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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL DE DATA 7 DE NOVEMBRE DE 2019 
 

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:17:05 
Hora que acaba: 18:15 
 

PRESIDEIX 
 

BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
 

ASSISTENTS 
 
PERE XIRAU ESPARRECH 
LLUIS LLOVET BAYER 
JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
RAQUEL SERRA LERGA 

 

 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental. També hi assisteix Joan Méndez 
Martínez, interventor municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2019/43 ordinari 30/10/2019 
 
2. Propostes 
 
2.1. Urbanisme 
2.1.1. Aprovació llicència obra major Riera Sant Domènec, xx 
 
2.2. Acció Social i Ciutadania 
2.2.1. Acceptació recursos materials Catàleg Serveis 2019 
2.2.2. Acceptació Subvencions DIBA 2019 JOVENTUT 
2.2.3. Ajuts Socials BSGG36/2019 
 
2.3. Serveis Econòmics 
2.3.1. Acceptació subvenció Diputació Solucions d'administració digital 2019 
 
2.4. Alcaldia 
2.4.1. Relació Decrets del 21 al 27 d’octubre de 2019 
2.4.2. Donar compte del Llibre Decrets 2a quinzena octubre 2019 
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3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2019/43 ordinària 30/10/2019 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
30 d’octubre de 2019 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, de 15 
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del ROF, per unanimitat se 
n’acorda l’aprovació. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Urbanisme 
 
2.1.1. APROVACIÓ LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI 
PLURIFAMILIAR AMB QUATRE HABITATGES A LA PARCEL.LA SITUADA A LA 
RIERA SANT DOMÈNEC, xx 
 
Fets: 
 
Vista la instància presentada per la mercantil BALMA PROPERTIES, SL, i en la seva 
representació la Sra. xx, en virtut de la qual sol.licita llicència d’obres majors per a la 
construcció d’un edifici d’habitatges plurifamiliar amb 4 habitatges a la Riera St. Domè-
nec, xx. 
 
Vist l’informe tècnic emès en data 9/07/2019 que es transcriu a continuació: 
 
Identificació de l’expedient: 2413/2019 988   
Assumpte: RIERA ST. DOMÈNEC, xx - Llic.O.Major (e.f.161/2018) 
 

INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
En data de 28 de maig de 2019 s’aporta documentació complementària, per segona 
vegada, al projecte bàsic per a la construcció d’un edifici d’habitatges plurifamiliar amb 
4 habitatges a la Riera Sant Domènech núm. xx. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

- Text refós de les Normes Subsidiàries de planejament de Canet de Mar i modifi-
cacions puntuals posteriors. 

- Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes 
d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. 
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- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'ur-
banisme. 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística. 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats 
i serveis dels ens locals. 

- Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl  

- Ordenances fiscals vigents 

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Al darrer informe tècnic, del 24 d’abril del 2019, es determinava la necessitat 
de modificar l’alçada lliure de la planta baixa que ha de ser com a mínim de 3 m. Amb la 
documentació aportada es modifica l’alçada lliure de l’habitatge situat a la planta baixa, 
creant l’accés a cota de la rasant del carrer i deixant una alçada lliure de 3,05m. 
 
SEGONA.- Per altra banda, es determinava la necessitat d’eliminar els tancaments en 
tota l’alçada dels balcons exteriors, admetent tant sols la colꞏlocació de baranes en l’al-
çada reglamentaria. Si bé s’han eliminat els tancaments, es continua mantenint una es-
tructura en tota l’alçada situada a la part més exterior dels balcons que no està prevista 
a la normativa urbanística municipal. 
 
CONCLUSIONS: 
 
El projecte s’ajusta als paràmetres de la normativa urbanística d’aplicació, conseqüent-
ment s’informa favorablement a la llicència solꞏlicitada tenint en compte els següents 
punts: 
 

a) S’hauran d’atendre les prescripcions de l’informe del Servei Territorial de Carre-
teres que es transcriuen a continuació. 

b) Serà necessari aportar el projecte executiu visat pel colꞏlegi professional corres-
ponent, que ha d’obtenir el vist-i-plau dels serveis tècnics municipals abans de 
l’inici de les obres.  

c) Al projecte executiu s’haurà d’eliminar l’estructura situada a la part exterior 
dels balcons. 

d) El projecte executiu haurà de determinar la posició dels elements exteriors de 
les instalꞏlacions com les plaques solars tèrmiques i contemplar la normativa 
d’aplicació dels serveis.  

 
Les prescripcions de l’informe favorable dels Servei Territorial de Carreteres (núm. ex-
pedient CAB20180935) són les següents: 
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a) La nova construcció haurà de complir amb la línia d’edificació definida al 
planejament urbanístic aprovat per Canet de Mar. 

b) Es prohibeix qualsevol tipus d’activitat en la zona de domini públic defi-
nida a l’article 35 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres. Així mateix s’hauran de 
respectar totes les restriccions en els usos de la zona de servitud marca-
des a l’article 37 de l’esmentada llei, en la qual no serà permesa la cons-
trucció de cap vial ni zones d’estacionament. 

c) No es permetran activitats en el sector que generin fums, pols, vapors o 
qualsevol altre residu que afecti la seguretat viària. Totes les activitats 
hauran de complir amb tot allò que estableix la Llei 20/2009, del 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

d) Es prendran totes les mesures oportunes per donar compliment a la Llei 
16/2002 de protecció contra la contaminació acústica, així com d’altres 
normatives d’aquest caire que es puguin generar, a càrrec del solꞏlicitant 
i sempre d’acord amb la Llei de carreteres. Qualsevol actuació requerirà 
la corresponent autorització. 

e) S’haurà de donar compliment de la Llei 6/2001,de 31 de maig, d’ordena-
ció ambiental d’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. Els siste-
mes d’ilꞏluminació no afectaran negativament els usuaris de la carretera. 
Si es produís enlluernament a la via, el titular de l’autorització haurà de 
realitzar les mesures oportunes per solucionar-lo. 

f) Les aigües pluvials i les aigües brutes o residuals s’hauran de conduir 
obligatòriament en pous o basses que no tinguin comunicació amb la car-
retera. Està totalment prohibit l'abocament d'aigües negres a les cunetes, 
pous o desguassos de la carretera. 

g) En cap cas es permet l’ocupació de la calçada per l’abassegament de 
materials ni instalꞏlacions de cap tipus. 

h) En cas d’ocupar la vorera existent s’habilitarà un itinerari alternatiu per 
als vianants que sigui segur i allunyat de la carretera. 

i) Els vianants sempre tindran una zona de pas segura. En el cas extraor-
dinari que, per necessitat, s’hagi de tancar la vorera, s’haurà de condici-
onar un pas senyalitzant-lo correctament. Aquest pas en cap cas serà per 
la calçada de la carretera. 

j) Es prendran les mesures necessàries per a que les obres de construcció 
de l’edifici i la instalꞏlació de la bastida mòbil eviti qualsevol perill o mo-
lèstia als usuaris de la carretera i vianants; posteriorment, en cas que es 
generi runa es transportarà a un abocador autoritzat. 

k) Les actuacions hauran de comptar amb la llicència d’obres concedida per 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 

l) Les restes d’obra, la senyalització, els cartells d’obra o qualsevol element 
que s’utilitzi es retiraran una vegada hagin finalitzat els treballs i es resti-
tuirà la zona d’actuació. 

