
 

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 15 D'OCTUBRE DE 2020 
 
 
Avís: aquesta acta ha estat retocada per tal de donar compliment a la normativa en 
matèria de protecció de dades.  
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 17:00 
Hora que acaba: 17:15 
Lloc: Per vídeoconferència 
 

PRESIDEIX 
PERE XIRAU ESPARRECH 

 
ASSISTENTS 

 
 

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

 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Clara Pérez González, secretària. També hi assisteix Joan Méndez Martínez, interventor 
municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2020/38 ordinari 08/10/2020 
 
2. Propostes 
2.1. Acció Social i Ciutadania 
2.1.1. Ajuts d'urgència social BSGG28/2020 
 
2.2. Alcaldia 
2.2.1. Aprovació justificació conveni IES 2019 
2.2.2. Relació Decrets del 30 setembre al 4 octubre 2020 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2020/38 ordinària 08/10/2020 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
8 d’octubre 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. Acció Social i Ciutadania 

 
2.1.1. APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS  NÚMERO 
BSGG28/2020 

 
Vista la relació de despeses número BSGG/28/2020 de data 3 de setembre de 2020 per 
import de 504,00€ corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
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 48402 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. 
 
Vist l’informe de l’interventor 136/2020, de data 8 d’octubre de 2020, de reparament 
suspensiu per haver omès l’expedient requisits o tràmits essencials.  
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2019/1041, de 18 de juny, es va delegar 
aquesta competència a la Junta de Govern Local, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aixecar el reparament i resoldre la discrepància manifestada per l’interventor a 
l’informe 136/2020 de 8 d’octubre.  
 
Segon.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG/28/2020 en favor dels beneficiaris 
referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que s’indiquin: 
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RELACIO NUM.: BSGG/28/2020               data: 03-09-20 

NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI DNI/NIF 

204 xx xx quotes llar d'infants 504,00 El mateix  xx  

total      504,00 €     
 
TOTAL                     €                         

 
Tercer.- 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. 
 
Quart.- Disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt primer a la partida 
pressupostària 40 23100 48402 de l’exercici corrent. 
 
Cinquè.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
Sisè.- 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. 
 
 
2.2. Alcaldia 
 
2.2.1. APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET 
DE MAR I L’IES DOMENECH I MONTANER 
 
Fets: 
 
A partir del  curs escolar 2001/2002, funciona el nou Institut Domènech i Montaner, el 
qual compta amb un gimnàs i unes pistes poliesportives, que utilitza en horari escolar. 
 
Atès que el Decret 218/2001, de 24 de juliol, (DOGC núm. 3446, de 6 d’agost de 2001) 
pel qual es regula l’ús social dels edificis dels centres docents públics, en el capítol 2, 
article 8 estableix que el director, com a president del consell escolar del centre, en els 
termes que determini el Departament d’Ensenyament, d’acord amb el que estableix 
aquest Decret, pot subscriure convenis amb persones físiques o jurídiques sense ànim 
de lucre per afavorir l’ús social dels serveis, edificis i instal·lacions dels centres la titula-
ritat demanial dels quals és de la Generalitat de Catalunya o per concedir l’autorització 
d’ús per períodes inferiors a quinze dies. 
 
Atès que segons l’esmentat Decret, l’Ajuntament té prioritat per a l’ús social fora de l’ho-
rari escolar i en el període de vacances escolars, dels edificis, instal·lacions i serveis 
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dels centres docents del Departament  d’Ensenyament, la titularitat demanial dels quals 
els correspon i que han estat afectats per impartir ensenyament d’educació secundària 
obligatòria.  
 
Vist l’informe emès per l’enginyera municipal, en data 18 de desembre  de 2019, en 
relació amb la despesa extra que representa la utilització que en fa l’Ajuntament, que es 
transcriu a continuació: 
 
INFORME TÈCNIC 
 
Fets 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar utilitza les instal·lacions del gimnàs i les pistes exteriors 
poliesportives del centre docent Institut Lluís Domènech i Montaner per a usos socials. 
 
