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

LOCAL DE DATA 20 DE FEBRER 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: 17:40 
 

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. JGL2020/6 ordinari 13/02/2020 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 
 
2.1.1. Relació Decrets del 3 a l 9 de febrer de 2020 
2.1.2. Llibre Decrets primera quinzena febrer 2020 
 
2.2. Secretaria 
 
2.2.1. Actualització cànon bar camp de futbol 
  
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. JGL2020/6 ordinari 13/02/2020 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
13 de febrer 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 DE DECRETS DEL 3 AL 9 DE FEBRER DE 2020 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de dates 
del 3 al 9 de febrer de 2020: 
 

Codi   Descripció Data resolució

RESAL2020/211  Decret atorgament llicència Endesa Av 3/2/2020

RESAL2020/212  Decret sobreseiment O.E. Av 3/2/2020

RESAL2020/213  Decret atorgament llicència Endesa C Àngel Guimerà 24 3/2/2020

RESAL2020/214  OBRES MENORS MOLI 15 3/2/2020

RESAL2020/215  Decret incoació restauració i sancionador Isla Cristina 12 3/2/2020

RESAL2020/216  DECRET LLICÈNCIA OBRES MENORS RIERA DEL PINAR, 29 3/2/2020

RESAL2020/217  Decret rectificació error 3/2/2020

RESAL2020/218  canvi de nom activitat gimnàs 3/2/2020

RESAL2020/219  Decret rectificació error 3/2/2020

RESAL2020/220  Decret transmissió llicència taxi 3/2/2020

RESAL2020/221  Decret terrrassa -pizzeria plaça llenya- 3/2/2020

RESAL2020/222  Decret d'Alcaldia manament a justificar 3/2/2020

RESAL2020/223  Resolució Alcaldía 3/2/2020

RESAL2020/224  incoació expedient responsabilitat patrimonial 3/2/2020

RESAL2020/225  Decret desestimació recurs UGT - Vacances PL 3/2/2020

RESAL2020/226  Decret llista admesos plaça oficial 2a ferrer 3/2/2020

RESAL2020/227  Decret desestimació petició reconeixement treballador fixe 3/2/2020

RESAL2020/228  Decret AI 03_02 4/2/2020

RESAL2020/229  Decret PS 03_02 4/2/2020

RESAL2020/230  Decret IMI 03_02 4/2/2020

RESAL2020/231  Decret targeta d'aparcament 4/2/2020

RESAL2020/232  Decret Convocatòria JGL ordinària 06022020 4/2/2020
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RESAL2020/233  Decret d'Alcaldia aprovació conveni colꞏlaboració BS 4/2/2020

