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

LOCAL DE DATA 26 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: 17:29 
 

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. JGL2020/11 ordinari 19/03/2020 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 
2.1.1. Relació Decrets del 9 al 15 de març 2020 
 
2.2. Educació, Igualtat i Participació 
2.2.1. Acceptació pagament Fons Pacte d’Estat violència de gènere 2019 
  
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. JGL2020/11 ordinari 19/03/2020 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
19 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 

 
2.2.1.  RELACIÓ DECRETS DEL 9 AL 15 DE MARÇ 2020 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local  de la present relació de Decrets del 9 al 15 
de març de 2020: 
 

Codi Descripció Data 
resolució 

RESAL2020/455 Decret autorització permuta 09/03/2020 

RESAL2020/456 Decret contractació oficial segona ferrer 09/03/2020 

RESAL2020/457 Assabentat impartir cursos formació del personal 09/03/2020 

RESAL2020/458 Decret canvi de nom 09/03/2020 

RESAL2020/459 Decret 1a Tinència de l'Alcaldia 09/03/2020 

RESAL2020/460 Decret exp.108940 09/03/2020 

RESAL2020/461 Decret Consell Empadronament sessió 123 09/03/2020 

RESAL2020/462 Decret retorn fiança obra Drassanes del Pla amb carrer 
Foch i Torres a Orange España 

09/03/2020 

RESAL2020/463 Decret RR exp.19-216846 09/03/2020 

RESAL2020/464 Decret RR exp.1900000278 09/03/2020 

RESAL2020/465 Decret baixa Consell Empadronament sessió 123-b 09/03/2020 

RESAL2020/466 Decret exp.105328 09/03/2020 

RESAL2020/467 03 Decret d'Alcaldia  aprovació padró abonaments AP_MU 
2020_03 

09/03/2020 

RESAL2020/468 Decret resolució recurs FMP 10/03/2020 

RESAL2020/469 Decret Convocatòria JGL ordinària 12032020 10/03/2020 

RESAL2020/470 Decret anul baixa ofici 10/03/2020 

RESAL2020/471 Resolució Alcaldía 10/03/2020 

RESAL2020/472 Decret anul baixa ofici  11/03/2020 

RESAL2020/473 Decret exp.19-219918 11/03/2020 

RESAL2020/474 Decret exp.19-219042 11/03/2020 

RESAL2020/475 Decret anul baixa ofici 11/03/2020 

RESAL2020/476 Decret exp.108717 11/03/2020 

RESAL2020/477 Decret RR exp 2000000069 11/03/2020 

RESAL2020/478 Decret RR exp.108888 11/03/2020 



 

3 
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 

RESAL2020/479 Decret RR exp.19-218533 11/03/2020 

RESAL2020/480 Decret exp.19-215459 11/03/2020 

RESAL2020/481 Decret exp.109056 11/03/2020 

RESAL2020/482 Decret RR exp.1900000267 11/03/2020 

RESAL2020/483 Decret exp.20-221818 11/03/2020 

RESAL2020/484 Decret exp.19-221028 11/03/2020 

RESAL2020/485 Decret exp.109112 11/03/2020 

RESAL2020/486 Decret RR exp.19-215673 11/03/2020 

RESAL2020/487 Decret anul baixa ofici  11/03/2020 

RESAL2020/488 Decret RR exp.19-219273 11/03/2020 

RESAL2020/489 Decret 1a TA aprovació quotes préstec consum 01-02-03 
2020 

11/03/2020 

RESAL2020/490 Decret contractació servei reparació vidres Benestar Social 
i Comissaria Policia Local 

11/03/2020 

RESAL2020/491 Decret contractació subministrament part de les cobertes 
de les naus dels fusters i els ferrers 

11/03/2020 

RESAL2020/492 Decret contractació servei reparació màquina neteja 
platges 

11/03/2020 

RESAL2020/493 Decret contractació subministrament porta Masoveria i 
finestra Casa Museu 

11/03/2020 

RESAL2020/494 Decret contractació subministrament passeres platja pels 
efectes del temporal Glòria 