Des de l’àrea d’esports de l’Ajuntament s’ha comunicat que els usos previstos del 
gimnàs i les pistes exteriors per al període escolar 2019-2020 són les següents: 

- Gimnàs: 14h/setmana 
- Pistes: 10h 30 min a la setmana 

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- D’acord amb les dades aportades per l’àrea d’esports es recalculen les 
estimacions de consum elèctric, resultant un consum mensual previst de 405,16 
kWh/mes. 
 
Com que no es disposa d’estimació de número d’usuaris, ni dels consums d’aigua i gas, 
es mantenen les estimacions de l’informe emès per al període escolar 2018-2019: 
 

a) Gas natural ...................................................... 779,23 kWh/mes  
b) Aigua ..................................................................... 6,72 m3/mes  

 
SEGONA.- No es disposa de les últimes factures dels diferents subministraments del 
propi institut, de manera que es mantenen els imports utilitzats en l’informe  emès per al 
període escolar 2018-2019. 
 
TERCERA.- El cost que representaria l’ús de les instal·lacions descrites d’acord als 
consums calculats, és el següent:  
 

a) Gas  779,23 kWh/mes   x  0,05353 €/kWh = 41,71 €/mes  
b) Aigua  6,72 m3/mes         x  3,61151 €/m3    = 24,27 €/mes  
c) Electricitat  405,16 kWh/mes   x  0,11913 €/kWh = 48,27 €/mes  
 

TOTAL VALORACIÓ PER MES = 114,25 €/mes  
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe.  
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Tot el qual s’informa a aquest Ajuntament perquè procedeixi segons superior criteri.  
 
L’enginyera municipal  
 
Vist i trobat conforme el redactat del conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Canet 
de Mar i l’Institut Domènech i Montaner, que es transcriu a continuació: 
 
CONVENI QUE REGULA L’ÚS SOCIAL DEL CENTRE DOCENT INSTITUT D’ENSE-
NYAMENT SECUNDARI LLUIS DOMÈNECH I MONTANER DE CANET DE MAR 
 
Canet de Mar, a ___ de ______ de 2020 

 
REUNITS 

 
D’una part, Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de Mar,   as-
sistida per la secretària Sra. Clara Pérez González, que dona fe de l’acte; i de l’altra la 
Sra. Montserrat Zaera Garcia, directora IES Lluís Domènech i Montaner.  

INTERVENEN 
 

L’alcaldessa, en nom i representació de l’Ajuntament facultada per a la signatura 
d’aquest acte per acord de la Junta de Govern de data ______, Clara Pérez González  
en qualitat de secretària de l’Ajuntament que dona fe i Montserrat Zaera, en nom i re-
presentació del Consell Escolar de l’Institut d’Ensenyament Secundari Lluís Domènech 
i Montaner. 

 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present con-
veni en base als següents 

 
ANTECEDENTS 

 
I.- Durant el curs escolar 2002/2003, es va posar en funcionament l’Institut d’Ensenya-
ment Secundari Lluís Domènech i Montaner, de Canet de Mar, situat al carrer Francesc 
Cambó, núm. 3. 

 
II.- L’Ajuntament de Canet de Mar, fora d’horari escolar, està interessat en l’ús de les 
instal·lacions escolars de l’Institut d’Ensenyament Secundari Lluís Domènech i Monta-
ner,  que inclouen el gimnàs i pistes poliesportives, que més enllà del seu ús escolar, 
poden ser objecte d’un ús social sense interferir en l’activitat docent. 

 
III.- Que el Decret 102/2010, del 13 d’agost, (DOGC núm. 5686, de 5 d’agost de 2010) 
que regula el règim d’autonomia dels centres educatius de Catalunya, en el capítol III, 
article 54-3 estableix que el director,  pot subscriure convenis amb persones físiques o 
jurídiques sense ànim de lucre per afavorir l’ús social dels centres la titularitat demanial 
dels quals és de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb els criteris que hagi aprovat 
el consell escolar del centre. 