RESAL2020/234  Decret 19-216262 RECTIFICAT 4/2/2020

RESAL2020/235  Decret contractació pintor per acumulació de tasques 4/2/2020

RESAL2020/236  Decret targeta d'aparcament individual 4/2/2020

RESAL2020/237  Decret exp.19-221046 5/2/2020

RESAL2020/238  Decret exp.105864 5/2/2020

RESAL2020/239  Decret exp.20-221482 5/2/2020

RESAL2020/240  Decret exp.108888 5/2/2020

RESAL2020/241  Decret exp.109085 5/2/2020

RESAL2020/242  Decret d'aixecament del reparament factures F_2020_01 5/2/2020

RESAL2020/243  Decret canvi de nom 5/2/2020

RESAL2020/244  Retorn fiança -Can Xandri- 5/2/2020

RESAL2020/245  (D) Decret aprovació de factures 5/2/2020

RESAL2020/246  Decret incoació vehicle abandonat B4550VM 6/2/2020

RESAL2020/247  Decret incoació vehicle abandonat 0646DXJ 6/2/2020

RESAL2020/248  Decret incoació vehicle abandonat B2793JX 6/2/2020

RESAL2020/249  Decret incoació vehicle abandonat 1460DKD 6/2/2020

RESAL2020/250  Decret incoació vehicle abandonat T4838AC 6/2/2020

RESAL2020/251  Decret llicència animals perillosos 6/2/2020

RESAL2020/252  Decret tarja aparcament discapacitats 6/2/2020

RESAL2020/253  Decret d'Alcaldia modificació de crèdit 6/2/2020

RESAL2020/254  Decret de 1a TA ordenació de pagaments 002-2020 6/2/2020

RESAL2020/255  Decret incoació expedient 7/2/2020

RESAL2020/256  Resolució desestimant recurs de reposició 7/2/2020

RESAL2020/257  Resolució Alcaldia personació RCA abreujat 330 2019 M2 7/2/2020

RESAL2020/258  Decret O.E. Av 7/2/2020

RESAL2020/259  PRIMERA OCUPACIÓ PLAÇA INDÚSTRIA, 5 7/2/2020

RESAL2020/260  
Decret contractació servei redacció projecte renovació instalació elèctrica 
edifici Serveis Tècnics 7/2/2020

RESAL2020/261  Decret de sobreseïment procediment O.E. Sant 7/2/2020

RESAL2020/262  Decret traspàs parada 15 mercat venda no sedentària 7/2/2020

 
 
2.1.2. LLIBRE DECRETS PRIMERA QUINZENA FEBRER 2020 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local del llibre de Decrets corresponents a la 
primera quinzena del mes de febrer de 2020. 
 
2.2. Secretaria 

 
2.2.1. APROVACIÓ ACTUALITZACIÓ CÀNON EXPLOTACIÓ BAR CAMP DE FUT-
BOL MUNICIPAL 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 22 de juliol de 2010, va acordar 
incoar expedient de contractació mitjançant procediment obert per a la concessió 
demanial d’ús privatiu per a l’explotació del servei de bar ubicat al camp de futbol 
municipal, de conformitat amb el plec de clàusules administratives que també es van 
aprovar en el mateix acord. 
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Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 810/2010, de 28 de setembre, es va 
resoldre elevar a definitiva l’adjudicació provisional de la concessió demanial de l’ús 
privatiu de l’explotació del servei de bar ubicat al camp de futbol municipal a la senyora 
XXX, pel preu anual de 3.660,00 €, és a dir, 305,00 € al mes, pagadors entre els dies 1 
i 7 de cada mes (actualitzable anualment segons IPC) i d’acord amb les consideracions 
contingudes en l’informe tècnic, havent-se ratificat aquest decret per la Junta de Govern 
Local en sessió de data 30 de setembre de 2010. 
 
Atès que en data 13 d’octubre de 2010 es va formalitzar la concessió privativa de domini 
públic adjudicada a la Sra. XXX. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 24 de novembre de 2011 va 
acordar augmentar el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació 
del servei de bar al camp de futbol municipal en 109,80 euros, import equivalent a 
l’augment del 3% que ha experimentat l’IPC en aquest últim període anual, tot fixant el 
cànon anual per a l’explotació en 3.769,80 euros. 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 22 de novembre de 2012 va 
acordar augmentar el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació 
del servei de bar al camp de futbol municipal en 131,94 euros, import equivalent a 
l’augment del 3,5% que ha experimentat l’IPC en aquest últim període anual, tot fixant 
el cànon anual per a l’explotació en 3.901,74 euros. 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 21 de novembre de 2013 va 
disminuir el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació del servei 
de bar al camp de futbol municipal en 3,90 euros, import equivalent a la disminució del 
0,1% que ha experimentat l’IPC en aquest últim període anual, tot fixant el cànon anual 
per a l’explotació en 3.897,84 euros. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 18 de desembre de 2014 va 
disminuir el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació del servei 
de bar al camp de futbol municipal en 3,89 euros, import equivalent a la disminució del 
0,1% que ha experimentat l’IPC en aquest últim període anual, tot fixant el cànon anual 
per a l’explotació en 3.893,95 euros. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 20 de gener de 2016 va disminuir 
el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació del servei de bar al 
camp de futbol municipal en 27,26 euros, import equivalent a la disminució del 0,7% que 
ha experimentat l’IPC en aquest últim període anual, tot fixant el cànon anual per a 
l’explotació en 3.866,69 euros. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 21 de desembre de 2016 va 
incrementar el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació del servei 
de bar al camp de futbol municipal en 27,07 €, import equivalent a l’increment del 0,7 % 
que ha experimentat l’IPC en aquest últim període anual, tot fixant el cànon anual en 
3.893,76 €. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 17 de gener de 2018 va 
incrementar el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació del servei 
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de bar al camp de futbol municipal en 62,28 €, import equivalent a l’increment del 1,6 % 
que ha experimentat l’IPC en aquest últim període anual, tot fixant el cànon anual en 
3.956,06 €. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 10 d’octubre de 2018, va aprovar 
la pròrroga de la concessió de l’explotació del bar del camp de futbol municipal prevista 
a la clàusula segona del document de formalització, això es per dos anys, fins al 13 
d’octubre de 2020. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 27 de desembre de 2018  va 
incrementar el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació del servei 
de bar al camp de futbol municipal en 90,96 €, import equivalent a l’increment del 2,3 % 
que ha experimentat l’IPC en aquest últim període anual, tot fixant el cànon anual en 
4.047,05 €. 
 
