
 

1 
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 

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

LOCAL DE DATA 16 DE GENER DE 2020 
 

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: 17:00 
Hora que acaba: 17:25 
 

PRESIDEIX 
 

BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
 

ASSISTENTS 
 

LLUIS LLOVET BAYER 
JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
RAQUEL SERRA LERGA 
 

 
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 

 
  

PERE XIRAU ESPÀRRECH 
 

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. JGL2020/1 ordinari 09/01/2020 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 
 
2.1.1. Relació Decrets del 30 de desembre al 5 de gener de 2020 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
 
1.1. JGL2020/1 ordinari 09/01/2020 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
9 de gener de 2020 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. Alcaldia 

 
2.1.1. RELACIÓ DECRETS DEL 30 DE DESEMBRE AL 5 DE GENER DE 2020 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de dates 
del 30 de desembre de 2019 al dia 5 de gener de 2020: 
 
La relació de decret ha estat eliminada per contenir dades personals 
 
 
3. Propostes urgents 
 
L’alcaldessa i president de la Junta, 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 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organit-
zació, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la consideració dels 
presents la declaració d’urgència de diversos punts no inclosos a l’ordre del dia. Un cop 
sotmès a la urgència d’aquests punts, és apreciada i declarada per unanimitat i es pro-
cedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents: 
 
3.1. Recursos Humans i Organització 
 
3.1.1. APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ INTERINA 
D'UNA PLAÇA D'ARQUITECTE SUPERIOR 
 
Fets: 
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A la plantilla de personal funcionari hi ha una plaça d'arquitecte superior, amb una 
dedicació del 50% de la jornada, que es troba vacant i no ocupada efectivament.  
 
Atès el salari brut anual, previst per aquest lloc de treball és de 22.609,97 €, la qual cosa 
suposa una cotització social a càrrec de l’empresa de 7.564,44 €. 
 
Atès que en el vigent de pressupost general de l'Ajuntament de Canet de Mar, per a 
l’any 2020, a les partides 20 15100 12000,  20 15100 12100, 20 15100 12101 i 20 15100 
15000  hi ha consignació pressupostària suficient per assumir les despeses derivades 
d’aquesta plaça i a la partida 20 15100 16000, per assumir les quotes socials. 
 
Atès que el Ple Municipal de data 27 de maig de 2010, va aprovar les bases generals 
reguladores dels processos de selecció del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament 
de Canet de Mar.  
 
Vist l’informe tècnic emès en data 14 de gener de 2020, que es transcriu a continuació: 
 
INFORME TÈCNIC 
 
Montserrat Carbonell Vila, tècnica de Recursos Humans, en relació amb l’expedient per 
a la provisió interina d’una plaça d’arquitecte superior, vacant a la plantilla de personal 
funcionari de l’Ajuntament de Canet de Mar, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- A la plantilla de personal funcionari, per a l’any 2020, hi ha una plaça 
d’arquitecte superior, amb una dedicació del 50% de la jornada,  que es troba vacant  I 
no efectivament ocupada.  Aquesta plaça té dotació pressupostària per a tot l’any,  en el 
pressupost general de l’Ajuntament per a l’any 2020, amb un import màxim de  
22.609,97 € en concepte de salari a percebre per l’empleat públic treballador i de 
7.564,44 € en concepte de cotització social a càrrec de empresa. 
 
Segon.- El Ple municipal de data 27 de maig de 2010, va aprovar les base generals 
reguladores del processos de selecció del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, estableixen que el contingut d’aquestes bases serà completat amb les 
bases específiques que regeixin expressament cada convocatòria, i que seran les 
aquestes darreres les que determinaran els requisits específics que es requereixin en 
cada procés en concret. 
 
Les presents bases determinen els requisits específics que han de complir els aspirants 
als llocs de treball. 
 
Tercer.- L’article 61 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova 
el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, estableix que els processos 
selectiu tindran caràcter obert i garantiran la lliure concurrència, així com que els 
procediments de selecció tindran cura de la connexió entre el tipus de proves a superar 
i l’adequació  a les tasques a desenvolupar en el lloc de treball convocats incloent-hi,  
en el seu cas, les proves pràctiques  que siguin necessàries. Aquestes proves podran 
consistir en la comprovació dels coneixements i la capacitat analítica dels aspirant, 
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expressats de forma oral o escrita, en la realització d’exercicis que demostrin la 
possessió d’habilitats necessàries. 
 