 
IV.-  Que segons el Decret 102/2010, del 13 d’agost, (DOGC núm. 5686, de 5 d’agost 
de 2010) que regula el règim d’autonomia dels centres educatius de Catalunya i que 
disposa que en tot cas l’ajuntament del municipi on es  troba el centre és l’usuari prefe-
rent. 
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V.- Que els convenis han de preveure, almenys, els ingressos necessaris per fer front a 
les despeses de tot tipus que ocasioni l’activitat objecte del conveni i les condicions d’ús 
del centre no poden tenir un període de vigència superior a un any natural. 

 
VI.- L’IES Lluís Domènech i Montaner es compromet a presentar abans del 31/01/20 les 
factures corresponents als consums (aigua, electricitat i gas natural) així com en els 
manteniments efectuats en les instal·lacions. 

 
Per la qual cosa, ambdues parts convenen el present conveni de cessió d’ús gratuït de 
conformitat amb les següents. 

 
CLÀUSULES 

 
PRIMERA.- Objecte 
 
L’objecte del present conveni és l’establiment d’un marc de col·laboració entre l’Ajunta-
ment i l’Institut Domènech i Montaner per tal de que les entitats de Canet puguin utilitzar 
les instal·lacions esportives (gimnàs, pistes exteriors i vestidors) per tal de poder-hi por-
tar a terme les seves activitats. 
 
SEGONA.- Obligacions de l’Ajuntament de Canet de Mar 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar s’obliga a desenvolupar les actuacions següents: 
 

- L’Ajuntament  de Canet de Mar, col·laborarà en el finançament de les despeses 
de neteja, consum d’aigua, electricitat, derivades dels usos d’aquestes instal·la-
cions i així com altres tasques de manteniment que requereixi l’espai utilitzat 
(gimnàs vestidors, pistes i entorn) com tasques de jardineria i altres que no es 
puguin cobrir des de l’Àrea de Medi Ambient. 
 

- L’Ajuntament en períodes de vacances i que alguna entitat de Canet requereixi 
d’espais per la realització de casals, i sempre amb la presència de conserge 
municipals, podrà cedir els espais convenients per a l’activitat amb previ consen-
timent de l’Institut. 

 
- L’Ajuntament assumeix el compromís que la cessió d’ús de les instal·lacions ob-

jecte del present conveni, no alteri la seva utilització per a les activitats docents 
organitzades per aquest centre educatiu. 

 
- L’Ajuntament, des de l’Àrea de Medi Ambient, es compromet:  

 
 Fer treballs de jardineria general dels parterres 3 cops l’any, essent el pri-

mer just abans que comenci el curs. 
 

 Fer poda dels arbres tot respectant el creixement vegetatiu i seguint les 
tècniques i els criteris actualment acceptats en el camp de l’arboristeria. 
Això vol dir una poda anual de les moreres i podes periòdiques de la resta 
d’arbres quan únicament suposin un problema el seu creixement natural, 
evitant en tot cas fer podes dràstiques (tipus brocada) i per tant evitar fer 
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podes anuals. Aquestes tasques de jardineria estan valorades en un cost 
de 3.198,43€. 
 

 Respecte els treballs de neteja viària, l’Ajuntament realitzarà una neteja 
amb escombradora de les pistes (després de l’ús extern) màxim un cop per 
setmana, evitant haver d’entrar en època de pluja i quan no hi hagi brutícia. 
No es preveu en aquesta neteja la corresponent al dia a dia dels patis ni 
dels parterres. Únicament es preveu una passada amb l’escombradora per 
les pistes allà on arribi la màquina. Aquestes tasques estan valorades en 
un cost de 1.286,17€. 

