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

LOCAL DE DATA 18 DE FEBRER DE 2021 
 
Avís: aquesta acta ha estat retocada per tal de donar compliment a la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades personals.  
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 17:00 
Hora que acaba: 17:20 
Lloc: Per videoconferència 
 

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 

 
Clara Pérez González, secretària. També hi assisteix Joan Méndez Martínez, interventor 
municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2021/7 ordinari 11/02/2021 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 
2.1.1. Relació Decrets de data del'1 al 7 de febrer 2021 
2.1.2. Llibre Decrets primera quinzena febrer 2021 
 
2.2. Educació, Igualtat i Participació 
2.2.1. Aprovació de l'addenda número 2 al conveni entre el Consorci Universitari Cen-
tre Associat a la UNED de la província de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar  
  
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. JGL2021/7 ordinari 11/02/2021 

 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
11 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 DE DATA DE L’1 AL 7 DE FEBRER DE 2021 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de data de 
l’1 al 7 de febrer de 2021, i que són els següents: 
 

Codi Descripció Data 
resolució 

RESAL2021/229 Decret 3a Tinència de l'Alcaldia liquidació arrendament local ambulància 
maig_des 2020 

01/02/2021 

RESAL2021/230 Decret desballestament B3533xx 01/02/2021 

RESAL2021/231 Decret desballestament 7971xx 01/02/2021 

RESAL2021/232 Decret d'Alcaldia d'incorporació de romanents de crèdit 01/02/2021 

RESAL2021/233 Decret d'Alcaldia liquidació IVA 2020 4T i resum anual 01/02/2021 

RESAL2021/234 Decret 1a Tinència aprovació quota empresarial i ordena pagament TC 
desembre 2020 

01/02/2021 

RESAL2021/235 Decret d'alcaldia d'aprovació model 233 corresponent a l'exercici 2020 02/02/2021 

RESAL2021/236 Decret PS 01_02 02/02/2021 

RESAL2021/237 Decret AI 01_02 02/02/2021 

RESAL2021/238 Decret IMI 01_02 02/02/2021 

RESAL2021/239 Decret alta padró sense documentació 02/02/2021 

RESAL2021/240 Decret aprovació bases concurs ordinari - Secretaria 02/02/2021 

RESAL2021/241 Decret Convocatòria JGL ordinària 04022021 02/02/2021 

RESAL2021/242 Decret no superació període pràctiques tècnica de Contractació 03/02/2021 

RESAL2021/243 Decret cessió espais i llocs campanya E Agràries 2021 03/02/2021 

RESAL2021/244 Decret requeriment documentació successió 04/02/2021 

RESAL2021/245 Decret autorització transmissió plaça aparcament núm. 308 04/02/2021 

RESAL2021/246 Decret AI 03_02 04/02/2021 
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RESAL2021/247 Decret exp.20-227769 04/02/2021 

RESAL2021/248 Decret RR exp.2000000278 04/02/2021 

RESAL2021/249 Decret RR exp.20-222520 04/02/2021 

RESAL2021/250 Decret RR exp.20-226669 04/02/2021 

RESAL2021/251 DECRET OBRA MENOR PÇA BUSQUETS, 6, BAIX, 2 04/02/2021 

RESAL2021/252 Decret RR exp.20-223641 04/02/2021 

RESAL2021/253 Decret d'Alcaldia d'incorporació de romanents de crèdit- Projectes 04/02/2021 

RESAL2021/254 Decret BAIXA sanció xxx 05/02/2021 

RESAL2021/255 Decret INCOACIÓ civisme xxx 05/02/2021 

RESAL2021/256 Decret RR exp.110903 05/02/2021 

 
 
2.1.2. LLIBRE DECRETS PRIMERA QUINZENA MES DE FEBRER 2021 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local del llibre de Decrets corresponents a la 
primera quinzena del mes de febrer de 2021. 
 
 
2.2. Educació, Igualtat i Participació 
 
2.2.1. ADDENDA NÚMERO 2 AL CONVENI PER A L’ADHESIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR AL CONSORCI UNIVERSITARI 
CENTRE ASSOCIAT A LA UNED DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 
SIGNAT EN DATA 4 DE DESEMBRE DE 2019 
 
La col·laboració entre la UNED i l’Ajuntament de Canet de Mar es va iniciar l’any 1993 
mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració per la impartició de diversos 
ensenyament universitaris. 
 
L’any 2002 es va signar un nou conveni que actualitzava l’oferta formativa de la UNED 
a Canet. 
 
Finalment el Ple de l’Ajuntament de Canet va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament al 
Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la província de Barcelona, que es 
va formalitzar mitjançant conveni de data 4 de desembre de 2019.  
 
L’Ajuntament  de Canet de Mar és conscient de la necessitat d’oferir recursos formatius 
a les persones adultes que tenen interès i voluntat de continuar formant-se al llarg de la 
vida, amb una oferta variada, enriquidora i de qualitat, enllaçada amb l’entorn immediat, 
per donar una resposta a les necessitats formatives d’aquestes persones que volen fer 
cursos d’extensió universitària. 
 
Vista la memòria justificativa de la tècnica municipal d’Educació, que consta a 
l’expedient. 
 



 

4 
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 

Vista l’addenda número 2 al conveni per a l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar al 
Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la província de Barcelona signat en 
data 4 de desembre de 2019, que consta com a annex a aquesta proposta. 
 