Atès que en la clàusula XI del plec de clàusules administratives particulars es disposa 
que el cànon ofert per l’adjudicatari serà revisat cada any i actualitzat en un import 
equivalent a l’índex de Preus al Consum estatal publicat per l’Institut Nacional 
d’Estadística. 
 
Atès que l’Institut Nacional d’Estadística ha publicat que la variació anual de l’IPC en el 
mes d’octubre és d’un 0,1 %. 
 
Atès que, d’acord amb aquest percentatge, l’augment del cànon mensual per a 
l’explotació del servei de bar del camp de futbol municipal és de 0,34 €, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.-  Incrementar el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a 
l’explotació del servei de bar al camp de futbol municipal en 4,05 €, import equivalent a 
l’augment del 0,1% que ha experimentat l’IPC en aquest últim període anual. 
 
SEGON.- Fixar el preu de 4.051,10 € com a cànon anual per a l’explotació del servei de 
bar al camp de futbol municipal des del mes d’octubre del 2019 fins a l’octubre del 2020, 
cànon que la concessionària haurà de satisfer en quotes mensuals de 337,59 €, a pagar 
entre els dies 1 i 7 de cada mes. 
 
TERCER.- Aprovar una liquidació complementària corresponent al cànon dels mesos 
d’octubre de 2019 a febrer de 2020 per un import total d’1,38 €, en concepte 
d’actualització del cànon conforme a l’índex de Preus al Consum estatal publicat per 
l’Institut Nacional d’Estadística a octubre de 2019. 
 
QUART.- Notificar aquests acords al concessionari i a la Intervenció i la Tresoreria 
municipals a tots els efectes. 
 
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 
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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. Secretaria 

 
3.1.1. APROVACIÓ RESOLUCIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB 
L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL – ANY 2012 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 7 de setembre de 2016, va acordar 
aprovar el conveni de colꞏlaboració entre l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de 
Canet de Mar – any 2012 i l’Ajuntament de Canet de Mar, per l’exercici 2016 i següents. 
 
Atès que en l’esmentat conveni es va formalitzar en data 7 de setembre de 2016.  
 
Vista la clàusula 8 de l’esmentat conveni en la que es disposa les activitats en les quals 
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Canet de Mar – any 2012 haurà de 
colꞏlaborar amb l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Vist l’informe emès pel cap de la Policia Local en data 17 de desembre de 2017, en el 
qual posa de manifesta que “durant la vigència del conveni s’ha demanat la realització 
de serveis per part de l’entitat, i no s’han cobert, segons les explicacions donades pels 
responsables, per no tenir suficients efectius, o bé per estar en desacord amb 
l’Ajuntament”. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 27 de febrer de 2019, va acordar incoar 
expedient de rescissió del conveni de colꞏlaboració entre l’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de Canet de Mar – any 2012 i l’Ajuntament de Canet de Mar, formalitzat 
en data 7 de setembre de 2016, per l’incompliment per part de l’Associació de Voluntaris 
de Protecció Civil de Canet de Mar – any 2012 de les obligacions dimanants del conveni 
i per la desaparició de l’interès públic que va motivar la seva aprovació, doncs la colꞏla-
boració va finalitzar en data 7 de setembre de 2017. 
 
