
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DATA 18 DE NOVEMBRE DE 2015

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: Ordinària
Hora que comença: 08:30 hores
Hora que acaba: 11.30 hores
Lloc: Sala de Juntes

PRESIDEIX

Blanca Arbell i Brugarola, Alcaldessa

HI ASSISTEIXEN

Primer tinent d'alcalde: Jesús Marín i Hernández
Segon tinent d'alcalde: Lluís Lovet i Bayer
Tercer tinent d'alcade: Laureà Gregori i Fraxedas

ACTUA COM A SECRETÀRIA

Núria Mompell Tusell, la secretària.També hi assisteix Daniel  Martín  Enrique,
Interventor.

ORDRE DEL DIA

1) Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior, de data 11 de novembre
de 2015
2) Donar compte de les resolucions judicials d'assumptes municipals.
3) Aprovació de la relació factures F/2015/47 del 18 de novembre de 2015
4) Aprovació d'ajuts socials puntuals
5) Donar compte de la relació de decrets des del dia 21 de setembre de 2015
fins a 02 d'octubre de 2015 ( núm. 1014 al núm. 1043)
6) Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- APROBACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, DE
DATA 11 DE NOVEMBRE DE 2015
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L’alcaldessa presidenta segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial
decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’orga-
nització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resol deixar sobre la
taula aquest punt i ajornar la seva discussió fins a la sessió següent.

2.-  DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D'ASSUMPTES
MUNICIPALS.

2.1 Diligència d’Ordenació del Jutjat del contenciós administratiu núm. 11 de
Barcelona, en el RCA 458/2015-D, interposat per Invermercury, SL per la qual
es designa pèrit economista per insaculació per tal que emeti dictamen pericial
en la fase de proves del recurs, atorgant termini per acceptar el càrrec.

Se’n dóna compte 

2.2 Recurs contenciós administratiu núm. 268/2015 A2, interposat davant el
Jutjat del contenciós administratiu núm. 16 de Barcelona, per l’empresa Endesa
contra  l’Ajuntament  de  Canet  de  Mar  per  la  qual  es  reclama  expedient
administratiu i s’assenyala dia de la vista pel proper dia 3 de maig de 2017, a
les 11:30 hores.

Se’n dóna compte  i  s’acorda sol·licitar  a  la  Diputació  de  Barcelona que
designi  lletrat  per  tal  que  porti  la  defensa jurídica  de  la  Corporació  en
aquest assumpte i que es nomeni al procurador Francisco Javier Manjarín
Albert per tal que representi a l’ajuntament en aquest procés.

3.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ FACTURES F/2015/47 DEL 18/11/2015

Vista la relació de despeses de data  28 d’octubre  de 2015, de l’Ajuntament 
per import de 15.893,71 €, corresponent a la relació F/2015/47   de la mateixa
data.
Atès  que  totes  aquestes  despeses  tenen  consignació  suficient  a  nivell  de
vinculació econòmica per autoritzar l’aprovació de la despesa a les diferents
partides que s’han d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici
de 2015, que fou aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió 27 de
novembre  de  2014,  i  definitivament  aprovat  al  no  haver-se  presentat
al·legacions.

INFORME D’INTERVENCIÓ

ASSUMPTE:

APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 
DIA  28 d’octubre  de  2015 
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En l'exercici de la funció interventora que es regula a l'article 4) del RD
1174/1987, de 18 de setembre que regula el Règim Jurídic dels funcionaris
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional en relació amb
l’article 214 RDL 02/2004, de 9 d’abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. i d'acord amb els concordants que
s’estableixen de la mateixa Llei,  aquesta  Intervenció formula el  següent
informe envers al següent,

PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 28 d’octubre   de 2015,
per import 15.893,71 € corresponent a la relació  F/2015/47   de la mateixa
data.

SEGON.- Aplicar  les  anteriors  despeses  a  les  partides  pressupostàries
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2015.

Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de factures 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.

Vist  allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL
02/2004, de 9 d’abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora
de  les  Hisendes  Locals,  de  conformitat  amb  la  proposta  de  la  Tinència
d'Alcaldia Administració Oberta s’acorda per unanimitat:

A C O R D S

PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 28 d’octubre   de 2015,
per import de  15.893,71 €, corresponent a la relació  F/2015/47   de la
mateixa data.

SEGON.- Aplicar  les  anteriors  despeses  a  les  partides  pressupostàries
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2015.

3.- APROVACIÓ D'AJUTS SOCIALS PUNTUALS

Vista la relació de despeses número BSGG/20/2015 de data 12 de novembre de
2015,  per  import  de  1.935,15  €,  corresponent  a  ajuts  socials  puntuals  de
l’Ajuntament.

Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut
social puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt.

Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses
amb càrrec a la partida 40 23100 48021 del vigent pressupost ordinari i únic
per l’exercici de 2015, que fou aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en
sessió  27  de  novembre  de  2014,  i  definitivament  aprovat  al  no  haver-se
presentat al·legacions.

3
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



 

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. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la
Regidoria  delegada de  Benestar  Social  i  Gent  Gran, de  conformitat  amb la
proposta de  la Regidoria delegada Benestar social  i  gent  gran s’acorda per
unanimitat:

 

PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/17/2015, atorgant les
quantitats  que  s’esmenten  a  les  persones  que  es  relacionen,  en  concepte
d’ajuts socials puntuals:

 

NÚ
M.

BENEFICIA
RI CONCEPTE IMPORT

0334 C.S.X. aliments/llets maternals/higiene 250,00

0335 F.V.P. llibres escolar /material escolar 98,25

0336 F.V.P. llibres escolar /material escolar 55,00

0337 F.V.P. subvenció esports 230,00

0338 A.N.L. desplaçaments/  transports  (escolars,
disminuïts) 44,75

0339 S.F.LL. despeses habitatge - subministraments - LLUM 135,57

0342 N.R.B. llibres escolar /material escolar 140,00

0343 MC.D.V. llibres escolar /material escolar 65,00

0344 A.G.S. despeses habitatge - subministraments - LLUM 139,77

0344 A.G.S. despeses  habitatge  -  subministraments  -
AIGUA 68,02

0344 A.G.S. despeses habitatge - subministraments - GAS 32,13

0345 A.Z. subvenció esports 230,00

0346 A.M.M. subvenció esports 230,00

0347 MA.M.S. despeses habitatge - subministraments - LLUM 57,00
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0347 MA.M.S. despeses  habitatge  -  subministraments  -
AIGUA 35,06

0348 J.R.M. aliments / llets maternalsl/ higiene           
124,60

  Import total relació BSGG/20/2015 1.935,15

 

SEGON.- Aplicar  les  anteriors  despeses  a  la  partida  pressupostària
corresponent del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2015.

TERCER.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals.

4.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 21 DE
SETEMBRE DE 2015 FINS A 02 D'OCTUBRE DE 2015. (NÚM. 1014 AL
NÚM. 1043)

L’alcaldessa presidenta segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial
decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’orga-
nització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resol deixar sobre la
taula aquest punt i ajornar la seva discussió fins a la sessió següent.

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 11.30 
hores de tot el que jo com a la secretària certifico.

    [SIGNATURE_FIELD_2]      [SIGNATURE_FIELD_1]
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