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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE DATA 21 DE GENER DE 2021 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada per tal de donar compliment a la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades personals.  
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 17:00 
Hora que acaba: 17:20 
Lloc: Per videoconferència 

PRESIDEIX 
 

BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
 

ASSISTENTS 
 

BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
PERE XIRAU ESPARRECH 
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. JGL2021/2 ordinari 14/01/2021 
 
2. Propostes 
2.1. Acció Social i Ciutadania 
2.1.1. Aprovació ajuts socials BSGG01/2021 
 
2.2. Alcaldia 
2.2.1. Relació Decrets da data del 4 al 10 de gener 2021 
2.2.2. Llibre Decrets 1a quinzena gener 2021 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2021/2 ordinari 14/01/2021 



 

2 
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 

 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
14 de gener de 2021 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 NÚM. BSGG01/2021 

 
Fets: 
 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/01/2020 de data 14 de gener 2021 per im-
port de 2.445,75€ 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 48400 del pressupost prorrogat 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/01/2021 en favor dels beneficiaris 
referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que s’indiquin: 
 
RELACIÓ NÚM.: BSGG/01/2021   14-01-21  

BENEFICIARI DNI CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI DNI/NIF 

-- -- habitatge/lloguer 400,00 -- -- 

-- ---- subministraments/llum 117,88 ENDESA ENERGIA, SAU A81948077 

-- 
-- subministraments/aigua 

189,66 SOREA A08146367 
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-- -- medicaments/farmàcia 14,17 
FARMÀCIA NATÀLIA LA-

FARGA 
18008270Y 

-- -- medicaments/farmàcia 175,65 
FARMÀCIA NATÀLIA LA-

FARGA 
18008270Y 

-- -- habitatge/lloguer 250,22 el mateix -- 

-- -- subministraments/llum 339,46 ENDESA ENERGIA, SAU A81948077 

-- -- subministraments/llum 109,40 el mateix -- 

-- -- acondicionament llar/pujaescales 700,00 el mateix -- 

-- -- subministraments/gas 149,31 el mateix -- 

TOTAL   2.445,75€   
 
 
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.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt primer 
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. 
 
2.2. Alcaldia 
 
2.2.1. RELACIO DECRETS DE DATA DEL 4 AL 10 GENER 2021 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de data 
del 4 al 10 de gener de 2021, i que són els següents: 
 

Codi Descripció Data resolució 

RESAL2021/1 Decret obres menors carrer Generalitat, 11 04/01/2021 

RESAL2021/2 Provisió aprovació PC 2 obres carrer Clausell 04/01/2021 

RESAL2021/3 Decret Convocatòria JGL 070121 04/01/2021 

RESAL2021/4 Resolució aprovació 4a certificació obres Clausell 05/01/2021 

RESAL2021/5 Resolució aprovació 5ena certificació obres Clausell 05/01/2021 

RESAL2021/6 Resolució cessió espai instal·lació mòdul temporal CAP 05/01/2021 

RESAL2021/7 Resolució designació lletrat defensa Ajuntament 05/01/2021 

RESAL2021/8 Resolució sol licitud assistència oposició recurs apel·lació 07/01/2021 

RESAL2021/9 Decret d’Alcaldia ampliació 5 dies hàbils per fer al·legacions de la Liquidació 07/01/2021 

RESAL2021/10 Decret lloguer plaça aparcament 302 07/01/2021 
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RESAL2021/11 Decret AI 08_01 08/01/2021 

 
 
2.2.2. LLIBRE DECRETS PRIMERA QUINZENA GENER 2021 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local del llibre de Decrets corresponents a la 
primera quinzena del mes de gener de 2021. 
 
3. Propostes urgents 
 
L’alcaldessa i presidenta 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. Promoció Econòmica i Turisme 

 
3.1.1. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ PROGRAMA ESPECÍFIC TTT 
 
Fets: 
 
La crisi causada per la COVID-19 ha reduït de manera molt significativa l’activitat eco-
nòmica i la producció a nivell mundial durant l’any 2020. El mercat de treball registra una 
taxa d’atur elevada, que en el cas de la província de Barcelona al mes d’agost se situava 
en un 13,23%, amb 357.040 demandants d’ocupació considerats desocupats. 
 
En aquest context, la tecnologia ha esdevingut clau. La transformació tecnològica i la 
digitalització ja era necessària abans de la pandèmia de la COVID-19, però el confina-
ment l’ha accelerat de manera inesperada, tot provocant un canvi de paradigma sobtat. 
En conseqüència, les competències digitals han adquirit una importància cabdal, tant 
des de la perspectiva de l’activitat interna de les organitzacions, com en la seva relació 
externa amb tercers, proveïdors, clients, i potencials clients. La transformació digital ja 
no és una opció i per això és vital acompanyar persones, empreses i institucions en 
aquest procés de canvi irreversible. 
 