Atès que se’ls va atorgar un tràmit d’audiència de 10 dies a aquesta Associació de Vo-
luntaris de Protecció Civil de Canet de Mar – any 2012, sense que s’hagi presentat cap 
alꞏlegació. 
 
Atès que la clàusula 15 de l’esmentat conveni disposa que qualsevol de les parts pot 
demanar la rescissió del conveni justificant el motiu. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 1022/2017, 
de 28 d’agost, es va delegar la competència per a l’aprovació d’aquest tipus de convenis 
a la Junta de Govern Local i entenent que la seva rescissió correspon al mateix òrgan 
que el va aprovar, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.-  Aprovar la rescissió del conveni de colꞏlaboració entre l’Associació de Volun-
taris de Protecció Civil de Canet de Mar – any 2012 i l’Ajuntament de Canet de Mar, 
formalitzat en data 7 de setembre de 2016, per l’incompliment per part de l’Associació 
de Voluntaris de Protecció Civil de Canet de Mar – any 2012 de les obligacions 
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dimanants del conveni i per la desaparició de l’interès públic que va motivar la seva 
aprovació, doncs la colꞏlaboració va finalitzar en data 7 de setembre de 2017. 
 
SEGON.- Requerir l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Canet de Mar – any 
2012 i l’Ajuntament de Canet de Mar, per tal que, en compliment dels que disposa la 
clàusula 15.2 del conveni, retorni a l’Ajuntament de Canet de Mar, en perfectes 
condicions d’estat i ús, el material i vestuari que els va ser cedit per a la consecució del 
seu objecte, això és: 
 
 Material de despatx: 
 

- 5 cadires. 
- 1 taula de despatx. 
- 1 nevera. 
- 1 màquina de plastificar. 
- 1 equip de música. 
- 1 ventilador. 
- 3 arxivadors de cartró. 
- 1 cafetera, marca Nescafe Dolce Gusto. 
- 1 transformador de 220v a 12v per a la emissora base. 
- 1 emissora marca Kenwood, model Tk 7162. 
- 1 telèfon jablocom amb IMEI 3596 1100 0298 100 
- 1 terminal USB d’accés a internet Vodafone. 
- 1 carregador de base de 6 unitats de la marca Vertex. 
- 8 emissores luthav, model TL-11, amb carregador individuals. 
- 3 llanternes maglite amb carregador individual. 
- 3 llanternes luznor amb cons de senyalització. 
- 1 carregador individual llanterna Luznor. 
- 1 impressora Epson Stylux SX 130. 
- 1 impressora Canon NP6010. 
- 1 escàner de la marca Acer, model 6678-OWE. 
- 1 escàner de la marca Canon, model canoscan N640P. 
- 1 calaixera de fusta de despatx 
- 4 estanteries  de paret de fusta. 
- 1 moble arxivador de fusta. 
- 1 sofà vermell d’escai de dues places. 
- 2 cavallets de fusta. 
- 1 tauló de fusta per fer de taula. 
- 1 calaixera metàlꞏlica tipus arxivador. 
- 2 segells de goma amb escut PC. 
- 1 guillotina de color blau. 
- 1 emissora de vehicle marca Kenwood, model TK7162. 
- 5 emissores de la marca Vertex, model VX-414E (antigues PL) amb bateries i 

antenes. 
- 1 base de càrrega emissores Vertex de 6 unitats (antigues PL). 
- 1 emissora de la marca Kenwood, model T-260G amb bateria, antena i carrega-

dor individual (antiga PL). 
- 6 balises luminoses color groc. 
- 1 emissora portàtil de la marca Motorola de la Xarxa Rescat a disposició del 

president de l’associació Sr. Josep Maria Luque. 
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- 1 carregador individual de l’emissora portàtil de la marca Motorola, a disposició 
del president de l’associació Sr. Josep Maria Luque. 
 