 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de data 01/10/2019, que es transcriu a continuació: 
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“Identificació de l’expedient: 2413/2019 988   
Assumpte: RIERA ST. DOMÈNEC, xx - Llic.O.Major (e.f.161/2018) 
 

INFORME JURÍDIC 
FETS 
 
En data 01/08/2018 RE5641 el senyor xxx, actuant en nom de la mercantil PUBEMA, 
SA, solꞏlicita llicència d’obres majors per a la construcció d’un edifici plurifamiliar amb 
quatre habitatges a la parcelꞏla situada a la Riera Sant Domènec, xx, d’acord amb el 
projecte bàsic redactat per l’arquitecte Pere Guillén Cortés. 
 
En data 07/08/2018 RE5784 la senyora xx, actuant com a administradora de la mercantil 
BALMA PROPERTIES, SL, comunica l’adquisició per part d’aquesta mercantil de la 
parcelꞏla situada a la Riera Sant Domènec, xx i acredita el pagament i dipòsit dels 
imports corresponents per a la tramitació de la llicència d’obres que havia solꞏlicitat la 
propietària anterior. 
 
L’arquitecta municipal emet informe, de data 14/08/2018, en el que fa constar unes 
esmenes al projecte i que el pressupost d’execució material declarat en la solꞏlicitud de 
llicència és inferior al que resulta de l’aplicació dels mòduls de l’ordenança fiscal. 
 
En data 07/02/2019 RE961 la interessada aporta l’informe favorable del Servei Territorial 
de Carreteres de data 29/01/2019. 
 
En data 24/04/2019 l’arquitecta municipal emet nou informe, relatiu a la documentació 
aportada per la solꞏlicitant en data 29/03/2019 RE2542, en el que posa de manifest els 
aspectes que encara cal esmenar i recorda que: 
 

a) Sʼhauran dʼatendre les prescripcions de lʼinforme del Servei Territorial de 
Carreteres. 

b) Serà necessari aportar el projecte executiu visat pel col·legi professional 
corresponent, que ha dʼobtenir el vistiplau dels serveis tècnics municipals 
abans de lʼinici de les obres. 

c) El projecte executiu haurà de determinar la posició dels elements exteriors de 
les instal·lacions com les plaques solars tèrmiques i contemplar la normativa 
dʼaplicació dels serveis. 

 
En data 28/05/2019 RE4372 la solꞏlicitant aporta nova documentació i en data 
09/07/2019 l’arquitecta municipal emet informe favorable a l’atorgament de la llicència. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’Urbanisme (TRLU), 
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
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legalitat urbanística (RPLU),  
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques (LPACAP), 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 

serveis dels ens locals (ROAS), 
- Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 

d’edificació i ús del sol, 
- Ordenances fiscals vigents. 

 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
Primera.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben subjectes 
a llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del Decret 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), segons el qual 
estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta 
Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de 
transformació o utilització del sòl o del subsol, d’edificació, de construcció o 
d’enderrocament d’obres. 
 
En el mateix sentit, l’article 5.1.d) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova 
el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), subjecta a llicència 
urbanística prèvia les obres d’edificació, construcció i instalꞏlació de nova planta, i les 
d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instalꞏlacions 
ja existents. 
 
Segona .- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
solꞏlicitud de la interessada. La solꞏlicitud compleix els requisits establerts en l’article 66 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, va  documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable i precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder 
verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 
ROAS. 
 
Atès que el projecte presentat té el caràcter de projecte bàsic, en compliment del que 
preveu l’article 6.7 de l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la 
intervenció dels actes d’edificació i ús del sol, abans d’iniciar-se les obres, i com a 
condició suspensiva, caldrà aportar el projecte d’execució visat, amb certificació del 
tècnic redactor dels canvis introduïts respecte del projecte bàsic amb llicència, si 
s’escau. 
 
En data 09/07/2019 l’arquitecta municipal ha informat favorablement el projecte 
presentat, manifestant també que serà necessari aportar el projecte executiu visat pel 
colꞏlegi professional corresponent, que ha d’obtenir el vistiplau dels serveis tècnics 
municipals abans de l’inici de les obres. 
 
Tercera.- Atès que la parcelꞏla objecte de la solꞏlicitud de llicència es troba ubicada al 
punt quilomètric 659,770 de la carretera N-II, cal observar el que preveu l’article 47 del 
Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
carreteres, que en el seu punt 1 estableix el següent: 
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“Correspon als ajuntaments, amb l’informe previ favorable del Departament 
competent en matèria de carreteres, atorgar les autoritzacions per realitzar a la zona 
de domini públic exterior a la calçada, en els trams urbans i les travesseres de les 
carreteres, les obres i actuacions esmentades a l’article 35.1. 
 
(...) 
 
Correspon a l’administració titular de la carretera atorgar l’autorització per a la 
realització d’obres o actuacions que afectin la calçada o les que preveu l’article 
35.2, sens perjudici de les altres autoritzacions o llicències que siguin preceptives”. 

 
I en el mateix article, en el seu punt 2, estableix el següent: 
 

“Correspon als ajuntaments atorgar les autoritzacions d’usos i obres a les zones de 
servitud i d’afectació en els trams urbans i les travesseres. 
Si es tracta de trams urbans que no tenen la condició de travessera, s’ha de sol·licitar 
prèviament l’informe de la direcció general competent en matèria de carreteres”. 

 
En conseqüència, correspon a l’ajuntament emetre la preceptiva autorització i al Servei 
Territorial de Carreteres de Barcelona l’emissió del preceptiu informe favorable de 
manera prèvia a l’atorgament de la llicència. 
 
Consta acreditat a l’expedient que el Servei Territorial ha emès el seu informe favorable 
en data 29/01/2019. 
 
Quarta.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra major, 
d’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal núm. 20 “Taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme”, article 6.1, la quantitat 
a ingressar és la que resulta del càlcul següent: 
 

 Preu per m2 

Mínim: 333,96 €
Superfície Import 

Obra nova 3,34 €/m2 399,10 m2 1.332,99 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que en data 06/08/2019 la mercantil BALMA 
PROPERTIES, SL ha efectuat l’ingrés d’aquest import. 
 
Cinquena.- Pel que fa l’ICIO, tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de 
l’Ordenança fiscal núm. 5, la base imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula 
es determinarà a partir del mòdul basic establert pel Colꞏlegi Oficial d’Arquitectes de 
Catalunya per al càlcul dels drets d’intervenció colꞏlegial per a l’any 2019, ponderat amb 
els coeficients correctors que s’hi  detallen. 
 