Vist que, davant d’aquest context socioeconòmic, la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, en data 12 de novembre de 2020, va aprovat un dictamen amb número de 
registre 537 sobre “Aprovar el Programa específic Treball, Talent i Tecnologia, en el 
marc del Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”, el seu règim regu-
lador i la relació individualitzada dels ajuts a concedir. 
 
Vist que aquest programa té per objecte la prestació de cooperació econòmica per tal 
que els ens destinataris duguin a terme actuacions de promoció de l’ocupació i de reac-
tivació econòmica. 
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Vist l’informe tècnic emès en data 19 de gener de 2021 que es transcriu a continuació: 
 

INFORME TÈCNIC 
FETS 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 12 de novembre de 
2020, va aprovar un dictamen amb número de registre 537 sobre “Aprovar el 
Programa específic Treball, Talent i Tecnologia, en el marc del Pla de concerta-
ció “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”, el seu règim regulador i la relació in-
dividualitzada dels ajuts a concedir”. 
 
El Programa Treball, Talent i Tecnologia constitueix un dels dinou projectes 
transformadors inclosos en el Pla d’actuació de mandat 2020-2023 de la Diputa-
ció de Barcelona que expressen la voluntat de l’equip de govern d’oferir noves 
mirades a les polítiques corporatives davant els reptes que s’han d’abordar per 
avançar cap a un desenvolupament sostenible. 
 
Aquest programa té per objecte la prestació de cooperació econòmica per tal que 
els ens destinataris duguin a terme actuacions de promoció de l’ocupació i de 
reactivació econòmica, ja siguin de caràcter preventiu i/o proactiu, basades en 
l’impuls de la tecnologia i en l’acompanyament a la transició digital de les perso-
nes i les empreses cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu 
i igualitari. 
 
El programa té en la seva essència els objectius següents: 

- Minimitzar el deteriorament dels actius del territori, persones (força 
laboral), empreses i institucions, ocasionat per la COVID-19. 

- Reiniciar / reorientar les economies locals en la senda de creixement 
en què estaven posicionades abans de l’esclat de la crisi ocasionada 
per la COVID-19. 

- Reforçar i enfortir el talent del capital humà i la capacitat productiva 
del nostre territori per contribuir a la construcció d’un model de crei-
xement sostenible, alhora que competitiu i orientat a la minimització 
de les desigualtats socials. 

 
Els destinataris del programa són els ajuntaments de la província de Barcelona i 
els ajuts en el marc del programa s’atorguen pel procediment de concessió di-
recta en el mateix acte en què s’aprova el present règim i tenen la naturalesa de 
fons de prestació.  

 
En la resolució s’atorga a tots els ajuntaments de la província de Barcelona des-
tinataris un ajut bianual per l’import resultant de l’aplicació dels criteris de distri-
bució establerts. En el cas de l’Ajuntament de Canet de Mar l’ajut atorgat és el 
següent: 
 
Ens desti-
natari   

NIF Ens Codi XGL Import 
concedit 
2021 (EUR) 
 

Import 
concedit 
2022 (EUR) 
 

Import 
concedit 
total (EUR) 
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AJ. CANET 
DE MAR 

P0803900J 20X295717 19.929,89 € 10.731,48€ 30.661,37€ 
 

 
Els ens destinataris han d’articular un projecte d’acord amb les línies de treball 
especificades a l’article 10 del règim regulador, que estan vinculades entre sí i 
que es poden desplegar en el temps de forma successiva o paral·lela, especial-
ment les línies b, c i d: 
 
a) Anàlisi i diagnosi de la situació actual. 
Aquesta línia té com a objectiu detectar i caracteritzar les necessitats de les per-
sones (força de treball) i del teixit empresarial en el marc de la digitalització i la 
tecnologia, per definir i operativitzar polítiques d’actuació locals amb la major 
concreció possible d’acord amb l’objectiu del programa i en consonància amb la 
realitat de cada territori.  

b) Aliances estratègiques per al desenvolupament del pla integral. 
Aquesta línia té com a objectiu fer partícip al teixit econòmic i social, públic i 
privat, articulant una estratègia coordinada, unitària i cohesionada, que permeti 
optimitzar l’impacte, l’eficiència i la sostenibilitat de les actuacions.  

c) Desenvolupament competencial de les persones. 
L’objectiu d’aquesta línia és millorar i actualitzar les habilitats digitals de les per-
sones i minimitzar la bretxa tecnològica existent, preferentment entre els col·lec-
tius més vulnerables.  

d) Impuls de la capacitat productiva i transformació del teixit empresarial. 
Es pretén impulsar la competitivitat del model productiu minimitzant l’impacte de 
la crisi ocasionada per la COVID-19 i acompanyar les empreses en el procés de 
digitalització i/o (re)definició dels seus models de negoci, tot proporcionant-los, 
entre d’altres recursos, el coneixement i les competències adients per mantenir i 
impulsar la seva competitivitat. 
 
