatges a Canet de Mar de 
pelꞏlícules com “Tres metros sobre el cielo”, “Tres bodas de más”, series televisives com 
“Polseres vermelles”, “Joc de Trons” o “Maradona, sueño bendito”,  programes de 
cadenes de televisió com “Un país para comérselo - TVE”, “Divendres – TV3”, “El matí 
de Catalunya Ràdio”, “Barça TV”, “Diagonal TV” i diversos espots publicitaris. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

- Ordenances fiscals Ajuntament de Canet de Mar – Ordenança fiscal núm. 13  
Reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o 
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atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i 
rodatge cinematogràfic, utilització de casetes i llocs de venda al mercat 
municipal, i l’ocupació de terrenys de la platja durant la temporada d’estiu.  

- Reial Decret 1039/2017, de 15 de desembre, pel que es regula la utilització civil 
d’aeronaus pilotades per control remot. (regulació rodatges amb drons).  

 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- La MFC se’ns ofereix com a entitat de suport i assessorament en les 
qüestions relacionades amb les peticions de rodatge audiovisual al nostre municipi, 
sense perjudici de les nostres condicions i disposicions per a la cessió d’espais i via 
pública.   
 
SEGONA.- La MFC és un departament del Consorci de Turisme Costa de Barcelona 
Maresme, organisme al qual ja està adherit l’Ajuntament de Canet de Mar.   
 
TERCERA.- Com a únic requisit per adherir-nos a la MFC, se’ns demana una carta de 
compromís signada per l’Alcaldia.  
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe. 
 
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 de l’Ajuntament de Canet de Mar a la Maresme Film 
Commission.  
 
SEGON.- Signar la carta de compromís al projecte de la Maresme Film Commission. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a la Maresme Film Commission.  
 
QUART.- Comunicar el present acord l’Àrea de Promoció Econòmica, com a àrea que 
participa al Consorci de Turisme Costa de Barcelona Maresme.    
  
 
3.4. Acció Social i Ciutadania 
 
3.4.1. APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS NÚM. BSGG03/2020 

 
 

Fets: 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/03/2020 de data 6 de febrer de 2020 per 
import de 773,70€ corresponent a ajuts socials puntuals. 
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Vist que l’equip tècnic ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social puntual, d’acord 
amb l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
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 2020. 
 
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/03/2020 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que 
s’indiquin: 
 
RELACIO NUM.: BSGG/03/2020               data: 06-02-20 

NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI DNI/NIF 

11 XXX XXXXXXX Habitatge/Subm-Llum 56,25 € Endesa XXI xxxxxx

12 XXX XXXXXXX 
Habitatge-Allotjament 
urgència 357,45 € L'Hostalet de Canet xxxxxx

13 XXX XXXXXXX Odontologia 360,00 € Espai Dental Canet de Mar xxxxxxx
 
TOTAL                 773,70 € 

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 corrent. 
 
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. 
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3.4.2. APROVACIÓ RELACIÓ AJUTS SOCIALS NÚM. BSGG/1/2020 - RISC 
EXCLUSIÓ SOCIAL BEQUES ESPORTS 
 
 
Fets: 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/1/2020  per import de  1.500 € corresponent 
a relació risc exclusió social beques esports. 
 
Vist que l’equip tècnic ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social puntual, d’acord 
amb l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
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 2020. 
 
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/1/2020 en favor dels beneficiaris 
referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que s’indiquin: 
 
RELACIO NUM.: BSGG/1/2020                

NÚM. BENEFICIARI DNI 
IM-

POR
T 

ENDOSSATARI DNI/NIF 

1 XXX XXXXXXX 100€ CEIP MISERICÒRDIA  Q5855712E

2 XXX XXXXXXX 100€ CANET FUTBOL CLUB G60754363

3 XXX XXXXXXX 100€ CANET FUTBOL CLUB G60754363

4 XXX XXXXXXX 100€
AMPA TURÓ DEL 
DRAC G64580731

5 XXX XXXXXXX 100€ AMPA MISERICÒRDIA G62823323

6 XXX XXXXXXX 100€ AMPA MISERICÒRDIA G62823323

7 XXX XXXXXXX 100€ AMPA MISERICÒRDIA G62823323

8 XXX XXXXXXX 100€ AMPA MISERICÒRDIA 
                        
G62823323

9 XXX XXXXXXX 100€ CANET RUN G66123449

10 XXX XXXXXXX 100€ CANET RUN G66123449
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11 XXX XXXXXXX 100€ CANET RUN G66123449

12 XXX XXXXXXX 100€ CLUB BANGKOK G65961328

13 XXX XXXXXXX 100€ CLUB BANGKOK G65961328

14 XXX XXXXXXX 100€ IES SUNSI MORA Q0802000J

15 XXX XXXXXXX 100€ FUTBOL SALA G60705050
 
TOTAL                                                                                                 1.500€ 

 
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 corrent. 
 
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  
 
- Es dona compte de l’Ofici de data 5 de febrer de 2020, emès pel responsable d’as-
sumptes contenciosos del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, en relació al recurs contenciós administratiu interposat per INMUEBLES GI-
BUSA 3000 SL, contra l’acord de la CUB de 18.7.19 , d’aprovació definitiva del Pla d’or-
denació urbanística municipal de Canet de Mar. 
 
- Es dona compte de l’Ofici de data 5 de febrer de 2020, emès pel responsable d’as-
sumptes contenciosos del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, en relació al recurs contenciós administratiu interposat per la senyora XXX, 
contra l’acord de la CUB de 18.7.19 , d’aprovació definitiva del Pla d’ordenació urbanís-
tica municipal de Canet de Mar. 
 
- Es dona compte de l’Ofici de data 11 de desembre de 2019, presentat pel Procuradors 
del Tribunals i de l’Ajuntament de Canet de Mar, el senyor XXX, en relació al Recurs 
Ordinari núm. 103/17, interposat pel senyor XXX, solꞏlicitant Decret emès per la Secció 
1 Sala Contenciosa Administrativa TSJCat , que aprova la taxació de costes practicada 
en aquests autos amb data 07.11.2018, la qual puja la quantitat de  500 euros, a càrrec 
de la part demandant. 
 
 - Es dona compte de l’escrit emès per la Lletrada de l’Administració de Justícia del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en relació al Procediment Abreujat 
núm. 330/2019 M2, interposat per la senyora XXX contra l’Ajuntament de Canet de Mar, 
comunicant l’admissió a tràmit del recurs presentat i reclamant l’expedient administratiu. 
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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 18:40 de tot el 
que jo com a secretaria certifico. 
 


