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

LOCAL DE DATA 19 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 
Lloc: a distància mitjançant videoconferència 
Hora que comença: 17:00 
Hora que acaba: 17:28 
 

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. JGL2020/10 ordinari 12/03/2020 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 
2.1.1. Relació Decrets del 2 al 8 de març de 2020 
2.1.2. Llibre de Decrets 1a quinzena març 2020 
 
2.2. Promoció Econòmica i Turisme 
2.2.1. Aprovació adhesió al compromís per la sostenibilitat - BOSPHERE 
 
2.3. Medi Ambient 
2.3.1. Aprovació bonificació taxa residus 2020 per deixalleria 
  
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. JGL2020/10 ordinari 12/03/2020 

 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
12 de març 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. Alcaldia 

 
2.1.1. RELACIÓ DECRETS DEL 2 AL 8 DE MARÇ DE 2020 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local  de la present relació de Decrets del 2 al 8 
de març de 2020: 
 

Codi Descripció Data 
resolució 

RESAL2020/370 Decret Condicions que regeixen per a l'explotació de 
les barraques 2020 

24/02/2020 

RESAL2020/371 Decret convocatòria Ple 27022020 24/02/2020 

RESAL2020/372 Decret 1a TA ordenació de pagaments 2020_003 24/02/2020 

RESAL2020/373 Decret aprovació AD's relació Q_2020_04 25/02/2020 

RESAL2020/374 Decret targeta d'aparcament 25/02/2020 

RESAL2020/375 Decret d'Alcaldia manament a justificar 25/02/2020 

RESAL2020/376 Decret d'Alcaldia  aprovació padró abonaments 
AP_MU 2020_01 

25/02/2020 

RESAL2020/377 Decret Convocatòria JGL ordinària 27022020 25/02/2020 

RESAL2020/378 Decret baixa activitat 25/02/2020 

RESAL2020/379 Devolucions de fiances obres i residus 26/02/2020 

RESAL2020/380 DEC DEVOLUCIÓ FIANCES D'OBRES 26/02/2020 

RESAL2020/381 (D) Decret 1a Tinència aprovació variables nòmina 
gener 2020 

26/02/2020 

RESAL2020/382 Decret 1a Tinència indemnitzacions assistències 
càrrecs electes febrer 2020 

26/02/2020 

RESAL2020/383 Decret reconeixement antiguitat 26/02/2020 

RESAL2020/384 Reconeixement antiguitat 26/02/2020 

RESAL2020/385 Decret renúncia nínxol 1874 27/02/2020 

RESAL2020/386 Decret AI 24_02 27/02/2020 

RESAL2020/387 Decret PS 24_02 27/02/2020 

RESAL2020/388 Decret IMI 24_02 27/02/2020 
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RESAL2020/389 Decret contractació servei reparació ascensors N-II 
pels danys del temporal Glòria 

27/02/2020 

RESAL2020/390 Decret AI 26_02 27/02/2020 

RESAL2020/391 Decret contractació servei neteja brossa platges pels 
efectes del temporal Glòria 

27/02/2020 

RESAL2020/392 Decret RR exp.19-218653 27/02/2020 

RESAL2020/393 Decret exp.19-218514 27/02/2020 

RESAL2020/394 (D) Decret autorització ús envelat 27/02/2020 

RESAL2020/395 Decret d'Alcaldia de modificació de crèdit 27/02/2020 

RESAL2020/396 Decret targeta d'aparcament 27/02/2020 

RESAL2020/397 Decret liquidació telèfon Escola Turó del Drac 
setembre_desembre 2019 

27/02/2020 

RESAL2020/398 Decret contractació servei retirada i poda arbrat en 
mal estat pels danys del temporal Glòria 

27/02/2020 

RESAL2020/399 Decret liquidació telèfon Escola de Música 
setembre_desembre 2019 

27/02/2020 

RESAL2020/400 Decret contractació obres neteja dels sorrers de Canet 
pels danys del temporal Glòria 

27/02/2020 

RESAL2020/401 Decret liquidació telèfon Escola Misericòrdia 
setembre_desembre 2019 