11/03/2020 

RESAL2020/495 Decret contractació obres reposició murs, paviments i 
tanques - Efectes temporal Glòria 

11/03/2020 

RESAL2020/496 Decret presentació documentació Castellmar 10 11/03/2020 

RESAL2020/497 Decret adscripció provisional lloc de treball de cap de 
l'OAC 

12/03/2020 

RESAL2020/498 Decret 1a Tinència aprovació avançament nòmina març 
2020 

12/03/2020 

RESAL2020/499 Decret activació PEM per coronavirus 12/03/2020 

RESAL2020/500 Decret de 1r TA ordenació de pagaments 004_2020 12/03/2020 

RESAL2020/501 Decret d'Alcaldia aprovació pla disposició de fons 12/03/2020 

RESAL2020/502 Decret RR exp.19-214483 12/03/2020 

RESAL2020/503 Decret exp.19-218191 12/03/2020 

RESAL2020/504 Decret aprovació padró taxa mercat municipal any 2020 12/03/2020 

RESAL2020/505 Decret d'Alcaldia obertura comptes bancaris conveni 
BANC SABADELL 

12/03/2020 

RESAL2020/506 Decret d'Alcaldia 12/03/2020 

RESAL2020/507 Decret IMI 09_03 12/03/2020 

RESAL2020/508 Decret d'Alcaldia d'incoació d'expedient 12/03/2020 

RESAL2020/509 Decret RR exp.1900000299 12/03/2020 

RESAL2020/510 Decret PS 09_03 12/03/2020 

RESAL2020/511 Decret AI 09_03 12/03/2020 

RESAL2020/512 (D) Diverses activitats del 8M 2020 12/03/2020 

RESAL2020/513 Decret 1a Tinència de l'Alcaldia 12/03/2020 

RESAL2020/514 Decret AI 11_03 12/03/2020 

RESAL2020/515 Decret 1a Tinència reconeixement triennis març 2020 12/03/2020 

RESAL2020/516 Decret contractació subministrament punts de llum 
malmesos al Passeig Marítim 

12/03/2020 

RESAL2020/517 Decret segones mesures preventives 13/03/2020 

RESAL2020/518 Decret declaració emergència Coronavirus 13/03/2020 
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RESAL2020/519 Decret 1a Tinència aprovació IRPF febrer 2020 i ordena 
pagament AEAT 

13/03/2020 

RESAL2020/520 Decret incoació expedient de restauració i sancionador a 
l'Av 

13/03/2020 

RESAL2020/521 Decret atorgament festa -Cal Dani- 13/03/2020 

RESAL2020/522 Decret exp.19-221126 13/03/2020 

RESAL2020/523 Decret terceres mesures preventives 14/03/2020 

RESAL2020/524 Decret activació plantilla Policia Local 14/03/2020 

RESAL2020/525 Decret RR exp.19-218384 14/03/2020 

RESAL2020/526 Decret RR exp.19-218985 14/03/2020 

RESAL2020/527 Decret exp.109311 14/03/2020 

RESAL2020/528 Decret Catalogació i Digitalització fons Biblioteca 2020 14/03/2020 

RESAL2020/529 Decret primeres mesures personal Ajuntament 15/03/2020 

 
2.2. Educació, Igualtat i Participació 

 
2.2.1. APROVACIÓ ACCEPTACIÓ PAGAMENT DE FONS PACTE D’ESTAT 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE ALS AJUNTAMENTS PER AL  2019 
 
Fets: 
 
 “Resolución de transferències de la Secretaría de estado de Igualdad para el desarrollo 
de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de 
Estado contra la violència de genero, para el ejercicio 2019, de 1 de agosto de 2019, y 
la toma en conocimiento del Consejo de Ministros del 9 de agosto de 2019, per la qua 
s’ha atorgat a l’ajuntament de Canet de Mar, l’import de 3.285,14 €. 
 
