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

LOCAL DE DATA 5 DE MARÇ 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: 17:07 
Hora que acaba: 18:10 
 

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. JGL2020/8 ordinari 27/02/2020 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 
 
2.1.1. Relació decrets de data del 17 al 23 de febrer de 2020 
2.1.2. Llibre Decrets segona quinzena mes de  febrer 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. JGL2020/8 ordinari 27/02/2020 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
27 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 DECRETS DEL 17 AL 23 DE FEBRER DE 2020 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de dates 
del 17 al 23 de febrer de 2020: 
  
Codi   Descripció Data 

resolució
RESAL2020/329 Decret nomenament representant Ajuntament C PROP 

CARRER MANEL BUSQUETS, 7 - EXERCICI 2019
17/02/2020 

RESAL2020/330 Decret nomenament representant COM PROP AVGDA 
MARESME, 31 

17/02/2020 

RESAL2020/331 Decret nomenament representant COM PROP CARRER 
CASTAÑER 3 

17/02/2020 

RESAL2020/332 Decret nomenament representant C Prop P P Llauger Prim -
2019 

17/02/2020 

RESAL2020/333 Decret nomenament repres COM PROP SANT IGNASI, 5 17/02/2020 
RESAL2020/334 Decret d’aixecament de reparament de factures F_2020_02 17/02/2020 
RESAL2020/335 Decret contractació cap de Brigada, per interinitat 17/02/2020 
RESAL2020/336 Decret convocatòria CIG ordinària 20022020 17/02/2020 
RESAL2020/337 Decret d’aixecament de reparament de factures F_2020_3 

Fase O 
18/02/2020 

RESAL2020/338 Decret canvi junta directiva Associació de Gent Gran 18/02/2020 
RESAL2020/339 Decret autorització Mostra d'Artesania 7 de març de 2020 18/02/2020 
RESAL2020/340 Decret nomenament secretària acctal 14.02.20 18/02/2020 
RESAL2020/341 Decret Convocatòria JGL ordinària 20022020 18/02/2020 
RESAL2020/342 Decret d'Alcaldia manament a justificar 18/02/2020 
RESAL2020/343 Decret d’Alcaldia de transferència de crèdits 18/02/2020 
RESAL2020/344 Decret aprovació AD's relació Q2020_03 18/02/2020 
RESAL2020/345 (D) Decret aprovació de factures F_2020_3 FASE O 19/02/2020 
RESAL2020/346 (D) Decret aprovació de factures F_2020_2 FASE ADO 19/02/2020 
RESAL2020/347 Decret incoació O.E 19/02/2020 
RESAL2020/348 Decret incoació O.E. Pl. 11 de setembre núm 19/02/2020 
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RESAL2020/349 Decret sense efecte la permuta autoritzada per RES2020/273 19/02/2020 
RESAL2020/350 Decret AI 19_02 19/02/2020 
RESAL2020/351 Decret deixar sense efecte nomenament acctal cap de la 

Brigada 
19/02/2020 

RESAL2020/352 Decret AI 18_02 19/02/2020 
RESAL2020/353 (D) Decret per Carnaval tot s'hi val - DEKAA 19/02/2020 
RESAL2020/354 Decret PS 18_02 19/02/2020 
RESAL2020/355 DEC PRIMERA OCUPACIÓ 19/02/2020 
RESAL2020/356 Decret llicència mercat municipal parada 4 19/02/2020 
RESAL2020/357 Decret IMI 18_02 19/02/2020 
RESAL2020/358 Decret canvi nom nínxol 1734 19/02/2020 
RESAL2020/359 Decret Aprovació memòria ball comparses i carnaval 20/02/2020 
RESAL2020/360 Decret aprovació Pla Seguretat i Salut obres instal·lació pista 

multiesportiva 
21/02/2020 

RESAL2020/361 decret atorgament terrassa 21/02/2020 
RESAL2020/362 decret atorgament terrassa 21/02/2020 
RESAL2020/363 decret atorgament terrassa 21/02/2020 
RESAL2020/364 Decret targeta d'aparcament  21/02/2020 
RESAL2020/365 Decret targeta d'aparcament 21/02/2020 
RESAL2020/366 Decret targeta d'aparcament 21/02/2020 
RESAL2020/367 Decret reclamació ingressos indeguts plusos policia 21/02/2020 
RESAL2020/368 Decret targeta d'aparcament 21/02/2020 
RESAL2020/369 Decret nomenament secretària acctal. 24.01.2020 21/02/2020 

 
2.1.2. LLIBRE DECRETS SEGONA QUINZENA FEBRER 2020 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local del llibre de Decrets corresponents a la 
segona quinzena del mes de febrer de 2020. 
 
