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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 14 DE DESEMBRE 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: 9.20 hores 
Hora que acaba: 10.30 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primer tinent d’alcalde Pere Xirau i Expàrrech 
Segon tinent d’alcalde Lluís Llovet i Bayer 
Tercera tinenta d’alcalde Raquel Serra i Lerga 
Quarta tinenta d’alcalde Sílvia Tamayo i Mata 
Cinquè tinent d’alcalde Josep M Masvidal i Serra 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària. També hi assisteix el senyor Lluís Viñas Peitabí, 
interventor. 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta, de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local de data  07.12.16  

2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Aprovació relació de factures 
4) Aprovació relació de despeses 
5) Aprovació oferta pública ocupació 
6) Aprovació bonificació del 5% de la taxa d’escombraries per a l’any 2016 de 

diversos ciutadans per haver demostrat les 8 entrades a la deixalleria de 
Canet de Mar durant l’any 2015 

7) Atorgament llicència obres a Gas Natural Distribución, SDG,S.A., per a la 
instal.lació d’una escomesa de gas natural al carrer Màs Muní, xx 

8) Atorgament llicència obres a Gas Natural Distribución, SDB, S.A., per a la 
instal.lació d’una escomesa particular de gas a la Riera Gavarra, xx(obra per 
carrer Xaró Baix) 

9) Acceptació subvenció per a la realització d’accions de formació d’oferta en 
àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores 
desocupades que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 

10) Donar compte de la relació de decrets del 28 de novembre al 3 de desembre 
de 2016 (núm. 1217 al núm.1226 ) 

11) Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 07.12.16 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 7 de desembre 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.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 

- Diligència d’Ordenació de data 29 de novembre de 2016, emesa pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 14, de Barcelona, en relació al Procediment 
Abreujat núm. 121/2016, Secció BY, interposat per JMS contra 
l’Ajuntament de Canet de Mar, acusant rebut de l’expedient administratiu i 
assenyalant la vista oral pel dia 12 de gener de 2017. 
 

Se’n dóna compte 
 
 
- Escrit de data 16 de novembre de 2016, emès pel Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 16 de Barcelona, en relació al Procediment Abreujat 
del Recurs: 303/2016 A2, interposat per INNOVIA COPTALIA, S.A.U., 
contra l’Ajuntament de Canet de Mar, sol.licitant remissió expedient en un 
termini de vint dies. 
 

Se’n dóna compte, s’acorda sol.licitar assistència a la Diputació de Barcelona, 
per tal que nomeni lletrat per a la defensa dels interessos municipals i 
s’acorda designar Procurador al Sr. Francisco Javier Manjarín, perquè 
representi la Corporació. 
 
 
- Escrit de data 3 de novembre de 2016, rebut de la Diputació de Barcelona, 

en relació amb l’assistència jurídica, consistent en la defensa judicial en el 
recurs contenciós administratiu núm. 344/2015-Y, interposat per la 
mercantil SUARA SERVEIS, S.C.C.L., adjuntant el decret judicial dictat pel 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, que acorda l’arxiu 
provisional del recurs esmentat. 
 

Se’n dóna compte 
 

3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES 
 
Vista la relació de factures de data 14 de desembre de 2016, de l’Ajuntament  
per import de 10.843,69 €, corresponent a la relació F/2016/73.  
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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 Regidoria delegada 
d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de factures de data 14 de desembre  de 2016, 
de l’Ajuntament  per import de  10.843.69 €, corresponent a la relació 
F/2016/73. 
 
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l’obligació derivat dels punts anteriors 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que s’indiquen en les relacions.  
 
4.- APROVACIÓ DE RELACIÓ DE DESPESES  
 
Vista la relació de despeses de data 14 de desembre de 2016, de l’Ajuntament 
per import de  221,96 euros. 
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació jurídica per autoritzar l’aprovació de la despesa a les diferents partides 
que s’han d’aplicar del vigent pressupost  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 del Text refós del Llei 
d’Hisendes Locals. 

Vist el Decret d’alcaldia núm. 743/2015 de 10 de juny, quan a delegacions 
d’alcaldia en Junta de Govern Local, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 7 de desembre de 2016, de 
l’Ajuntament per import de 221,96 € segons el detall següent, 
 
 

Referència Fase Aplicació Import Text lliure 

22016005217 RC 
2016 30 43000 
23100 2,62 € 

GCM - DESPLAÇAMENTS CAMPANYA 
BOLETS ESCOLES MUNICIPI 

22016005218 RC 
2016 11 92000 
23100 18,78 € 

IS - DESPLAÇAMENT GRANOLLERS 
(DVD GUERRA CIVIL) 

22016005219 RC 
2016 11 92000 
23100 5,86 € 

FT - DESPLAÇAMENTS VARIS - 
PARKING CIUTAT DE LA JUSTICIA 

22016005220 RC 
2016 30 43000 
23100 22,42 € 

MC- DESPLAÇAMENT BARCELONA 
(REUNIÓ ACTE CATALUNYA 
25/11/16) 

22016005221 RC 
2016 11 92000 
23100 2,15 € 

AFN - BITLLET DESPLAÇAMENT 
DIPUTACIÓ A ESTACIÓ FRANÇA 
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(REUNIÓ ADIF) 