A les bases específiques es preveu la realització de proves pràctiques relacionades amb 
el temari específic que consta a l’annex d’aquestes bases. 
 
Quart.- L’article 8, del Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel que s’aproven les regles 
bàsiques i els programes mínims als que s’ha d’ajustar el procediment de selecció dels 
funcionaris d’administració local, estableix que els programes dels exercicis teòrics de 
selecció seran els aprovats per cada Corporació i contindran matèries comunes  i 
matèries específiques, que versaran sobre el contingut de les funcions i tasques 
atribuïdes legalment a l’escala, subescala o classe a que es refereixin les proves. Per a 
l’ingrés en el grup A (actualment subgrup A1), estableix que el nombre mínim de temes 
a desenvolupar és de 90. 
 
L’Annex I de les bases generals estableix que, per al subgrup A1, el temari per a les 
matèries comunes consta de 25 temes. Les presents bases específiques estableixen 65 
temes com a temari específic. 
 
CONCLUSIONS 
 
Per tot l’exposat s’informa que les bases específiques previstes d’aquest procés selectiu 
per a la selecció d’arquitecte superior, reuneixen els requisits mínims exigits per la 
normativa legal d’aplicació 
  
Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a la data de la signatura 
electrònica. 
 
Vistes i trobades conforme les bases de la convocatòria per cobrir aquest lloc de treball 
i tenint en compte allò que es disposa en els articles 282 i següents del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, així com els articles 32 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals, 
 
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 les bases per a la provisió interina d’un/a arquitecte superior, 
mitjançant concurs oposició lliure, fins a la seva provisió reglamentària, que s’adjunten 
com annex i aprovar la convocatòria del procés selectiu corresponent. 
 
SEGON: Publicar les bases aprovades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
i a la pàgina web de l’Ajuntament de Canet de Mar i l’anunci de la convocatòria al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
TERCER: Autoritzar la despesa derivada del punt anterior,  per a l’any 2020, fins a un 
màxim dels imports que s’indiquen a les partides següents: 
 

Partida Concepte Import
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20 15100 12000 Sou base 8.259,72 € 

20 15100 12100 Complement de destí 3.796,64 € 

20 15100 12101 Complement específic 10.395,49 € 

20 15100 15000 Complement de productivitat 157,82 € 

20 15100 16000 Seguretat Social 7.564,44 € 

 
 
QUART: Els pressupostos dels exercicis posteriors s’hauran de continuar consignant els 
crèdits necessaris per assumir les despeses derivades d’aquesta plaça.  
 
CINQUÈ: Facultar a l’alcaldessa per signar els documents que siguin necessaris en 
relació amb aquest acord. 
 
3.1.2. APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ, COM A 
FUNCIONARI INTERÍ, D'UNA PLAÇA D'ENGINYER/A TÈCNIC/A 
 
A la plantilla de personal funcionari hi ha una plaça d'enginyer/a tècnic/a, amb una 
dedicació del 50% de la jornada, que es troba vacant i no ocupada efectivament.  
 
Atès el salari brut anual, previst per aquest lloc de treball és de 17.148,92 €, la qual cosa 
suposa una cotització social a càrrec de l’empresa de 4.761,00 €. 
 
Atès que en el vigent de pressupost general de l'Ajuntament de Canet de Mar, per a 
l’any 2020, a les partides 22 17000 12001,  22 17000, 12100, 22 17000 12101 i 22 17000 
15000  hi ha consignació pressupostària suficient per assumir les despeses derivades 
d’aquesta plaça i a la partida 22 17000 16000, per assumir les quotes socials. 
 
Atès que el Ple Municipal de data 27 de maig de 2010, va aprovar les bases generals 
reguladores dels processos de selecció del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament 
de Canet de Mar.  
 