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’organització, 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 procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes 
següents: 
 
3.1. Promoció Econòmica i Turisme 
 
3.1.1 ADHESIÓ AL PROJECTE PIT IMPULSAT PEL CONSORCI DE PROMOCIÓ 
TURÍSTICA COSTA DEL MARESME 
 
Fets: 
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Atès que el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme coordina el projecte 
impulsat per la Diputació de Barcelona “PIT – Punts d’Informació Turística”, que 
reforça i/o amplia la xarxa d’oficines de turisme amb altres espais o punts d’informació 
complementaris, on el turista tingui possibilitat de ser informat de l’oferta turística 
existent, alhora que pugui rebre assistència i suport en l’organització de la seva estada, 
millorant així el posicionament de la destinació. 
 
Vist que el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme ofereix la possibilitat 
d’adhesió al projecte per tal d’obtenir l’acreditació com a Punt d’Informació Turística i 
gaudir dels beneficis i prestacions que s’ofereixen als participants, sense que suposi cap 
aportació econòmica per l’ens o establiment adherit. 
 
Atès que l’adhesió s’haurà de renovar anualment, a través d’un cicle formatiu de 
renovació, essent necessari complimentar un full de renovació d’adhesió i que causarà 
baixa d’ofici l’ens o establiment adherit que no compleixi els compromisos que implica 
l’esmentada adhesió. 
 
Vist l’informe favorable emès per la tècnica de Promoció Econòmica de data 27 de febrer 
de 2020, el qual es transcriu a continuació: 
 

El projecte Punts d’informació Turística - PITs és un projecte impulsat per la 
Diputació de Barcelona i coordinat a la comarca pel Consorci de Promoció 
Turística Costa del Maresme.   
 
L’objectiu general del projecte PITs és dotar a les comarques de la província de 
Barcelona d’un major nombre de punts d’informació turística (ja siguin entitats 
públiques o equipaments/serveis turístics privats) que ajudin a complementar el 
servei d’atenció al turista/visitant i disposin de les eines per informar, orientar i 
acompanyar al turista/visitant en la seva estada. Amb aquesta iniciativa es busca 
millorar la qualitat de la informació turística que s’ofereix en el territori, crear una 
xarxa d’informació turística públic-privada i donar el reconeixement formal de la 
tasca d’informar i assessorar que molts dels establiments i serveis turístics ja 
estan duent a terme. 
 
Els objectius específics del projecte son els següents: 
 

- Formar a les oficines de turisme en el referent a les habilitats d’atenció al 
públic en general, i en concret en la importància de generar valor afegit 
en l’acció de donar informació turística 

- Formar als establiments que de facto ja estan donant informació turística 
sobre el mètode i la importància i de donar informació turística 

- Formar als establiments turístics que fins ara no han donat informació 
turística. Conscienciar als establiments de la importància i necessitat de 
donar aquest servei, i formar-los al respecte.   

- Dotar als establiments i serveis turístics acreditats del manual d’acollida, 
de material promocional i de material per a l’exposició del material i la 
informació 

- Crear una xarxa de treball de punts d’informació turística en base oficines 
de turisme i empreses i serveis privats, en que la coordinació i assistència 
tècnica a aquests últims la realitzaria una oficina de referència del territori 
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Els punts d’informació són claus per oferir una experiència turística completa al 
visitant i per això tots ells passen, cada any, per diverses sessions formatives, 
que inclouen també sortides de coneixement del territori.  
 