Material de Magatzem: 
 

- 6 taquilles metàlꞏliques. 
- 1 banc de fusta llarg. 
- 1 armari metàlꞏlic de dues portes. 
- 2 estanteries Mecalux. 
- 1 moto serra de la marca Sthil, model MS-251. 
- 1 manega amb carret de 25 metres de color blanc. 
- 2 manegues complertes de 25 metres de color blau. 
- 75 metres de mànega per adaptar de color blau. 
- 1 llitera plegable porta ferits. 
- 2 cadires de rodes plegables. 
- 6 balises de color groc. 
- 3 cascos de protecció bàsica de color taronja. 
- 10 cons de senyalització de trànsit. 
- 1 llauna d’oli. 
- 1 llauna d’aigua refrigerant. 
- 1 llauna de benzina per a la motoserra. 
- 1 llauna d’oli especial per a la motoserra, 
- 1 caixa metàlꞏlica amb cargols i recanvis. 
- 1 caixa metàlꞏlica amb eines. 
- 1 pala d’obra de punta. 
- 1 pic d’obra. 
- 2 rastrals. 
- 2 esfulladors. 
- 1 escombra ampla. 
- 1 escombra normal. 
- 1 recollidor metàlꞏlic. 
- 1 cubell de fregona. 
- 1 fregona amb pal metàlꞏlic.  
- 1 ampolla de lleixiu. 
- 1 ampolla de neteja mans. 
- 1 escala d’alumini de 2 metres. 
- 1 estufa de gas butà. 
- 3 bombones de gas butà. 
- 1 arnés de seguretat. 
- 3 parells de botes d’aigua. 

 
Telefonia Mòbil: 
 

- 1 Modem stick USB Huawei hspa+K4305 3G, amb línia 667 183 045 (extensió 
31300). 

- Desktop Phone model GSM GDP-04 (oficina Vodafone), amb línia 667 183 044/ 
fix 93 114 22 51 (extensió 31329). 

- Nokia 301 amb línia 647 708 474 (extensió 31229). 
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Vestuari: 
 

- 3 camises de diferents talles. 
- 2 camisetes talla P. 
- 3 parells de sabates. 
- 2 jaquetes impermeables taronja de la talla M, amb escut PC. 
- 1 jaqueta d’aigua de color verda. 
- 3 cinturons. 
- 5 gorres tipus beisbol de diferents talles. 
- 1 jaqueta operativa de la talla M. 
- 1 jaqueta operativa de la talla L. 
- 1 armilla operativa de la talla M. 

 
TERCER.- Facultar a la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a la Policia Local i a l’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de Canet de Mar – any 2012. 
 
 
3.2. Acció Social i Ciutadania 
 
3.2.1. APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS NÚMERO 
BSGG/05/2020 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/05/2020 de data 20 de febrer de 2020 per 
import de 757,17€ 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. 

 
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: 
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PRIMER.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG/05/2020 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que 
s’indiquin: 
 
 
RELACIO NUM.: BSGG/05/2020               data: 20-02-20 

NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI DNI/NIF 

22 XXX XXXXXXX Medicaments 53,24 €
Farmàcia Elisabeth Viejo 
Grau xxxxxx

23 XXX XXXXXXX Habitatge/subm-Gas 211,58 € XXX XXXXXXX

24 XXX XXXXXXX Material escolar/llibres 77,00 € Escola Misericòrdia xxxxxxx

25 XXX XXXXXXX Altres - Inscripció casal 180,00 € Esplai Bitxus xxxxxx

26 XXX XXXXXXX 
Habitatge/Lloguer-hipo-
teca 142,80 € XXX XXXXXXX

27 XXX X XXXXXX 
Desplaçament per forma-
ció 92,55 € XXX XXXXXXX

TOTAL       757,17 € 
 

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. 

 
3.3. Urbanisme 

 
3.3.1. APROVACIÓ PLA SEGURETAT I SALUT OBRES DE MILLORA DE LA XARXA 
DE CANALITZACIÓ D’AIGÜES PLUVIALS AL CARRER JOSEP MORA 
 
Vista la documentació presentada per Catalana d’Infraestructures i serveis associats, 
SL, empresa adjudicatària de les obres de canalització de les aigües pluvials del 
C/Josep Mora per tal de procedir a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut. 
 