27/02/2020 

RESAL2020/402 (D) Decret rectificació nòmina mes de gener 2020 27/02/2020 

RESAL2020/403 (D) Aprovació nòmina mes de febrer 2020 27/02/2020 

RESAL2020/404 (D) Decret d'Alcaldia de reconeixement extrajudicial 
de crèdits 

27/02/2020 

RESAL2020/405 Decret contractació servei direcció facultativa i CSS 
Centre Parroquial 

27/02/2020 

RESAL2020/406 Decret atorgament llicència de gas 27/02/2020 

RESAL2020/407 Decret nomenament secretària acctal 28.02.2020 28/02/2020 

RESAL2020/408 Decret autorització permuta agents Policia Local - 
Santa Susanna 

28/02/2020 

RESAL2020/409 Decret 1a Tinència quota empresarial i ordena 
pagament TC gener 2020 

28/02/2020 

RESAL2020/410 Decret aprovació Pla Seguretat i Salut 28/02/2020 

RESAL2020/411 Decret d'Alcaldia d'aprovació del model 347 
corresponent a 2019 

28/02/2020 

RESAL2020/412 Decret contractació servei direcció facultativa i CSS 
obres rehabilitació coberta edifici Vila Flora 

28/02/2020 

 
2.1.2. LLIBRE DECRETS PRIMERA QUINZENA MARÇ 2020 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local del llibre de Decrets corresponents a la 
Primera quinzena del mes de març de 2020. 
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2.2. Promoció Econòmica i Turisme 
 
2.2.1. APROVACCIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR AL 
COMPROMÍS PER LA SOSTENIBILITAT TURÍSTICA BIOSPHERE COMARQUES DE 
BARCELONA 
 
Fets: 
 
Atès que el compromís per la sostenibilitat turística BIOSPHERE és un segell del 
Sistema de Turisme Responsable de l’Instituto de Turismo Responsable (ITR). És una 
certificació/distintiu de turisme sostenible, voluntari i independent. 
 
Atès que aquest distintiu a la província de Barcelona es posa en pràctica a l’any 2017, 
moment en el qual la Diputació de Barcelona es distingeix a través de les marques 
turístiques. D’aquesta manera les empreses del territori poden participar sota el seu 
lideratge, a un nivell d’exigència menor que amb la certificació, a través de l'adhesió. 
 
Atès que el projecte està liderat per Diputació de Barcelona i Cambra de Comerç de 
Barcelona, però a la comarca del Maresme n’és l’ens gestor el Consorci de Promoció 
Turística Costa del Maresme. 
 
Atès que el Consorci de Promoció Turística proposa a les empreses, serveis i 
destinacions de la comarca l’adhesió al projecte i que per a formalitzar l’adhesió cal 
signar el document d’adhesió i una declaració responsable, segons models facilitats pel 
Consorci i que formen part de l’expedient, i que el cost de l’adhesió suposa el pagament 
d’una quota anual de 80 € el primer any i de 40 € els anys successius, assumint la resta 
del cost la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç. 
 
Vist l’informe favorable emès per la tècnica de Promoció Econòmica de data 25 de febrer 
de 2020, el qual es transcriu a continuació: 
 

El Biosphere és un segell de turisme sostenible que aplica els Objectius de 
Desenvolupament sostenible de l'Instituto de Turismo Responsable (ITR), 
organització internacional que promou, des de fa més de 20 anys, el turisme 
responsable a nivell internacional. El “Compromís per a la Sostenibilitat 
Biosphere” vol estendre la cultura de la sostenibilitat turística a les empreses i 
serveis turístics de les comarques de Barcelona. 
 
El projecte està liderat per Diputació de Barcelona i Cambra de Comerç de 
Barcelona, però a la comarca del Maresme n’és l’ens gestor el Consorci de 
Promoció Turística Costa del Maresme. 
 
