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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE 10 DE MARÇ DE 2022 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada per tal de donar compliment a la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades personals.  
 
Dades de la sessió: 
Caràcter de la sessió: ordinària 
Data: 10.03.2022  
Hora inici: 17:00 h 
Hora fi: 17:56 h 
Lloc: Per videoconferència, de conformitat amb el que disposa l’article 46.3 LRBRL. 
 
Assisteixen (6/6): 
BLANCA ARBELL BRUGAROLA, alcaldessa - presidenta 
PERE XIRAU ESPARRECH 
LLUIS LLOVET BAYER 
JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
RAQUEL SERRA LERGA 
 

Presidenta: Sra. Blanca Arbell Brugarola 
Secretària: Laura García Álvarez 
Interventora accidental: Maria Josep Lozano del Pino 
 
Ordre del dia de la sessió: 
1. Actes pendents d'aprovar 
Acta JGL2022/9, corresponent a la sessió ordinària 03/03/2022 
2. Alcaldia 
2.1. Relació Decrets de data del 21 al 27 de febrer de 2022. PRP2022/94. Expedient 
1046/2022 1019 
2.2. Llibre Decrets segona quinzena febrer 2022. PRP2022/95. Expedient 1046/2022 
168 
3. Mocions d’urgència. 
 
Propostes introduïdes per urgència en la pròpia sessió ordinària: 
Segons disposa l’article 91.4 del ROF, conclòs l’examen dels assumptes inclosos en 
l’ordre del dia i abans de passar al torn de precs i preguntes, d’aquesta sessió ordinària, 
l’alcaldessa i presidenta de la Junta, sotmet a la consideració dels membres assistents 
la declaració d’urgència, que és apreciada i declarada per unanimitat dels membres 
dels punts següents: 

 
1. Acceptació Fons de Prestació “Suport al Foment del Teixit Comercial, Mercats i Fires 
Locals", en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022, del Pla de Concertació XGL 
2020-2023. PRP2022/92. Expedient 2240/2022 970. 
2. Acceptació subvenció Diputació de Barcelona. Plans Locals d’Ocupació. 
PRP2022/96. Expedient 2240/2022 1028. 
3.  Aprovació Relació ajuts socials puntuals número BSGG_4_2022, de data 3 de març 
de 2022.PRP2022/90. Expedient 2883/2022 967 
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4. Precs i preguntes 
 
 

Desenvolupament de la sessió 
Comprovat el quòrum per a la vàlida constitució de la sessió, la Presidenta inicia la 
sessió a l’hora assenyalada en l’encapçalament d’aquesta acta, i es passen a tractar els 
punts inclosos en l’ordre del dia: 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
JGL2022/9 ordinari 03/03/2022 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
3 de març de 2022, i de conformitat amb allò que es disposa l’article 109 del ROF, l’es-
borrany de l’acta de la sessió anterior, és aprovat per unanimitat dels membres, sense 
observacions. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 
RELACIÓ DECRETS D’ALCALDIA I RESOLUCIONS DE LES REGIDORIES, COR-
RESPONENTS ALS DIES DEL 21 AL 27 DE FEBRER DE 2022 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets d’Alcaldia 
i resolucions de les regidories, corresponents als dies del 21 al 27 de febrer de 2022, i 
que són els següents: 
 

Codi Descripció Data 
resolució

RESAL2022/302 Decret convocatòria Ple ordinari 240222 21/02/2022 

RESAL2022/303 Decret incoació expedient disciplinari_-- 21/02/2022 

RESAL2022/304 Decret RR exp.21-233676 21/02/2022 

RESAL2022/305 Decret autorització plaça aparcament 397 - RMBR 21/02/2022 

RESAL2022/306 Decret d'Alcaldia baixa de rebuts per duplicat MCH 21/02/2022 

RESAL2022/307 decret tarja aparcament 21/02/2022 

RESAL2022/308 Decret aprovació factures F2022_9 Fase ADO sense reparament 21/02/2022 