22016005222 RC 
2016 10 91200 
23100 34,91 € 

CT - DESPLAÇAMENT A VIC 
(JORNADES CERCLE DE TURISME 
DE LA DIPUTACIÓ DE BCN. 
01/12/16) 

22016005223 RC 
2016 10 91200 
23100 24,97 € 

CTM - DESPLAÇAMENT DIPUTACIÓ 
DE BCN (REUNIÓ DE CERCLES DE 
MERCATS i FIRES - 30/11/16) 

22016005199 RC 
2016 10 91200 
23100 110,25 € BA - DESPLAÇAMENTS VARIS 

      
      221,96 € 

 
 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del 
punt anterior amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que s’indiquen en 
les relacions.  

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. 

 
5.- APROVACIÓ OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIO ANY 2016 

 
L’article 57 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
del personal al servei de les entitats locals,  estableix que les corporacions locals, 
dins el primer trimestre de cada any natural, han d’aprovar l’oferta pública 
d’ocupació un cop aprovat el pressupost de l’exercici de què es tracti. 
 
Vist l’informe evacuat conjuntament per l’interventor i el secretari municipals, que 
es transcriu a continuació: 
 
Informe núm. 28/2016 de Secretaria i Intervenció, en relació a la 
proposta d’aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2016 

  
Núria Mompel Tusell, secretària i Lluís Viñas Peitabí, interventor de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, emeten el següent:  
 

INFORME 
 
Antecedents 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar té intenció d’aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació, 
per l’any 2016, amb la finalitat de proveir, amb caràcter definitiu, tres places 
vacants de la plantilla de personal de la Corporació. 
 
Fonaments de dret 
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Primer.-  De conformitat amb allò que disposa l’article 70 del Reial decret 
legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat Públic, les necessitats de recursos humans, amb assignació 
pressupostària, que hagin de proveir-se mitjançant la incorporació de personal de 
nou ingrés seran objecte de l'Oferta d'ocupació pública (l’OPO), la qual cosa 
comportarà l'obligació de convocar els corresponents processos selectius per a les 
places compromeses i fins a un deu per cent addicional, fixant el termini màxim 
per a la convocatòria dels mateixos. 
 
En tot cas, estableix la previsió normativa anterior, que l'execució de l'oferta 
d'ocupació pública, que haurà de ser publicada en el Diari oficial corresponent, 
haurà de desenvolupar-se dins del termini improrrogable de tres anys. 
 
Per tant, l’OPO haurà d’abastar aquelles vacants que es prevegin cobrir en el 
corresponent exercici pressupostari, si bé, la seva aprovació i ulterior publicació 
obligarà a la convocatòria de les proves selectives d’accés. 

 
Segon.- L’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, estableix que les Corporacions locals formularan públicament la seva 
oferta d'ocupació, ajustant-se als criteris fixats en la normativa bàsica estatal. 
 
D’aquesta manera, la selecció de tot el personal, sigui funcionari o laboral, ha de 
realitzar-se d'acord amb l'oferta d'ocupació pública, mitjançant convocatòria 
pública i a través del sistema de concurs, oposició o concurso-oposició lliure en 
els quals es garanteixin, en tot cas, els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i 
capacitat, així com el de publicitat. 
 
Tercer.- Les successives lleis de pressupostos han anat introduint el nou 
concepte de taxa de reposició d’efectius (TRE), amb l’assenyalament d’un 
coeficient màxim sobre l'OPO limitatiu de les places de nou ingrés i, 
correlativament, de les places susceptibles d'oferta.   
 
La Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’estat per a l’any 
2016, en el seu article 20 determina que durant l’any 2016 no es procedirà en el 
sector públic, a la incorporació de nou personal, llevat  de la que es pugui derivar 
de l’execució de processos selectius corresponents a Ofertes Públiques d’Ocupació 
d’anys anteriors. Així mateix, estableix que, respectant les disponibilitats 
pressupostàries del Capítol I la limitació anterior no serà d’aplicació en una sèrie 
de sectors i administracions on la taxa de reposició es fixarà fins a un màxim del 
50 o del 100 per cent. 
 
Per al càlcul de la taxa de reposició d'efectius, es tindrà en compte la diferència 
resultant entre el nombre d'empleats fixos que durant l'exercici pressupostari 
2015 van deixar de prestar serveis en cadascun dels sectors, àmbits, cossos o 
categories, i el nombre d'empleats fixos que s'haguessin incorporat en els 
mateixos, en el referit exercici, per qualsevol causa. A aquests efectes, es 
computaran els cessaments en la prestació de serveis per jubilació, defunció, 
renúncia, declaració en situació d'excedència sense reserva de lloc de treball, 
pèrdua de la condició de funcionari de carrera o l'extinció del contracte de treball 
o en qualsevol altra situació administrativa que no suposi la reserva de lloc de 
treball o la percepció de retribucions amb càrrec a l'Administració en la qual se 
cessa. 
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El mateix article 20, en el seu apartat Uno.3, estableix que no computaran dins 
del límit màxim de places derivat de la taxa de reposició d’efectius aquelles places 
que es convoquin per a la provisió mitjançant processos de promoció interna. 

