
S/Amn 

 
1 

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 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 

DATA 19 D’ABRIL DE 2017 

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: 10.50 hores 
Hora que acaba: 12.00 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primer tinent d’alcalde Pere Xirau i Espàrrech 
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 
 
Cristina Cabruja Sagré, secretària acctal. També hi assisteix el senyor Lluís Viñas 
Peitabí, interventor municipal. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta, de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local de data  12.04.17  

2) Donar compte Resolucions Judicials 
3) Aprovació Ajuts  Socials Puntuals 
4) Aprovació relació de factures 
5) Aprovació conveni de col·laboració per a l’edició de la revista El sot de l’aubó 

amb el Centre d’Estudis Canetencs 
6) Donar compte de la relació de decrets del 3 al 8 d’abril de 2017 (números del 

410 al 439) 
7) 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 12.04.17 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 12 d’abril de 2017 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 
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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 
 
- Cèdula de notificació de data 7 d’abril de 2017, del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya – Sala Contenciosa Administrativa – Secció Primera, relativa al 
Recurs Ordinari núm. 103/2017, interposat per FFF contra l’Ajuntament de Canet 
de Mar. 
 
Es dona compte. 
 
- Diligència de data 6 d’abril de 2017, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 
de Barcelona, relativa al Recurs Ordinari núm. 291/2013 A3, interposat per SPB 
contra l’Ajuntament de Canet de Mar, comunicant que ha transcorregut el termini 
per presentat conclusions, sense que s’hagin presentat. 
Així mateix s’adjunta escrit de conclusions presentat pel Sr. Xavier Manjarín 
Albert, Procurador dels Tribunals, en representació de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, en relació al recurs contenciós administratiu núm. 291/13. 
  
Es dona compte. 
 
 
3.- APROVACIÓ RELACIONS AJUTS SOCIALS PUNTUALS  
 
Vista la relació de despeses número BSGG/15/2017 de data 19 d’abril de 2017 
per import de 1.266,11 €, 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 48400 del vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2017. 
 
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 
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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/15/2017, atorgant les 
quantitats que s’esmenten a les persones que es relacionen, en concepte d’ajuts 
socials puntuals: 
 

NÚM. BENEFICIARI CONCEPTE IMPORT 

83 M.Ch. despeses habitatge - lloguers/hipoteca 550,00 

84 MI.I.P. despeses habitatge - subministraments - LLUM 103,34 

85 Y.S. despeses habitatge - lloguers/hipoteca 500,00 

86 A.L.L. despeses habitatge - subministraments - LLUM 112,77 

Import total relació BSGG/15/2017 1.266,11 
 
 
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 
48400 del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2017. 
 
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. 
 
4.- APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES 
 
Vista la relació de factures de data 19 d’abril de 2017, de l’Ajuntament  per 
import de 33.090,48 €, corresponent a la relació F/2017/17. 
 
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 
2017, que fou aprovat definitivament  pel Ple de l’Ajuntament en sessió 29 de 
desembre de 2016.  
 
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’Hisenda i 
Cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de factures de data 19 d’abril de2017, de 
l’Ajuntament  per import de 33.090,48 €, corresponent a la relació F/2017/17. 
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SEGON.- Aprovar el reconeixement de l’obligació derivat dels punts anteriors 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que s’indiquen en les relacions.  
 
 
5.- APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA EDICIÓ DE LA 
REVISTA EL SOT D EL’AUBÓ AMB EL CENTRE D’ESTUDIS CANETENCS 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar i el Centre d’Estudis Canetencs volen 
formalitzar documentalment l’acord per a al edició de la revista d’història i patrimoni 
local El Sot de l’Aubó, que editen conjuntament des de 2002. 
 
Atès que aquest acord dóna compliment a l’article 3 de la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre, del Patrimoni cultural català segons el qual els ajuntaments han de vetllar 
per la integritat del patrimoni cultural català, tan públic com privat, per la protecció, 
la conservació, l’acreixement, la difusió i el foment d’aquest patrimoni, i han 
d’estimular la participació de la societat, per la qual cosa s’han de dotar dels mitjans 
materials i personals adequats. 
 