D’acord amb el que es fa constar a l’informe de l’arquitecta municipal, de data 
14/08/2018, si bé el pressupost declarat a la solꞏlicitud és de 212.221,77 euros, el 
pressupost de referència (PR) que resulta de l’aplicació dels mòduls de l’ordenança 
fiscal núm. 5, reguladora d’aquest impost, puja un total de 269.312,68 euros, per la qual 
cosa la quota a liquidar per aquest concepte és el següent: 
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Pressupost Tipus  Total 
269.312,68 € 4%  10.772,51 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat l’ingrés següent en concepte d’ICIO: 
 
 Data: 06/08/2018 - Autoliquidació .......................................... 8.488,87 €  
 Data: 10/10/2018 – Ingrés complementari ............................. 2.283,64 € 
 
 
Sisena.- Pel que fa la garantia per la correcta reposició dels béns públics que poguessin 
resultar afectats per les obres, és la que resulta del càlcul següent: 
 

Concepte Tipus Total 

Valors urbanístics en risc 2% PEM 5.386,25 € 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat els dipòsits següents per aquest 
concepte: 
 
 Data: 06/08/2018  ................................................................... 4.244,43 €  
 Data: 10/10/2018  ................................................................... 1.141,82 € 
 
Setena.- Pel que fa la garantia per la correcta gestió dels residus generats per l’obra: 
 

Concepte Tipus Total 

Residus de la construcció 11€/t 858,00 € 
 
Consta acreditat a l’expedient que en data 06/08/2018 s’ha efectuat el dipòsit per aquest 
import. 
 
Quant a l’ocupació de la via pública, consta a l’expedient la declaració escrita que no 
serà necessària l’ocupació en el transcurs de les obres. 
 
Vuitena.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de l’Alcaldia, 
si bé ha estat delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm. 2019/1041, 
de data 18 de juny de 2019, per la qual cosa, en els seus estrictes termes, caldrà que 
en la resolució d’atorgament es faci constar el següent: 

“Considerant que l'adopció d'aquesta resolució és competència d'aquesta Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret 
núm. 2019/1041 de 18 de juny.” 

CONCLUSIONS 

De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement 
l’atorgament de la llicència solꞏlicitada si bé, i com a condició suspensiva, abans de l’inici 
de l’obra, caldrà aportar el projecte d’execució, visat, que haurà d’obtenir el vistiplau dels 
serveis tècnics municipals, en compliment del que disposa l’article 6.7 de l’Ordenança 
reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del 
sòl. 
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Així mateix, caldrà donar compliment als condicionants detallats a l’informe tècnic de 
data 09/07/2019 i a l’informe favorable dels Servei Territorial de Carreteres (núm. 
expedient CAB20180935) de data 29/01/2019.” 

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 dels informes tècnic i jurídic 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/o següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet 
de Mar. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Concedir llicència d’obres a la Sra. xx, actuant com a administradora de la 
mercantil BALMA PROPERTIES, SL, per a la construcció d’un edifici plurifamiliar amb 
quatre habitatges a la parcel.la situada a la Riera Sant Domènec, xx, d’acord amb el 
projecte bàsic redactat per l’arquitecte Pedro Guillen Cortés. Amb les condicions se-
güents: 
 

a) S’hauran d’atendre les prescripcions de l’informe del Servei Territorial de Carre-
teres que es transcriuen a continuació. 

b) Serà necessari aportar el projecte executiu visat pel colꞏlegi professional corres-
ponent, que ha d’obtenir el vist-i-plau dels serveis tècnics municipals abans de 
l’inici de les obres.  

c) Al projecte executiu s’haurà d’eliminar l’estructura situada a la part exterior 
dels balcons. 

d) El projecte executiu haurà de determinar la posició dels elements exteriors de 
les instalꞏlacions com les plaques solars tèrmiques i contemplar la normativa 
d’aplicació dels serveis.  

 
Les prescripcions de l’informe favorable dels Servei Territorial de Carreteres (núm. ex-
pedient CAB20180935) són les següents: 
 

a) La nova construcció haurà de complir amb la línia d’edificació definida al 
planejament urbanístic aprovat per Canet de Mar. 

b) Es prohibeix qualsevol tipus d’activitat en la zona de domini públic defi-
nida a l’article 35 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres. Així mateix s’hauran de 
respectar totes les restriccions en els usos de la zona de servitud marca-
des a l’article 37 de l’esmentada llei, en la qual no serà permesa la cons-
trucció de cap vial ni zones d’estacionament. 
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c) No es permetran activitats en el sector que generin fums, pols, vapors o 
qualsevol altre residu que afecti la seguretat viària. Totes les activitats 
hauran de complir amb tot allò que estableix la Llei 20/2009, del 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

d) Es prendran totes les mesures oportunes per donar compliment a la Llei 
16/2002 de protecció contra la contaminació acústica, així com d’altres 
normatives d’aquest caire que es puguin generar, a càrrec del solꞏlicitant 
i sempre d’acord amb la Llei de carreteres. Qualsevol actuació requerirà 
la corresponent autorització. 

e) S’haurà de donar compliment de la Llei 6/2001,de 31 de maig, d’ordena-
ció ambiental d’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. Els siste-
mes d’ilꞏluminació no afectaran negativament els usuaris de la carretera. 
Si es produís enlluernament a la via, el titular de l’autorització haurà de 
realitzar les mesures oportunes per solucionar-lo. 

f) Les aigües pluvials i les aigües brutes o residuals s’hauran de conduir 
obligatòriament en pous o basses que no tinguin comunicació amb la car-
retera. Està totalment prohibit l'abocament d'aigües negres a les cunetes, 
pous o desguassos de la carretera. 

g) En cap cas es permet l’ocupació de la calçada per l’abassegament de 
materials ni instalꞏlacions de cap tipus. 

h) En cas d’ocupar la vorera existent s’habilitarà un itinerari alternatiu per 
als vianants que sigui segur i allunyat de la carretera. 

i) Els vianants sempre tindran una zona de pas segura. En el cas extraor-
dinari que, per necessitat, s’hagi de tancar la vorera, s’haurà de condici-
onar un pas senyalitzant-lo correctament. Aquest pas en cap cas serà per 
la calçada de la carretera. 

j) Es prendran les mesures necessàries per a que les obres de construcció 
de l’edifici i la instalꞏlació de la bastida mòbil eviti qualsevol perill o mo-
lèstia als usuaris de la carretera i vianants; posteriorment, en cas que es 
generi runa es transportarà a un abocador autoritzat. 

k) Les actuacions hauran de comptar amb la llicència d’obres concedida per 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 

l) Les restes d’obra, la senyalització, els cartells d’obra o qualsevol element 
que s’utilitzi es retiraran una vegada hagin finalitzat els treballs i es resti-
tuirà la zona d’actuació. 

Segon.- Fer constar que s’ha ingressat l’import corresponent a l’autoliquidació 
provisional en concepte de l’impost s/construccions per un import de deu mil set-cents 
setanta-dos euros amb cinquanta-un cèntims d’euro (10.772,51€) i per taxes 
urbanístiques l’import de mil tres-cents trenta-dos euros amb noranta-nou cèntims 
d’euro (1.332,99€). 
 