 
Així mateix, s’estableix que durant l’any 2016 no es procedirà a la contractació de 
personal temporal, ni al nomenament de funcionaris interins, llevat en casos 
excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables. En qualsevol cas, 
aquests nomenaments computaran a efectes de complir el límits màxim de la 
taxa de reposició d’efectius en l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any 
següent a què es produeixi el citat nomenament, de conformitat a l’apartat 4 de 
l’art. 10 del TREBEP quan preveu que en el supòsit de personal temporal per 
cobrir places vacants: 
 

“(...) les places vacants exercides per funcionaris interins hauran 
d'incloure's en l'oferta d'ocupació corresponent a l'exercici en què es 
produeix el seu nomenament i, si no fos possible, en la següent, tret que 
es decideixi la seva amortització.” 
 

Quart.- La taxa de reposició d'efectius corresponent a un o varis dels sectors 
definits en l'article 20.Un.2 podrà acumular-se en un altre o uns altres dels 
sectors contemplats en el citat precepte o en aquells Cossos, Escales o categories 
professionals d'algun o alguns dels esmentats sectors, la cobertura dels quals es 
consideri prioritària o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials. 
 
La facultat de determinar les necessitats de recursos humans constitueix una 
potestat d’organització, de naturalesa discrecional, que correspon als òrgans de 
govern de l’entitat. 

 
Cinquè.- L’aprovació i publicació de l’oferta pública d’ocupació, de conformitat 
amb l’article 128.1 del TRRL haurà de tenir lloc en el termini d’un mes des de 
l’aprovació definitiva del pressupost municipal i sempre dins del primer trimestre 
de cada any natural, conforme determina l’article 57 del RPSEL. La publicació 
s’haurà d’efectuar al DOGC, conforme a l’article 57.2 RPSEL, interpretació 
compatible amb l’article 5 del RD 896/1991, de 7 de juny, d’establiment de regles 
bàsiques i programes mínims en seu local.     

 
 

CONCLUSIONS 
 

   
Primera.- L’OPO és un acte administratiu favorable que, malgrat no crea drets, sí 
que crea legítimes expectatives que no poden deixar de satisfer-se; per tant, 
l’OPO vincula l’administració que l’aprova en tant que l’obliga a fer la convocatòria 
de les proves corresponents dintre de l’anualitat pressupostària. 

 
Segons la normativa esmentada, l’OPO s’ha d’aprovar dins el primer trimestre de 
l’any natural, un cop aprovat el pressupost de l’exercici de què es tracti i dins el 
mes següent a la seva aprovació. En aquest cas, l’endarreriment de l’aprovació de 
l’OPO no ha estat conseqüència d’una aprovació tardana del pressupost i a les 
dates en què ens trobem tot fa pensar que els processos selectius que s’hi 
contenen no es podran ultimar dins el present exercici pressupostari. En el 
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moment en què s’entri amb pròrroga pressupostària no es podrà aprovar una 
nova OPO però sí ampliar l’aprovada durant l’exercici prorrogat sempre que es 
disposi de les corresponents places vacants i pressupostades. 
 
Segona.- Constitueixen l’OPO les places vacants, dotades pressupostàriament, 
de funcionaris i laborals que no puguin ser cobertes amb els efectius existents i la 
cobertura de les quals es consideri convenient durant l’exercici pressupostari, a 
aquest efecte, la plaça d’auxiliar administratiu, la de conserge i la de sergent 
existeixen a la plantilla i estan vacants, malgrat no tenen la consignació adequada 
i suficient en el vigent Pressupost municipal per l’exercici 2016. 
 
Tercera.- En relació a les places que es pretenen aprovar a l’OPO del 2016 cal dir 
el següent: 

 
c.1) El nombre d'empleats fixos que durant l'exercici pressupostari 2015 van 
deixar de prestar serveis en cadascun dels sectors, àmbits, cossos o categories, 
van ser el personal següent: Fina Jubany (administratiu- cultura), Oriol Quer 
(conserge-cultura) i Aurelio Ropero (peó-brigada), essent el percentatge de 
reposició dels sectors esmentats d’un 50%. 
 
c.2) No existeixen empleats fixos que s'hagin incorporat en els sectors, àmbits, 
cossos o categories, en el referit exercici 2015, per qualsevol causa.  
 
c.3) S’ha contractat laboralment, de forma temporal, durant l’exercici 2015, la 
senyora Montserrat Juvé Blasco, com a treballadora familiar per cobrir una 
jubilació de l’any 2013. 
 
Per tant, el nombre de places de nou ingrés que podria incloure’s a l’OPO del 
2016 és d’una plaça i mitja, en algun dels sectors la cobertura dels quals es 
consideri prioritària o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials, 
havent de ser necessàriament una d’elles la plaça de treballadora familiar, de 
conformitat a allò que preveu l’article 10.4 TREBEP, en cas contrari, s’hauria 
d’acordar la seva amortització. 
 