Vist que en el marc de la Ley 6/2018 de 3 de julio, de Presupuestos Generales del estado 
para el año 2018,prorrogada para 2019, recoge una partida de 20 millones de euros 
para las nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales dentro 
del pacto de Estado contra la Violencia de Género.. Així com el Real decreto-Ley 9/2018, 
de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del pacto de Estado contra la 
violència de genero (BOE de 4 de agosto 2018, num.188) prevé, por una parte, la 
recuperación de las competencias sobre violencia de genero por los Ayuntamientos y, 
por otra, la regulación de la distribución de los fondos destinados al cumplimiento del 
pacto de estado en materia de violencia de genero asignados a los ayuntamientos.” 
 
Vist que d’acord amb els criteris de repartiment establerts a la “disposición final tercera 
del real decreto-ley 9/2018 de 3 de Agosto”, en la qual ens han correspost 3.285,14€, 
que han estat ingressats a les arques municipals en data  31 d’octubre del 2019. 
 
Vist que aquest recurs econòmic, es correspon amb alguna de les necessitats de l’àrea 
d’Igualtat en les polítiques de desenvolupament del Pla d’Igualtat de Gènere a la 
ciutadania de Canet de Mar 2018-2022, per quest any 2019, especialment en les 
campanyes de sensibilització i prevenció de qualsevol forma de violència envers les 
dones i per extensió a la violència de gènere. 
 
Vist que el recurs econòmic indicat es pot utilitzar fins el 30 de juny del 2020, segons 
consta a la resolució de la transferència. 
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Vist l’informe tècnic emès en data de signatura electrònica que es transcriu a 
continuació: 
 
“Vist l’informe de la tècnica/del tècnic auxiliar de Participació Ciutadana Joaquim 
Masvidal i Nogueras de data de la sigantura electrònica que proposa acceptar el següent 
recurs econòmic  per a l’exercici 2019: 
 
Vist que mitjançant “Resolución de transferències de la Secretaría de estado de Igualdad 
para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades 
locales en el Pacto de Estado contra la violència de genero, para el ejercicio 2019, de 1 
de agosto de 2019, y la toma en conocimiento del Consejo de Ministros del 9 de agosto 
de 2019, per la qua s’ha atorgat a l’ajuntament de Canet de Mar, l’import de 3.285,14 €. 
 
Vist que en el marc de la Ley 6/2018 de 3 de julio, de Presupuestos Generales del estado 
para el año 2018,prorrogada para 2019, recoge una partida de 20 millones de euros 
para las nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales dentro 
del pacto de Estado contra la Violencia de Género.. Així com el Real decreto-Ley 9/2018, 
de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del pacto de Estado contra la 
violència de genero (BOE de 4 de agosto 2018, num.188) prevé, por una parte, la 
recuperación de las competencias sobre violencia de genero por los Ayuntamientos y, 
por otra, la regulación de la distribución de los fondos destinados al cumplimiento del 
pacto de estado en materia de violencia de genero asignados a los ayuntamientos.” 
 
Vist que d’acord amb els criteris de repartiment establerts a la “disposición final tercera 
del real decreto-ley 9/2018 de 3 de Agosto”, en la qual ens han correspost 3.285,14€, 
que han estat ingressats a les arques municipals en data  31 d’octubre del 2019. 
 
Vist que aquest recurs econòmic, es correspon amb alguna de les necessitats de l’àrea 
d’Igualtat en les polítiques de desenvolupament del Pla d’Igualtat de Gènere a la 
ciutadania de Canet de Mar 2018-2022, per quest any 2019, especialment en les 
campanyes de sensibilització i prevenció de qualsevol forma de violència envers les 
dones i per extensió a la violència de gènere. 
 
Vist que el recurs econòmic indicat es pot utilitzar fins el 30 de juny del 2020, segons 
consta a la resolució de la transferència. 
 
Informe 
 
S’informa que queda justificada la proposta d’acceptar aquest ajut de 3.285,14 €  de 
los Fondos del Pacto de Estado de Violència de Genero a los Ayuntamientos 2019”. 

 
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’acceptació del “Pago de los Fondos del pacto de Estado contra la 
Violencia de Género a los Ayuntaminetos” per un import de 3.285,14 €   
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SEGON.- Notificar el present acord als interessats: Secretaría de Estado e Igualdad del 
Ministerio de la Presidencia, relaciones con las Cortes e Igualdad. 
 