 
- L’Ajuntament assumirà les despeses derivades del servei de consergeria fora 

d’horari escolar, que s’encarregarà del control d’accessos i la vigilància de les 
instal·lacions utilitzades, el que suposa una despesa de personal per import de 
20.002,30 €,  
 

- Per al finançament de les despeses de manteniment, consum d’aigua i electrici-
tat, derivades dels usos d’aquestes instal·lacions, així com altres tasques de 
manteniment que requereixi l’espai utilitzat (gimnàs vestidors, pistes i entorn) 
com tasques de jardineria i altres que no es puguin cobrir des de l’Àrea de Medi 
Ambient, es farà un abonament anual a l’Institut Lluís Domènech i  Montaner 
(CIF Q5850056B) per import de 4.200 €, que també inclourà aquells desperfec-
tes que es produeixin per l’ús normal de les instal·lacions. Aquesta despesa anirà 
a càrrec de l’aplicació pressupostària 52 34200 20200 del vigent pressupost or-
dinari de l’any 2020. L’abonament es destinarà a finançar les despeses que es 
van produir al llarg de l’any 2019. 

 
TERCERA.- Obligacions de l’Institut Domènech i Montaner 

 
Cedir l’ús de les instal·lacions esportives i complementàries de l’Institut Lluís Domènech 
i Montaner a l’Ajuntament de Canet de Mar, en horari extraescolar,  per tal que en puguin 
gaudir les entitats de Canet de Mar. 
 
QUARTA.- Acceptació dels acords del conveni 
 
S’entendran acceptades les obligacions per totes dues parts amb la signatura d’aquest 
conveni. 
 
CINQUENA.- Limitacions  
  
En cap cas l’Ajuntament de Canet de Mar podrà arrendar, cedir o traspassar de qualse-
vol altra forma o amb objecte diferent del previst, les instal·lacions objecte del present 
conveni ni els drets que se li atorguen en el mateix. 
 
SISENA.- Termini i forma de justificació de les despeses  
 
L’Institut Lluís Domènech i Montaner haurà de justificar les despeses en què hagi incor-
regut durant l’any 2019 com a conseqüència de la cessió, com a màxim el dia 31 de 
gener de 2020 mitjançant la presentació de còpia de les factures corresponents per un 
import màxim de 4.200 €.   
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SETENA.- Liquidació 
 
La liquidació de l’import aprovat es farà efectiu a l’Institut en un únic pagament, en el 
termini d’un mes a partir de l’acceptació de  la documentació justificativa corresponent.  
 
En cas que la despesa total justificada sigui inferior a l’aprovada en el present conveni, 
l’Institut haurà de tornar l’import proporcional a la part no justificada a l’ajuntament. 
 
VUITENA.- Responsabilitat i assegurances 
 
L’Institut Lluís Domènech i Montaner està exempt de qualsevol responsabilitat adminis-
trativa, civil o penal per les vicissituds que es produeixin en els espais objecte  de cessió 
a favor de l’Ajuntament en base a aquest conveni, durant l’ocupació per part de l’Ajun-
tament.   
  
L’Ajuntament és responsable dels possibles danys i perjudicis en les persones, en el  
contingut  i  espais  utilitzats,  sempre  que  hi  hagi  causa  imputable  al funcionament 
i/o a les activitats que s’hi desenvolupen per part d’aquest o per part de les entitats a qui 
l’Ajuntament hagi efectuat la cessió.  
  
Amb la finalitat establerta en els paràgrafs anteriors, l’Ajuntament inclourà en la pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat civil i de danys materials, les instal·lacions objecte 
d’aquesta cessió, per tal de cobrir els danys que es puguin produir. 
 
Les  indemnitzacions que l’Ajuntament obtingui pels riscos coberts per la pòlissa d’as-
segurança, d’acord amb aquest pacte, s'han de destinar a assumir les responsabilitats 
derivades dels danys i perjudicis causats pels mateixos riscos. 
 
NOVENA.- Vigència 
 
La vigència del present conveni serà des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2019.  
 
DESENA.- Extinció 
 
En cas que alguna de les parts incompleixi alguna de les clàusules d’aquest conveni, 
aquest quedarà resolt i sense efectes. 
 