Atès que la tècnica de Cultura informa sobre l’adopció d’aquest acord en l’informe 
següent: 
 
“Mercè Valls Melendres, tècnica de Cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar, en 
relació a la signatura del conveni de col·laboració amb el Centre d’Estudis 
Canetencs per a la edició de la revista El Sot de l’Aubó, emet el següent: 
 
INFORME 
 
Que el Centre d’Estudis Canetencs i l’Ajuntament de Canet de Mar editen 
conjuntament la revista d’història local El Sot de l’Aubó destinada a publicar temes 
d’investigació i divulgació del patrimoni local. 
 
Que des de l’any 2002 s’han editat 59 números de la revista, 1 cada trimestre. Que 
la revista té una xarxa de col·laboradors que fan recerca en la història local que 
permet continuar editant-la en el futur. 
 
Que la revista es distribueix entre els socis del Centre d’Estudis Canetencs, l’Arxiu 
municipal, la Biblioteca P. Gual i Pujadas i la Casa museu Lluís Domènech i 
Montaner com a principals centres de difusió del patrimoni del municipi. 
 
Que és del tot necessari continuar editant la revista perquè és una bona eina de 
difusió de la història i el patrimoni del municipi adreçada a tots els públics, i que 
contribueix a fer visible la recerca que fan els investigadors liderats pel Centre 
d’Estudis Canetencs i així continuar acreixent el coneixement i la història del 
municipi.  
 
Que a petició del serveis jurídics i econòmics de l’Ajuntament es creu necessari 
formalitzar els acords que han permès que la revista El Sot de l’Aubó hagi arribat al 
número 59 sense cap mena d’interrupció, i que són els que es transcriuen a la 
proposta de conveni que poden resumir-se en que el Centre d’Estudis Canetencs 
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es fa càrrec de redactar, corregir i maquetar la revista i l’Ajuntament es fa càrrec de 
la despesa d’impressió. 
 
Que aquest projecte està l’empara de la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català i 
que la promoció de la cultura s’emmarca dins les competències pròpies del municipi 
segons la Llei 27/2013. 
 
Que l’àrea de Cultura té prevista la despesa que deriva d’aquest projecte en el 
pressupost de l’any 2017.  
 
Per tot el que aquí s’exposa es creu necessari i convenient que l’Ajuntament signi el 
conveni de col·laboració que permetrà continuar editant la revista.  
 
Aquest és el meu informe que signo i derivo a criteri superior.” 
 
Atès que l’àrea de Cultura i el Centre d’Estudis Canetencs han acordat un text que 
regula les funcions de cadascuna de les parts, el text del qual és el següent:  
 
“ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CENTRE D’ESTUDIS CANETENCS 
PER A L’EDICIÓ DE LA REVISTA EL SOT DE L’AUBÓ”   
 
Canet de Mar______________ 

REUNITS 
Xavier Mas Gibert, en representació del Centre d’Estudis Canetencs i Pere Xirau i 
Espàrrech Regidor de Cultura i Hisenda, en representació de l’Ajuntament de Canet 
de Mar i assistit per Cristina Cabruja Sagré, secretaria accidental de la corporació.  
 
Les dues parts es  reconeixen mútua capacitat legal per obligar-se, i 
 

DECLAREN 
 
I.- Que el Centre d’Estudis Canetencs i l’Ajuntament de Canet de Mar editen 
conjuntament la revista d’història local El Sot de l’Aubó destinada a publicar temes 
d’investigació i divulgació del patrimoni local. 
 
II.- Que des de l’any 2002 s’han editat 59 números de la revista, 1 cada trimestre. 
Que la revista té una xarxa de col·laboradors que fan recerca en la història local 
que permet continuar editant-la en el futur. 
 
III.- Que la revista es distribueix entre els socis del Centre d’Estudis Canetencs, 
l’Arxiu municipal, la Biblioteca P. Gual i Pujadas i la Casa museu Lluís Domènech i 
Montaner com a principals centres de difusió del patrimoni del municipi. 
 
Per tot el que es declara i atès que cal formalitzar documentalment els acords 
verbals que han permès consolidar aquest producte cultural del municipi, les dues 
parts acorden:   
 

ACORDS 
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PRIMER.- Que el Centre d’Estudis Canetencs redactarà, maquetarà i corregirà 4 
números anuals de la revista El Sot de l’Aubó, i com a contraprestació rebrà 300 
exemplars de la revista que distribuirà entre els seus socis i col·laboradors. 
 
SEGON.- Que l’Ajuntament es farà càrrec de la despesa d’impressió i transport de 
la revista El Sot de l’Aubó per un preu màxim de 3.800€ anuals de la qual se’n 
quedarà 50 exemplars per destinar-los a l’Arxiu municipal, la Biblioteca P. Gual i 
Pujadas, la Casa museu Ll. Domènech i Montaner i les escoles del municipi. 
 