TERCER.- Comunicar la present resolució a l’Àrea de Participació Ciutadana/Igualtat, a 
la Intervenció i Tresoreria municipal. 

 
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. Secretaria 
 
3.1.1. ACCEPTACIÓ PAGAMENT DELS FONS “DINAMITZACIÓ DE L’ACTIVITAT 
FÍSICA I L’ESPORT LOCAL” I PEL “MATERIAL INVENTARIABLE I NOVES 
TECNOLOGIES D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS” 
 
Fets: 
 
. Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 
2020, va aprovar: 
 

- El Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona de l’any 2020, 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. El contingut d’aquest Catàleg està disponible a la Seu Electrònica 
Corporativa, a través de l’enllaç: https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/ 

 
- Pel que fa al seu específic règim jurídic i econòmic, el Catàleg de la Xarxa de 

Governs Locals de l’any 2020, el qual s’emmarca en el Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, que ha estat prorrogat. Aquest Catàleg es conté a l’annex 1 
que forma part del present dictamen, i inclou els recursos que es convoquen, els 
seus destinataris i els criteris de concessió; i es regeix per les bases de la 
convocatòria, que es corresponen amb el règim del Catàleg que s’aprova a 
l’acord següent. 

 
- El règim del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 

 
- La convocatòria per a la concessió dels recursos inclosos al Catàleg de la Xarxa 

de Governs Locals de l’any 2020. 
 

https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/
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Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 
2020, va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 i el seu règim 
regulador per la concessió de recursos (AJG 5/20). 
 
Atès que en el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 inclou el Fons 
“Dinamització de l’activitat física i l’esport local” i el fons pel “Material Inventariable i 
noves tecnologies d’equipaments esportius” per la qual es vol donar suport a l’oferta 
d’activitats fisicoesportives impulsades pels ajuntaments (...). 
 
Atès que en sessió ordinària la Junta de Govern de la Diputació i en data 27/02/202, ha 
aprovat, per delegació de la presidència, un dictamen (núm. Reg. 116/20) pel que 
s’aprova la concessió del fons de prestació “Dinamització de l’activitat física i l’esport 
local” i el fons pel “Material Inventariable i noves tecnologies d’equipaments esportius”. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2240/2020, de 13 de febrer, es va delegar 
aquesta competència a la Junta de Govern Local, s’acorda per unanimitat:  
 
Primer.- Acceptar els  següents ajuts econòmics de la Diputació de Barcelona, en el 
marc del Fons de “Dinamització de l’activitat física i l’esport local” i el fons pel “Material 
Inventariable i noves tecnologies d’equipaments esportius: 
 

CODI 
XBMQ 

CENTRE GESTOR ACTUACIÓ 
AJUT 

ATORGAT 

20/Y/279911 Oficina d’Activitats 
Esportives 

Dinamització de l’activitat física i 
l’esport local 

6.000,00 € 

20/Y/280433 
Oficina 

d’Equipaments 
Esportius 

Material Inventariable i noves 
tecnologies d’equipaments 
esportius 

2.837,57€ 

 
Segon.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò establert 
en el Règim de concertació i en la convocatòria 2020. 
 
Tercer.-. Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari per fer 
efectius els presents acords. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a l’Àrea d’Intervenció  .  

 
3.1.2. APROVACIÓ ANNEX III PLA SEGURETAT I SALUT OBRES REHABILITACIÓ 
TEATRE ODÈON 
 
Fets: 
 
Atès que la Junta de Govern Local, de data 28 d’agost de 2019, acordà aprovar el Pla 
de Seguretat i Salut de les obres presentat per l’empresa Arcadi Pla, SA. 
 
