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

LOCAL DE DATA 11 DE JUNY DE 2020 
 
Avís: aquesta acta ha estat retocada per tal d’esborrar totes les dades de caràcter 
personal que contenen, i donar així compliment a la legislació en matèria de protecció 
de dades personals.  
 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 17:00 
Hora que acaba: 17:13 
Lloc: Per vídeoconferència 
 

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. JGL2020/22 ordinari 04/06/2020 
 
2. Propostes 
 
2.1. Cultura i Patrimoni 
2.1.1. Acceptació subvencions Oficina Patrimoni Cultural - DIBA 2020 
 
2.2. Acció Social i Ciutadania 
2.2.1. Acceptació recurs Arranjament Habitatges 
 
2.3. Alcaldia 
2.3.1. Relació Decrets del 25 al 31 de maig de 2020 
 
2.4. Promoció Econòmica i Turisme 
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2.4.1. Acceptació recursos econòmics atorgats per la Diputació de Barcelona - Catàleg 
2020 
 
2.5. Medi Ambient 
2.5.1. Aprovació conveni ADF Vallalta 2020 
 
2.6. Educació, Igualtat i Participació 
2.6.1. Acceptació Programa complementari de finançament d'escoles bressol munici-
pals, cursos 2017-2018 i 20189-2019 
2.6.2. Acceptació subvencions finançament àmbit Participació Ciutadana - DIBA 2020 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2020/22 ordinari 04/06/2020 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
4 de juny 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. Cultura i Patrimoni 

 
2.1.1. ACCEPTACIO SUBVENCIONS ATORGADES PER L’OFICINA DE PATRIMONI 
CULTURAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 2020 
 
 
Fets: 
 
En el BOPB del dia 11 de desembre de 2015 es va publicar l’acord adoptat pel Ple de 
la Diputació de Barcelona, en sessió de 26 de novembre de 2015, en virtut del qual 
s’aprova el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i el seu Protocol general. 
 
En virtut de l’acord núm. 5 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió 
de 9 de gener de 2020, s’acorda aprovar el Catàleg de serveis de la Diputació de Bar-
celona de l’any 2020, el qual s’emmarca en el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, 
que ha estat prorrogat, 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. 
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En el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” es posen a disposició dels 
governs locals destinataris recursos de tipus tècnic, econòmic i material en el marc de 
quatre àmbits temàtics d’actuació: prestació de serveis públics, manteniment i reposició 
d’inversions, nova inversió i solvència financera. 
 
Atès que el Decret d’alcaldia núm. 2020/303 de 13 de febrer de 2020, resolia la solꞏlicitud 
dels següents ajuts:  
 
 

Recurs: Activitats de la Xarxa d’Arxius Municipals 
 

Cost 
actuació 

 
Ajut 

Sol∙licitat 

 
%  

sol∙licitat 
Codi recurs: 19008 

Exposició: "De Canet al Món. Cartells de 
Comediants del 1971 al 2020". 

 
6.750 € 

 
3.375 € 

 

 
50% 

 
 

Recurs: Activitats de la Xarxa de Museus Locals 
 

Cost 
actuació 

 
Ajut 

Sol∙licitat 

 
%  

sol∙licitat 
Codi recurs: 19009 

Exposició dels fons ceràmics Serra de Cornellà de Llo‐
bregat  i  creació  fons  fotogràfic  de  la  col∙lecció  de  la 
Casa museu. 

 
9.800 € 

 
4.900 € 

 

 
50% 

 

Recurs: Projectes culturals per a ens de menys de 
50.000 habitants. 

 
Cost 

actuació 

 
Ajut 

Sol∙licitat 

 
%  

sol∙licitat 
Codi recurs: 20220 

 
La Biennal d’art contemporani al Maresme 

 
12.190 € 

 
4.876 € 

 

 
40% 

 
Atès que es van realitzar les retencions de crèdit corresponents per tal de fer front a la 
despesa dels projectes i que són les següents 
 

Projecte  Partida  Import  Núm. RC 

Biennal d’Art Contemporani  31.33400.22609  12.190€  22020000540

Exposició Cartells Fons Comediants  31.33400.22609  6.750€  22020000541

Exposició Fons ceràmica Serra  31.33300.22609  9.800 €  22020000542

 
Atès que la Diputació de Barcelona ha comunicat la resolució d’aquests ajuts amb re-
gistre d’entrada 4366, 4364, 4362 el dia 29 de maig de 2020 amb el següent acord: 
 

Projecte  Codi  Import 
atorgat 

Biennal d’Art Contemporani  20/Y/286432  3.000€
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Exposició Cartells Fons Comediants  20/Y/286253  3.375€

Exposició Fons ceràmica Serra i fons fotogràfic museu  20/Y/286287  4.900€

 
 
Vist l’informe tècnic emès en data 5 de juny de 2020 que es transcriu a continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC 
FETS 
 
Atès que el Decret d’alcaldia núm. 2020/303 de 13 de febrer de 2020, resolia la solꞏlicitud 
dels següents ajuts:  
 

Recurs: Activitats de la Xarxa d’Arxius Municipals 
 

Cost 
actuació 

 
Ajut 

Sol∙licitat 

 
%  

sol∙licitat 
Codi recurs: 19008 

Exposició: "De Canet al Món. Cartells de 
Comediants del 1971 al 2020". 