Tercer.- Fer constar que s’ha dipositat la garantia dels valors urbanístics en risc per 
import de cinc-mil tres-cents vuitanta-sis euros amb vint-i-cinc cèntims d’euro 
(5.386,25€) i la fiança de residus per import de vuit-cents cinquanta-vuit euros. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord als interessats i a Intervenció-Tresoreria. 
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2.2. Acció Social i Ciutadania 

 
2.2.1.ACCEPTACIÓ DELS AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA 
REALITZACIO D’ACCIONS EN EL MARC DEL REGIM REGULADOR DEL CATÀLEG 
DE SERVEIS 2019 DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019” -ÀREA DE 
SERVEIS SOCIALS 
 
Fets: 

Atès que mitjançant Decret 2019/98 de l’Alcaldia, de 30 de gener de 2019, l’Ajuntament 
de Canet de Mar va aprovar la solꞏlicitud dels següents recursos, dins el Catàleg de 
Serveis de la Diputació de Barcelona 2019 en l’àmbit de Benestar Social i Gent Gran: 

- Arranjament d’habitatges (recurs tècnic-econòmic) 

- Supervisió per a responsables tècnics de serveis socials bàsics (recurs material) 

- Supervisió d’equips de serveis socials bàsics de municipis de menys de 20.000 habi-
tants (recurs material) 

- Grups de suport d’ajuda mútua GSAM (recurs material) 

Atès que la Diputació de Barcelona ha comunicat l’atorgament dels següents recursos 
en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019 segons s’indica en 
el quadre següent: 

 
RECURS SOLꞏLICI-

TAT 
Nº DECRET DATA DECRET REGISTRE EN-

TRADA
DATA COMUNICA-

CIÓ 
Arranjament d’habi-

tatges 
    

Supervisió respon-
sables tècnics de 

serveis socials bà-
sics 

4819/2019 16/04/2019 3289/2019 25/04/2019 

Supervisió equips 
serveis socials bà-

sics municipis 
menys 20.000h 

4842/2019 16/04/2019 3302/2019 25/04/2019 

GSAM 8547/2019 26/06/2019 5801/2019 03/07/2019 
   

 

Atès que la Diputació de Barcelona ha publicat al BOPB la resolució del procediment de 
concessió d’ajuts econòmics en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 
l’any 2019. 

Atès que la publicació del dictamen en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes. 
 
Vist l’informe tècnic emès en data 24 de gener que consta a l’expedient. 
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Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 

PRIMER.- Acceptar els següents recursos materials de la Diputació de Barcelona, en el 
marc del Catàleg de Serveis de l’any 2019 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 
 

Codificació Recurs / Actuació 
19/Y/266278 Supervisió responsables tècnics de serveis socials bàsics 
19/Y//266549 Supervisió equips serveis socials bàsics municipis menys 20.000h 
19/Y/2741885 Grups de suport d’ajuda mútua GSAM 

 
SEGON.- Rebutjar el següent recurs tècnic per manca de temps i dificultats tècniques 
per a dur a terme els arranjaments dins el període d’execució previst en la convocatòria. 
 

Codificació Recurs/actuació 
19/Y271644 Arranjaments d’habitatges 

 

TERCER.- Comunicar el present acord a la Tresoreria i Intervenció municipals. 
 
2.2.2. ACCEPTACCIÓ AJUTS ECONÒMICS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EN 
EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE L’ANY 2019 DEL PLA XARXA DE GO-
VERNS LOCALS 2016-2019”  JOVENTUT 
 
Fets: 
 
Atès que en el BOPB del dia 11 de desembre de 2015 es va publicar l’acord adoptat pel 
Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 26 de novembre de 2015, en virtut del 
qual s’aprova el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i el seu Protocol general. 
 
Atès que en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” es posen a disposició 
dels governs locals destinataris recursos de tipus tècnic, econòmic i material en el marc 
de quatre àmbits temàtics d’actuació: prestació de serveis públics, manteniment i repo-
sició d’inversions, nova inversió i solvència financera. 
 
Atès que el BOPB del dia 29 de desembre de 2017 ha estat publicat l’acord en virtut del 
qual la Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 18 de desembre de 2017, aprova 
el Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i el 
seu règim regulador. 
 
Atès que mitjançant Decret RES2019/116, de 4 de febrer de 2019, l’Ajuntament de Ca-
net de Mar va aprovar la solꞏlicitud de subvencions i ajuts en l’àmbit de de polítiques 
locals Joventut. 
 
Atès que la Junta de Govern de Diputació de Barcelona, en data 25 d’abril de 2019, ha 
aprovat el dictamen a amb la relació d’ajuts econòmics atorgats, en el marc del Catàleg 
de serveis de l'any 2018 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019. 
 
Atès que la Junta de Govern de Diputació de Barcelona, en data 25 d’abril de 2019, ha 
aprovat el dictamen a amb la relació d’ajuts econòmics atorgats, en el marc del Catàleg 
de serveis de l'any 2018 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019. 
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Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Acceptar els ajuts econòmics de la Diputació de Barcelona, en el marc del 
Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019” següents: 
 
CODI 
XBMQ 
 

UNITAT PRESTADORA  ACTUACIÓ  AJUT 
ATORGAT 

19/Y/269712  Oficina Pla Jove  Projectes d'emancipació i apo-
derament 2019 

5.380,73 € 

19/Y/270711  Servei Salut Pública  Tallers als centres de secundà-
ria 

2.000,00 € 

 
Segon.- Disposar que lʼexecució i justificació de les accions sʼajustaran a allò esta-
blert en el Règim de concertació i en la convocatòria 2019. 
 
Tercer.-. Facultar lʼalcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari 
per 
fer efectius els presents acords. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a lʼÀrea dʼIntervenció i Tresoreria 
 
2.2.3 APROVACIÓ AJUTS SOCIALS BSGG36/2019 
 
Fets: 

 
Vista la relació de despeses número BSGG/36/2019 de data 24 d’octubre de 2019 per 
import de 1.349€ corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que l’equip tècnic ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social puntual, d’acord 
amb l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, es contempla, en 
l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de necessitat social i l’atenció 
immediata a persones en situació o risc d’exclusió social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses amb 
càrrec a la partida 40 23100 48400 del pressupost de l’exercici de 2019. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol de 
prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions d’urgència social, i 
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el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de Canet de Mar, aprovat 
el 17 d’octubre del 2017. 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG/36/2019 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que 
s’indiquin: 
 
RELACIO NUM.: BSGG/36/2019               data: 24-10-19 

NÚM. 
BENEFICI-
ARI 

DNI CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI DNI/NIF 

213 xxx xxx habitatge-Lloguer 
 

360,00 € xxx xxx 

214 xxx xxx Odontologia
 

360,00 € Al mateix xxx 

215 xxx xxx 
Habitatge-allotjament 
urgència

 
400,00 € xxx xxx 

216 xxx xxx Formació ocupacional
 

50,00 € Suara Serveis, SCCL xxx 

217 xxx xxx Material escolar/llibres
 

129,00 € AMPA Sunsi Mora 
xx 

218 xxx xxx Material escolar/llibres
 

50,00 € Al mateix xx 
 
TOTAL                                                                                   1.349,00 € 
 

SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en el ter-
mini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt pri-
mer a la partida pressupostària 40 23100 48400 de l’exercici corrent. 
 
QUART.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquests acords als interessats. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits en 
l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte d’una altra 
fiscalització plena a posteriori. 

 
2.3. Serveis Econòmics 
 
2.3.1. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ SOLUCIONS D'ADMINISTRACIÓ 
DIGITAL 2019 
 
Fets: 
 
Vist que en el BOPB del dia 11 de desembre de 2015 es va publicar l’acord adoptat pel 
Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 26 de novembre de 2015, en virtut del 
qual s’aprova el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i el seu Protocol general. 
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Vist que en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” es posen a disposició 
dels governs locals destinataris recursos de tipus tècnic, econòmic i material en el marc 
de quatre àmbits temàtics d’actuació: prestació de serveis públics, manteniment i 
reposició d’inversions, nova inversió i solvència financera. 
 
Vist que en el BOPB del dia 24 de desembre de 2018 ha estat publicat l’acord en virtut 
del qual la Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 20 de desembre de 2018,  
aprova el Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 
i el seu règim regulador. 
 