Seran altres causes de resolució del conveni: 
 

a. Mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
b. Denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos d’antelació. 
c. Les generals establertes per la legislació vigent 

 
ONZENA.- Jurisdicció 
 
Les qüestions derivades de l'aplicació i la interpretació d'aquest Conveni restaran sot-
meses a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Vist l’informe del Tècnic d’Esports de data 23/07/2020 que es transcriu a continuació: 
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INFORME TÈCNIC 

 
ASSUMPTE: APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ CONVENI IES DOMÈNECH I MONTA-

NER  

 
FETS 

Donat que l’ institut Lluis Domènech i Montaner  ha presentat factures en concepte de les 
despeses d’aigua i electricitat de diferents períodes de l’any 2019 per justificar el conveni 
del mateix any. 

Donat que aquests factures fan referència a despeses del centre educatiu on l’ajuntament  
ha estat realitzant activitats de diferents àrees com esports, educació i joventut. 

Donat que l’ institut Lluis Domènech i Montaner ha presentat dintre dels terminis establerts 
la justificació del conveni. 

Donat que la totalitat de import de les factures presentades és de onze mil cinc cents qua-
ranta un amb seixanta un euros (11.541,61€) i supera la quantitat atorgada en el conveni 
(4.200,00€) 

 
Per aquests motius considerem oportú fer el pagament dels quatre mil dos-cents eu-
ros(4.200,00€) a l’ institut Lluis Domènech i Montaner tal i com s’establia en el conveni 
signat. 
 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.  
 
En data 8 d’octubre de 2020, l’interventor municipal ha emès l’informe 134/2020 amb el 
resultat de la fiscalització de reparament suspensiu. 
 
Per tot l’exposat, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aixecar el reparament i resoldre la discrepància manifestada per l’interventor. 
 
Segon.- Donar per correctament justificat l’import corresponent al conveni de cessió de 
les instal·lacions esportives i complementàries de l’Institut Domènech i Montaner a 
l’Ajuntament de Canet de Mar, en horari extraescolar, per tal que en puguin gaudir les 
entitats canetenques, des del mes de gener fins al mes de desembre de 2019. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’IES, i comunicar als departaments d’Esports, In-
tervenció i Tresoreria. 
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2.2.2. RELACIÓ DECRETS DE DATA DEL 28 SETEMBRE AL 4 OCTUBRE 2020 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local de la present relació de Decrets de data del 
28 de setembre al 4 d’octubre de 2020: 
 

Codi Descripció Data 
resolució 

RESAL2020/1523 Decret aprovació factures F2021_47 Fase O 28/09/2020 

RESAL2020/1524 Decret aprovació 1a. i última certificació obres 28/09/2020 

RESAL2020/1525 Decret 1a Tinència de l'Alcaldia 28/09/2020 

RESAL2020/1526 Decret d'Alcaldia de transferència de crèdit MC 30-2020 28/09/2020 

RESAL2020/1527 Decret embargament salarial ORGT xxx 28/09/2020 

RESAL2020/1528 Decret aprovació 14a certificació Lot 2 28/09/2020 

RESAL2020/1529 Decret aprovació factures F2020_41 28/09/2020 

RESAL2020/1530 Decret exp.19-219386 28/09/2020 

RESAL2020/1531 Decret RESOLUCIÓ civisme 28/09/2020 

RESAL2020/1532 Decret RR exp.19-221102 28/09/2020 

RESAL2020/1533 Decret d'Alcaldia de generació de crèdit MC 29-2020 28/09/2020 

RESAL2020/1534 Decret aprovació 11a certificació 28/09/2020 

RESAL2020/1535 14 Decret d'Alcaldia d'acceptació del préstec i subvenció PCL 2020 29/09/2020 

RESAL2020/1536 (D) Decret aprovació productivitat anual 2020 29/09/2020 

RESAL2020/1537 Decret aprovació factura 1 certificació obres de rehabilitació de la sala 
d'espectacles de l'antic T 

29/09/2020 

RESAL2020/1538 (D) Decret 1a Tinència nòmina setembre 2020 29/09/2020 

RESAL2020/1539 Decret compra dron Policia Local 29/09/2020 

RESAL2020/1540 Decret PS 28_09 29/09/2020 

RESAL2020/1541 Decret d'Alcaldia inici expedient protocol presa temperatures 29/09/2020 