Atès que en data 22 de novembre d’enguany, l’empresa Arcadi Pla, SA, incorpora a 
l’expedient l’Annex I i Annex II al Pla de Seguretat i Salut aprovat. 
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Atès que l’annex 1 fa referència al desmuntatge de la coberta inclinada lleugera de xapa 
i enderroc del format a la planta 1a a la zona del passadís-mitgera veí, i l’annex 2, per 
la seva banda, fa referència a l’accés de material i muntatge de grua-torre a l’obra. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, de data 19 de desembre de 2019, acordà aprovar  
els esmentats annexos I i II al Pla de Seguretat i Salut aprovat. 
 
Atès que en data 19 de març d’enguany, l’empresa Arcadi Pla, SA, incorpora a 
l’expedient l’Annex III al Pla de Seguretat i Salut aprovat. 
 
Atès que l’annex 3 fa referència a les mesures preventives de protecció de la salut pels 
treballadors a les situacions produïdes per l’efecte de Coronavirus COVID-19. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal, Alba Farré Nàcher, emès en data 20 de març 
d’enguany, que es transcriu a continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC 
FETS 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 28 d’agost de 2019, va acordar 
l’aprovació de Pla de Seguretat i Salut per a les obres de rehabilitació del Teatre Odèon, redactat 
per l’empresa adjudicatària ARCADI PLA SA i amb acta d’aprovació per part del coordinador de 
seguretat i salut. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 19 de desembre de 2019, va 
acordar l’aprovació de la modificació del Pla de seguretat i salut d’acord amb els annexos I i II 
que feien referència al desmuntatge de la coberta inclinada lleugera, l’enderroc del forjat de la 
planta 1a i l’accés de material i muntatge de grua torre a l’obra. 
 
Amb registre d’entrada 2020/2721 de 19 de març de 2020 s’aporta Annex III al pla de seguretat 
i salut amb les mesures preventives de protecció de la salut pels treballadors a les situacions 
produïdes per l’efecte de Coronavirus COVID-19. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
- Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i 
salut a les obres de construcció. 
 
- Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública. 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- El pla de seguretat i salut constitueix l'instrument bàsic de les activitats d'identificació, 
avaluació i planificació de l'activitat preventiva en l'obra a què és refereix el capítol II del Reial 
decret 39/1997, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció. 
 
El pla de seguretat i salut pot ser modificat pel contractista d’acord amb el procés d’execució de 
l’obra, l’evolució dels treballs i les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg 
de l’obra, però sempre amb l’aprovació expressa del coordinador de seguretat i salut en fase 
d’execució de l’obra. 
 
SEGONA.- S’ha incorporat a l’expedient administratiu l’informe d’aprovació de l’annex 3 per part 
del coordinador de seguretat i salut, qui fa constar que el present protocol està condicionat a 
canvis i ampliacions segons declari l’Estat els nivells d’alerta i emergències. 
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CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, es dóna el vistiplau formal a l’annex 3 del Pla 
de Seguretat i Salut presentat per Arcadi Pla SA per a l’execució de obres de rehabilitació del 
teatre Odèon de Canet de Mar, conformat pel coordinador de seguretat i salut de l’obra. 
 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.” 

 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de 
caràcter extraordinari de data 4 d’abril de 2019, pel present, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar, de conformitat amb l’informe de l’arquitecta municipal, la modificació 
del Pla de Seguretat i Salut per a les obres de rehabilitació del Teatre Odèon redactat 
per l’empresa adjudicatària Arcadi Pla, SA i aprovat per la Junta de Govern Local en 
sessió de data 28 d’agost de 2019, i que va incorporar els Annexos I i II aprovats per la 
Junta de Govern Local en sessió de data 19 de desembre de 2019, amb la incorporació 
de l’Annex III, conformat pel coordinador de seguretat i salut de l’obra. 
 
Segon.- Fer arribar el Pla de Seguretat i Salut modificat a tots els interessats per tal que, 
de conformitat amb allò que es disposa a l’article 7.4 del RD 1627/1997, puguin 
presentar els suggeriments i alternatives que estimin oportuns. 
 