La Diputació de Barcelona, va implantar l’any 2017 la certificació de turisme 
sostenible Biosphere a través de 3 marques turístiques: Costa de Barcelona, 
Paisatges de Barcelona i Pirineus de Barcelona, iniciatives que han donat pas a 
la conscienciació i la reivindicació de la sostenibilitat com a uns dels pilars dintre 
de l’activitat turística. D’aquesta manera les empreses del territori poden 
participar sota el seu lideratge, a un nivell d’exigència menor que amb la 
certificació, a través de l'adhesió. 
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Sota el 17 objectius de desenvolupament sostenible de l'ONU el certificat 
BIOSPHERE, facilita a aquelles empreses que s’adhereixen al compromís les 
directrius, plans de millora, tallers, formació i un servei personalitzat per poder 
portar a terme les accions i bones practiques que requereix el compromís. 
 
El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme treballa per incentivar a 
les entitats de la comarca a participar a l'edició del Compromís BIOSPHERE 
2020 i fomentar un model de turisme sostenible en el que es posa en valor el 
creixement econòmic inclusiu, els valors culturals i la conservació de l'entorn. 
Aquest darrer any 2019 s'han distingit 66 entitats: allotjaments, serveis de 
l'administració pública, restaurants, agències de viatges, platges, destinacions.  
El disposar de la certificació Biosphere es presenta com una garantia 
tangible i fiable per al visitant, de tal manera que ell percebi que les seves 
expectatives sobre els serveis prestats seran satisfetes. 
 
Les empreses del sector turístic de la comarca interessades en adherir-se al 
projecte i aconseguir el segell hauran de seguir un programa basat en 
l’assistència a formacions, participació en tallers col·lectius i rebran 
l’assessorament i acompanyament de consultors especialistes en el compliment 
dels requisits del segell. 
 
Els compromisos anuals obligatoris per a l’obtenció del distintiu son els següents: 
 

• Formalitzar l’adhesió 

• Designar a un responsable de sostenibilitat dins la mateixa entitat que 
actuï com a interlocutor vàlid de la mateixa. 

• Assistir a les jornades de formació i tallers de destinació a les que siguin 
convocats.  

• Atendre als assessors externs en els processos d’assistència, seguiment 
i verificació del Pla de Millora i en decurs del la implantació del 
Compromís per a la Sostenibilitat 

• Complir tots els requisits obligatoris del Manual per a Oficines de Turisme. 

• Redactar un pla de millora (amb un mínim de tres accions) 

• Pagar la quota anual que dona dret a gaudir de la Carta de Serveis del 
Compromís per a la Sostenibilitat Turística Biosphere Comarques de 
Barcelona 2020.  

 
L’adhesió al projecte està cofinançada per la Diputació de Barcelona i la Cambra 
de Comerç. Les entitats interessades en participar al Compromís Biosphere 
únicament han de assumir una quota simbòlica de participació per un import de 
80€ el primer any i, 40€ els anys següents en concepte de renovació.  
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Des de l’àrea de Promoció Econòmica i Turisme es té interès en 
implementar un model de turisme sostenible per a que el territori rebi un impacte 
positiu d’aquesta activitat, incorporant criteris com la gestió sostenible, la 
conservació mediambiental, la qualitat i seguretat, el patrimoni cultural, el 
desenvolupament socioeconòmic i la satisfacció del client. Per aquest motiu es 
considera una oportunitat el poder tramitar l’adhesió de l’Ajuntament de Canet 
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de Mar al compromís per la sostenibilitat BIOSPHERE per aconseguir, en una 
primera fase, que l’Oficina de Turisme del municipi obtingui aquest 
reconeixement. Més endavant seria aconsellable treballar per obtenir la 
certificació com a destinació global. 
 
SEGONA.- Per tramitar l’adhesió, l’Ajuntament ha de enviar al Consorci de 
Promoció Turística el document d’adhesió i una declaració responsable, segons 
models facilitats pel Consorci que formen part de l’expedient, i preveure el 
pagament de una quota de 80€ el primer any i, 40€ els anys següents en 
concepte de renovació.  
 
TERCERA.- El pressupost de turisme té disponibilitat pressupostaria per assumir 
l’import de 80,00 €, corresponents al pagament de la taxa anual, amb càrrec a la 
partida 30 43200 22602 
 
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 “Compromís per la 
Sostenibilitat Turística Biosphere Comarques de Barcelona”, per treballar, en una 
primera fase, per a que l’Oficina de Turisme del municipi obtingui aquest reconeixement. 
 