RESAL2020/1542 (D) Decret 1a Tinència aprovació variables nòmina d'agost 2020 29/09/2020 

RESAL2020/1543 Decret sol·licitud recursos orientació DIBA 2020 29/09/2020 

RESAL2020/1544 Decret IMI 28_09 29/09/2020 

RESAL2020/1545 Decret Sol Subvenció SAB 2a Convocatoria – Generalitat 29/09/2020 

RESAL2020/1546 Decret AI 28_09 29/09/2020 

RESAL2020/1547 Decret atorgament llicència fibra òptica Vodafone 29/09/2020 

RESAL2020/1548 Decret Convocatòria JGL ordinària 01102020 29/09/2020 

RESAL2020/1549 Decret 1a Tinència aprovació quota empresarial i ordena pagament TC agost 30/09/2020 

RESAL2020/1550 Decret incoació proced. restauració i sancionador Av 30/09/2020 

RESAL2020/1551 Decret de nomenament de la Mesa 30/09/2020 

RESAL2020/1552 Decret RR exp.2000000142 30/09/2020 

RESAL2020/1553 Decret RR exp.2000000191 30/09/2020 

RESAL2020/1554 Decret INCOACIÓ civisme xxx 01/10/2020 
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RESAL2020/1555 Decret INCOACIÓ civisme 01/10/2020 

RESAL2020/1556 Decret INCOACIO gossos xxx 01/10/2020 

RESAL2020/1557 Decret incoació xxx 01/10/2020 

RESAL2020/1558 Decret INCOACIÓ civisme x 01/10/2020 

RESAL2020/1559 Decret renúncia plaça aparcament 150 – xx 01/10/2020 

RESAL2020/1560 Decret INCOACIÓ civisme xxx 01/10/2020 

RESAL2020/1561 Decret INCOACIÓ civisme xxx 01/10/2020 

RESAL2020/1562 Decret INCOACIÓ civisme xxx 01/10/2020 

RESAL2020/1563 Decret incoació restauració i sancionador x 01/10/2020 

RESAL2020/1564 Decret d'Alcaldia de manament a justificar 01/10/2020 

RESAL2020/1565 Decret d'Alcaldia de manament a justificar 01/10/2020 

RESAL2020/1566 Decret INCOACIÓ gossos xxx 01/10/2020 

RESAL2020/1567 Decret aprovació de despeses fase ADO 02/10/2020 

RESAL2020/1568 Decret contractació conserge Vil·la Flora 02/10/2020 

RESAL2020/1569 Decret nomenament nou instructor expedient  disciplinari 02/10/2020 

RESAL2020/1570 Decret aparcament 02/10/2020 

RESAL2020/1571 Decret tarja aparcament  02/10/2020 

RESAL2020/1572 Decret contractació vigilant aparcament  02/10/2020 

RESAL2020/1573 Decret tresorera acctal 02.10.2020 02/10/2020 

 
3. Propostes urgents 
 
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: 
 
3.1. Secretaria 
 
3.1.1. APROVACIÓ EXPEDIENT LICITACIÓ I PLEC DE CLÀUSULES CONCESSIÓ 
DRETS FUNERARIS SOBRE 49 COLUMBARIS 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar ha instal·lat, al cementiri municipal, 49 unitats 
de columbaris. 
 
Atès que segons el que disposa l’article 59 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals (RPELC), l’ús privatiu inherent 
a l’afectació dels béns demanials i el que comporta la transformació o la modificació del 
domini públic resta subjecte a concessió administrativa. 
 
Atès que de conformitat amb l'article 60.2 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals 
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, les concessions han d'adjudicar-se mitjançant 
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concurs d'acord amb els articles següents i amb la normativa reguladora de contractació 
dels ens locals. 
 
Vist el plec de clàusules administratives particulars redactat per la cap del servei de 
Secretaria i Contractació que consta a l’expedient. 
 