Per tot el què s’ha exposat anteriorment, els funcionaris signants informes 
DESFAVORABLEMENT l’Oferta Pública d’Ocupació de l’exercici 2016, a Canet de 
Mar, a la data de signatura digital. 
 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Règim Intern, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.-  Aprovar  l’oferta pública d’ocupació al marc jurídic i administratiu 
aplicable i a les prioritats municipals, tal com vénen definides en virtut de les 
polítiques pròpies que es deriven de les corresponents disponibilitats i previsions 
pressupostàries i d’acord amb l’informe transcrit. 
 
SEGON.- En els termes precedents, aprovar l’oferta pública d’ocupació següent: 
 

 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR  

 
Règim Grup Plaça Accés Sistema 
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  Escala Sotsescala Classe Denominació Núm  Selecció 
         
Funcionari C1 Adminis 

Especial 
Serveis 
Especials 

Policia Local Sergent 1 Promoció 
interna 

Concurs  
Oposició 

Personal 
Laboral 

AP   Personal  
Oficis 

Conserge 1 Lliure Concurs 
Oposició 

Personal 
Laboral 

C2   Auxiliar 
Administrati
u 

Auxiliar 
Administratiu 

1 Lliure Concurs  
Oposició 

 
TERCER.- En compliment d’allò que disposa l’article 57.2 del Decret 214/1990, 
disposar la publicació de l’oferta pública d’ocupació en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i trametre’n còpia als òrgans de l’Administració de 
l’Estat, a l’efecte de publicació coordinada amb la resta de les ofertes públiques 
d’ocupació de la resta de les administracions públiques i a la Direcció General 
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
6.- APROVACIÓ BONIFICACIÓ DEL 5% DELA TAXA D’ESCOMBRARIES PER 
A L’ANY 2016 DE DIVERSOS CIUTADANS PER HAVER DEMOSTRAT LES 8 
ENTRADES A LA DEIXALLERIA DE CANET DE MAR DURANT L’ANY 2015 
 
Atès que l’ordenança fiscal, a la taxa per recollida, tractament i eliminació dels 
residus recull a l’article 5 sobre beneficis fiscals la possibilitat d’aplicar un 5% de 
bonificació d’aquesta taxa si l’usuari utilitza periòdicament la deixalleria. Així diu 
el següent: 
 

1. L’ajuntament atorgarà bonificació del 5% en la taxa de recollida i tractament 
d’escombraries i altres residus municipals d’habitatges per a tots els subjectes 
passius que utilitzin el servei de deixalleria o minideixalleria un mínim de 8 
vegades l’any per lliurar els residus típics de deixalleria, exceptuant-ne els que 
es poden lliurar al carrer (paper, cartró, envasos i vidre). Només es concedirà 
una bonificació per unitat familiar (segons legislació de l’IRPF) i habitatge. 
 
2. Previ informe de l’àrea de medi ambient s’aprovaran per junta de govern les 
bonificacions a favor de les persones que hagin fet ús de la deixalleria d’acord 
amb l’establert en el paràgraf anterior i es comunicarà a l’oficina de recaptació 
per a l’aplicació de la bonificació en el padró de l’exercici corresponent. En cas 
que previ informe de medi ambient es detecti un lliurament irregular dels 
residus, no s’aplicarà la bonificació. 

 
Atès que el tècnic municipal de medi ambient ha valorat les entrades dels usuaris 
a la deixalleria i a la minideixalleria, ha emès informe al respecte, el qual consta a 
l’expedient. 
 
Atès que en aquest informe apareixen les dades personals de les persones 
subjectes a la bonificació i aquestes no poden aparèixer a l’aprovació de la Junta 
de Govern, ja que aquesta es publica de forma pública i es vol protegir aquestes 
dades personals, es relaciona el número d’identificació de la taula informada a 
l’informe del tècnic de medi ambient, això com les inicials dels noms i cognoms 
de les persones subjectes a la bonificació. 
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Nº 
Nom 

usuari 
deixalleria 

Nº 
Nom 

usuari 
deixalleria 

Nº 
Nom 

usuari 
deixalleria 

Nº 
Nom 

usuari 
deixalleria 

1 ANM 22 MIP 43 JBM 64 PRF 
2 MGC 23 AQ 44 JPV 65 JFDC 
3 JAM 24 PT 45 APP 66 LPC 
4 SRM 25 CRD 46 FGG 67 TCA 
5 LBC 26 JIM 47 AMBF 68 JBC 
6 JGM 27 ABF 48 JMMG  69 AVB 
7 RCU 28 PC  49 JOP 70 MRCG 
8 JAB 29 VSM 50 MSM 71 MGG 
9 MCA 30 JEC  51 TJA 72 JMRP 
10 JPR 31 ABL  52 ESB  73 ARR 
11 JLGP 32 JSC 53 AJL  74 MRE 
12 JOR 33 MMB 54 RMLC 75 JBGR 
13 SBE  34 ACD  55 MPM 76 AGA 
14 AGR  35 MRM  56 ECS 77 MTG 
15 AAM 36 MACP 57 SMP  78 NGF 
16 EMG  37 SPH  58 TOG 79 NGF 
17 JMQ  38 JRMP 59 AIR 80 ÀSF 
18 FRP 39 MEFB  60 HC 81 MMM 
19 ERC 40 MMB  61 MJRC 82 JLS 
20 JBR 41 FJMJ 62 MJRC 83 MTJ 
21 JMVP 42 JTV 63 JGA 84 JC 