Tercer.- Comunicar que qualsevol modificació que introdueixi el coordinador de l’obra 
en aquest pla de seguretat, de resultes de les alteracions i incidències que puguin 
produir-se en el decurs de l’execució de l’obra, o bé per variacions en el projecte 
d’execució que va servir de base per elaborar l’estudi de seguretat i salut, requerirà 
l’aprovació expressa de la direcció facultativa, s’haurà de comunicar a qui disposa el RD 
1627/1997 i estarà a disposició de tots els qui indica l’article 7.4 de l’esmentat RD. 
 
Quart.- Facultar tan àmpliament com sigui menester la Sra. Alcaldessa per signar 
qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present acord. 

 
3.2. Acció Social i Ciutadania 

 
3.2.1. ACCEPTACIÓ DEL RECURS ECONÒMIC CONSISTENT EN EL FONS DE 
PRESTACIÓ “FINANÇAMENT DE L’ÀMBIT DE BENESTAR SOCIAL”, DEL 
CATÀLEG DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS DE L’ANY 2020” DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI D’ACCIÓ SOCIAL – ÀREA D’ATENCIÓ A LES 
PERSONES. 
 
Fets: 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 9 de gener de 
2020, va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020. 
 
Atès que, d’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg de serveis de l’any 2020, els 
recursos que la Diputació ofereix als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, 
econòmic o material. Els recursos econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i 
fons de prestació, essent aquests últims transferències dineràries regulars per al 



 

10 
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 

finançament de serveis i estructures de gestió local. Aquestes transferències s’han de 
distribuir per criteris objectius i unívocs que estiguin relacionats amb l’objecte finançat, 
s’han de justificar expressament, i poden ser de caràcter poblacional, socioeconòmic o 
de gestió. 
 
Atès que el règim del Catàleg de serveis de l’any 2020 estableix els requisits per a la 
concessió i gestió dels fons de prestació, destacant els següents: 
 

a) Els fons de prestació s’atorguen per concessió directe amb concurrència 
(article 5.6) 

b) No requereixen de sol·licitud (article 11.1) 
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat 

per a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada 
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, els sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les 
condicions de la seva execució (article 24). 

 
Atès que en el Catàleg de serveis de l’any 2020 s’inclou el fons “Finançament de l’àmbit 
de benestar social”, gestionat pel Servei d’Acció Social i consistent en suport econòmic 
per finançar la prestació dels serveis socials bàsics (competència obligatòria) i per al 
desenvolupament de programes socials. 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 27 de 
febrer de 2020, va adoptar un acord, per delegació de la Presidència (ref. Registre núm. 
113/20), el text del qual, en la part que ens interessa, és el següent: 
 

“Primer: APROVAR la concessió següent, en el marc del fons de prestació 
“Finançament de l’àmbit de benestar social” del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2020: 
 

AJUNTAMENTS 
BENEFICIARIS NIF 

Núm. 
HABITANTS 

IMPORT 
CONCEDIT 
2019 

IMPORT 
CONCEDIT 2020 

OPERACIÓ 
COMPTABLE CODI XGL 

(...) (...) (...) (...) 
(…) 

(...) (...) 

Canet de Mar P0803900J 14.526 41.707,38€ 
41.544,36€ 

2003000262/41 20/Y/279306 

(...) (...) (...) (...) 
(…) 

(...) (...) 

 
 
Segon: APROVAR l’atorgament d’una bestreta, als ens locals relacionats a 
l’acord primer, del 50% de l’import concedit quan aquest import sigui superior a 
3.000€, I del 100% de l’import concedit quan aquest import sigui igual o inferior 
a 3.000€. 
Aquest atorgament es justifica per les dificultats de tresoreria dels ens locals I 
per la mateixa naturalesa del fons destinat a finançar serveis socials bàsics. Es 
considera suficient l’avançament del 50%, per pal·liar les tensions de tresoreria, 
quan l’import concedit és igual o superior a 3.000€. El pagament de la bestreta 
es condiciona a l’acceptació del fons per part del beneficiari/ària, 
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Tercer: APROVAR les condicions que regeixen l’execució del fons de prestació 
aprovat a l’acord primer del present dictamen: 
 
1. Acceptació 

 
1.1. L’ens destinatari disposa fins l’1 de juliol de 2020 per presentar 

l’acceptació expressa de la concessió. El pagament avançat s’ha de 
realitzar quan l’ens presenti la referida acceptació expressa. Cas de 
no presentar-la en el termini establert, el fons s’entén acceptat 
tàcitament però s’ha de pagar prèvia justificació de despeses. 
 