Vist que l’Àrea d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament de Canet de Mar va 
participar en la solꞏlicitud de recursos que el catàleg de serveis preveia per Solucions 
d’Administració Digital i que en el BOP de data 30 d’abril de 2019 es publica la concessió 
de la següent subvenció: Solucions d’administració digital (19/Y/269252) per un import 
de 7.000,00 €.  
 
Vist l’informe tècnic emès en data 22 d’octubre de 2019 que es transcriu a continuació: 
 
“Identificació de l’expedient: 2240/2019 309   
Assumpte: Suport  econòmic  per  a  la  dotació  de  solucions  informàtiques  
d’administració  digital  per  a  la  gestió d'expedients 
 
INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
Atès que el Decret d’alcaldia núm.2240/2019 309 de 7 de febrer de 2019, resolia la 
sol·licitud dels següents ajuts, dins el marc del Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 
 

 Solucions d'administració digital 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, que en sessió de 25 d’abril 
de 2019, resol la concessió del següent ajut econòmic: 
 

Actuació Projecte 
Import 
atorgat

Codi 

Solucions d'administració 
digital 

Dotació de solucions informàtiques 
d'administració digital per a la gestió 

d'expedients electrònics 
7.000 € 19/Y/269252 

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Que l'Àrea d'Informàtica i Noves Tecnologies té com a objectiu prioritari per 
a l'any 2019 el projecte de posada en marxa d'una solució en el núvol de gestió 
d'expedients electrònics i els serveis de parametrització corresponents. 
 
SEGONA.- Que la subvenció aportada per la Diputació de Barcelona de 7.000 € per al 
projecte de Solucions d'Administració Digital (19/Y/269252) són necessaris per a la 
realització dels projectes en el termes previstos a la sol·licitud que consta en el Decret 
d’alcaldia 2240/2019 309 que forma part del present expedient. 
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CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement de la 
tramitació de l’expedient objecte del present informe d’acceptació de les subvencions 
atorgada per la Diputació de Barcelona amb el codi 19/Y/269252, del Catàleg de serveis 
de l’any 2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i el seu règim regulador.  
 
Canet de Mar, la data de la signatura electrònica.  
Tècnic/a municipal” 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041 de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer. - Acceptar la subvenció que la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes 
Corporatius de la Diputació de Barcelona ha atorgat per a l’actuació “Solucions 
d’administració digital” amb el codi: 19/Y/269252, per un import de 7.000,00 €.  
 
Segon.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’ajuntament de Canet 
de Mar.  
 
2.4. Alcaldia 

 
2.4.1. RELACIÓ DE DECRETS DEL 21 AL 27 D’OCTUBRE DE 2019 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de dates 
del 21 al 27 d’octubre de 2019. 
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2.4.2. DONAR COMPTE DEL LLIBRE DECRETS 2A QUINZENA OCTUBRE 2019 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local del llibre de decrets corresponents a la 
segona quinzena del mes dʼoctubre de 2019. 
 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica. 
 
3. Propostes urgents 
 
Lʼalcaldessa i president de la Junta, segons allò que es disposa als articles 51del text 
refós de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18dʼabril, i 83 

Codi Descripció Data resolució
RESAL2019/1774 Decret incoació expedient informatiu multes trànsit 21/10/2019
RESAL2019/1775 Decret 1a Tinència Alcaldia aprovació IRPF setembre 2019 i ordena pagament 21/10/2019
RESAL2019/1776 Decret modificació horari treball Sr JMC 21/10/2019
RESAL2019/1777 Decret de 1r TA d'aprovació i pagament liquidació IVA 2019 3T 21/10/2019
RESAL2019/1778 SEGREGACIO I AGREGACIO FINQUES P.DÉLÉGLISE 6 - E 22/10/2019
RESAL2019/1779 Decret designar advocats demanda laboral personal ràdio 22/10/2019
RESAL2019/1780 Decret Convocatòria JGL ordinària 24102019 22/10/2019
RESAL2019/1781 Resolució 2a pròrroga obres tancament pista poliesportiva 22/10/2019
RESAL2019/1782 Decret convocatòria Mesa obertura sobres B 22/10/2019
RESAL2019/1783 Decret renovació tarja d'aparcament 22/10/2019
RESAL2019/1784 Decret contractació servei control de qualitat obres Odèon 22/10/2019
RESAL2019/1785 Rectificar error festa celler de les nenes 24/10/2019
RESAL2019/1786 Decret tarja d'aparcament 24/10/2019
RESAL2019/1787 Decret canvi sessió ordinària Ple mes d'octubre de 2019 24/10/2019
RESAL2019/1788 Decret PS 21_10 24/10/2019
RESAL2019/1789 Decret AI 16_10 24/10/2019
RESAL2019/1790 Decret AI 21_10 24/10/2019
RESAL2019/1791 Decret AI 23_10 24/10/2019
RESAL2019/1792 Decret IMI 21_10 24/10/2019
RESAL2019/1793 Decret d'Alcaldia expedició factures XAL període 2019/09 24/10/2019
RESAL2019/1794 Aprovació AD's relació Q2019_26 24/10/2019
RESAL2019/1795 Decret d'Alcaldia modificació pagament a justificar 24/10/2019
RESAL2019/1796 Resolució incoació RP 24/10/2019
RESAL2019/1797 Decret INCOACIÓ civisme JSE 24/10/2019
RESAL2019/1798 Decret exp.105749 24/10/2019
RESAL2019/1799 Decret INCOACIÓ gossos EAV 24/10/2019
RESAL2019/1800 Decret INCOACIÓ gossos NRB 24/10/2019
RESAL2019/1801 Decret INCOACIÓ gossos NMJ 24/10/2019
RESAL2019/1802 Decret INCOACIÓ civisme CPV 24/10/2019
RESAL2019/1803 Decret INCOACIÓ civisme ROM 24/10/2019
RESAL2019/1804 Decret exp.107589 24/10/2019
RESAL2019/1805 Decret canvi data JGL 31 octubre 2019 24/10/2019
RESAL2019/1806 Decret canvi sessió ordinària CIG mes d'octubre 2019 24/10/2019
RESAL2019/1807 Decret alta padró 24/10/2019
RESAL2019/1808 Decret adjudicació subministrament enllumenat Nadal 25/10/2019
RESAL2019/1809 Decret convocatòria CIG 30102019 25/10/2019



 

18 
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 

del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual sʼaprova el Reglament dʼor-
ganització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la considera-
ció dels presents la declaració dʼurgència dʼun punt no inclòs a lʼordre del dia. Un 
cop sotmès a la urgència dʼaquest punt, és apreciada i declarada per unanimitat es 
procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents: 
 
3.1. Cultura i Patrimoni 
 
3.1.1. APROVACIÓ CONVOCATÒRIA PREMI RAIMON BONAL I DE FALGÀS - 2019 
 
Fets: 
 
L’Àrea de Cultura organitza diverses activitats de difusió i coneixement del Patrimoni, 
entre elles convoca anualment el Premi Raimon Bonal i de Falgàs adreçat a joves de 16 
a 19 anys que hagin realitzat algun treball de recerca que tingui alguna relació o aplicació 
a Canet de Mar. 
 