SEGON.- Tramitar l’adhesió davant el Consorci de Promoció Turística Costa del 
Maresme, segons models facilitats i que formen part de l’expedient. 
 
TERCER.- Facultar l’alcaldessa per signar tots els documents que es derivin d’aquesta 
sol·licitud 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. 
 
2.3. Medi Ambient 

 
2.3.1. APROVACIÓ BONIFICACIÓ TAXA RESIDUS 2020 PER ENTRADES A LA 
DEIXALLERIA DURANT L’ANY 2019 
 
Fets: 
Atès que l’ordenança fiscal núm. 29 de l’any 2020, que regula la taxa per recollida, 
tractament i eliminació d’escombraries, recull a l’article 5 la possibilitat d’aplicar un 5% 
de reducció d’aquesta taxa per l’ús freqüent del servei de deixalleria i mini deixalleria 
municipal: 
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1. L’ajuntament aplicarà una reducció del 5% en la taxa de recollida i tractament 
d’escombraries i altres residus municipals d’habitatges per a tots els subjectes 
passius que utilitzin el servei de deixalleria o mini deixalleria un mínim de 8 
vegades l’any per lliurar els residus típics de deixalleria, exceptuant-ne els que 
es poden lliurar al carrer (paper, cartró, envasos i vidre). Només es concedirà 
una bonificació per unitat familiar (segons legislació de l’IRPF) i habitatge. 

2. Previ informe de l’àrea de medi ambient s’aprovaran per junta de govern les 
bonificacions a favor de les persones que hagin fet ús de la deixalleria d’acord 
amb l’establert en el paràgraf anterior i es comunicarà a l’oficina de recaptació 
per a l’aplicació de la bonificació en el padró de l’exercici corresponent. En cas 
que previ informe de medi ambient es detecti un lliurament irregular dels residus, 
no s’aplicarà la bonificació. 

3. La bonificació per entrada a la deixalleria serà d’aplicació no únicament per a les 
taxes de residus domiciliàries sinó també per la taxa de solars públics. 

 
Vist l’informe favorable de la tècnica de Medi Ambient, emès en data 12 de març de 
2020, el qual consta a l’expedient. 
 
Atès que en aquest informe apareixen les dades personals de les persones subjectes a 
la reducció i aquestes no poden aparèixer a l’aprovació de la Junta de Govern, ja que 
aquesta es publica de forma pública i es vol protegir aquestes dades personals, es 
relaciona el número d’identificació de la taula inclosa a l’informe de la tècnica de medi 
ambient, així com les inicials dels noms i cognoms: 
 