Vist l’informe tècnic emès en data 14 de gener de 2010, que es transcriu a continuació: 
 
INFORME TÈCNIC 
 
Montserrat Carbonell Vila, tècnica de Recursos Humans, en relació amb l’expedient per 
a la provisió interina d’una plaça d’enginyer tècnic, vacant a la plantilla de personal 
funcionari de l’Ajuntament de Canet de Mar, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- A la plantilla de personal funcionari, per a l’any 2020, hi ha una plaça 
d’enginyer/a tècnic/a, amb una dedicació del 50% de la jornada,  que es troba vacant  I 
no efectivament ocupada.  Aquesta plaça té dotació pressupostària per a tot l’any,  en el 
pressupost general de l’Ajuntament per a l’any 2020, amb un import màxim de  
17.148,92 € en concepte de salari a percebre per l’empleat públic treballador i de 
4.761,00 € en concepte de cotització social a càrrec de empresa. 
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Segon.- El Ple municipal de data 27 de maig de 2010, va aprovar les base generals 
reguladores del processos de selecció del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, estableixen que el contingut d’aquestes bases serà completat amb les 
bases específiques que regeixin expressament cada convocatòria, i que seran les 
aquestes darreres les que determinaran els requisits específics que es requereixin en 
cada procés en concret. 
 
Les presents bases determinen els requisits específics que han de complir els aspirants 
als llocs de treball. 
 
Tercer.- L’article 61 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova 
el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, estableix que els processos 
selectiu tindran caràcter obert i garantiran la lliure concurrència, així com que els 
procediments de selecció tindran cura de la connexió entre el tipus de proves a superar 
i l’adequació  a les tasques a desenvolupar en el lloc de treball convocats incloent-hi,  
en el seu cas, les proves pràctiques  que siguin necessàries. Aquestes proves podran 
consistir en la comprovació dels coneixements i la capacitat analítica dels aspirant, 
expressats de forma oral o escrita, en la realització d’exercicis que demostrin la 
possessió d’habilitats necessàries. 
 
A les bases específiques es preveu la realització de proves pràctiques relacionades amb 
el temari específic que consta a l’annex d’aquestes bases. 
 
Quart.- L’article 8, del Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel que s’aproven les regles 
bàsiques i els programes mínims als que s’ha d’ajustar el procediment de selecció dels 
funcionaris d’administració local, estableix que els programes dels exercicis teòrics de 
selecció seran els aprovats per cada Corporació i contindran matèries comunes  i 
matèries específiques, que versaran sobre el contingut de les funcions i tasques 
atribuïdes legalment a l’escala, subescala o classe a que es refereixin les proves. Per a 
l’ingrés en el grup B (actualment subgrup A2), estableix que el nombre mínim de temes 
a desenvolupar és de 60. 
 
L’Annex I de les bases generals estableix que, per al subgrup A2, el temari per a les 
matèries comunes consta de 20 temes. Les presents bases específiques estableixen 40 
temes com a temari específic. 
 
CONCLUSIONS 
 
Per tot l’exposat s’informa que les bases específiques previstes d’aquest procés selectiu 
per a la selecció d’un/a enginyer/a tècnic/a, reuneixen els requisits mínims exigits per la 
normativa legal d’aplicació 
  
Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a la data de la signatura 
electrònica. 
  
Vistes i trobades conforme les bases de la convocatòria per cobrir aquest lloc de treball 
i tenint en compte allò que es disposa en els articles 282 i següents del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, així com els articles 32 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals, 
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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: Aprovar les bases per a la provisió interina d’un/a enginyer/a tècnic/a, 
mitjançant concurs oposició lliure, fins a la seva provisió reglamentària, que s’adjunten 
com annex i aprovar la convocatòria del procés selectiu corresponent. 
 
SEGON: Publicar les bases aprovades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
i a la pàgina web de l’Ajuntament de Canet de Mar i l’anunci de la convocatòria al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
TERCER: Autoritzar la despesa derivada del punt anterior,  per a l’any 2020, fins a un 
màxim dels imports que s’indiquen a les partides següents: 
 

Partida Concepte Import

22 17000 12001 Sou base 7.141,96 € 

22 17000 12100 Complement de destí 3.274,81 € 

22 17000 12101 Complement específic 6.574,33 € 

22 17000 15000 Complement de productivitat 157,82 € 

22 17000 16000 Seguretat Social 4.761,00 € 

 
 
QUART: Els pressupostos dels exercicis posteriors s’hauran de continuar consignant els 
crèdits necessaris per assumir les despeses derivades d’aquesta plaça.  
 
CINQUÈ: Facultar a l’alcaldessa per signar els documents que siguin necessaris en 
relació amb aquest acord. 
 