Les entitats locals receptores d’un import inferior o igual a 10.000 € han de rea-
litzar accions corresponents, com a mínim, a dues de les quatre línies d’actuació 
establertes en el present règim, les receptores d’un import superior a 10.000 € i 
inferior o igual a 20.000€ han de realitzar accions corresponents, com a mínim, 
a tres de les quatre línies d’actuació i les receptores d’un import superior a 
20.000€ han de realitzar obligatòriament accions corresponents a les quatre lí-
nies d’actuació. 
 
A partir de l’endemà de la notificació d’aprovació del present programa i de con-
cessió dels presents ajuts i fins el 30 de gener de 2021 s’habilita un període per 
a presentar la següent documentació: 
 
- Acceptació expressa 
- Pla d’Acció 
 
A partir de la presentació del document d’acceptació i del Pla d’acció, la Diputació 
de Barcelona pagarà avançadament el 100 per cent de l’import periodificat l’any 
2021, sempre que el pressupost a càrrec del qual s’imputi la despesa estigui 
obert. 
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La Diputació de Barcelona abonarà un segon pagament avançat corresponent al 
100 per cent de l’import periodificat l’any 2022 prèvia presentació i validació de 
la justificació de les despeses corresponent al 100 per cent de l’import periodificat 
el 2021, i sempre que el pressupost a càrrec del qual s’imputi la despesa estigui. 
 
Les actuacions objecte d’aquests ajuts s’han d’executar en el període global 
comprés de l’1 de gener de 2021 al 31 de desembre de 2022. 
 
  
FONAMENTS DE DRET: 

 
Règim regulador aprovat del Programa específic Treball, Talent i Tecnologia, i el 
règim jurídic específic del Protocol general del Pla de concertació Xarxa de Go-
verns Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona i les disposicions que el 
despleguen. 
 

CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 

 
PRIMERA.-  Davant la complexa situació provocada per la pandemia de la CO-
VID-19, és important poder disposar de mesures de cooperació econòmica per 
tal que les àrees de promoció econòmica puguin dur a terme actuacions de pro-
moció de l’ocupació i de reactivació econòmica que és un dels objectius del Pro-
grama especifica “Treball, Talent i Tecnologia” , per tal motiu es proposa l’accep-
tació de l’ajut atorgat a l’Ajuntament de Canet de Mar dins aquest programa, en 
el marc del Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 2020-2023. 
 
Ens desti-
natari   

NIF Ens Codi XGL Import 
concedit 
2021 (EUR) 
 

Import 
concedit 
2022 (EUR) 
 

Import 
concedit 
total (EUR) 
 

AJ. CANET 
DE MAR 

P0803900J 20X295717 19.929,89€ 10.731,48€ 30.661,37€ 
 

 
SEGON.- Tramitar l’acceptació expressa de l’ajut abans del 30 de gener mit-
jançant l’imprès P3-003-20 juntament amb la presentació del corresponent Pla 
d’Acció, segons model normalitzat i que forma part de l’expedient. 
 
TERCER.- Definir el Pla d'Acció a presentar conjuntament amb l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar per coincidir en la cadena de valor escollida “Industria i Tu-
risme Cultural” I posteriorment desenvolupar les actuacions que s’incloguin en 
ell de manera conjunta abastant el territori d’ambdós municipis. 
 
QUART.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò 
establert en el Règim regulador aprovat. 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la 
tramitació de l’expedient objecte del present informe. 
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Fonaments de dret: 
 
Considerant que l'adopció d'aquests acords 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’acceptació de l’ajut atorgat a l’Ajuntament de Canet de Mar dins del 
Programa específic “Treball, Talent i Tecnologia”, en el marc del Pla de concertació 
“Xarxa de Governs Locals 2020-2023. 
 
