
S/Amn 

 
1 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 

DATA 30 DE MAIG DE 2018 
 

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: 17.15 hores 
Hora que acaba: 18.25 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 

 
HI ASSISTEIXEN 

 
Primer tinent d’alcalde Pere Xirau i Espàrrech 
Segon tinent d’alcalde Lluís Llovet i Bayer 
Tercera tinenta d’alcalde Raquel Serra i Lerga 
Quarta tinenta d’alcalde Sílvia Tamayo i Mata 
Cinquè tinent d’alcalde Josep M Masvidal i Serra 

 
ACTUA COM A SECRETARI 

 
Cristina Cabruja i Sagré. També hi assisteix el senyor Joan Mendez Martínez, 
interventor. 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta, de la sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local de data  23.05.18  

2) Donar compte Resolucions Judicials  
3) Aprovació ajuts socials puntuals 
4) Donar compte de la relació de decrets del  14 al 20 de maig de 2018 

(números del 612 al 656) 
5) Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 23.05.18 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 23 de maig de 2018 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. 
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2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
- Diligència d’Ordenació de data 16 de maig de 2018, rebut de la lletrada del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13, de Barcelona, en relació al Recurs 
Ordinari núm. 115/2018 – secció F, interposat pels senyors xxx i xxx, contra  
l’Ajuntament de Canet de Mar, fent acusament de rebut de l’expedient 
administratiu, donant trasllat a la part actora, per tal que dedeueixi la demanda 
en un termini de vint dies.  
 
Se’n dóna compte. 
 
3.- APROVACIÓ AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/22/2018 de data 30 de maig de 2018 
per import de 1.112,21€ corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social 
puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 
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 vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2018. 
 
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 
 
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. 1191/2016, de 22 de novembre, de conformitat amb la proposta de 
la Regidoria delegada de Benestar social i gent gran i Règim intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 

PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/22/2018, atorgant els ajuts 
socials puntuals que s’esmenten als beneficiaris i fer efectives les quantitats 
relacionades als endossataris segons quadre següent: 
 

 

 
 
RELACIÓ 
NÚM.: BSGG/22/2018 

 

data: 30-05-18  
      

NÚM Benificiari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 

087 xxx Llar 160,00€ Fundació Pere Tarrés  xxxxxx  
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infants/menjador 
escolar  

088 xxx Altres-Aliments    200,00€ Hostal Playa             xxxxx 

089 xxx Altres/Aliments    200,00€ Hostal Playa            xxxxxx 

090 xxx Ortopedia      24,00€ GRUP ORTOPÈDIC XXI, SL     xxxxxx 

091 xxx 
Despeses 
subministr./Llum     180,21€ Endesa Energia SA    xxxxxx 

092 xxx 
Altres/despeses 
comunitat     348,00€ Finques Pons           xxxxxxx 

Total    1.112,21€    
      

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.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 40 23100 
48400 del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2018. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
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 LA RELACIÓ DE DECRETS DEL 14 AL 20 DE MAIG 
DE MAIG DE 2018 (NÚMEROS DEL 612 AL 656) 
[[ 

Num. Decret Data Títol 

DE0612/2018 14/05/2018 MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER GENERACIÓ 
D'INGRESSOS 13/2018 

DE0613/2018 14/05/2018 PRÉSTEC DE MATERIAL ORTOPÈDIC 

DE0614/2018 14/05/2018 Concert final curs Uned Sènior - xxx 

DE0615/2018 15/05/2018 Nomenament secretària accidental 

DE0616/2018 15/05/2018 TRE 2018 008 AMORTITZACIÓ PRÈSTEC 2003 1 
(CONSUM) 

DE0617/2018 15/05/2018 MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER GENERACIÓ 
D'INGRESSOS 15/2018 

DE0618/2018 15/05/2018 APROVACIO FACTURES F/2018/24 FASE ADO 

DE0619/2018 15/05/2018 Acceptació subvenció Generalitat per al tractament 
arxivístic de dispositives i negatius del Fons 
Comediants 
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DE0620/2018 16/05/2018 Avançament nòmina maig sr. xxx 