 
3.1.3. APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ INTERINA 
D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE CONTRACTACIÓ, A MITJA JORNADA 
 
Fets: 
 
A la plantilla de personal funcionari hi ha una plaça  de tècnic de Contractació, amb una 
dedicació del 50% de la jornada, que es troba vacant i no ocupada efectivament.  
 
Atès el salari brut anual, previst per aquest lloc de treball és de 18.685,07 €, la qual cosa 
suposa una cotització social a càrrec de l’empresa de 5.172,54 €. 
 
Atès que en el projecte de pressupost general de l'Ajuntament de Canet de Mar, per a 
l’any 2020, a les partides 11 92000 12000,  11 92000 12100 i 11 92000 12101 i 11 92000 
15000,  hi ha consignació pressupostària suficient per assumir les despeses derivades 
d’aquesta plaça, atès que ja està coberta i a la partida 11 92000 16000, per assumir les 
quotes socials. 
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Atès que el Ple Municipal de data 27 de maig de 2010, va aprovar les bases generals 
reguladores dels processos de selecció del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament 
de Canet de Mar.  
 
Vist l’informe tècnic emès en data 14 de gener de 2020, que es transcriu a continuació: 
 

INFORME TÈCNIC 
 
Montserrat Carbonell Vila, tècnica de Recursos Humans, en relació amb l’expedient per 
a la provisió interina d’una plaça de tècnic de Contractació, vacant a la plantilla de 
personal funcionari de l’Ajuntament de Canet de Mar, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- A la plantilla de personal funcionari, per a l’any 2020, hi ha una plaça d’e tècnic/a 
de Contractació, amb una dedicació del 50% de la jornada,  que es troba vacant  I no 
efectivament ocupada.  Aquesta plaça té dotació pressupostària per a tot l’any,  en el 
pressupost general de l’Ajuntament per a l’any 2020, amb un import màxim de  
18.685,07 € en concepte de salari a percebre per l’empleat públic treballador i de 
5.172,54 € en concepte de cotització social a càrrec de empresa. 
 
Segon.- El Ple municipal de data 27 de maig de 2010, va aprovar les base generals 
reguladores del processos de selecció del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, estableixen que el contingut d’aquestes bases serà completat amb les 
bases específiques que regeixin expressament cada convocatòria, i que seran les 
aquestes darreres les que determinaran els requisits específics que es requereixin en 
cada procés en concret. 
 
Les presents bases determinen els requisits específics que han de complir els aspirants 
als llocs de treball. 
 
Tercer.- L’article 61 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova 
el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, estableix que els processos 
selectiu tindran caràcter obert i garantiran la lliure concurrència, així com que els 
procediments de selecció tindran cura de la connexió entre el tipus de proves a superar 
i l’adequació  a les tasques a desenvolupar en el lloc de treball convocats incloent-hi,  
en el seu cas, les proves pràctiques  que siguin necessàries. Aquestes proves podran 
consistir en la comprovació dels coneixements i la capacitat analítica dels aspirant, 
expressats de forma oral o escrita, en la realització d’exercicis que demostrin la 
possessió d’habilitats necessàries. 
 
A les bases específiques es preveu la realització de proves pràctiques relacionades amb 
el temari específic que consta a l’annex d’aquestes bases. 
 
Quart.- L’article 8, del Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel que s’aproven les regles 
bàsiques i els programes mínims als que s’ha d’ajustar el procediment de selecció dels 
funcionaris d’administració local, estableix que els programes dels exercicis teòrics de 
selecció seran els aprovats per cada Corporació i contindran matèries comunes  i 
matèries específiques, que versaran sobre el contingut de les funcions i tasques 
atribuïdes legalment a l’escala, subescala o classe a que es refereixin les proves. Per a 
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l’ingrés en el grup A (actualment subgrup A1), estableix que el nombre mínim de temes 
a desenvolupar és de 90. 
 
L’Annex I de les bases generals estableix que, per al subgrup A1, el temari per a les 
matèries comunes consta de 25 temes. Les presents bases específiques estableixen 65 
temes com a temari específic. 
 
CONCLUSIONS 
 
Per tot l’exposat s’informa que les bases específiques previstes d’aquest procés selectiu 
per a la selecció d’un/a tècnic/a de Contractació, reuneixen els requisits mínims exigits 
per la normativa legal d’aplicació 
  
Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a la data de la signatura 
electrònica. 
 