Atès que l’òrgan competent per aprovar i adjudicar la concessió és l’Alcaldia, ja que el 
pressupost base de licitació no supera ni el 10% dels recursos ordinaris del pressupost 
d’aquest Ajuntament ni la quantia de 3.000.000 d’euros (Disposició Addicional segona, 
apartat 9 LCSP). No obstant això, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2019/1041, de 
18 de juny, l’alcaldessa va delegar aquesta competència en la Junta de Govern Local. 
 
Vist i trobat conforme el plec de clàusules administratives particulars reguladores de la 
de la licitació per a la concessió de drets funeraris sobre 49 columbaris del cementiri 
municipal de Canet de Mar, i tenint en compte allò que es disposa a la Llei 9/2017, de 8 
de novembre de contractes del sector públic (LCSP), al Decret Llei 3/2016, de 31 de 
maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, al Reial Decret 817/2009, 
pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic, en tot allò que no es trobi derogat, al Reial decret 1098/2001, de 12 d'oc-
tubre, pel que s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administra-
cions públiques (RGLCAP),així com a la resta de normativa legal aplicable, s’acorda per 
unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de licitació mitjançant procediment obert, per a l’atorga-
ment, mitjançant concessió administrativa, de drets funeraris sobre 49 columbaris del 
cementiri municipal de Canet de Mar, per una durada inicial de 50 anys, prorrogable per 
un període màxim de 25 anys més. 
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir el pro-
cediment obert per a l’atorgament de drets funeraris, mitjançant concessió administra-
tiva, sobre 49 columbaris del cementiri municipal de Canet de Mar. 
 
Tercer.- Que el plec de clàusules administratives particulars, de conformitat amb el que 
disposa l’art. 66.1 del Decret  336/1988, de 17 d'octubre, s’exposi al públic pel termini 
de 30 dies hàbils, mitjançant anunci publicat al BOP i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, 
per tal que s’hi puguin formular reclamacions i al·legacions. 
 
Quart.- Convocar expedient d’adjudicació i publicar el corresponent anunci de licitació 
al perfil del contractant segons allò que disposa l’art. 135.1 de la LCSP.  
 
Cinquè.- Comunicar la present resolució als Serveis Econòmics municipals, als efectes 
oportuns. 
 
Sisè.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la senyora alcaldessa, o 
membre de la corporació en qui delegui, per a la tramitació i execució i formalització del 
present acord. 
 
 
3.2. Acció Social i Ciutadania 

 



 

13 
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 

3.2.1. APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS NÚMERO 
BSGG31/2020 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/31/2020 de data 3 de setembre de 2020 per 
import de 1.095,00€ corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
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 48401 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. 
 
Vist l’informe d’intervenció 137/2020, de data 8 d’octubre de 2020, de reparament 
suspensiu per haver omès l’expedient requisits o tràmits essencials. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2019/1041, de 18 de juny, es va delegar 
aquesta competència a la Junta de Govern Local, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aixecar el reparament i resoldre la discrepància manifestada per l’interventor a 
l’informe 137/2020, de 8 d’octubre. 
 
Segon.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG/31/2020 en favor dels beneficiaris 
referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que s’indiquin: 
 
RELACIO NUM.: BSGG/31/2020               data: 03-09-20 

NÚM. 
BENEFICI-

ARI 
DNI CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI DNI/NIF 

221 xxx xxx activitats extraescolars 383,00 El mateix xxx 

222 xxx xxx activitats extraescolars 312,00 € El mateix xxx 

223 xxx xxx activitats extraescolars 400,00 € Casal Strankis xxx 
TO-
TAL       1.095,00   

        

Tercer.- 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. 
 
Quart.- Disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt primer a la partida 
pressupostària 40 23100 48401 de l’exercici corrent. 
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Cinquè.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
Sisè.- 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  
 
S'informa als membres assistents de l'Auto nº 186/2020 pel qual s'inadmet a tràmit el 
recurs plantejat en el Procediment especial de drets fonamentals 247/2020-C. 
 
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 17:15 de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 