RESAL2022/309 Decret acumulació permís lactància i premi naixement_-- 21/02/2022 

RESAL2022/310 Decret contratació per interinitat conserge instalꞏlacions esportives 21/02/2022 

RESAL2022/311 Decret 1a Tinència aprovació variables de nòmina de gener de 2022 21/02/2022 

RESAL2022/312 Decret declaració caducitat sancionador Av 21/02/2022 

RESAL2022/313 (D) Decret de justificació de manament 21/02/2022 

RESAL2022/314 Decret aprovació 25a certificació obres Teatre Odèon 21/02/2022 

RESAL2022/315 Decret RESOLUCIÓ civisme AZ 21/02/2022 

RESAL2022/316 Decret aixecament reparament suspensiu_asssegurança APAP 21/02/2022 

RESAL2022/317 Decret PS 21_02 22/02/2022 

RESAL2022/318 Decret AI 21_02 22/02/2022 

RESAL2022/319 Decret d'Alcaldia rectificació d'error material 22/02/2022 

RESAL2022/320 Decret aprovació relació AD's Q_2022_7 22/02/2022 

RESAL2022/321 Decret IMI 21_02 22/02/2022 
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RESAL2022/322 Decret incoació B3778UN  22/02/2022 

RESAL2022/323 Decret incoació 5211DHN 22/02/2022 

RESAL2022/324 Decret incoació 9672DLP 22/02/2022 

RESAL2022/325 Decret incoació 0990CDP 22/02/2022 

RESAL2022/326 Decret RESOLUCIÓ civisme -- 22/02/2022 

RESAL2022/327 Decret sol.licitud de participació Programa 22/02/2022 

RESAL2022/328 Decret 1a Tinència de l'Alcaldia_Sol-licitud Envelat_20 març_Dinar Sant Josep i 
23 juny_Sopar Sant J 

22/02/2022 

RESAL2022/329 Decret autorització Mostra d'Artesania 5 de març de 2022 22/02/2022 

RESAL2022/330 Decret ampliació jornada arquitecta_-- 22/02/2022 

RESAL2022/331 Decret d'Alcaldia d'aprovació de la MC 05-2022 22/02/2022 

RESAL2022/332 Decret Convocatòria JGL ordinària 14022022 22/02/2022 

RESAL2022/333 Decret incoació nou sancionador Av 23/02/2022 

RESAL2022/334 DECRET OBRA MENOR GAVARRA 18 23/02/2022 

RESAL2022/335 Decret incoació 2n. sancionador Av Castellmar 6 23/02/2022 

RESAL2022/336 DECRET OBRES MENORS - EUSEBI GOLART 14 23/02/2022 

RESAL2022/337 DECRET OBRES MENORS - RIERA DEL PINAR 59 23/02/2022 

RESAL2022/338 Decret 2a Tinència de l'Alcaldia 23/02/2022 

RESAL2022/339 Decret d'alta CB 23/02/2022 

RESAL2022/340 Decret d'Alcaldia d'aprovació de la MC 08-2022 23/02/2022 

RESAL2022/341 Decret actualizació IPC 2022 - solar ADIF 23/02/2022 

RESAL2022/342 Decret incoació 7693BNY 23/02/2022 

RESAL2022/343 Decret aprovació factura 4t i ultima cert.nau brigada 23/02/2022 

RESAL2022/344 Decret AI 23_02 23/02/2022 

RESAL2022/345 Decret reconeixament extrajudicial de crèdit alcaldia_2 23/02/2022 

RESAL2022/346 Decret aprovació factures F2022_10 Fase ADO sense reparament 23/02/2022 

RESAL2022/347 Decret aprovació factura núm. 2200025 25ª Certificació obra Rehabilitació Teatre 
Odèon 

