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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 31 D’AGOST DE 2016 
 
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: 09.00 hores 
Hora que acaba:     11.25 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primer tinent d’alcalde Jesús Marín Hernández 
Segon tinent d’alcalde Lluís Llovet Bayer 
Tercer tinent d’alcalde Laureà Gregori Fraxedas 
Quarta tinenta d’alcalde Assumpta Revoltós Vaquer 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària acctal. També hi assisteix la senyora Roser 
Argemí Villaescusa, interventora acctal. 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1) Aprovació, si s’escau, de l’acta, de la sessió ordinària de la Junta de Govern 

Local de data  24.08.16 
2) Aprovació relació d’ajuts socials puntuals 
3) Aprovació relació de factures 
4) Aprovació pròrroga concessió demanial explotació bar del pavelló municipal 

d’esports i actualització del cànon 
5) Donar compte de la relació de decrets del 16 al 19 d’agost de 2016 (núm. 900 

al núm. 932) 
6) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 24.08.16 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 24 d’agost de 2016 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.- APROVACIÓ RELACIONS D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
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Vista la relació de despeses número BSGG/33/2016 de data 25 d’agost de 2016 
per import de 422,87 €, corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social 
puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local, es contempla, en l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de 
necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió 
social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses 
amb càrrec a la partida 40 23100 48021 del vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2016. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de 
juliol de prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions 
d’urgència social 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada de Benestar Social i Gent Gran, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/33/2016, atorgant les 
quantitats que s’esmenten a les persones que es relacionen, en concepte d’ajuts 
socials puntuals: 
 

NÚM. BENEFICIARI CONCEPTE IMPORT 
0185 MP.C.F. despeses habitatge - subministraments - LLUM 107,87 
0186 J.M.I. despeses habitatge - lloguers/hipoteca 315,00 

    
    
  

Import total relació BSGG/33/2016 422,87 
 
SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en 
el termini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 40 23100 
48021 del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits 
en l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte 
d’una altra fiscalització plena a posteriori. 
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3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES 
 
Vista la relació de despeses de data  31 d’agost  de 2016, de l’Ajuntament  per 
import de 84.418,61 €, corresponent a la relació F/2016/52. 
 
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 2016, que fou 
aprovat definitivament  pel Ple de l’Ajuntament en sessió 29 de desembre de 
2015.  
 
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 de l’Alcaldia d’Administració 
Oberta, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data  31 d’agost  2016, de 
l’Ajuntament  per import de 84.418,61 €, corresponent a la relació F/2016/52. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016. 
 
4.- APROVACIÓ PRÒRROGA CONCESSIÓ DEMANIAL EXPLOTACIÓ BAR DEL 
PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS I ACTUALITZACIÓ CÀNON 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 15 de setembre de 2011, va 
acordar adjudicar, de conformitat amb la proposta formulada per la Mesa de 
Contractació en la reunió duta a terme el 30 d’agost de 2011, la concessió de 
domini públic per a l’explotació del servei de bar al pavelló municipal d’esports, al 
Sr. TPV, establint-se un cànon anual de 4.800 €. 
 
Atès que en data 16 de setembre de 2011 es va procedir a la formalització de 
l’esmentada concessió, establint-se en la clàusula tercera que la seva durada 
seria de 2 anys a comptar des de la data de formalització, tot preveient la 
possibilitat que es pogués anar prorrogant d’any en any fixant-se un termini 
màxim de 10 anys. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 4 de setembre de 2013, va aprovar la 
pròrroga de la concessió de l’explotació del bar del pavelló municipal d’esports 
prevista en la clàusula tercera del document de formalització, això és per un any, 
fins al 15 de setembre de 2014. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 16 d’octubre de 2014, va aprovar la 2a 
pròrroga de la concessió de l’explotació del bar del pavelló municipal d’esports 
prevista en la clàusula tercera del document de formalització, això és per un any, 
fins al 15 de setembre de 2015. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 4 de novembre de 2015, va aprovar la 
3a pròrroga de la concessió de l’explotació del bar del pavelló municipal d’esports 
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prevista en la clàusula tercera del document de formalització, això és per un any, 
fins al 15 de setembre de 2016. 
  
Atès que en data 21 de juliol de 2016, el concessionari de l’explotació del bar ha 
sol·licitat que se li concedeixi una nova pròrroga d’aquesta concessió. 
 