Nº 
Nom 

usuari 
Nº 

Nom 
usuari 

Nº 
Nom 

usuari 
Nº 

Nom 
usuari 

Nº 
Nom 

usuari 

1 XXX 21 XXX 41 XXX 61 XXX 81 XXX 

2 XXX 22 XXX 42 XXX 62 XXX 82 XXX 

3 XXX 23 XXX 43 XXX 63 XXX 83 XXX 

4 XXX 24 XXX 44 XXX 64 XXX 84 XXX 

5 XXX 25 XXX 45 XXX 65 XXX 85 XXX 

6 XXX 26 XXX 46 XXX 66 XXX 86 XXX 

7 XXX 27 XXX 47 XXX 67 XXX 87 XXX 

8 XXX 28 XXX 48 XXX 68 XXX 88 XXX 

9 XXX 29 XXX 49 XXX 69 XXX 89 XXX 

10 XXX 30 XXX 50 XXX 70 XXX 90 XXX 

11 XXX 31 XXX 51 XXX 71 XXX 91 XXX 

12 XXX 32 XXX 52 XXX 72 XXX 92 XXX 

13 XXX 33 XXX 53 XXX 73 XXX 93 XXX 

14 XXX 34 XXX 54 XXX 74 XXX 94 XXX 

15 XXX 35 XXX 55 XXX 75 XXX 95 XXX 

16 XXX 36 XXX 56 XXX 76 XXX 96 XXX 

17 XXX 37 XXX 57 XXX 77 XXX 97 XXX 

18 XXX 38 XXX 58 XXX 78 XXX   
19 XXX 39 XXX 59 XXX 79 XXX   
20 XXX 40 XXX 60 XXX 80 XXX   

 
Pel present, s’acorda per unanimitat: 
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Primer.- Aprovar la reducció del 5% de la taxa per la recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries de l’any 2020 per entrades a la deixalleria durant el 2019, de conformitat 
a la ordenança fiscal, dels ciutadans que es relacionen a l’informe emès per la tècnica 
municipal de Medi Ambient que consta a l’expedient.  
 
Segon.- Notificar a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona aquest 
acord per tal que es faci efectiva aquesta bonificació. I que en cas que no pugui aplicar 
la bonificació a la persona interessada (adreça postal), ho comuniqui a l’Àrea de Medi 
Ambient per tal que n’esbrini, si escau, les dades correctes. 
 
Tercer.- Comunicar a l’Organisme de Gestió Tributària que informi en el rebut de la taxa 
domiciliària l’aplicació de la bonificació del 5% per ús de la deixalleria. 
 
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. APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ NOMINATIVA 2019 A 
L'ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CANET CENTRE 
 
El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en sessió extraordinària de data 7 de novembre 
de 2019 va aprovar el pressupost municipal per l’exercici 2019, incloent entre d’altres la 
següent subvenció a l’Associació de Comerciants Canet Centre. 
 
En data 21 d’agost de 2019, s’aprova per Junta de Govern Local, el conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i l’Associació de Comerciants Canet 
Centre i l’atorgament de la subvenció nominativa  amb el següent detall: 

  
En data 6 de setembre de 2019 es signa el corresponent conveni de col·laboració amb 
l’Associació de Comerciants Canet Centre i, segons allò previst en la clàusula cinquena, 
en el termini de 30 dies des de la data de signatura es tramita una bestreta per un import 
de 1.000,00€, amb càrrec a l’aplicació 30 43100 48300 del pressupost municipal de 
l’exercici 2019, corresponents al 50% de l’import de la subvenció atorgada,  
 
La concessió de la esmentada subvenció establia com a data límit per a la justificació el 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  
Import 
atorgat 

ASSOCIACIÓ DE 
COMERCIANTS CANET 
CENTRE 

 
G66986027 
 

ACTUACIONS DE PROMOCIÓ I 
DINAMITZACIÓ 

2.000,00 € 
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31 de gener de 2020 la qual ha de contenir com a mínim el següent contingut: 
 
a) Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, d’acord amb els termes 

subvencionats, sempre fets dins del període al que es circumscriu la subvenció.  
b) Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la 

documentació gràfica que hagués generat la publicitat de l’acte 
c) Una relació classificada de les despeses i les inversions de l’activitat amb 

identificador del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, en el seu 
cas, de la data de pagament. 

d) Les factures corresponents a les despeses derivades de l’activitat, ajustades al 
pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades dintre del període 
corresponent al seu exercici. Les factures que justifiquin l'import subvencionat 
hauran de reunir els requisits següents:  

-  Seran originals.  
- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció.  
-  Faran referència a despeses generades per l’activitat objecte de 
subvenció.  
-  Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els 
següents:  

* Identificació clara del beneficiari (nom i NIF).  

* Identificació NIF del contractista. 

* 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’establer 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 

* 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) La liquidació econòmica de l’activitat.  
f) 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.  
g)Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l’activitat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència. 

 
En la data que es transcriu a continuació l’entitat va presentar per registre d’entrada 
d’aquest ajuntament la documentació acreditativa de la subvenció atorgada: 
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Nom entitat NIF Projecte subvenció  
Data i Núm. de  
Registre Entrada 

ASSOCIACIÓ DE 
COMERCIANTS 
CANET CENTRE 

 
G66986027 

ACTUACIONS DE 
PROMOCIÓ I 
DINAMITZACIÓ 

2020/876 de 30 de 
gener de 2020. 