23/02/2022 

RESAL2022/348 Decret incoació B1028WZ 24/02/2022 

RESAL2022/349 Decret incoació 3629BYJ 24/02/2022 

RESAL2022/350 Decret festa càmping victòria 24/02/2022 

RESAL2022/351 Decret nucli zoològic 24/02/2022 

RESAL2022/352 Decret canvi de nom activitat 24/02/2022 

RESAL2022/353  Decret lloguer ninxol 614 24/02/2022 

RESAL2022/354 Decret lloguer nínxol 252 24/02/2022 

RESAL2022/355 Decret alta padró sense documentació 24/02/2022 

RESAL2022/356 Decret INCOACIÓ civisme - 24/02/2022 

RESAL2022/357 Decret reconeixement antiguitat treballador municipal  24/02/2022 

RESAL2022/358 Decret autorització activitats Carnestoltes - Associació Comerciants Canet Centre 24/02/2022 

RESAL2022/359 Decret despeses carregades en compte 2n semestres ORGT 2021 24/02/2022 

RESAL2022/360 Decret reconeixement antiguitat_treballador municipal  24/02/2022 

RESAL2022/361 Decret mesures policia 24/02/2022 

RESAL2022/362 Decret exp. 21-234069 24/02/2022 

RESAL2022/363 DECRET id conductor i pagar valor inicial 24/02/2022 

RESAL2022/364 Decret aprovació nòmina mes de febrer 2022 25/02/2022 

RESAL2022/365 Decret sollicitud subvenció Recull 2022 25/02/2022 

RESAL2022/366 Decret d'Alcaldia de liquidació del cànon concessional del servei municipal 
d'abastament 

25/02/2022 

RESAL2022/367 Decret nomenament cap acctal BOiS_-  25/02/2022 

RESAL2022/368 Decret d'Alcaldia d'aprovació de la MC 07-2022 25/02/2022 
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RESAL2022/369 Decret RECTIFICAT id conductor i pagar valor inicial 25/02/2022 

RESAL2022/370 Decret d'Alcaldia de rectificació d'error material 25/02/2022 

RESAL2022/371 42-50 Resolució desestimant responsabilitat patrimonial 25/02/2022 

RESAL2022/372 Decret renovació pòlissa danys materials amb l'ACM 25/02/2022 

 
 
2.2. LLIBRE DECRETS SEGONA QUINZENA MES DE FEBRER 2022 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, del llibre de Decrets corresponents a la 
segona quinzena del mes de febrer de 2022. 
 
3. PER URGÈNCIA: Propostes introduïdes per urgència en la pròpia sessió 
ordinària, prèvia ratificació de la urgència per unanimitat dels membres de la JGL. 
 
3.  Segons disposa l’article 91.4 del ROF, conclòs l’examen dels assumptes inclosos en 
l’ordre del dia i abans de passar al torn de precs i preguntes, d’aquesta sessió ordinària, 
l’alcaldessa i presidenta de la Junta, sotmet a la consideració dels membres assistents 
la declaració d’urgència, que és apreciada i declarada per unanimitat dels membres 
dels punts següents: 
 
3.1. Acceptació Fons de Prestació “Suport al Foment del Teixit Comercial, Mercats i Fires 
Locals", en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022, del Pla de Concertació XGL 
2020-2023. PRP2022/92. Expedient 2240/2022 970. 
3.2. Acceptació subvenció Diputació de Barcelona. Plans Locals d’Ocupació. 
PRP2022/96. Expedient 2240/2022 1028. 
3.3. Aprovació Relació ajuts socials puntuals número BSGG_4_2022, de data 3 de març 
de 2022.PRP2022/90. Expedient 2883/2022 967 
 
3.1. Promoció Econòmica i Turisme. ACCEPTACIÓ FONS DE PRESTACIÓ 
"SUPORT AL FOMENT DEL TEIXIT COMERCIAL, MERCATS I FIRES LOCALS", EN 
EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG 2022, DEL PLA DE 
CONCERTACIÓ XGL 2020 - 2023 
 
Fets: 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 28 de maig de 2020 va 
aprovar el Pla de Concertació de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023 i el seu Protocol 
General. 
 