TERCER.- Que les característiques tècniques de la revista són les següents: 
És una revista en format A4 tancat i A3 obert. Imprès a 1+1 tinta interior, i coberta a 
1 (pantone) + 1, amb paper estucat mate de 135/150grs. Cosit amb 2 grapes. 
De cada edició es fan 350 unitats de 36 pàgines. 
 
QUART.- Números especials 
Per tal de celebrar una efemèride i/o col·laborar en la celebració d’algun fet 
important del municipi el Centre d’Estudis Canetencs i/o l’Ajuntament poden 
proposar la edició d’un número especial amb més tiratge i/o més pàgines. En 
aquest cas caldrà compensar l’increment de despesa amb la resta de números que 
es publiquin. 
 
I les dues parts s’afirmen i ratifiquen en tot això exposat. S’obliguen expressament i 
signen el present document per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i en la data 
abans esmentats.” 
 
Vist l’informe de la tècnica de Cultura que es transcriu a continuació: 
 
 
Vist i trobat l’informe l’expedient de referència, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i 
el Centre d’Estudis Canetencs per a la edició de la revista de El Sot de l’Aubó el 
text del qual és el següent: 
 
“ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CENTRE D’ESTUDIS CANETENCS 
PER A L’EDICIÓ DE LA REVISTA EL SOT DE L’AUBÓ”   
 
Canet de Mar______________ 

REUNITS 
Xavier Mas Gibert, en representació del Centre d’Estudis Canetencs i Pere Xirau i 
Espàrrech Regidor de Cultura i Hisenda, en representació de l’Ajuntament de Canet 
de Mar i assistit per Cristina Cabruja Sagré, secretaria accidental de la corporació.  
 
Les dues parts es  reconeixen mútua capacitat legal per obligar-se, i 
 

DECLAREN 
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I.- Que el Centre d’Estudis Canetencs i l’Ajuntament de Canet de Mar editen 
conjuntament la revista d’història local El Sot de l’Aubó destinada a publicar temes 
d’investigació i divulgació del patrimoni local. 
 
II.- Que des de l’any 2002 s’han editat 59 números de la revista, 1 cada trimestre. 
Que la revista té una xarxa de col·laboradors que fan recerca en la història local 
que permet continuar editant-la en el futur. 
 
III.- Que la revista es distribueix entre els socis del Centre d’Estudis Canetencs, 
l’Arxiu municipal, la Biblioteca P. Gual i Pujadas i la Casa museu Lluís Domènech i 
Montaner com a principals centres de difusió del patrimoni del municipi. 
 
Per tot el que es declara i atès que cal formalitzar documentalment els acords 
verbals que han permès consolidar aquest producte cultural del municipi, les dues 
parts acorden:   
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Que el Centre d’Estudis Canetencs redactarà, maquetarà i corregirà 4 
números anuals de la revista El Sot de l’Aubó, i com a contraprestació rebrà 300 
exemplars de la revista que distribuirà entre els seus socis i col·laboradors. 
 
SEGON.- Que l’Ajuntament es farà càrrec de la despesa d’impressió i transport de 
la revista El Sot de l’Aubó per un preu màxim de 3.800€ anuals de la qual se’n 
quedarà 50 exemplars de cada número, per destinar-los a l’Arxiu municipal, la 
Biblioteca P. Gual i Pujadas, la Casa museu Ll. Domènech i Montaner i les escoles 
del municipi. 
 
TERCER.- Que les característiques tècniques de la revista són les següents: 
És una revista en format A4 tancat i A3 obert. Imprès a 1+1 tinta interior, i coberta a 
1 (pantone) + 1, amb paper estucat mate de 135/150grs. Cosit amb 2 grapes. 
De cada edició es fan 350 unitats de 36 pàgines. 
 
QUART.- Números especials 
Per tal de celebrar una efemèride i/o col·laborar en la celebració d’algun fet 
important del municipi el Centre d’Estudis Canetencs i/o l’Ajuntament poden 
proposar la edició d’un número especial amb més tiratge i/o més pàgines. En 
aquest cas caldrà compensar l’increment de despesa amb la resta de números que 
es publiquin. 
 
I les dues parts s’afirmen i ratifiquen en tot això exposat. S’obliguen expressament i 
signen el present document per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i en la data 
abans esmentats.” 
 