Vist l’informe tècnic emès en data 31 d’octubre de 2019 que es transcriu a continuació: 
 
Identificació de l’expedient: 2762/2019 2589   
Assumpte: Convocatòria del Premi Raimon Bonal i de Falgàs - 2019 
 

INFORME TÈCNIC 
FETS 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar l’any 2001 va crear el Premi d’Investigació Local Raimon 
Bonal i de Falgàs, per tal de fomentar la investigació científica entre els joves de 16 a 
19 anys, en honor a la tasca educadora i investigadora del sociòleg Raimon Bonal.  
 
Les bases del Premi s’han anat modificant al llarg dels anys i la darrera modificació va 
acordar-se al Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar de data 1 d’agost de 2019, publicada 
al BOP de data 27/8/2019, i diuen el següent: 
 
Objecte i persones beneficiaries del Premi:  

 
1. Hi podran concórrer tots aquells treballs de recerca fets per joves de 16 a 19 anys. 

Els treballs podran ser plantejats tant a nivell individual com en grup. S’hi faran 
constar la seva identitat, el grau d’ensenyament, a més d’indicar-hi el professorat 
tutor i el centre al qual pertany.  

 
2. S’atorgarà a un treball de recerca de qualsevol àmbit que tingui alguna relació o 

aplicació a Canet de Mar.  
 
3. S’entendrà que els materials que optin al Premi tindran caràcter inèdit, i que serà fruit 

de la investigació dels escolars. En cap cas, el professorat tutor responsable podrà 
incloure-hi materials seus elaborats en recerques personals prèvies (tesines, 
investigacions diverses, etc). S’entén que el Premi ve a reconèixer l’estímul i la 
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capacitat de recerca personal dels escolars, en consonància amb la seva edat i les 
seves capacitats d’anàlisi. 

 
4. Els treballs hauran d’estar redactats en català en qualsevol format i suport (textual, 

audiovisual, digital, etc.).  
 
5. La persona o persones premiades de l’estudi que obtinguin el Premi cediran a l’Arxiu 

Municipal i a la Biblioteca P. Gual i Pujadas una còpia del treball. 
 

Solꞏlicitud, procediment de l’atorgament i quantia del Premi:  
 

6. Les solꞏlicitud hauran de presentar-se al registre de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
d’acord amb els terminis establerts en la convocatòria anual.  

 
7. Una Comissió, designada ad hoc per l’Ajuntament de Canet de Mar i formada pel / 

per la regidor/a de Cultura i persones especialitzades en les matèries dels projectes 
que opten a la convocatòria, analitzarà i avaluarà tots els treballs presentats i 
seleccionarà aquell que sigui mereixedor del Premi.  

 
8. Els criteris utilitzats per a la valoració dels treballs són: 
- Nivell d’adequació a l’objecte del Premi (Baix/Mitjà/Alt) 
- Presentació i ortografia. (Baix/Mitjà/Alt) 
- Contingut, bibliografia i webgrafia. (Baix/Mitjà/Alt) 
- Exposició i defensa de l’objecte de la recerca. (Baix/Mitjà/Alt) 
 
9. El Premi es podrà declarar desert si la Comissió considera que cap dels projectes 

concursants no assoleix una qualitat suficient. 
 

10. La proposta elevada per la comissió haurà de ser respectada per l’òrgan 
concedent. 

 
11. La quantia del Premi s’establirà en la convocatòria anual i d’acord amb el 

pressupost municipal. 
 
12. L’alcaldia resoldrà l’atorgament del Premi sens prejudici del règim de delegacions 

que s’estableixi. 
 

13. La resolució s’haurà d’adoptar en el termini màxim d’1 mes des de la proposta 
de la comissió.  

 
FONAMENTS DE DRET: 
 
- La Llei38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
- El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions. 
- Ordenança General de Subvencions aprovada al Ple municipal del 25 de gener de 

2018. 
- Les Bases d’execució del pressupost. 
- El Reglament Orgànic municipal i la normativa sobre delegació de competències i 

atribucions dels òrgans de govern de l’Ajuntament en el moment de la concessió.  
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CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Que d’acord amb la planificació de l’àrea de Cultura cal convocar el Premi 
Raimon Bonal i de Falgàs per a l’any 2019 d’acord amb les bases generals aprovades 
al Ple municipal de data 1 d’agost de 2019.  
 
SEGONA.- Que d’acord amb les bases generals cal establir en aquesta convocatòria el 
següent:  
- El termini de presentació dels treballs: 21 de novembre de 2019 al registre municipal. 
- La quantitat del Premi: s’estableix en 740,74€, que inclou la retenció del 19% d’IRPF 

corresponent i que s’aplicarà a la partida pressupostària 31.33400.48500.   
 
TERCERA.- Es publicitarà la convocatòria d’aquest Premi al web municipal, als Instituts 
d’Ensenyament Secundari del municipi i al Centre de Recursos Pedagògics del Ma-
resme. 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe per a la convocatòria del Premi Raimon Bonal 
i de Falgàs.  
 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.  
 
Tècnica municipal 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la convocatòria del Premi Raimon Bonal de 2019, que es regirà per les 
bases aprovades al Ple Municipal de 1 d’agost de 2019, i publicades al BOP el 27 d’agost 
de 2019.  
 
Segon.- Establir el termini de presentació de treballs al registre municipal pel dia 21 de 
novembre de 2019. 
 
Tercer.- Autoritzar la despesa i dotar el Premi de 740,74€ que inclou la retenció del 19% 
d’IRPF corresponent i que s’aplicarà a la partida pressupostària 31.33400.48500.  
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats com ho són els representants del 
Colꞏlectiu Raimon Bonal, els centres d’Ensenyament Secundari del Municipi i el Centre 
de Recursos Pedagògics del Maresme.   
 
Cinquè.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament.  
 
3.2. Secretaria 
 
3.2.1. DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA SERVEI D’INTERMEDIACIÓ 
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HIPOTECÀRIA I EMERGÈNCIA ENÈRGETICA DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 26 d’abril de 2017, va acordar 
adjudicar el contracte del servei d’intermediació hipotecària i emergència energètica de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, a la Sra. xx, pel preu cert i global de 21,00 €/hora, IVA 
exclòs que puja la quantitat de 4,40 €, de conformitat amb el pressupost presentat per 
l’adjudicatària i amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques particulars 
(PCAP).  
 
Atès que en data 6 d’abril de 2017, l’adjudicatària xxx, va dipositar una garantia definitiva 
per a l’execució del contracte, la qual pujava un import de 1.074,38 €. 
 
Atès que en data 2 de maig de 2017 es va procedir a la formalització del contracte per 
al servei d’intermediació hipotecària i emergència energètica de l’Ajuntament de Canet 
de Mar. 
 
Atès que segons disposa la clàusula onzena del contracte formalitzat en data 2 de maig 
de 2017, el termini de garantia del present contracte és de tres mesos a comptar des de 
la data de conformitat, transcorregut el qual sense objeccions per part de l’Ajuntament, 
quedarà extingida la responsabilitat del contractista.  
 
Vist l’informe emès en data 9 d’octubre d’enguany, per la coordinadora de serveis soci-
als, Núria Gibert Llobet, que consta a l’expedient.  
 
