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

LOCAL DE DATA 9 DE SETEMBRE 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: 17:15 
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 Maria Josep Lozano del Pino, 
interventora accidental. 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2021/35 ordinari 02/09/2021 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 
2.1.1. Llibre Decrets segona quinzena agost 2021 
2.1.2. Relació Decrets de data del 23 al 29 d'agost de 2021 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 

1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2021/35 ordinari 02/09/2021 
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Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
2 de setembre de 2021 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. LLIBRE DE DECRETS 2A. QUINZENA D'AGOST 2021 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, del llibre de Decrets corresponents a la 
segona quinzena del mes d’agost de 2021. 
 
2.1.2. RELACIÓ DE DECRETS DE DATA DEL 23 AL 29 D’AGOST DE 2021 
 
Fets: 
 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de data 
del 23 al 29 d’agost de 2021, i que són els següents: 
 
 

Codi Descripció Data 
resolució 

RESAL2021/1751 Decret aprovació 23a certificació obres Teatre Odèon 23/08/2021 

RESAL2021/1752 Decret contractació vigilant aparcament_ampliació horari 23/08/2021 

RESAL2021/1753 Resolució sol licitud suport tècnic Diputació_Valoració indivís 23/08/2021 

RESAL2021/1754 Decret concessió permís altre progenitor-LGL 23/08/2021 

RESAL2021/1755 Decret Aprovació AD's relació Q_2021_24 23/08/2021 

RESAL2021/1756 Resolució Alcaldia indemnitzacions assistències càrrecs electes d'agost de 
2021 

23/08/2021 

RESAL2021/1757 Decret d'alcaldia 24/08/2021 

RESAL2021/1758 Decret Convocatòria JGL ordinària 26082021 24/08/2021 

RESAL2021/1759 Resolució Alcaldia aprovació variables nòmina juliol 2021 24/08/2021 

RESAL2021/1760 Decret ENDESA - Eusebi Golart 16 25/08/2021 

RESAL2021/1761 Aprovació nòmina mes d'agost 26/08/2021 

RESAL2021/1762 Decret 3a Tinència de l'Alcaldia 27/08/2021 

RESAL2021/1763 Decret encàrrec actuació musical Orquestra Gira-Sol 27/08/2021 

RESAL2021/1764 Resolució rectificació error liquidació 27/08/2021 

 
 
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’organit-
zació, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la consideració dels 
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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. Cultura i Patrimoni 

 
3.1.1. ACCEPTACIÓ RECURS ECONÒMIC  DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
“ACTIVITATS CULTURALS DEL CICLE FESTIU 2021” 

 
Fets: 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 11 de 
març de 2021, va acordar “Aprovar, per delegació de la Presidència, les concessi-
ons del fons de prestació “Activitats culturals del cicle festiu”, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023”, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la 
Diputació de Barcelona.  
 
El recurs econòmic “Activitats Culturals del cicle festiu” està destinat a tots els ajunta-
ments dels municipis de la província de Barcelona, i dotat amb una quantitat mínima de 
1.500 € més l’import resultant de multiplicar 0,06 € pel nombre d’habitants tenint en 
compte que la població de referència a efectes de la valoració és la corresponent al 
padró vigent en el moment de l’aprovació del Catàleg: les dades de població oficials a 
1/1/2020. La quantitat atorgada a l’Ajuntament de Canet de Mar és de 2.392,00 €. (Codi 
21/Y/298125 i Operació Comptable:  Número – 2103000411 Posició – 37). 
 
Les actuacions objecte de fons de prestació tenen un període d’execució comprés entre 
l’1 d’octubre de 2020 i el 30 de setembre de 2021, i justificació fins al 15 de novembre 
de 2021. 
 
La concessió s’entén acceptada per l’ens destinatari si en el termini d’un mes comptat 
des de la notificació del present dictamen, aquest no manifesta expressament la renún-
cia. 
 
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 recurs econòmic “Activitats Culturals del cicle festiu” destinat a tots 
els ajuntaments dels municipis de la província de Barcelona amb una quantitat mínima 
de 1.500 € més l’import resultant de multiplicar 0,06 € pel nombre d’habitants segons les 
dades de població a 1/1/2020. La quantitat atorgada a l’Ajuntament de Canet de Mar és 
de 2.392,00 €. (Codi 21/Y/298125 i Operació Comptable:  Número – 2103000411 Posi-
ció – 37). 
 
Segon.- Preveure i realitzar les activitats necessàries per justificar aquest recurs en el 
temps i forma que requereixen les bases de la convocatòria. 
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Tercer.- Comunicar el present acord als serveis econòmics de l’ajuntament de Canet de 
Mar. 
 
 
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 17:15 de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 