1.2. L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb 
tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 

1.3. Els ens destinataris han de realitzar el tràmit d’acceptació 
electrònicament. 
 

1.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels 
ens locals i altres administracions (en endavant Portal o PMT). 
 

1.5. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i/o interventor, així com 
els signataris per delegació d’aquest, tenen funcions de signatura i 
presentació d’acceptacions. 
 

2. Execució 
 

2.1 Els beneficiaris podran destinar el fons a qualsevol de les següents 
actuacions, a càrrec dels capitols 1,2 I 4 del seu pressuport de despesa: 

 
a) Actuacions de la cartera bàsica de serveis socials bàsics: 

• Serveis socials bàsics d’atenció social 

• Serveis d’atenció domiciliària 

• Serveis residencials d’estada limitada 

• Serveis de menjador social 

• Serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i 
adolescents (centres oberts) 

• Prestacions econòmiques d’urgència social 

• Serveis de distribució d’aliments o anàlegs 
 

b) Programes i actuacions socials: 
 

• Persones amb drogodependències i altres addiccions 

• Persones amb discapacitat 

• Persones grans 

• Persones amb dependència 

• Persones amb malaltia mental 

• Infància, adolescència en risc i les seves famílies 

• Inclusió social 
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 2.2 Com a mínim el 50% de l’ajut s’ha de destinar a cartera de serveis 
socials bàsics. El 50% restant, es pot destinar a programes socials ja sigui de forma 
directa o mitjançant l’acord amb entitats del tercer sector que desenvolupin programes 
socials en el municipi. 
 

2.3. El termini d’execució és entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de 
desembre de 2020. 

 
3. Justificació 

 
3.1 El termini de justificació voluntària és fins el 15 de novembre de 2020, i 

el final entre el 2 de gener de 2021 i el 30 d’abril de 2021. 
3.2 Els ens destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de 

despeses. A aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, 
d’acord amb la modalitat d’execució. 

3.3 Quan es justifiqui la totalitat de l’ajut rebut, s’haurà d’annexar la 
documentació tècnica d’acord amb els requisits per a justificació del 
recurs en el que s’emmarca l’actuació. 

3.4 Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor 
tenen les funcions de signatura i presentació de justificacions 

3.5 La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del 
pressupost de despeses dels ens destinataris 

3.6 La justificació dels ajuts d’import igual o inferior a 2.000 euros, 
consisteix, d’acord amb el model normalitzat, en una acreditació de les 
despeses realitzades pel seu muntant global, agrupades per tipologies 
de despesa. 

3.7 Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva 
totalitat, cal especificar el percentatge d’imputació. 

3.8 Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de 
la Diputació, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o davant 
d’altres administracions públiques. 

3.9 Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han 
d’estar datades d’acord l’establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 
de novembre, pel que s’aprova el Reglament pel qual es regulen les 
obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions 
realitzades durant el període d’execució establert, a excepció de les 
declaracions pluriennals. 

3.10 En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la 
realització d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, 
el centre gestor de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que 
aquest pugui prendre’n coneixement. 

3.11 L’import de l’ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la 
mateixa finalitzat per altres entitats públiques o privades, no pot 
ultrapassar el cost de l’activitat subvencionada. En cas que s’ultrapassi, 
la Diputació reduirà l’ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de 
l’import que correspongui. 

3.12 Es poden justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les 
despeses directes imputades. 

3.13 Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la 
Diputació de Barcelona i d’altres administracions. 
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3.14 L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini d’audiència de 
la liquidació provisional dels ajuts per a esmenar els defectes que se li 
requereixin. En cas que el requeriment es formuli en el marc de la 
liquidació, disposa de deu dies per a esmenar-los a partir de l’endemà 
de rebre el requeriment. Transcorregut aquest termini sense haver 
efectuat l’esmena, s’ha de procedir a la revocació de l’ajut. 