 
SEGON.- Les despeses que es deriven d’aquest acord requereixen l’aprovació de 
l’òrgan de contractació competent i aniran a càrrec de la partida pressupostària 
corresponent. 
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TERCER.- Facultar l’alcaldessa per formalitzar els documents que es derivin 
d’aquest acord.  
 
QUART.- Notificar al Centre d’Estudis Canetencs l’adopció d’aquests acords. 
 
 
6.-  DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 3 AL 8  
D’ABRIL DE 2017 (números del 410 al  439) 
ICLUSION_PLANTILLA]O_INCLUSION_PLANILLA] 

Num. Decret Data Títol 

 

DE0410/2017 03/04/2017 RESOLUCIÓ SANCIÓ CIVISME - EM 

DE0411/2017 03/04/2017 Inscripció Unió estable G - P 

DE0412/2017 04/04/2017 RESOLUCIÓ EXP.TINENÇA ANIMALS - JF - 03/04/2017 

DE0413/2017 04/04/2017 Autorització ús Masoveria - Sopar - La Faba - 7 abril 

DE0414/2017 04/04/2017 Nomenament interventora accidental 

DE0415/2017 04/04/2017 WTP - PROPOSTA SANCIÓ - 03/04/2017 

DE0416/2017 04/04/2017 AL.LEGACIONS EXP.TRÀNSIT - 102364 - D 

DE0417/2017 04/04/2017 WTP - ACORD INCOACIÓ - 03/04/2017 

DE0418/2017 04/04/2017 APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES F/2017/12 

DE0419/2017 04/04/2017 Decret aprovació certificacions 1,2 i 3 obres 
arranjament dels jardins de Vil.la Flora com a parc 
públic 

DE0420/2017 04/04/2017 Decret aprovació certificacions núm. 1, 2 i 3 obres 
construcció pous xarxa de clavegueram. 

DE0421/2017 04/04/2017 RECURS R.EXP.TRÀNSIT - 101714 - D 

DE0422/2017 05/04/2017 Nomenament tresorera acctal. 
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DE0423/2017 06/04/2017 Autorització Sra. D.P.G. per deixar sense efecte la 
reducció de jornada 

DE0424/2017 06/04/2017 Contractació revisió parallamps 

DE0425/2017 06/04/2017 MODIFICACIÓ TRANSFERÈNCIA CRÈDIT 18/2017 
ARXIVERA 

DE0426/2017 07/04/2017 Avocació competència expedient de contractació 

DE0427/2017 07/04/2017 JUSTIFICACIÓ MANAMENTS A JUSTIFICAR VARIS 

DE0428/2017 07/04/2017 AUTORITZACIÓ ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA DAU AL 
SET 13 ABRIL 2017 

DE0429/2017 07/04/2017 Incoació procediment de restauració i paralització 
obres Av. Maresme 

DE0430/2017 07/04/2017 Lloguer Camp Futbol Empresa Komm-mit 

DE0431/2017 07/04/2017 MANAMENT DE PAGAMENT A JUSTIFICAR 

DE0432/2017 07/04/2017 Manament TEATRE ABRIL 

DE0433/2017 07/04/2017 LIQ. D'OFICI I EXP. SANCIONADOR AL BAR PLAÇA DE 
LA LLENYA, TERRASSA HIVERN 2016-17 

DE0434/2017 07/04/2017 AL.LEGACIONS EXP.TRÀNSIT - 102070 - D 

DE0435/2017 07/04/2017 Alta Registre Municipal Entitats - ASSOCIACIO 
COMERCANTS CANET CENTRE 

DE0436/2017 07/04/2017 TERRASSA DAVANT CARAVANA UBICADA FRAGATA 
PAULITA (MARÇ-ABRIL-MAIG) 

DE0437/2017 07/04/2017 Congrés de ball Ritme Alaia - Fanatix - 14, 15 i 16 
d'abril de 2017 

DE0438/2017 07/04/2017 REQUERIMENT DEFICIÈNCIES RESTAURANT DEL 
CARRER DE LA FONT  



S/Amn 

 
10 

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 

DE0439/2017 07/04/2017 Renúncia contracte docència curs de monitors 

[FIN_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 12.00 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària acctal.     L’alcaldessa 
 
 
 
Cristina Cabruja Sagré    Blanca Arbell Brugarola  
 
 
 
 