Vist l’informe de l’enginyera municipal que es transcriu a continuació: 
 
“INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
Amb data 24 de gener de 2020 s’aporta el Pla de Seguretat i Salut de les obres de 
“Canalització de les aigües pluvials del carrer Josep Mora” de Canet de Mar, redactat 
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per l’empresa adjudicatària Catalana d’infraestructures i serveis associats, S.L., així com 
l’informe d’aprovació per part del coordinador de seguretat i salut, XXX, enginyer de 
camins, canals i ports. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

- Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, que estableix les disposicions mínimes 
de seguretat i salut a les obres de construcció. 

- Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública. 

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- El pla de seguretat i salut constitueix l'instrument bàsic de les activitats 
d'identificació, avaluació i planificació de l'activitat preventiva en l'obra a què és refereix 
el capítol II del Reial decret 39/1997, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de 
prevenció. 
 
SEGONA.-  En el pla de seguretat i salut presentat s’analitzen i es desenvolupen les 
previsions de l’estudi de seguretat i salut aprovat amb el projecte de “Xarxa de pluvials 
al carrer Josep Mora” de Canet de Mar. 
 
TERCERA.- El pla de seguretat i salut pot ser modificat pel contractista d'acord amb el 
procés d'execució de l'obra, l'evolució dels treballs i les possibles incidències o 
modificacions que puguin sorgir al llarg de l'obra, però sempre amb l'aprovació expressa 
del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució d'obra. 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, es dona el vistiplau formal al Pla de 
Seguretat i Salut presentat per Catalana d’infraestructures i serveis associats, S.L per a 
l’execució de les obres de canalització de les aigües pluvials al carrer Josep Mora de 
Canet de Mar, conformat pel coordinador de seguretat i salut de l’obra.” 
 
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 el Pla de Seguretat i Salut emès pel coordinador de Seguretat i Salut 
signat per l’enginyer de camins, canals i ports, XXX, per a l’execució de les obres de 
millora de la xarxa de canalització d’aigües pluvials al carrer Josep Mora. 
 
Segon.- Fer arribar el pla de seguretat i salut aprovat a tots els interessats per tal que, 
e conformitat amb allò que es disposa a l’article 7.4 del RD 1627/1997, puguin presentar 
els suggeriments i alternatives que estimin oportuns. 
 
Tercer.- Comunicar que qualsevol modificació que introdueixi el coordinador de l’obra 
en aquest pla de seguretat, de resultes de les alteracions i incidències que puguin pro-
duir-se en el decurs de l’execució de l’obra, o bé per variacions en el projecte d’execució 
que va servir de base per elaborar l’estudi de seguretat i salut, requerirà l’aprovació 
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expressa de la direcció facultativa, s’haurà de comunicar a qui disposa el RD 1627/1997 
i estarà a disposició de tots els qui indica l’article 7.4 de l’esmentat RD. 
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats.  
 
 
4. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS  
 
- Es dona compte de la Sentència núm. 42/2020, emesa en data 18 de febrer de 2020, 
pel Magistrat Jutge substitut del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, 
en relació al Procediment ordinari 431/2016-D, interposat pel XXX contra l’Ajuntament 
de Canet de Mar, XXX i XXX, acordant estimar el recurs interposat i anulꞏlar, per no 
estar ajustat a dret, l’acord del Ple de l’Ajuntament de Canet de mar, adoptat en sessió 
ordinària de data 29 de setembre de 2016, retrotreure les actuacions administratives i 
interposar costes a l’Administració demanda i als condemnats. 
 
- Es dona compte de la Sentència núm. 24/2020, emesa en data 5 de febrer de 2020, 
pel Jutge titular del Jutjat Social núm. 2 de Mataró, en relació al Procediment ordinari 
584/2019-R, interposat pels senyors XXX i XXX contra l’Ajuntament de Canet de Mar, 
acordant estimar la demanda interposada i declarant la existència entre les parts de 
relació laboral en cada cas indefinida no fixa, condemnant a l’Ajuntament demandat a 
atenir-se a aquesta declaració. 
 
 
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 17:40 de tot el 
que jo com a secretaria certifico. 
 