Atès que el Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 s’estructura en tres 
instruments de cooperació: el Programa general d’inversions, el Catàleg de serveis i els 
programes específics. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 2021, va 
aprovar la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Lo-
cals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la 
Diputació de Barcelona, i el seu règim regulador (AP núm. 226/2021). 
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Atès que d’acord amb l’article 4 del règim de la convocatòria del Catàleg 2022, els re-
cursos que la Diputació de Barcelona ofereix als ens destinataris poden ser de tipus 
tècnic, econòmic o material i que els recursos econòmics poden ser, al seu torn, ajuts 
econòmics i fons de prestació, essent aquests últims transferències dineràries regulars 
per al finançament de serveis i estructures de gestió locals.  
 
Atès que els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa 
amb concurrència, no requereixen solꞏlicitud i l’acte de concessió és promogut pels cen-
tres gestors de la Diputació i elevat per a la seva aprovació a la Junta de Govern.  
 
Atès que en la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023 s’inclou el fons de prestació “Suport al foment del teixit comercial, 
mercats i fires locals”, per mitjà del qual es dona suport al desenvolupament d'actua-
cions que tinguin per objectiu dinamitzar i consolidar el teixit comercial dels àmbits del 
comerç urbà, els mercats i les fires locals per fomentar el tractament integral de l'oferta 
comercial i de serveis dels municipis d'acord amb les característiques i les necessitats 
del territori i la seva demanda. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de data 24 de febrer 
de 2022 va aprovar les concessions del fons de prestació “Suport al foment del teixit 
comercial, mercats i fires locals”,  en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del 
Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023. 
 
Vist l’informe proposta del servei, de data 3 de març de 2022, amb CSV 
801906f44cdd4e949e4763693e843fc4001 en el qual es proposa acceptar per la seva 
totalitat el fons de prestació atorgat. 
 
Fonaments de dret: 
 
Protocol general del Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 2020-2023” i les dis-
posicions que el desenvolupin. 
 
Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, les condici-
ons de concertació i compromisos de qualitat que conté, així com així com les disposi-
cions que el desenvolupin. 
 
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’aprova per unanimitat dels membres: 
 
Primer.- Acceptar el fons de prestació atorgat per la Diputació de Barcelona, per la seva 
totalitat, per a la realització de la següent acció en el marc de la convocatòria del Catàleg 
2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 
 
 

Codi XGL Actuació Import 
subvenció 
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22/Y/316453 “Suport al foment del teixit comercial, mercats i 
fires locals” 

5.873,00€ 

 
Segon.- Tramitar l’acceptació expressa de la concessió de l’ajut atorgat, així com de tots 
els termes de la concessió i les condicions de la seva execució, a través del portal 
electrònic PMT amb el model normalitzat C3-002-20, com a màxim el 24 d’abril de 2022, 
amb la indicació que, d’acord amb l’article 30.2 del règim de la convocatòria del Catàleg 
2022, s’estableix un pagament avançat del 100% de l’import concedit a la presentació 
de l’acceptació i que en cas de no presentar-la en el termini establert, la concessió 
s’entén acceptada tàcitament però s’ha de pagar prèvia justificació de despeses. 
 
Tercer.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò establert 
en el Règim de concertació i en la convocatòria 2022. 
 
Quart.-. Facultar l’alcaldessa, la secretària i l’interventor per signar qualsevol document 
que sigui necessari per fer efectius els presents acords. 
 
Cinquè.- Comunicar aquests acords a les àrees municipals d’Intervenció i Tresoreria, 
als efectes oportuns. 
 
3.2. Recursos Humans i Organització. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA. PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ 
 
Fets: 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 21  de desembre de 2021, va 
aprovar la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació  de la Xarxa de Governs 
Locals de l'any 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-
2023 de la Diputació de Barcelona i el seu règim regulador. 
 