 
Atès que l’informe del tècnic de medi ambient, s’esmenta que la Sra. MEFB amb 
DNI xxxxxxxx va informar durant el 2016 que no se li va aplicar la bonificació de 
la taxa de l’any 2015 per les 9 entrades que aquesta senyora informa que va 
efectuar a la deixalleria durant el 2014. Atès que s’ha pogut comprovar que hi va 
haver algun error en la recollida de la informació d’aquesta senyora per part de 
l’operari de la deixalleria. 
 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Medi Ambient, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la bonificació del 5% de la taxa d’escombraries domiciliària de 
l’any 2016 per ús de la deixalleria durant el 2015 de conformitat a la ordenança 
fiscal, dels ciutadans que es relacionen a l’informe emès pel tècnic municipal de 
Medi ambient que consta a l’expedient.  
 
SEGON.- Aprovar la bonificació de la taxa de l’any 2015 per entrades fetes 
durant el 2014, per la Sra. MEFB, tal i com s’explica en el punt quart d’aquest 
informe i s’esmenta anteriorment en aquest acord.. 
 
TERCER.- Comunicar a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona aquest acord per tal que es faci efectiva aquesta bonificació. I que en 
cas que no pugui aplicar la bonificació a la persona interessada (adreça postal), 
ho comuniqui a l’Àrea de Medi Ambient per tal que n’esbrini, si escau, les dades 
correctes. 
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QUART.- Comunicar a l’Organisme de Gestió Tributària que informi en el rebut de 
la taxa domiciliària l’aplicació de la bonificació del 5% per ús de la deixalleria. 
 
 
7.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN, 
SDG, S.A., PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA ESCOMESA DE GAS NATURAL 
AL CARRER MAS MUNÍ, xx 
 
Vista la instància presentada per Gas Natural Distribución SDG, S.A. en data 26 
d’octubre de 2016 (núm. de registre 6066/2016) mitjançant la qual sol·licita 
llicència per a la instal.lació d’una escomesa de gas natural al carrer Mas Muní, 
xx. 
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe emès per l’enginyera municipal de data 26 d’octubre de 2016, i amb les 
condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació: 

INFORME DE:    L’ENGINYERA MUNICIPAL 
ASSUMPTE:   LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D’UNA ESCOMESA DE GAS  
CANALITZACIÓ:  GAS NATURAL 
LOCALITZACIÓ: c/ Mas Muní, xx  

 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud:    
  
 
 
 
Vista la documentació presentada, la tècnica que subscriu informa 
FAVORABLEMENT l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els 

destruïts. 
3 La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 20 

N/mm2 de planta, d'un gruix mínim de 18 cm. perfectament remolinat. En cas 
de ser paviments asfàltics es farà una base de formigó sobre la qual  
s’estendrà l’aglomerat asfàltic en calent. La llosa de formigó s’estendrà 25 cm 
a banda i banda de la rasa sempre sobre terreny no modificat. La capa 
d’asfalt s’estendrà a banda i banda 7 cm més que la llosa de formigó. 

4 En el cas de realitzar-se canalització en calçada paral·lela a la vorera, la 
reposició del paviment serà en línia recta des del punt més llunyà a la vorera 
fins la rigola o la vorada. 

5 
 

El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat 
mecànicament i en les condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi 
una compactació assimilable al 95% P.M.. Caldrà presentar als Serveis 
Tècnics d’aquest Ajuntament  un assaig de la compactació d’aquest reblert de 
les rases. 

Ref.: Z.M. 012016956777 
GDE12916100072 

Reg. Entr. 2016/6066 
Data 26-10-2016 
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6 En tot cas, haurà de posar-se d'acord amb la Policia Local, per la regulació del 
tràfic rodat i vianants en general, així com dels propis veïns del carrer, així 
com per possibles talls de carrer que puguin ser necessaris. 

7 L’obra haurà d’estar perfectament delimitada, tant frontal com 
longitudinalment, mitjançant tanques o altres elements similars aprovats pels 
serveis tècnics municipals, de manera que tanquin totalment la zona de 
treball. 

8 S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure i 
segura circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials 
per la reconstrucció del paviment, rases obertes, maquinària i altres 
elements. Caldrà col·locar senyalització lluminosa per les hores nocturnes. 

9 Tots els elements urbanístics que foren danyats a conseqüència de dites 
obres, es reposaran correctament, per això una vegada finalitzat el carrer, es 
realitzarà la corresponent inspecció per part dels Serveis Tècnics. 

10 Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos seran reparats a 
càrrec seu de manera immediata, previ avís als afectats i d’acord a les seves 
instruccions. 

11 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest hauran 
d’estar senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora la circulació 
rodada. 

12 En cas d’afectar a la calçada s’haurà d’executar en dues tramades, sense 
interrompre el tràfic de vehicles. 

13 En tot cas, s'avisarà als Serveis Municipals d'aigües i d'enllumenat públic i als 
Serveis tècnics d’altres companyies subministradores de serveis al municipi 
(electricitat, telefonia i altres usos privats (mines, etc.)) perquè donin el vist-
i-plau "in situ", als efectes de no perjudicar els Serveis Soterrats. El resultat 
de la inspecció es reflexarà a l'acta prèvia a l'inici de les obres, sense la qual 
no es podran començar. 