Vist l’informe emès en data 21 de juliol d’enguany, pel tècnic municipal d’Esports, 
el qual es transcriu a continuació: 

 
“En relació a la pròrroga sobre la concessió del bar del pavelló municipal 
donat el bon funcionament i compromís del concessionari és considera 
oportú exercir la pròrroga que ja s’establia en la contractació.” 
 

Atès que en la clàusula 18.2 del plec de clàusules administratives particulars es 
disposa que el cànon ofert per l’adjudicatari serà revisat cada any i actualitzat en 
un import equivalent a l’Índex de Preus al Consum a Catalunya publicat per 
l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Joventut, Festes i Esports, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la pròrroga de la concessió de l’explotació del bar del pavelló 
municipal d’esports prevista en la clàusula tercera del document de formalització, 
això és per un any, fins al 15 de setembre de 2017. 
 
SEGON.- En tractar-se d’una pròrroga, la present concessió es seguirà regint per 
totes i cadascuna de les clàusules fixades en el document formalitzat en data 16 
de setembre de 2011. 
 
TERCER.- Disposar que, en el moment que l’Institut Nacional d’Estadística 
publiqui l’IPC corresponent al setembre del 2016, es procedeixi a la revisió del 
cànon anual. 
 
QUART.- Notificar aquests acords al concessionari, a la Intervenció i la Tresoreria 
municipals a tots els efectes. 
 
CINQUÈ.- Facultar tan àmpliament com sigui menester la Sra. alcaldessa per 
signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present acord. 
 
5.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 16  AL 19 
D’AGOST DE 2016 (del núm. 900 al núm. 932)TILL 
 

Núm. Data Títol 
 
DE0900/2016 16/08/2016 Modificació pressupost per transferències de crèdits exp.40/2016 

DE0901/2016 16/08/2016 Aprovació factures per decret MIV 

DE0902/2016 16/08/2016 Relació de les devolucions de fiances de valors urbanístics i residus 

DE0903/2016 16/08/2016 Modificació pressupost per transferències de crèdits exp.39/2016 
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DE0904/2016 16/08/2016 Concessió avançament nòmina Sr. FIP 

DE0905/2016 16/08/2016 Aprovació relació de factures F/2016/47 

DE0906/2016 17/08/2016 Rectificació decret 823/2016 adjudicació manteniment firewall 

DE0907/2016 17/08/2016 Contractació subministrament d'un SAI 

DE0908/2016 17/08/2016 Contractació subministrament tanques autopista 

DE0909/2016 17/08/2016 Aprovació IRPF mes juliol 2016 

DE0910/2016 17/08/2016 Registre Parelles estables ML/OV 

DE0911/2016 17/08/2016 Baixa d'ofici SC 

DE0912/2016 17/08/2016 Baixa d'ofici CC 

DE0913/2016 17/08/2016 Baixa d'ofici HA 

DE0914/2016 17/08/2016 Baixa d'ofici de JB 

DE0915/2016 17/08/2016 Baixa d'ofici B 

DE0916/2016 17/08/2016 Baixa d'ofici BM 

DE0917/2016 17/08/2016 Baixa d'ofici CP 

DE0918/2016 17/08/2016 Canvi de nom de l'activitat de supermercat Condis 

DE0919/2016 17/08/2016 Canvi de nom activitat Taller Tenas 

DE0920/2016 17/08/2016 Baixa d'ofici FG 

DE0921/2016 17/08/2016 Baixa d'ofici MA 

DE0922/2016 18/08/2016 Baixa d'ofici RG 

DE0923/2016 18/08/2016 Baixa d'ofici MS 

DE0924/2016 18/08/2016 Targeta discapacitat AMH 

DE0925/2016 18/08/2016 Targeta discapacitat MH 

DE0926/2016 18/08/2016 Baixa d'ofici LG 

DE0927/2016 19/08/2016 Baixa d'ofici BT 

DE0928/2016 19/08/2016 Altes i baixes WTP 

DE0929/2016 19/08/2016 Anul·lació baixa d'ofici LM 

DE0930/2016 19/08/2016 Anul·lació baixa d'ofici NM 

DE0931/2016 19/08/2016 Devolució garantia definitiva 

DE0932/2016 19/08/2016 Aportació agost 2016, a Ràdio Canet 
I 
ASSUMPTE PER VIA D’URGÈNCIA 
 
L’alcaldessa presidenta, segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós 
de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del 
Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre 
del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per 
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unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes 
següents. 
 