Les empreses/serveis acreditats es comprometen a: 

- Assistir al cicle formatiu d’acreditació (caldrà assistir a un mínim de 12h) 
- Informar de l’oferta turística comarcal 
- Orientar al visitant en la seva estada 
- Ser prescriptor de l’oferta turística i incentivar la visita  
- Tenir coneixements actualitzats sobre tota l’oferta turística comarcal 
- Distribuir el material promocional i sol·licitar-ne més exemplars en cas 

que s’exhaureixin. 
Actualment la comarca del Maresme disposa de 62 Punts d’Informació Turística 
al Maresme, dels quals 9 son Oficines de Turisme, i es posiciona com la segona 
comarca barcelonina amb més punts d’informació al visitant. 
El procediment per adherir-se al projecte és amb la signatura i lliurament del full 
d’adhesió de al Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme. Aquesta 
adhesió  té una validesa anual, i caldrà ser renovada anualment a través d’un 
cicle formatiu de renovació. Essent necessari complimentar un nou full d’adhesió 
de renovació. 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Des de l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme considerem 
important poder tramitar la adhesió de l’Oficina de Turisme al Programa de Punts 
d’Informació Turística ja que totes les actuacions que es realitzen van 
encaminades a millorar la qualitat de la informació turística que s’ofereix al 
territori i a generar valor afegit pel visitant. 
 
SEGONA.- La participació en aquest projecte no implica aportació econòmica 
per l’Ajuntament, les empreses acreditades únicament hauran de respectar els 
compromisos abans indicats i que també els trobem relacionats al document 
Carta de Serveis – Programa de Punts d’Informació Turística 2020  que forma 
part de l’expedient. 
 
TERCERA.- Es podria plantejar en propers exercicis tramitar l’acreditació d’altres 
equipaments municipals com a PIT,s (Casa Museu Lluís Domènech i Montaner i 
Oficina Atenció al Ciutadà). 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la 
tramitació de l’expedient objecte del present informe. 

 
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 l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar al projecte PIT (Punts 
d’Informació Turística) per tal d’obtenir l’acreditació i que el personal de l’oficina de 
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turisme municipal pugui rebre formació referent a les habilitats d’atenció al públic en 
general i, en concret, en la importància de generar valor afegit en l’acció de donar 
informació turística. 
 
SEGON.- Tramitar l’adhesió per a l’any 2020 davant el Consorci de Promoció Turística 
Costa del Maresme, sense cap despesa econòmica, segons models facilitats i que 
formen part de l’expedient. 
 
TERCER.- Facultar l’alcaldessa per signar tots els documents que es derivin d’aquesta 
adhesió i fer efectiu els presents acords. 
 
QUART.- Notificar els presents acords al Consorci de Promoció Turística Costa de 
Barcelona. 
 
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a les àrees municipals d’Intervenció i 
Tresoreria 
 
3.2. Acció Social i Ciutadania 
 
3.2.1. APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS NÚM. BSGG07/2020 
 
Fets: 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/07/2020 de data 5 de març de 2020 per 
import de 1.336,00€ 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: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG/07/2020 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que 
s’indiquin: 
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RELACIO NUM.: BSGG/07/2020               data: 05-03-20 

NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI DNI/NIF 

32 XXX XXXXXXX Odontologia 168,00 € XXX XXXXXXX 

33 XXX XXXXXXX 
Habitatge/lloguer-
hipoteca 320,00 € XXX XXXXXXX 

34 XXX XXXXXXX 
Habitatge/lloguer-
hipoteca 488,00 € XXX XXXXXXX 

35 XXX XXXXXXX Odontologia 360,00 € Clínica Dental Dentipol SLP xxxxxxxx
 
TOTAL          1.336,00 € 

 
SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en el 
termini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt 
primer 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  
 
- Es dona compte de la Sentència núm. 44/2020 de data 27 de febrer de 2020, en relació 
al Procediment abreujat núm. 353/2018-F, interposat per la senyora XXX contra 
l’Ajuntament de Canet de Mas, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de 
Barcelona, acordant estimar parcial i substancialment el recurs interposat.  
 
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 18:10 de tot el 
que jo com a secretaria certifico. 
 