14 Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d'abril (DOGC 12-6-1992) pel 
qual es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a 
instal·lar entre xarxes de diferents subministraments públics que discorren pel 
subsòl. 

15 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 
16 Els sol·licitant haurà d’obtenir els permisos que puguin ser pertinents d’altres 

organismes oficials prèviament a l’execució de les obres. 
17 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar 

d’una fiança global per a la totalitat de les obres executades per Gas Natural 
al nostre municipi. 

18 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 
(ICIO) de 8,15 € (4% de 203,82 €) 

19 Caldrà fer efectiu també l’import de les taxes urbanístiques de 168,21 € 
(OF20) 

21 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la 
fiança i sempre d'acord amb la Policia Local. 

22 No podrà posar-se en servei la instal·lació per a la que es fa l’escomesa si 
l’edificació a la que va destinada no està en possessió de la preceptiva 
llicència de Primera Ocupació. 

20 El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb el serveis tècnics 
municipals. L’inici de l’obra resta supeditat al plantejament de la mateixa amb 
els serveis tècnics municipals. 
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21 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, 
S'HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES. 

 
OBSERVACIONS: 
 
Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions de la 
llicència, i que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els 
albarans de compra del formigó. 

S'estima una ocupació de via pública de 4 m lineals durant 2 dies per l'execució 
de les obres, a part de la zona ocupada per la pròpia obra. 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe tècnic i la proposta per 
part dels Serveis Tècnics.  
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent.  
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
114/2016 de 10 de febrer, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A., 
per a la instal.lació d’una escomesa de gas natural al carrer Mas Muní, xx de 
Canet de Mar. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals 
d’atorgament de llicència urbanística municipal i les específiques marcades per 
l’enginyera. 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de vuit euros amb quinze cèntims d’euro (8,15-€), 
per taxes per ocupació de via pública un import de vuit euros amb seixanta quatre 
cèntims d’euro (8,64€), i per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-
vuit amb vint-i-u cèntims d’euro (168,21 €). 
 
 
8.-ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL 
DISTRIBUCIÓN,SDG, S.A., PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA ESCOMESA 
PARTICULAR DE GAS A LA RIERA GAVARRA, xx (OBRA PER CARRER XARÓ 
BAIX) 
 
Vista la instància presentada per Gas Natural Distribución SDG, S.A. en data 19 
d’octubre 2016 (núm. de registre 5935/2016) mitjançant la qual sol·licita llicència 
per a la instal.lació d’una escomesa de gas a la Riera Gavarra, xx de Canet de 
Mar. 
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CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe emès per l’enginyera municipal de data 20 d’octubre de 2016, i amb les 
condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació: 

INFORME DE:    L’ENGINYERA MUNICIPAL 
ASSUMPTE:   LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D’UNA ESCOMESA DE GAS  
CANALITZACIÓ:  GAS NATURAL 
LOCALITZACIÓ: Riera Gavarra, xx (obra per c/ Xaró Baix)  

 
 
 

I N F O R M E: 
 
En resposta a la seva sol·licitud:    
  
 
 
 
Vista la documentació presentada, la tècnica que subscriu informa 
FAVORABLEMENT l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els 

destruïts. 
3 La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 20 

N/mm2 de planta, d'un gruix mínim de 18 cm. perfectament remolinat. En cas 
de ser paviments asfàltics es farà una base de formigó sobre la qual  
s’estendrà l’aglomerat asfàltic en calent. La llosa de formigó s’estendrà 25 cm 
a banda i banda de la rasa sempre sobre terreny no modificat. La capa 
d’asfalt s’estendrà a banda i banda 7 cm més que la llosa de formigó. 

4 En el cas de realitzar-se canalització en calçada paral·lela a la vorera, la 
reposició del paviment serà en línia recta des del punt més llunyà a la vorera 
fins la rigola o la vorada. 

5 
 

El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat 
mecànicament i en les condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi 
una compactació assimilable al 95% P.M.. Caldrà presentar als Serveis 
Tècnics d’aquest Ajuntament  un assaig de la compactació d’aquest reblert de 
les rases. 

6 En tot cas, haurà de posar-se d'acord amb la Policia Local, per la regulació del 
tràfic rodat i vianants en general, així com dels propis veïns del carrer, així 
com per possibles talls de carrer que puguin ser necessaris. 

7 L’obra haurà d’estar perfectament delimitada, tant frontal com 
longitudinalment, mitjançant tanques o altres elements similars aprovats pels 
serveis tècnics municipals, de manera que tanquin totalment la zona de 
treball. 

8 S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure i 
segura circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials 
per la reconstrucció del paviment, rases obertes, maquinària i altres 
elements. Caldrà col·locar senyalització lluminosa per les hores nocturnes. 