Ens desti-
natari   

NIF Ens Codi XGL Import 
concedit 
2021 (EUR) 
 

Import 
concedit 
2022 (EUR) 
 

Import 
concedit 
total (EUR) 
 

AJ. CANET 
DE MAR 

P0803900J 20X295717 19.929,89€ 10.731,48€ 30.661,37€ 
 

 
Segon.- Tramitar l’acceptació expressa de l’acceptació de l’ajut abans del 30 de gener 
a través del portal electrònic PMT amb el model normalitzat P3-003-20 juntament amb 
la presentació del corresponent Pla d’Acció segons model normalitzat i que forma part 
de l’expedient.  
 
Tercer.- Aprovar la realització d’un pla d'Acció a presentar conjuntament amb l’Ajunta-
ment d’Arenys de Mar basat en la cadena de valors “Industria i Turisme Cultural” 
abastant el territori d’ambdós municipis. 
 
Quart.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò establert 
en el Règim de concertació i en la convocatòria 2020. 
 
Cinquè.-. Facultar l’alcaldessa, la secretària i l’interventor per signar qualsevol 
document que sigui necessari per fer efectius els presents acords. 
 
Sisè.- Comunicar aquests acords a les àrees municipals d’Intervenció i Tresoreria, als 
efectes oportuns. 
 
 
3.2. Educació, Igualtat i Participació 

 
3.2.1. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ 2020 FONDOS PACTO DE ESTADO CONTRA LA 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
 
Fets: 
 
Vist que mitjançant “Resolución de transferències de la Secretaría de estado de Igual-
dad para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades 
locales en el Pacto de Estado contra la violència de genero, para el ejercicio 2020, de 
10 de diciembre 2020, amparada en el RD 1023/2020 de 17 noviembre 2020 per la qual 
s’ha atorgat a l’ajuntament de Canet de Mar, l’import de 5.587,75€. 
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Vist que en el marc de la Ley 6/2018 de 3 de julio, de Presupuestos Generales del estado 
para el año 2018,prorrogada para 2019 y 2020, recoge una partida de 20 millones de 
euros para las nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales 
dentro del pacto de Estado contra la Violencia de Género.. Així com el Real decreto-Ley 
9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del pacto de Estado 
contra la violència de genero (BOE de 4 de agosto 2018, num.188) prevé, por una parte, 
la recuperación de las competencias sobre violencia de genero por los Ayuntamientos 
y, por otra, la regulación de la distribución de los fondos destinados al cumplimiento del 
pacto de estado en materia de violencia de genero asignados a los ayuntamientos.” 
 
Vist que d’acord amb els criteris de repartiment establerts a l’”anexo I del real decreto-
ley 1023/ 2020 de 17 de noviembre”, en la qual ens han correspost 5.587,75€, dels quals 
es van ingressar 3.285,14€ a 14 de gener del 2019 i la resta de 2.302,61€ han estat 
ingressats a les arques municipals en data  31 de desembre del 2020. 
 
Vist que aquest recurs econòmic, es correspon amb alguna de les necessitats de l’àrea 
d’Igualtat en les polítiques de desenvolupament del Pla d’Igualtat de Gènere a la ciuta-
dania de Canet de Mar 2018-2022, per quest any 2021, especialment en les campanyes 
i/o accions de sensibilització i prevenció de qualsevol forma de violència envers les do-
nes i per extensió a la violència de gènere. 
 
Vist que el recurs econòmic indicat es pot utilitzar fins el 30 de juny del 2021, segons 
consta a la resolució de la transferència. 
 
“Vist l’informe del tècnic auxiliar de Participació Ciutadana Joaquim Masvidal i Nogueras 
de data de la signatura electrònica que proposa acceptar el següent recurs econòmic  
per a l’exercici 2021, que es transcriu a continuació: 
 
Vist que mitjançant “Resolución de transferències de la Secretaría de estado de Igual-
dad para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades 
locales en el Pacto de Estado contra la violència de genero, para el ejercicio 2020, de 
10 de diciembre 2020, amparada en el RD 1023/2020 de 17 noviembre 2020 per la qual 
s’ha atorgat a l’ajuntament de Canet de Mar, l’import de 5.587,75€. 
 
Vist que en el marc de la Ley 6/2018 de 3 de julio, de Presupuestos Generales del estado 
para el año 2018,prorrogada para 2019 y 2020, recoge una partida de 20 millones de 
euros para las nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales 
dentro del pacto de Estado contra la Violencia de Género.. Així com el Real decreto-Ley 
9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del pacto de Estado 
contra la violència de genero (BOE de 4 de agosto 2018, num.188) prevé, por una parte, 
la recuperación de las competencias sobre violencia de genero por los Ayuntamientos 
y, por otra, la regulación de la distribución de los fondos destinados al cumplimiento del 
pacto de estado en materia de violencia de genero asignados a los ayuntamientos.” 
 