Vist l’informe núm. 018/2019 d’11 d’octubre d’enguany, emès pel tresorer de l’Ajunta-
ment de Canet de Mar, relatiu a la inexistència de notificacions d’embargament, que 
consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe núm. 63/2019 de data 16 d’octubre d’enguany, emès per la secretària ac-
ctal. de l’Ajuntament de Canet de Mar, que consta a l’expedient.  
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal apli-
cació, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Disposar el retorn de la garantia definitiva dipositada en aquesta corporació 
en metàlꞏlic en data 6 d’abril de 2017, per l’adjudicatària xxx, i que puja un import de 
1.074,38 €. 
 
SEGON.- Reconèixer el dret del contractista a percebre la quantitat deguda incremen-
tada amb l’interès legal del diner corresponent al període transcorregut entre el venci-
ment del termini màxim per procedir a la devolució (3 d’octubre d’enguany) i la data en 
què es faci efectiva. 
 
TERCER.- Comunicar a l’interessat que l’Ajuntament realitzarà la devolució mitjançant 
transferència bancària, a quin efecte l’interessat haurà de designar un compte bancari 
aportant full de tercers degudament completat i segellat per l’entitat.  
 
QUART.- Notificar la present resolució a la interessada. 
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CINQUÈ.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Serveis Econòmics municipals, per 
tal que procedeixi al retorn de l’esmentada garantia. 
 
3.3. Medi Ambient 

 
3.3.1 ACCEPTACIÓ SUBVENCIONS SANITAT DEL CATÀLEG DE SERVEIS  
(DIBA 2019) 
 
Fets: 

Vist que en el BOPB del dia 11 de desembre de 2015 es va publicar l’acord adoptat pel 
Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 26 de novembre de 2015, en virtut del 
qual s’aprova el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i el seu Protocol general. 

Vist que en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” es posen a disposició 
dels governs locals destinataris recursos de tipus tècnic, econòmic i material en el marc 
de quatre àmbits temàtics d’actuació: prestació de serveis públics, manteniment i 
reposició d’inversions, nova inversió i solvència financera. 

Vist que en el BOPB del dia 24 de desembre de 2018 ha estat publicat l’acord en virtut 
del qual la Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 20 de desembre de 2018, 
aprova el Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 
i el seu règim regulador. 

Atès que es van aprovar mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 2019/132 de data 5 de 
febrer de 2019 les solꞏlicituds de l’Àrea de Medi Ambient i l’Àrea de Sanitat de 
l’Ajuntament de Canet de Mar per demanar a la Diputació de Barcelona, en el marc del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per a l’any 2019, entre els quals es troben el 
recurs de “Sanitat Pública-Sanitat ambiental”, amb codi 19/Y/270896, i el recurs de 
“Sanitat Pública-Seguretat i salubritat a les platges”, amb codi 19/Y/271781. 

Atès que en el BOPB del dia 30 d’abril de 2019 es va publicar la aprovació de la 
concessió del recurs econòmic de “Salut Pública-Sanitat ambiental” per valor de 
9.753,04 €, que també es recull a la comunicació de l’aprovació del portal de tràmits de 
la Diputació de Barcelona, amb número de registre 1940012674.  

Atès que en el BOPB del dia 30 d’abril de 2019 es va publicar la aprovació de la 
concessió  del recurs econòmic de “Salut Pública-Seguretat i salubritat a les platges per 
valor de 26.532,06 €, que també es recull a la comunicació de l’aprovació del portal de 
tràmits de la Diputació de Barcelona, amb número de registre 1940012670. 

Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Acceptar les subvencions referides més amunt, en el marc del règim regulador 
del Catàleg de serveis del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019": 
 

RECURS IMPORT CONCEDIT CODI 
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Sanitat ambiental 9.753,04 € 19/Y/270896 

Seguretat i salubritat a les platges 26.532,06 € 19/Y/271781 

 
Segon.- Facultar l’alcaldessa per subscriure tots aquells documents que tinguin relació 
amb el present acord. 
 
Tercer.- Notificar a la Diputació de Barcelona l’acceptació de l’ajut atorgat, a través del 
Portal de tràmits dels ens locals. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a les Àrees d’Intervenció i Tresoreria. 
 
3.4. Serveis Econòmics 
 
3.4.1. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COLꞏLABORACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ CO-
LLA DE REIS PER A LA REALITZACIÓ DE LA CAVALCADA DE REIS, AMB L’AJUN-
TAMENT DE CANET DE MAR 

Fets: 
Atès allò que disposen els articles 22 i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, article 65 del Reglament de la llei general de subvencions, aprovat pel 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, l’article 7 de l’Ordenança municipal de bases 
reguladores de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Canet de Mar, i l’article 
34 de les Bases d’execució del pressupost vigents en aquest exercici. 

Atès que el pressupost general de l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’exercici 2019 
contempla en el seu Annex de subvencions la subvenció nominativa en favor de l’entitat 
Associació Colla de Reis de Canet de Mar per un import de 11.000€, i que els crèdits 
necessaris estan consignats a l’aplicació pressupostària indicada en els acords. 

Vista la proposta de conveni de colꞏlaboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i l’As-
sociació Colla de Reis de Canet de Mar per a la tasca que porta a terme la Colla de Reis 
del muntatge de les carrosses, manteniment, preparació i realització de la cavalcada de 
reis i atorgament de subvenció nominativa per aquesta finalitat, el text del qual és el 
següent: 

“CONVENI DE COLꞏLABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ COLLA DE REIS DE CA-
NET DE MAR I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER A REALITZAR EL MUN-
TATGE DE LES CARROSSES, MANTENIMENT, PREPARACIÓ i REALITZACIÓ DE 
LA CAVALCADA DE REIS 

REUNITS 

D’una part, Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de Mar, i As-
sumpta Revoltós Vaquer, Regidora de Festes, assistits per Cristina Cabruja Sagré, Se-
cretaria accidental de la Corporació que dóna fe de l’acte. 
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I de l’altra, xxx, en nom i representació de La Colla de Reis de Canet de Mar amb adreça 
a la plaça xxxx de Canet de Mar i NIF: xxxxx amb el número 45 al registre municipal 
d’entitats.  

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i necessària per contractar i 
obligar-se, i en conseqüència, de mutu acord  

MANIFESTEN 

I.- Que el foment i l’administració dels interessos propis del municipi formen part del nucli 
competencial dels Ajuntaments en virtut del que disposen els articles 11 i 25 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 66 del Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril. 

II.- Que els convenis constitueixen l’instrument habitual per a canalitzar les subvencions 
previstes a l’article 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

III.- Que a l’Ajuntament de Canet de Mar li interessa que el dia 5 de gener de cada any 
es porti a terme la tradicional Cavalcada de Reis, per al gaudi de totes les nenes i de 
tots el nens de la població.  

IV.- Que l’Associació Colla de Reis de Canet de Mar va néixer per tal d’efectuar tot el 
muntatge i realització de la tradicional Cavalcada de Reis. 

Per tot això, ambdues parts, de comú acord formalitzen el present conveni amb subjec-
ció a les següents: 

CLÀUSULES 

PRIMERA.- Objecte 

És objecte del present conveni instrumentar la subvenció nominativa de l’Ajuntament de 
Canet de Mar a l’Associació Colla de Reis de Canet de Mar per tal de satisfer les des-
peses del muntatge i realització de la Cavalcada de Reis de Canet de Mar. 