Ref.: Z.M. GDE12916100032 
Reg. Entr. 2016/5935 
Data 19-10-2016 
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9 Tots els elements urbanístics que foren danyats a conseqüència de dites 
obres, es reposaran correctament, per això una vegada finalitzat el carrer, es 
realitzarà la corresponent inspecció per part dels Serveis Tècnics. 

10 Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos seran reparats a 
càrrec seu de manera immediata, previ avís als afectats i d’acord a les seves 
instruccions. 

11 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest hauran 
d’estar senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora la circulació 
rodada. 

12 En cas d’afectar a la calçada s’haurà d’executar en dues tramades, sense 
interrompre el tràfic de vehicles. 

13 En tot cas, s'avisarà als Serveis Municipals d'aigües i d'enllumenat públic i als 
Serveis tècnics d’altres companyies subministradores de serveis al municipi 
(electricitat, telefonia i altres usos privats (mines, etc.)) perquè donin el vist-
i-plau "in situ", als efectes de no perjudicar els Serveis Soterrats. El resultat 
de la inspecció es reflexarà a l'acta prèvia a l'inici de les obres, sense la qual 
no es podran començar. 

14 Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d'abril (DOGC 12-6-1992) pel 
qual es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a 
instal·lar entre xarxes de diferents subministraments públics que discorren pel 
subsòl. 

15 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 
16 Els sol·licitant haurà d’obtenir els permisos que puguin ser pertinents d’altres 

organismes oficials prèviament a l’execució de les obres. 
17 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar 

d’una fiança global per a la totalitat de les obres executades per Gas Natural 
al nostre municipi. 

18 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 
(ICIO) de 8,15 € (4% de 203,82 €) 

19 Caldrà fer efectiu també l’import de les taxes urbanístiques de 168,21 € 
(OF20) 

21 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la 
fiança i sempre d'acord amb la Policia Local. 

22 No podrà posar-se en servei la instal·lació per a la que es fa l’escomesa si 
l’edificació a la que va destinada no està en possessió de la preceptiva 
llicència de Primera Ocupació. 

20 El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb el serveis tècnics 
municipals. L’inici de l’obra resta supeditat al plantejament de la mateixa amb 
els serveis tècnics municipals. 

21 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, 
S'HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES. 

 
OBSERVACIONS: 

 
Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions de la 
llicència, i que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els 
albarans de compra del formigó. 

S'estima una ocupació de via pública de 4 m lineals durant 2 dies per l'execució 
de les obres, a part de la zona ocupada per la pròpia obra. 
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RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe tècnic i la proposta per 
part dels Serveis Tècnics.  
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent.  
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la 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 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A., 
per a la instal·lació d’una escomesa de gas a la Riera Gavarra, xx (obra per c/ 
Xaró Baix) de Canet de Mar. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions 
generals d’atorgament de llicència urbanística municipal i les específiques 
marcades per l’enginyera municipal. 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de vuit euros amb quinze cèntims d’euro (8,15€), en 
concepte d’ocupació de via pública, un import de vuit euros amb seixanta-quatre 
cèntims d’euro (8,64€), i per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-
vuit euros amb vint-i-u cèntims d’euro (168,21 €). 
 
9.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS 
DE FORMACIÓ D’OFERTA EN ÀREES PRIORITÀRIES ADREÇADES 
PRIORITÀRIAMENT A PERSONES TREBALLADORES DESOCUPADES QUE 
PROMOU  EL SERVEI PÚBLIC  D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar mitjançant decret 1119/2016 de l’Alcaldia  
amb data 27 d’octubre de 2016 va aprovar la sol·licitud de subvenció per a la 
realització d’accions de formació d’oferta adreçades prioritàriament a persones 
treballadores desocupades que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya, 
d’acord amb l’ordre  TSF/288/2016, de 24 d’octubre, per la qual s’aproven les 
bases per a la concessió de subvencions i s’obre la convocatòria per a l’any 2016 
(FOAP 2016). 
 
Atès que, mitjançant resolució de data 7 de desembre de 2016 la Generalitat de 
Catalunya ha publicat al Tauler electrònic de l’Administració l’atorgament a 
l’Ajuntament de Canet de Mar, d’una subvenció per un import total de 30.757,50 
euros,  a càrrec de la corresponent partida pressupostària, per a la realització 
dels següents mòduls formatius que configuren l’especialitat “Atenció 
sociosanitària a persones dependents en institucions socials”: 
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Codi 

Especialitat 

 Hores Subvenció. atorgada 

SSCS0208_CEN Atenció sociosanitària a 

persones dependents en 

institucions socials 

370 27.472,50 € 

SSCS0208_201

2FCO 

Formació complementària 20 1.485,00 € 

SSCS0208_MP Mòdul de pràctiques 

professionals no laborals 

80 1.800,00€ 

  470 30.757,50 € 

 
Atès que, un cop verificat per part del Servei d’Ocupació de Catalunya 
l’acompliment de la condició de presentació de la documentació relativa als cursos 
esmentats i s’ha autoritzat a l’Ajuntament de Canet de Mar l’inici de les accions 
esmentades, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de 
promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya per un 
import total de 30.757,50 euros que corresponent al cost total de l’acció 
formativa que configura l’especialitat “Atenció sociosanitària a persones 
dependents en institucions socials”. 
 