Vist que d’acord amb els criteris de repartiment establerts a l’”anexo I del real decreto-
ley 1023/ 2020 de 17 de noviembre”, en la qual ens han correspost 5.587,75€, dels quals 
es van ingressar 3.285,14€ a 14 de gener del 2019 i la resta de 2.302,61€ han estat 
ingressats a les arques municipals en data  31 de desembre del 2020. 
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Vist que aquest recurs econòmic, es correspon amb alguna de les necessitats de l’àrea 
d’Igualtat en les polítiques de desenvolupament del Pla d’Igualtat de Gènere a la ciuta-
dania de Canet de Mar 2018-2022, per quest any 2021, especialment en les campanyes 
de sensibilització i prevenció de qualsevol forma de violència envers les dones i per 
extensió a la violència de gènere. 
 
Vist que el recurs econòmic indicat de 2.302,61€ es pot utilitzar fins el 30 de juny del 
2021, segons consta a la resolució de la transferència. 
 

Informe 

S’informa que queda justificada la proposta d’acceptar aquest ajut de 2.302,61€  de los 
Fondos del Pacto de Estado de Violencia de Género a los Ayuntamientos 2020”, per tal 
d’incorporar-lo al Pressupost 2021 tant en el capítol d’Ingressos com en el despeses de 
l’orgànica número 15 del pressupost municipal”. 

 

CONCLUSSIONS:  

De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement a l’accep-
tació del fons rebut de 2.302,61€ de los Fondos del Pacto de Estado de Violencia de 
Género a los Ayuntamientos 2020” per tal d’incorporar-lo al Pressupost 2021 tant en el 
capítol d’Ingressos com en el de despeses de l’orgànica número 15 del pressupost mu-
nicipal.” 

 
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’acceptació del “Pago de los Fondos del pacto de Estado contra la 
Violencia de Género a los Ayuntamientos” per un import de 2.302,61€    

Segon.- Notificar el present acord als interessats: Secretaría de estado de Igualdad, del 
Ministerio de Igualdad. 
 
Tercer.- Comunicar la present resolució a l’Àrea de Participació Ciutadana/Igualtat, a la 
Intervenció i Tresoreria municipal. 
 
 
3.3. Acció Social i Ciutadania 

 
 

3.3.1.APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS BSGG_02/2021 
 
Fets: 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/02/2021 de data 21 de gener 2021 per im-
port de 6.496,80€ 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 prorrogat 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/02/2021 en favor dels beneficiaris 
referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que s’indiquin: 
 

 
RELACIÓ 

NÚM.: 
  BSGG/02/2021   21-01-21  

NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE  IMPORT  ENDOSSATARI DNI/NIF 

12 -- -- 
habitatge/allotjament ur-

gència 
     672,00 €  

ESTANCIAS MA-
TARO S.L  / HOSTAL 
ISLA CRISTINA DE 

MATARÓ. 

B66114943 

13 -- -- subministraments/llum        75,26 €  
ENDESA ENERGIA 

XXI 
B82846825 

14 -- -- 
menjador escolar extraor-

dinari 
       47,98 €  SANED A-63199814 

15 -- -- material escolar/llibres      231,94 €  
COL.LEGI YGLESIAS 

SCCL 
F- 08981904 

16 - - material escolar/llibres      376,85 €  
COL.LEGI YGLESIAS 

SCCL 
F- 08981904 

17 -- - subministraments/llum      321,21 €  
ENDESA ENERGIA 

SAU 
A81948077 

18 - - tractament odontològic      306,00 €  el mateix - 

19 -- -- habitatge/lloguer      141,46 €  el mateix - 

20 -- -- subministraments/aigua        77,28 €  SOREA A08146367 

21 - -- material escolar/llibres        93,33 €  Escola FEDAC G65058349 

22 -- - habitatge/lloguer      480,00 €  el mateix - 

23 -- - medicaments      163,49 €  
Farmàcia Natalia La-

farga 
18008270Y 

24 -- -- habitatge/lloguer      600,00 €  - -- 

25 - - allotjament d'urgència   1.080,00 €  FUNDACIÓ AGI ESG60729084 

26 -- -- allotjament d'urgència   1.830,00 €  FUNDACIÓ AGI ESG60729084 
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TOTAL         6.496,80 €      

 
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.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt primer 
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  
 
No se’n presenten 
 
5. Precs i preguntes 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole I 
problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 17:20 de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 