Vistes i trobades conforme les bases de la convocatòria per cobrir aquest lloc de treball 
i tenint en compte allò que es disposa en els articles 282 i següents del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, així com els articles 32 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals, 
 
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 les bases per a la provisió interina d’un/a tècnic/a de Contractació, 
mitjançant concurs oposició lliure, fins a la provisió reglamentària del lloc de treball, que 
s’adjunten com annex i aprovar la convocatòria del procés selectiu corresponent. 
 
SEGON: Publicar les bases aprovades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
i a la pàgina web de l’Ajuntament de Canet de Mar i l’anunci de la convocatòria al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
TERCER: Autoritzar la despesa derivada del punt anterior,  per a l’any 2020, fins a un 
màxim dels imports que s’indiquen a les partides següents: 
 

Partida Concepte Import

11 92000 12000 Sou base 8.259,72 € 

11 92000 12100 Complement de destí 3.797,15 € 

11 92000 12101 Complement específic 6.470,38 € 

11 92000 15000  Complement de 
productivitat

157,82 € 

11 92000 16000 Seguretat Social 5.172,54 € 

 
 
QUART: Els pressupostos dels exercicis posteriors s’hauran de continuar consignant els 
crèdits necessaris per assumir les despeses derivades d’aquesta plaça.  
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CINQUÈ: Facultar a l’alcaldessa per signar els documents que siguin necessaris en 
relació amb aquest acord. 
 
 
3.2. Promoció Econòmica i Turisme 
 
3.2.1. RETIRADA D'AUTORITZACIÓ DE LA PARADA NÚMERO 2 DEL MERCAT DE 
VENDA NO SEDENTÀRIA, AL SR. xxx 

Atès que l’art 22 “Drets i Obligacions” de l’Ordenança reguladora de l’exercici de la 
venda fora d’un establiment comercial permanent a Canet de Mar, estableix en el seu 
punt B.1 les obligacions dels paradistes respecte l’Ajuntament i d’altres Administracions 
públiques. 

Atès que, dins les obligacions establertes s’inclou el satisfer les taxes i els tributs muni-
cipals que corresponguin i estar al corrent del pagament d’impostos, comptar amb la 
llicència fiscal, estar donats d’alta i al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social 
i al corrent en el pagament de l’assegurança de responsabilitat civil. 

Vist que, segons especifica l’article 16 de l’esmentada ordenança, l’autorització munici-
pal s’extingirà, sense dret a indemnització ni a compensacions de cap mena, en els 
següents supòsits: 

 Exhauriment del termini pel qual fou inicialment atorgada, llevat de  pròrroga 
 Renúncia expressa i escrita formulada pel titular. 
 A conseqüència d’una resolució ferma recaiguda en un procediment sancionador, 

motivat per la comissió d’infraccions degudament tipificades que comportin apare-
llada la revocació de l’autorització. 

 A conseqüència d’un procediment de revocació de l’autorització per incompliment 
de les condicions per a l’exercici de la venda no sedentària  en mercats de marxants. 

 Per mort, incapacitat o dissolució de la persona jurídica, sens perjudici de  la possi-
bilitat de transmissió prevista en l’article 15. 

Atès que l’article 94 in fine de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les 
administracions públiques, en relació amb l’article 71.1.d) de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, preveu l’extinció de la concessió quan el con-
cessionari no es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries. 

Vist que, segons les dades que consten a l’Organisme Autònom Local de Gestió Tribu-
tària, el Sr. xxx, amb NIF xxxx, actual titular de la parada número 2 del mercat de venda 
no sedentària de Canet de Mar, té pendent de liquidar les taxes municipals per la utilit-
zació del seu lloc de venda per un import total de 567,53 € 

Atès que, per altra banda, aquest paradista tampoc ha presentat la documentació acre-
ditativa d’estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries imposades 
per les disposicions vigents. 
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Vist el que disposa l’article 71. 1.d) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic, segons el qual no poden contractar amb l’Administració les persones 
que no es trobin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries imposades per 
les disposicions vigents,  

Atès que permetre la manca de pagament de la taxa municipal a un venedor del mercat 
setmanal seria un greuge comparatiu amb la resta de venedors que sí abonen la quan-
titat que els pertoca, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords se-
güents. 