DE0621/2018 16/05/2018 DECRET RECTIFICACIÓ PAGAMENT SANCIÓ TRÀNSIT - 
105107 

DE0622/2018 16/05/2018 Casals Estiu 2018 Club Esportiu Canet Run 

DE0623/2018 16/05/2018 BAIXA DEFINITIVA MERCERIA CALDETA NÚMERO 20 

DE0624/2018 16/05/2018 Casals Estiu 2018 Club Patinatge Artístic Canet 

DE0625/2018 16/05/2018 MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS 14/2018 

DE0626/2018 16/05/2018 WTP - ACORD INCOACIÓ - 15/05/2018 

DE0627/2018 16/05/2018 DECLARACIÓ RESPONSABLE D'OBERTURA BOTIGA DE 
LLAMINADURES I REGALS 

DE0628/2018 16/05/2018 Casals Estiu 2018 Club Bàsquet Canet 

DE0629/2018 16/05/2018 Casals Estiu 2018 Canet Futbol Sala - xxx 

DE0630/2018 16/05/2018 WTP - PROPOSTA SANCIÓ - 15/05/2018 

DE0631/2018 16/05/2018 WTP - INCOACIÓ MANCA IDENTIF. - 15/05/2018 

DE0632/2018 16/05/2018 Decret composició Mesa contracte concessió de serveis 
escola bressol mpal. 

DE0633/2018 16/05/2018 Contractació servei butlletí d'informació "Viure Canet" 

DE0634/2018 16/05/2018 APROVACIO FACTURES F/2018/25 FASE O 

DE0635/2018 16/05/2018 APROVACIO FACTURES F/2018/26 FASE ADO 

DE0636/2018 16/05/2018 Contractació servei concert i ball dia St. Pere. 

DE0637/2018 16/05/2018 Contractació servei espectacle pirotècnic St. Pere. 

DE0638/2018 16/05/2018 Contractació servei concert ball jove Festa Major'18. 
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DE0639/2018 16/05/2018 DEVOLUCIÓ import sanció TRÀNSIT - xxx 

DE0640/2018 16/05/2018 Canvi de nom de nínxol n. 844 xxx 

DE0641/2018 16/05/2018 Aprovació dietes i desplaçaments mes d'abril 

DE0642/2018 17/05/2018 Contractació subministrament maquinària pel servei de 
jardineria. 

DE0643/2018 17/05/2018 TRE 2018 009 RELACIÓ DE PAGAMENTS 16-05-2018 

DE0644/2018 17/05/2018 Incoació expedient d'ordre d'execució edifici 
plurifamiliar Avinguda Maresme, 18-20. 

DE0645/2018 17/05/2018 WTP - ACORD INCOACIÓ - 17/05/2018 

DE0646/2018 18/05/2018 SOL.TARGETA D'APARCAMENT INDIVIDUAL PER A 
PERSONES AMB DISCAPACITAT SR. xxx 

DE0647/2018 18/05/2018 AL.LEGACIONS - EXP.SANCIONADOR TRÀNSIT - 
105121 

DE0648/2018 18/05/2018 Aprovació IRPF abril 2018 

DE0649/2018 18/05/2018 RESOLUCIÓ - EXP.SANCIONADOR GOSSOS - xxx 

DE0650/2018 18/05/2018 AL.LEGACIONS - EXP.SANCIONADOR TRÀNSIT - 
105543 

DE0651/2018 18/05/2018 TARGETA D'APARCAMENT INDIVIDUAL PER A 
PERSONES AMB DISCAPACITAT SR. xxx 

DE0652/2018 18/05/2018 AL.LEGACIONS - EXP.SANCIONADOR TRÀNSIT - 
104397 

DE0653/2018 18/05/2018 AL.LEGACIONS - EXP.SANCIONADOR TRÀNSIT - 
104948 

DE0654/2018 18/05/2018 SOL.TARGETA D'APARCAMENT INDIVIDUAL PER A 
PERSONES AMB DISCAPACITAT SRA. xxx 

DE0655/2018 18/05/2018 Contractació interina peó jardineria 

DE0656/2018 18/05/2018 Contractació obres actuacions adequació pàrquing 
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municipal. 