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’addenda número 2 al conveni per a l’adhesió de l’Ajuntament de 
Canet de Mar al Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la província de 
Barcelona signat en data 4 de desembre de 2019 i que consta com a annex a aquesta 
proposta. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar l’import de 17.263,92 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 51 32610 48300 del pressupost ordinari de l’any 2021 a favor del 
Consorci Universitari Centre Associat de la UNED de la província de Barcelona amb CIF 
P5827908D. 
 
Tercer.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
Quart.- Notificar aquests acords al Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de 
la província de Barcelona, a tots els efectes. 
 
Cinquè.- Comunicar aquests acords a les àrees d’Educació, Intervenció i Tresoreria, 
per al seu coneixement. 
 
ANNEX 
 
ADDENDA NÚMERO 2 AL CONVENI PER A L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR AL CONSORCI UNIVERSITARI CENTRE ASSOCIAT A LA UNED DE 
LA PROVÍNCIA DE BARCELONA SIGNAT EN DATA 4 DE DESEMBRE DE 2019 
 
REUNITS 
D’una part, el Magnífic Sr. Ricardo Mairal Usón, rector de la UNED, com a President del 
Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la Província de Barcelona, assistit 
per la Secretària Acadèmica del Consorci 
 
I d’una altra part, l’Il·lustríssima Sra. Blanca Arbell i Brugarola, en qualitat d’Alcaldessa 
de l’Ajuntament de Canet de Mar, assistida per la Secretària General, Sra. Clara Pérez 
González 
 
I reconeixent-se mútuament la capacitat legal necessària per a aquest acte; 
 
EXPOSEN 
I.- Que el Ple municipal de l’Ajuntament de Canet de Mar, en la sessió celebrada en data 
28 de febrer de 2019, va aprovar forma part del Consorci Universitari Centre Associat a 
la UNED de la Província de Barcelona. 
 
II.- Que en data 4 de desembre de 2019 es va signar el conveni d’adhesió de 
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l’Ajuntament de Canet de Mar al Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la 
Província de Barcelona alhora que es renovava el conveni de col·laboració entre 
ambdues parts. 
 
III.- Que en l’apartat desè de l’esmentat conveni s’estipulaven les condicions pel 
desenvolupament del curs 2018-2019. 
 
IV.- Que per als cursos posteriors, caldrà aprovar les corresponents addendes  al 
conveni 
 
I donat que per al curs 2020-2021, la programació acadèmica continua essent la mateixa 
que l’estipulada en l’apartat 4 de l’esmentat conveni. 
 
Es procedeix a la formalització del present document, de conformitat amb el següent 
 
ACORD 
 
Mantenir la mateixa aportació que la fixada en l’apartat 10 de l’esmentat conveni, d’un 
import total de 17.263,92€, sempre i quan es mantingui la programació prevista de vuit 
assignatures de 30 hores, amb el corresponent increment anual de l’IPC. 
 
I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni de col·laboració a un 
sol efecte, a Barcelona, a la data de la signatura d’aquest document electrònic. 
 
3. Propostes urgents 
 
L’alcaldessa i presidenta 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 d’un punt no inclòs a l’ordre del dia. 
Un cop sotmès a la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per unanimitat i es 
procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents: 

  
 3.1. Acció Social i Ciutadania 
 

3.1.1.  APROVACIÓ AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL BSGG_04_2021 
 
Fets: 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/04/2021 de data 18 de febrer de 2021 per 
import de 2.308,08€ 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. 
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Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses amb 
càrrec a la partida 40 23100 48400 del pressupost prorrogat 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/04/2021 en favor dels beneficiaris 
referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que s’indiquin: 
 

 RELACIÓ NÚM.:   BSGG/04/2021   18-02-21  

NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE  IMPORT  ENDOSSATARI DNI/NIF 

36 - - llar d'infants      385,14 €  ajuntament de Canet/a compensar   

37 -  - llar d'infants      495,00 €  ajuntament de Canet/a compensar   

38 - - llar d'infants      445,50 €  ajuntament de Canet/a compensar   

 39 - - Llar d’infants  982,44 € Ajuntament de canet/a compensar    

TOTAL          2.308,08€     

 
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. 
 
3.1.2. APROVACIÓ AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL BSGG05_2021 
 
Fets: 
 
Vista la relació de despeses número BSGG05_2021 de data 18 de febrer de 2021 per 
import de 1.842,72€ 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. 
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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 prorrogat 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. BSGG05_2021 en favor dels beneficiaris 
referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que s’indiquin: 
 
RELACIÓ NÚM.:   BSGG05_2021   18-02-21  

BENEFICIARI DNI CONCEPTE  IMPORT  ENDOSSATARI DNI/NIF 

- - aliments        73,10 €  el mateix - 

- - habitatge/lloguer      400,00 €  el mateix - 

- - llibres/material escolar      240,00 €  el mateix - 

- - llibres/material escolar      240,00 €  el mateix - 

- - allotjament d'urgència      889,62 €  JTR - 

 TOTAL       1.842,72€      

 
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. 
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4. Donar compte de les resolucions judicials  
 
Es dona compte de la Sentència núm.23/2021, de data 28 de gener de 2021, emesa per 
la Magistrada Jutge Titular del Jutjat Social núm. 1 de Mataró, en relació al Procediment: 
Despidos/Ceses en general 619/2020-E, acordant desestimar íntegrament la demanda 
presentada per acomiadament i absolent al demandant de totes les pretensions 
al·legades en la seva contra.  
 
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 17:20 de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 