En la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 s’inclou el fons de prestació “Plans Locals d’Ocupació”, per mitjà del qual 
s’atorga un suport econòmic per al desenvolupament d’actuacions orientades a 
promoure l’ocupació i la millora de l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur. 
 
L’objectiu d’aquest suport és cooperar amb els municipis per a que tinguin recursos 
suficients per cobri les seves necessitats i reforçar la prestació del serveis municipis.   
 
El present Pla té per finalitat donar suport als ens locals per a la realització d’actuacions 
de foment de l’ocupació, tant de forma preventiva com palꞏliativa i s’articula en base a 
tres modalitats de suport: 
 
a. Plans locals d’ocupació 
b. Formació 
c. Ajuts a la contractació laboral 
 
Aquest fons de prestació del Pla de reactivació de l’ocupació s'estableix per a l’anualitat 
2022 i estarà dotat amb un pressupost total de quinze milions d’euros (15.000.000 €). 
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Atès que la Junta de Govern Local, de la Diputació de Barcelona, de data 24 de febrer 
de 2022, va aprovar la relació individualitzada dels ajuts a concedir als ens locals, 
havent-se concedit a  l’Ajuntament de Canet de Mar,  un total de 56.607,71 € per a 
l’anualitat 2022, segons expedient 22/Y/316849. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, té la intenció de destinar la totalitat de la 
subvenció atorgada a la modalitat de “Plans Locals d’Ocupació.” 
 
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 dels membres: 
 
Primer.- Acceptar l’ajut per import total de 56.607,71 € € que per a l’anualitat 2022, 
segons expedient 22/Y/316849, concedit per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament 
de Canet de Mar, en el marc del Pla de concertació  de la Xarxa de Governs Locals de 
l'any 2020-2023, per a l’any 2022, destinant  l’import global de la subvenció a la modalitat 
Plans locals d’ocupació. 
 
Segon.-  Facultar l’alcaldessa per subscriure tots aquells documents que tinguin relació 
amb el present acord. 
 
Tercer.- Comunicar expressament a la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i 
Ocupació l’acceptació de l’ajut atorgat, així com a la Intervenció i la Tresoreria municipals 
als efectes oportuns. 
 
3.3. Acció Social i Ciutadania. APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS 
PUNTUALS NÚMERO BSGG_4_2022 DE DATA 3 DE MARÇ DE 2022 
 
Vista la relació de despeses número BSGG_4_2022 de data 3 de març de 2022 per 
import de 2.078,04€ 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 aprovat per a l’exercici 2022. 
 
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 dels membres assistents: 
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Primer.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG_4_2022 en favor dels beneficiaris 
referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que s’indiquin: 
 
 RELACIÓ NÚM.:   BSGG_04_2022   03-03-22  

NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE  IMPORT  ENDOSSATARI DNI/NIF 

28 - - subministraments-llum         184,45 € El mateix - 

29 - - habitatge-lloguer         530,00 € El mateix - 

30 - - habitatge-fiances         700,00 € El mateix - 

31 - - extraescolars         278,00 € 
AFA MISERI-
CÒRDIA 
(AMPA) 

G62823323 

32 - - subministraments-llum         155,59 € 
Endesa Energia 
XXI 

B82846825 

33 - - extraescolars         230,00 € Esplai Bitxus G-64248354

TOTAL            2.078,04 €     

 
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. Precs i preguntes 
 
I no havent més assumptes a tractar, la Presidenta aixeca la sessió a l’hora assenyalada 
en l’encapçalament d’aquesta acta, la qual estenc com a secretària que he assistit a 
aquesta sessió. 
 
Canet de Mar, a 11 de març de 2021 
 
La secretària,       Vist i plau, alcaldessa 
Laura Garcia Alvarez      Blanca Arbell Brugarola 
 