[FIN_INCLUSION_PLANTILLA] 
5.- ASSUMPTES PER VIA D’URGÈNCIA 
 
L’alcaldessa presidenta, 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 2.568/1986, 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 sotmesa 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. 
 
5.1.- ATORGAMENT LLICÈNCIA AL CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ (CTTI) DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA PER A L’ESTESA DE CABLE DE FIBRA ÒPTICA AL LLARG DE LA 
C-32 NORD, ENTRE BADALONA I PALAFOLLS. 
 
Vista la instància presentada en data 27 de març de 2018 (núm. de registre 
d’entrada 2005) pel Sr. Antoni Barahona Carrasco en representació del Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació sol.licitant llicència d’obres per 
a l’estesa de cable de fibra òptica al llarg de la C-32 nord entre Badalona i 
Palafolls, a diversos punts quilomètrics del terme municipal de Canet de Mar. 

Vist l’informe de l’enginyer municipal de data 9 de maig de 2018, el contingut del 
qual es transcriu a continuació: 

INFORME DE:   L’ENGINYER MUNICIPAL   

ASSUMPTE:   LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ Fibra Óptica  

CANALITZACIÓ:  centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la Informació 

LOCALITZACIÓ: Fibra Óptica CTTI Gen. de Catalunya C-32 Badalona i Palafolls 

 
En resposta a la seva sol·licitud:    

  
 
 
 

 
Vist el plànol presentat i la resta de documentació presentada, la tècnica que subscriu 
l'informa FAVORABLEMENT l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts.  
3 El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat 

mecànicament i en les condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi una 
compactació assimilable al 95% P.M..  

4 En tot cas, haurà de posar-se d'acord amb la Policia Local, per la regulació del tràfic 
rodat i vianants en general, així com dels propis veïns del carrer. S’haurà de col·locar 
la senyalització provisional d’obres que la Policia Local cregui pertinent. 

5 L’obra haurà d’estar perfectament delimitada, tant frontal com longitudinalment, 
mitjançant tanques o altres elements similars aprovats pels serveis tècnics municipals, 
de manera que tanquin totalment la zona de treball. 

Ref.: XT00056a 
Reg. Entr. 2005 
Data 27-03-2018 
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6 S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure i segura 
circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials per la reconstrucció 
del paviment, rases obertes, maquinària i altres elements. Caldrà col·locar 
senyalització lluminosa en horari nocturn. 

7 Tots els elements urbanístics que foren danyats a conseqüència de dites obres, es 
reposaran correctament, per això una vegada finalitzat el carrer, es realitzarà la 
corresponent inspecció per part dels Serveis Tècnics. 

8 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest hauran d’estar 
senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora la circulació rodada. 

9 En cas d’afectar a la calçada, s’hauran de prendre les mesures pertinents per tal de no 
interrompre el tràfic de vehicles. 

10 Caldrà ubicar el nou suport a la zona de la vorera més propera possible de la façana de 
la finca per tal de permetre l’accessibilitat de les persones per la vorera. 

11 En tot cas, s'avisarà als Serveis Municipals d'aigües i d'enllumenat públic i als Serveis 
tècnics d’altres companyies subministradores de serveis al municipi (electricitat, 
telefonia i altres usos privats (mines, etc.)) perquè donin el vist-i-plau "in situ", als 
efectes de no perjudicar els Serveis Soterrats. El resultat de la inspecció es reflexarà a 
l'acta prèvia a l'inici de les obres, sense la qual no es podran començar. 

12 Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d'abril (DOGC 12-6-1992) pel qual es 
regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal·lar entre xarxes 
de diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 

13 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 
14 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar d’una fiança 

de 172,45€, ja es el 2% de 8.622.61 (PEM) per a les obres executades al nostre 
municipi i fiança de residus de la construcció 150€, sent el mínim 

15 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 4% 
pressupost es de 344,90 €. 