 
Vist l’informe favorable, emès per la tècnica de Promoció Econòmica,  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.- Donar per correctament justificat el següent import corresponent a la 
subvenció nominativa atorgada a l’Associació de Comerciants Canet Centre 
corresponent a l’exercici 2019, mitjançant acord de Junta de Govern Local 21 d’agost 
de 2019. 
 

 
SEGON.-  Reconèixer l’obligació per import de 1.000,00 € corresponents al 50% restant 
del total de la subvenció atorgada a favor de l’Associació de Comerciants Canet Centre 
amb càrrec a l’aplicació 30 43100 48300. 
 
TERCER.- Notificar els presents acords als interessats. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords als departaments d’Intervenció i Tresoreria. 
 
3.2. Medi Ambient 

 
3.2.1. ACCEPTACIÓ AJUT DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA CONSERVACIÓ 
INFRAESTRUCTURA  ESTRATÈGICA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS - 
PPI 2020 
 
Fets: 
 
En virtut de l’acord núm. 5 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió 
de 9 de gener de 2020, s’acorda aprovar el Catàleg de serveis de la Diputació de 
Barcelona de l’any 2020, el qual s’emmarca en el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”, que ha estat prorrogat, en tant que únic instrument d’abast corporatiu que, de 
forma unitària i de conformitat amb el principi de transparència, comprèn, sota criteris 
comuns, tota l’oferta que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels governs locals 
de la província amb la finalitat de donar publicitat a la tasca de cooperació i assistència 
local que desenvolupa. 
 

Nom entitat NIF Projecte subvenció  
Import 
atorgat 

ASSOCIACIÓ DE 
COMERCIANTS 
CANET CENTRE 

 
G66986027 
 

ACTUACIONS DE PROMOCIÓ I 
DINAMITZACIÓ 

2.000,00 € 
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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. 
 
En virtut del Decret núm. 2020/296, de 12 de febrer, de l’Alcaldia, que aprova les 
sol·licituds 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 2020 (exp. 2240/2020 477, associat al present 
expedient). 
 
Entre aquestes sol·licituds es troba el recurs econòmic: “Infraestructura municipal de 
prevenció d’incendis forestals - Conservació de la infraestructura estratègica de 
prevenció d’incendis forestals (PPI)”, amb el següent import total, cofinançament i 
partida prevista: 
 

 
 

En data 12/03/2019 i registre d’entrada núm. 2020/2597, la Diputació de Barcelona 
comunica l’aprovació de les concessions del fons de prestació “Conservació de la 
infraestructura estratègica de prevenció d'incendis forestals (PPI)” del Catàleg de la 
Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (exp. núm. 2019/0019967), entre les quals es 
troba l’aprovació de la sol·licitud de l’Ajuntament de Canet de Mar amb els següents 
detalls: 
 

 
 
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 el suport de 2.031,50 € concedit per la Diputació de Barcelona, dins 
el Catàleg de serveis de l’any 2020 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” amb 
l’actuació “Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis 
forestals (PPI)”. 
 
SEGON.- Facultar l'alcaldessa per subscriure tots aquells documents que tinguin relació 
amb el present acord. 
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TERCER.- Comunicar expressament l'acceptació de l'ajut concedit a l’Oficina Tècnica 
de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació 
de Barcelona, a través del PMT, i als Serveis Econòmics municipals. 
 
3.3. Acció Social i Ciutadania 

 
3.3.1. APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS  NÚM. BSGG09/2020 

 
Fets: 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/09/2020 de data 19 de març de 2020 per 
import de 816,82€ 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/09/2020 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que 
s’indiquin: 
 
RELACIO NUM.: BSGG/09/2020               
data: 19-03-20 

NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI DNI/NIF 

43 XXX XXXXXXX 
Desplaçaments  per 
formació 300,00 € El mateix XXXXXXX 

44 XXX XXXXXXX 
Desplaçaments  per 
formació 92,55 € XXX XXXXXXX 

45 XXX XXXXXXX Habitatge/reparacions 424,27 € XXX XXXXXXX 

 
TOTAL                                816,82 €  
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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  
 
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 17:28 de tot el 
que jo com a secretaria certifico. 
 