SEGONA.- Obligacions de les parts  

a) Ajuntament de Canet de Mar: 

1.-L’Ajuntament de Canet de Mar atorgarà una subvenció per un import de 11.000€ amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 32 33800 48301 per subvencionar les despeses del 
muntatge i realització de la cavalcada de Reis de Canet de Mar. 

2.-Publicitar l’activitat a través dels mitjans de comunicació local: Ràdio Canet, la guia 
activa, el web municipal i si s’escau butlletí municipal.  

3.-Facilitar suport i assessorament tècnic per a la realització de projectes i l’organització 
d’activitats al municipi. 
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4.-Facilitar un magatzem a on la Colla pugui confeccionar de les carrosses i les pugui 
guardar juntament amb els diversos materials.  

b) Colla de Reis de Canet de Mar: 

1.-Muntatge i realització de la Cavalcada de Reis 2019-2020.  

2.-Participar en les propostes i iniciatives que es promoguin conjuntament entre l’Ajun-
tament i les entitats. 

3.-La difusió de les activitats que organitza l’entitat, i en les quals colꞏlabora l’Ajuntament, 
ja sigui directa o indirectament, hauran de ser editats en català i comptar amb el logotip 
de l’Ajuntament sota la inscripció de “amb la colꞏlaboració de” i comptar amb la marca 
És Canet. 

4.-Justificar la subvenció en els termes previstos en la clàusula tercera d’aquest conveni. 

TERCERA.- Pagament i justificació de la subvenció 

1.-La subvenció prevista en aquest conveni es pagarà en forma de bestreta del 100% 
en el termini màxim de 30 dies des de la formalització del conveni.  
 

2.- El termini per presentar la justificació de la subvenció prevista en el present conveni 
finalitza el 28 de febrer de 2020. 

3.- La justificació haurà de contenir la següent documentació: 

a).- Una memòria detallada de l'activitat duta a terme, dins del període al que se cir-
cumscriu la subvenció. 

b).- Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la documen-
tació gràfica que hagués generat la publicitat de l'acte. 

c).- Una relació classificada de les despeses i les inversions de l'activitat, amb la identi-
ficació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i, si s'escau, la data de 
pagament.  

d).- Les factures corresponents a les despeses derivades de l'activitat, ajustades al pres-
supost presentat amb motiu de la solꞏlicitud i datades dintre del període corresponent al 
seu exercici. Les factures que justifiquin l'import subvencionat hauran de reunir els re-
quisits següents: 

- Seran originals 

- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció 

- Faran referència a despeses generades per l'activitat objecte de subvenció 
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- Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els següents: 

- Identificació clara del beneficiari (nom i NIF) 

- Número de factura 

- Lloc i data d'emissió de la factura. 

- Descripció del subministrament o servei. 

- Tipus tributari quota de l'IVA i en cas que quedi repercutida dins el preu, que consti IVA 
inclòs. 

- Retenció en concepte d'IRPF en el cas de serveis professionals. 

No obstant l'establert en l'apartat anterior, serà suficient la presentació de tiquets o vals 
en els casos següents: 

- Vendes al menor 

- Transport de persones 

- Serveis d'hostaleria i restauració 

- Subministrament de begudes i comestibles 

- Revelat de fotografies 

Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són: 

- Número 

- NIF de l'emissor 

- Tipus de gravamen o expressió IVA inclòs 

- Contraprestació total 

e).- Un certificat del president de l'entitat subvencionada que acrediti la justificació de 
l'aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida.  

f).- Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat 
subvencionada amb indicació de l'import i la procedència.  

g).- En el cas de subvencions atorgades per al funcionament ordinari de l'entitat benefi-
ciària, caldrà aportar compte de resultats, balanç de situació i, si s'escau, informe d'au-
ditoria (només en el cas de les obligades).  
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4.- La subvenció podrà finançar fins el 100% del cost del fi públic. 

5.- Aquesta subvenció serà compatible amb la percepció d'altres subvencions per a la 
mateixa finalitat, provinents de qualsevol altra administració o ens públics o privats, amb 
el benentès que l'import total de les subvencions rebudes mai no podrà superar el cost 
de l'activitat subvencionada.  

QUARTA.- Vigència 
 

La vigència d’aquest conveni és fins el 6 de gener de 2020.  

Les dues parts s’obliguen al compliment dels termes fixats en el present conveni, i el no 
acompliment d’aquests termes suposarà la denúncia del present conveni i, per tant, la 
seva anulꞏlació. 

En tot allò no previst en aquest conveni resultaran d’aplicació les bases reguladores per 
a l’atorgament de subvencions aprovades pel Ple Municipal i la Llei 38/2003. 

I en prova de conformitat amb el que s’ha exposat anteriorment, les parts signen dues 
còpies del present conveni al lloc i data indicats ut supra.” 

Vista la memòria del responsable de l’Àrea de Festes de l’Ajuntament, que consta a 
l’expedient.   

Vist l’informe de secretaria, que consta a l’expedient.  

Vist i trobat conforme l’expedient administratiu de referència, de conformitat amb la pro-
posta de la Regidoria de Festes, s’acorda per unanimitat: 

PRIMER.- Atorgar una subvenció nominativa en favor de l’Associació Colla de Reis de 
Canet de Mar per import de 11.000€ per tal de satisfer les despeses del muntatge i 
realització de la Cavalcada de Reis de Canet de Mar, i aprovar el corresponent conveni 
de colꞏlaboració el text del qual es transcriu a la part expositiva.  

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa de 11.000€ amb càrrec a la partida pressu-
postària 32 33800 48301 de la qual s’ha realitzat la retenció de crèdit corresponent. 

TERCER.- Reconèixer l’obligació anterior per import de 11.000€  amb càrrec a la partida 
pressupostària 32 33800 48301 de la qual s’ha realitzat la retenció de crèdit correspo-
nent. 

QUART.- Facultar l'alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari per 
fer efectius els acords precedents. 

CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució als interessats, a la intervenció i la tresoreria mu-
nicipal. 

4. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS  
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- Es dona compte de lʼauto de data 15 dʼoctubre de 2019, emès pel Magistrat de la 
Secció Civil del Jutjat de Primera Instància núm. 2 dʼArenys de Mar, en relació al 
Procediment ordinari núm. 316/2016-S, interposat per FUNDACIÓ ELS GARROFESR, 
contra David Sainz Viladecans, ASEMAS MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
PRIMA FIJA, MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS, CONSTRUCCINES COTS Y 
CLARET, SL, AUDINGINTRAESA,SA, acordant rectificar la sentència de 30 de maig 
de 2019. 
 
- Es dona compte de la Sentència núm. 204/2019 de data 21 dʼoctubre de 2019, 
emesa per la Magistrada Jutgesa substituta del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
07 de Barcelona, en relació al Procediment Abreujat núm. 482/2018-E, interposat pel 
senyor xx, contra lʼAjuntament de Canet de Mar, acordant desestimar el recurs con-
tenciós-administratiu interposat pel recurrent. 
 
- Es dona compte de la Sentència núm. 4931/2019 de data 15 dʼoctubre de 2019, 
emesa  pel Magistrat Ponent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ‒ Sala 
Social, en relació al Recurs de Súplicació 2114/2019, interposat pel senyor xx, contra 
lʼAjuntament de Canet de Mar, acordant desestimar el recurs de suplicació abans 
esmentat i confirmant la sentència dictada en data 28.12.2018. 
 
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 les18:15 hores de tot 
el que jo com a secretaria certifico. 
 