16 Caldrà fer efectiu també l’import de les taxes urbanístiques de 168,21 € (OF20) 
17 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i 

sempre d'acord amb els Tècnics Municipals i la Policia Local. 
18 No podrà posar-se en servei la instal·lació per a la que es fa l’escomesa si l’edificació a 

la que va destinada no està en possessió de la preceptiva llicència de Primera 
Ocupació. 

19 El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb el serveis tècnics 
municipals. L’inici de l’obra resta supeditat al plantejament de la mateixa amb els 
serveis tècnics municipals 

20 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, S'HAURIEN DE 
PARALITZAR LES OBRES. 

 
OBSERVACIONS: 

 
Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions de la llicència, i 
que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els albarans de compra del 
formigó. 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe i proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 
 

CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol.licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe favorable de l’enginyer municipal, i que consta a l’expedient.  
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VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i els articles 118  i 
concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar. 
 

CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
743/2015 de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda 
per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar llicència d’obres al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies 
de la Informació (CTTI) de la Generalitat de Catalunya per a l’estesa de cable de 
fibra òptica al llarg de la C-32 nord entre Badalona i Palafolls, en els termes que 
es disposa a l’informe emès per l’enginyera municipal i transcrit en el cos de la 
present resolució.  

SEGON.- Consta acreditat que s’han dipositats les quantitats següents: 172,45-€ 
en concepte de fiança, 344,90€ en concepte de ICIO i 168,21€ en concepte de 
taxes urbanístiques. 

 

5.2.- ACCEPTACIÓ DELS AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A 
LA REALITZACIO D’ACCIONS EN EL MARC DEL REGIM REGULADOR DEL 
CATÀLEG DE SERVEIS 2018 DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-
2019” 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 
va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (BOPB de 11/12/2015), 
que és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i 
cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, 
que té com a finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació de 
les actuacions i recursos que es comprenguin al Pla de referència. 
 
Atès que el Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" es presenta com 
l'instrument preferent per a l'exercici de les funcions de cooperació i assistència 
local de la Diputació de Barcelona, que té com objectiu principal reforçar els 
instruments i les accions generades des dels governs interadministrativa i el ple 
respecte pel principi d'autonomia local, plantejant un sistema de cooperació 
centrat en els municipis, en la millora de la cohesió social i en la diversificació 
econòmica del territori. 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 18 de 
desembre de 2017, va aprovar el Catàleg de Serveis de l’any 2018 i el seu règim 
regulador així com la convocatòria per la concessió dels recursos que s'hi 
inclouen. 
 
Atès que mitjançant Decret 124/2018 de l’Alcaldia, de 30 de gener de 2018, 
l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar la sol·licitud de subvencions i ajuts en 
l’àmbit d’Esports. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona ha publicat al BOPB, en data 26 d’abril de 
2018, el dictamen de la Junta de Govern amb la relació d’ajuts econòmics 
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atorgats, en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2018 del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019. 
 
Atès que la publicació del dictamen en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, de conformitat 
amb la proposta de la Regidoria d’Esports, s’acorda per unanimitat: 
 

PRIMER.- Acceptar els següents ajuts econòmics de la Diputació de Barcelona, 
en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”: 
 

CODI XBMQ CENTRE GESTOR ACTUACIÓ AJUT 
ATORGAT 

18/Y/252040 Oficina d’Equipaments 
Esportius 

Substitució cistelles bàsquet adaptables 
escola Misericòrdia 

2.441,13€ 

 

CODI 
XBMQ 

CENTRE GESTOR ACTUACIÓ AJUT 
ATORGAT 

18/Y/252566 Oficina d’Activitats 
Esportives 

Beques esportives per 
prevenir risc d’exclusió 

2.000 € 

18/Y/252822 Oficina d’Activitats 
Esportives 

Esdeveniments esportius 3.000 € 

 
SEGON.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò 
establert en el Règim de concertació i en la convocatòria 2018. 
 
TERCER.-. Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectius els presents acords. 
 
QUART.- Notificar els presents acords als interessats així com a l’Àrea 
d’Intervenció municipal. 
 
6.- 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 18.25 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària acctal      L’alcaldessa 
      
 
 
Cristina Cabruja i Sagré     Blanca Arbell Brugarola 