SEGON.- Assumir el compromís de procedir a executar el programa finançat amb 
la subvenció atorgada en la forma establerta a la normativa d’aplicació. 
 
TERCER.- Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament, Sra. Blanca Arbell i Bruguerola, 
per signar els documents que siguin necessaris. 
 
QUART.- Notificar el present acord als interessats i al departament d’intervenció 
als efectes oportuns. 
 
10.-  DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 28 de 
novembre al 3 de desembre de 2016 (del núm. 1217 al núm. 1226)T 
 
IO_INCLUSION_PLANTILLA] 

Num. Decret Data Títol 

 

DE1217/2016 28/11/2016 Aprovació nòmina mes de novembre 
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DE1218/2016 28/11/2016 Compliment sanció Sr. X.S.P. 

DE1219/2016 30/11/2016 Pernoctació Masoveria Vil·la Flora - Esplai Totikap 

DE1220/2016 02/12/2016 WTP - ACORD D'INCOACIÓ EXP. TRÀNSIT - 
30/11/2016 

DE1221/2016 02/12/2016 Requeriment doc. i garantia definitiva servei 
manteniment d'aparells elevadors lot 2 

DE1222/2016 02/12/2016 Contractació subministrament tres SAI per 
diverses dependències mpals. 

DE1223/2016 02/12/2016 FESTA DAU AL SET PEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 
2016 

DE1224/2016 02/12/2016 Contractació col.locació 4 tendals al pati d'infantil 
de l'escola Misericòrdia 

DE1225/2016 02/12/2016 Rectificació Decret núm.1136/2016 

DE1226/2016 02/12/2016 MODIFICACIÓ TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS 
66/2016 

] 
11.- ASSUMPTES 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 
unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes 
següents. 
 
 
11.1.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS NÚMERO 
BSGG/46/2016 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/46/2016 de data 25 de novembre de 
2016 per import de 559,24 €, 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. 
 



S/Amn 

 
18 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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. 1191/2016, de 22 de novembre, de conformitat amb la proposta de 
la Regidoria delegada de Benestar social i gent gran i Règim intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/46/2016, atorgant les 
quantitats que s’esmenten a les persones que es relacionen, en concepte d’ajuts 
socials puntuals: 
 

NÚM. BENEFICIARI CONCEPTE IMPORT 
254 LA.G.D. despeses habitatge - subministraments - GAS 254,96 
254 LA.G.D. despeses habitatge - subministraments - LLUM 104,28 
255 A.Z. subvenció esports 200,00 

    
  

Import total relació BSGG/46/2016 559,24 
 
 
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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11.2.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS NÚMERO 
BSGG/47/2016 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/47/2016 de data 1 de desembre de 
2016 per import de 1.890,20 €, 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. 1191/2016, de 22 de novembre, de conformitat amb la proposta de 
la Regidoria delegada de Benestar social i gent gran i Règim intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/47/2016, atorgant les 
quantitats que s’esmenten a les persones que es relacionen, en concepte d’ajuts 
socials puntuals: 
 

NÚM
. 

BENEFICIAR
I CONCEPTE IMPORT 

256 Ch.D. llibres escolar /material escolar 180,07 
257 H.Ch. llibres escolar /material escolar 188,32 
258 C.S.X. aliments/llets maternals/higiene 250,00 
259 MA. M. P. aparells ortopèdics/ulleres/plantilles 445,45 
261 J.P.M. despeses habitatge - lloguers/hipoteca 360,00 
262 R.M. despeses habitatge - lloguers/hipoteca 350,00 

263 M.A. 
despeses 
sanitàries/medicaments/odontologia 116,36 

    
  

Import total relació BSGG/47/2016 1.890,20 
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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. 
 
11.3.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS NÚMERO 
BSGG/48/2016 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/48/2016 de data 5 de desembre de 
2016 per import de 1.701,58 €, 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. 1191/2016, de 22 de novembre, de conformitat amb la proposta de 
la Regidoria delegada de Benestar social i gent gran i Règim intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/48/2016, atorgant les 
quantitats que s’esmenten a les persones que es relacionen, en concepte d’ajuts 
socials puntuals: 
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NÚM. BENEFICIARI CONCEPTE IMPORT 
264 R.H. despeses habitatge - subministraments - AIGUA 74,71 
265 AC.S. allotjament urgències/pensió 257,52 
266 MA.M.S. despeses habitatge - subministraments - LLUM 32,19 
267 MA.M.S. despeses habitatge - subministraments - AIGUA 124,89 
268 A.D. BF. despeses habitatge - lloguers/hipoteca 400,00 
269 A.D. BF. formació per inserció laboral 90,00 
270 A.V.L. despeses habitatge - subministraments - GAS 26,61 
270 A.V.L. despeses habitatge - subministraments - LLUM 72,86 
271 D.S.R. altres 22,00 
272 C.S.F. despeses habitatge - lloguers/hipoteca 600,80 

    
  

Import total relació BSGG/48/2016 1.701,58 
 

 
 
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. 
 
 
12.- 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 10.30 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcaldessa 
 
 
Núria Mompel i Tusell    Blanca Arbell i Brugarola  