3.15 Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector 
públic poden executar i aprovar les despeses de les actuacions 
aprovades. Aquesta possibilitat queda condicionada a l’acreditació que 
l’executor sigui un ens instrumental de l’ens destinatari o que integri el 
seu sector públic. 

3.16 L’ens destinatari pot delegar l’execució i aprovació de les despeses de 
les actuacions aprovades en altres ens que tinguin la consideració de 
destinataris d’acord amb la normativa reguladora del Pla. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació de la referida delegació, 
amb indicació de l’òrgan i la data de la seva aprovació. 

3.17 Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de 
justificar com s’indica a continuació: 

 
a L’ens encarregat de gestionar-la presentarà el model normalitzat 
de justificació de despeses per l’import total de l’ajut. 
b En la documentació justificativa es relacionaran les despeses de 
cada ens executor. 
c L’import total de l’ajut s’abonarà a l’ens destinatari. 
 

3.18  Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de 
considerar qui ostenti la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la 
majoria del finançament. 

3.19 Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les 
despeses correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut. 
 

3.20 En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, 
es fa la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment 
en què el centre gestor verifica la documentació. 

 
4 Pagament 

 
De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a finançar 
serveis bàsics, i ateses les dificultats de les tresoreries municipals, 
els fons es paguen de la forma següent, d’acord amb l’article 31.2 del 
règim del Catàleg: 

 
a. Quan l’import de l’aportació de la Diputació sigui inferior o igual a 

3.000,00 € es paga per avançat l’import íntegre de l’aportació, a 
partir que l’ens destinatari presenti l’acceptació expressa. 
 

b. Quan l’import de l’aportació de la Diputació sigui superior a 
3.000,00€, es paga per avançat el 50 per cent de l’import concedit, 
a partir de l’ens destinatari presenti l’acceptació expressa. El 
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pagament de l’import restant de la concessió es farà prèvia 
presentació de la justificació de les despeses de l’actuació. 

 

c. Cas de no presentar l’acceptació expressa, l’ajut s’ha de pagar 
prèvia justificació de despeses. 

 
5. Renúncia 
 

Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la 
totalitat de l’import concedit, renunciarà a la part de l’ajut pendent de justificar, 
per tal que la Diputació procedeixi a l’acceptació de la renúncia. 
 

6. Audiència i tancament 
 
 6.1 En el termini de dos mesos transcorregut el termini de justificació, 

s’ha d’aprovar la liquidació provisional i s’ha d’habilitar un termini d’audiència de 
quinze dies des de l’endemà de la publicació per tal que els ens requerits 
presentin la justificació pendent i/o al·leguin el que estimin pertinent. 

 6.2 Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la 
liquidació definitiva i la revocació dels imports no justificats. 

 6.3 Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en 
el termini màxim de deu dies des de l’aprovació. 

 6.4 Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la 
renúncia, s’han de sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sense 
perjudici que, si escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per part 
de la Diputació a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació. 

 
Quart: Notificar els acords anteriors als ens destinataris.” 

 
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 atorgat per la Diputació de Barcelona, consistent 
en el fons de prestació “Finançament de l’àmbit de benestar social”, en el marc del Pla 
Xarxa de Governs Locals, Catàleg de l’any 2020”, així com les condicions per a la seva 
execució i justificació, segons el detall següent: 
 

AJUNTAMENTS 
BENEFICIARIS NIF 

Núm. 
HABITANTS 

IMPORT 
CONCEDIT 
2019 

IMPORT 
CONCEDIT 
2020 

OPERACIÓ 
COMPTABLE CODI XGL 

(...) (...) (...) (...) 
(…) 

(...) (...) 

Canet de Mar P0803900J 14.526 41.707,38 € 
41.544,36€ 

2003000262/41 20/Y/279306 

(...) (...) (...) (...) 
 

(...) (...) 

 
SEGON.-  Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona, Servei d’Acció social, Àrea 
d’Atenció a les Persones. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
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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 17:29 de tot el 
que jo com a secretaria certifico. 
 