 
 
6.- ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR AL CODI DE 
PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS LES PERSONES 
BENEFICIÀRIES DE SUBVENCIONS O AJUTS HAN D'ADEQUAR LA SEVA 
ACTIVITAT I EFECTES D'UN EVENTUAL INCOMPLIMENT D'AQUESTS 
PRINCIPIS 
 
Atès que la Generalitat de Catalunya, mitjançant Annex a l’Acord GOV/85/2016, 
de 28 de juny, pel qual s’aprova la modificació del model tipus de bases 
reguladores aprovat per l’Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aprova 
el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l’Administració 
de la Generalitat i el seu sector públic, va aprovar el text íntegre dels principis 
ètics i les regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o 
ajuts han d’adequar la seva activitat i els efectes d’un eventual incompliment 
d’aquests principis. 
 
Atès que, d'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, les administracions i els 
organismes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei han d'incloure, en les 
bases de convocatòries de subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de 
conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries i els efectes 
d'un eventual incompliment d'aquests principis. 
 
Atès que, en compliment d'aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics 
i les regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o 
ajuts han d'adequar la seva activitat i els efectes d'un eventual incompliment 
d'aquests. 
 
Atès que aquests principis i regles de conducta tenen la consideració d'estàndards 
mínims i podran ser completats en els seus nivells d'exigència, en funció de la 
quantia de la subvenció o de l'ajut i/o de la tipologia i les característiques de les 
persones beneficiàries, en les bases de la corresponent convocatòria de subvenció 
o ajut. 
 
Vist i trobat conforme el text dels principis i les regles de conducta als quals han 
d’adequar l’activitat les persones beneficiàries i els efectes d’un eventual 
incompliment d’aquests principis, el contingut literal del qual és el següent: 
 

PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS LES PERSONES 
BENEFICIÀRIES DE SUBVENCIONS O AJUTS HAN D'ADEQUAR LA SEVA 
ACTIVITAT, I EFECTES D'UN EVENTUAL INCOMPLIMENT D'AQUESTS 

PRINCIPIS 
 
D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, les administracions i els organismes 
compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei han d'incloure, en les bases de 
convocatòries de subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als 
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quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries, i els efectes d'un eventual 
incompliment d'aquests principis. 
 
En compliment d'aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles 
de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han 
d'adequar la seva activitat i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests. 
 
Aquests principis i regles de conducta tenen la consideració d'estàndards mínims i 
podran ser completats en els seus nivells d'exigència, en funció de la quantia de la 
subvenció o de l'ajut i/o de la tipologia i característiques de les persones 
beneficiàries, en les bases de la corresponent convocatòria de subvenció o ajut. 
 
Principis ètics i regles de conducta 
 
1. Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament 

exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol 
mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents 
qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o 
pugui afectar el procediment. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol 
acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure 
concurrència. 

2. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici de 
la seva activitat, assumeixen les obligacions següents: 

 
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 

oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut 
públic. 

b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic. 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries 

de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries. 
 
3. En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics 

assumeixen les obligacions següents: 
 
a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de 

conflicte d'interessos. 
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic 

influeixi en l'adjudicació de la subvenció o ajut. 
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o 

materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat 
d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut. 

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les 
bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui 
sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons 
públics. 

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència 
imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de 
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència 
que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts 
en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència. 

 
Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i regles de conducta 
 
En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el 
règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que 
preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles 
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altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de 
subvencions. 

 
Atès que per poder presentar les sol·licituds de subvencions per a la convocatòria 
del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2016-2017, cal 
que l’Ajuntament de Canet de Mar s’adhereixi a aquest codi ètic aprovat per la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda 
per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar al text dels 
principis ètics i les regles de conducta als quals les persones beneficiàries de 
subvencions o ajuts han d'adequar la seva activitat, i efectes d'un eventual 
incompliment d'aquests principis, regulats a l’Annex de l’Acord GOV/110/2014, de 
22 de juliol, pel qual s’aprova el model tipus de bases reguladores dels 
procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència 
competitiva, tramitats per l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
 
TERCER.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
N_INCLUSION_PLANTILLA] 
7.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses 
d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 11.25 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària acctal.     L’alcaldessa 
 
 
Cristina Cabruja i Sagré    Blanca Arbell i Brugarola  
 