Vist l’informe tècnic emès en data 14 de gener de 2020 que forma part de l’expedient. 

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.- Incoar expedient de retirada de l’autorització per a la venda al mercat de 
venda no sedentària de Canet de Mar al Sr. xxx, amb NIF xxxxxx, per no haver satisfet 
les taxes municipals establertes a l’ordenança Fiscal núm.13 i tenir un deute pendent 
per import de 567,53 € (cinc-cents seixanta-set euros amb cinquanta-tres cèntims) ni 
haver presentat la documentació acreditativa d’estar al corrent de pagament de les se-
ves obligacions tributàries imposades per les disposicions vigents. 

SEGON.- Fer saber al interessat que, mentre i tant no satisfaci l’import que deu en con-
cepte de taxa per a la utilització d’un lloc de venda en el mercat ambulant, es troben 
incursos en una de les prohibicions de contractar previstes a l’article 71.1.d) de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i per tant, no podrà contractar 
amb cap Administració. 

TERCER.- Notificar aquest acord al interessat i donar-li un termini de 10 dies hàbils, a 
comptar des de la notificació, per tal que pugui formular les al·legacions que consideri 
adients en tràmit d’audiència. Un cop esgotat aquest termini sense que s’hagin formulat 
al·legacions i sense haver fet efectiu el deute, l’autorització per a la venda es considerarà 
retirada de manera definitiva 

3.3. Secretaria 
 
3.3.1. DECLARACIÓ DESERT EXPEDIENT CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT 
OBERT SIMPLIFICAT SUMARI, DEL SERVEI DE RECOLLIDA I CUSTÒDIA SEGURA 
DE DADES. 
 
Fets: 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 19 de desembre de 2019, va 
acordar incoar expedient de licitació mitjançant procediment obert simplificat sumari, del 
servei de recollida i custòdia segura de dades, tot aprovant el plec de clàusules admi-
nistratives i tècniques particulars que havien de regir la licitació. 
 
Atès que aquesta licitació es va publicar al perfil del contractant en data 27 de desembre 
de 2019. 
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Atès que el termini per presentar proposicions va ser del 28 de desembre de 2019 al 14 
de gener d’enguany, ambdós inclosos, sense que se n’hagi presentat cap. 
 
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.  
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal apli-
cació, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER- Declarar desert el procediment obert simplificat sumari, incoat per la Junta de 
Govern Local en sessió de data 19 de desembre de 2019, del servei de recollida i cus-
tòdia segura de dades, en no haver-se presentat cap proposició dins del termini concedit 
a l’efecte. 
 
SEGON.- Anul·lar la següent operació comptable “A” futurs, derivada de l’aprovació de 
l’expedient de contractació núm. 1403/2019 3140: 
 
 . Núm. operació: 220199000104/Anualitat 2019/Import: 9.196,00 € 
  
TERCER.- Que el present acord es publiqui al perfil del contractant. 
  
 
3.4. Acció Social i Ciutadania 
 
3.4.1. APROVACIÓ AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL NÚM. BSGG42/2019 
 
Fets: 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/42/2019 de data 19 de desembre de 2019 
per import de  2.344,31 € 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 2020. 
 
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 
el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de Canet de Mar, aprovat 
el 17 d’octubre del 2017. 
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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.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG/42/2019 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que 
s’indiquin: 
 
RELACIO NUM.: BSGG/42/2019               data: 19-12-19 

NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI DNI/NIF 

256 xxx xxx habitatge/hipoteca        589,10 € El mateix xxxx

257 xxx xxx activitats extraescolars/colònies        288,00 € VEIE Canet de Mar xxxx

258 xxx xxx subministraments/llum          86,38 € ENDESA Energia, SAU xxxx

259 xxx xxx subministraments/llum        267,03 € GEO ALTERNATIVA, S.L. xxxx

260 xxx xxx Lloguer AA        650,00 € Irene Ester Eri Rufat xxxx

261 xxx xxx altres/neteja salubritat        405,56 € 
Turbonet Serveis Integrals 
de Neteja S.L xxxx

262 xxx xxx subministraments/llum 58,24€ ENERGIA XXI xxxx
 
TOTAL                                                                                                            2.344,31€ 

 
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. 
 
 
4. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS  
 
No se’n presenten 
 
5. PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole I 
problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 17:25 de tot el 
que jo com a secretaria certifico. 