 
6.750 € 

 
3.375 € 

 

 
50% 

 

Recurs: Activitats de la Xarxa de Museus Locals 
 

Cost 
actuació 

 
Ajut 

Sol∙licitat 

 
%  

sol∙licitat 
Codi recurs: 19009 

Exposició dels fons ceràmics Serra de Cornellà de Llo‐
bregat  i  creació  fons  fotogràfic  de  la  col∙lecció  de  la 
Casa museu. 

 
9.800 € 

 
4.900 € 

 

 
50% 

 

Recurs: Projectes culturals per a ens de menys de 
50.000 habitants. 

 
Cost 

actuació 

 
Ajut 

Sol∙licitat 

 
%  

sol∙licitat 
Codi recurs: 20220 

 
La Biennal d’art contemporani al Maresme 

 
12.190 € 

 
4.876 € 

 

 
40% 

 
Atès que es van realitzar les retencions de crèdit corresponents per tal de fer front a la 
despesa dels projectes i que són les següents 
 

Projecte  Partida  Import  Núm. RC 

Biennal d’Art Contemporani  31.33400.22609  12.190€  22020000540

Exposició Cartells Fons Comediants  31.33400.22609  6.750€  22020000541

Exposició Fons ceràmica Serra  31.33300.22609  9.800 €  22020000542

 
Atès que la Diputació de Barcelona ha comunicat la resolució d’aquests ajuts amb re-
gistre d’entrada 4366, 4364, 4362 el dia 29 de maig de 2020 amb el següent acord: 
 

Projecte  Codi  Import 



 

5 
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 

atorgat 

Biennal d’Art Contemporani  20/Y/286432  3.000€

Exposició Cartells Fons Comediants  20/Y/286253  3.375€

Exposició Fons ceràmica Serra i fons fotogràfic museu  20/Y/286287  4.900€

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Els projectes de l’Exposició de Cartells del Fons de Comediants 
(20/Y/286253) i de l’Exposició dels Fons ceràmics Serra (20/Y/286287) s’han iniciat i es 
desenvoluparan dins l’exercici 2020, i per tant es proposa acceptar la subvenció que es 
podrà justificar en termini i forma.  
 
SEGONA.- Pel que fa al projecte de la Biennal d’art contemporani es proposa rebutjar 
l’ajut atorgat perquè el projecte que s’ha ajornat sense data a causa del COVID19. 
També es vol fer constar que la participació de la Casa museu en aquest projecte colꞏlec-
tiu presentava una problemàtica amb els préstecs d’obres d’art d’altres institucions mu-
seístiques (Fundació Tàpies i el MNAC) que eren fonamentals en la proposta de l’artista 
Perejaume i que no es podien materialitzar. Per tant, encara que es reprengui el projecte 
de Biennal d’art del maresme, la proposta de la Casa museu s’havia de repensar en la 
seva totalitat i seria inviable la seva materialització dins l’exercici pressupostari 2020. 
 
TERCERA.- La proposta tècnica pel que fa a l’acceptació dels ajuts és la següent: 
 

Projecte  Codi  Import 
atorgat 

Proposta 

Biennal d’Art Contemporani  20/Y/286432  3.000€  Rebutjar

Exposició Cartells Fons Comediants  20/Y/286253  3.375€  Acceptar

Exposició Fons ceràmica Serra i fons fotogràfic mu‐
seu 

20/Y/286287  4.900€  Acceptar

 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe.” 
 
 
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 les subvencions atorgades per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la 
Diputació de Barcelona per als projectes següents: 
 

Actuació  Projecte  Codi  Import 
atorgat 

Activitats  de  la  Xarxa 
d’Arxius Municipals 

Exposició Cartells  Fons Comedi‐
ants 

20/Y/286253  3.375€
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Activitats de la Xarxa de 
museus locals  

Exposició  Fons  ceràmica  Serra  i 
fons fotogràfic museu 

20/Y/286287  4.900€

 
 
Segon.- Rebutjar l’ajut atorgat per al següent projecte:  
 

Recurs: Projectes culturals per a ens de menys de 
50.000 habitants. 

 
Codi 

actuació 

 
Ajut 

Atorgat 
Codi recurs: 20220 

 
La Biennal d’art contemporani al Maresme 

20/Y/286432 
 

3.000 € 
 

 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona 
 
Quart.- Comunicar la present resolució a la Intervenció municipal. 
 
 
2.2. Acció Social i Ciutadania 

 
2.2.1. ACCEPTACIÓ DEL RECURS ECONÒMIC ATORGAT DINS LA XARXA DE GO-
VERNS LOCALS 2016-2019, CATÀLEG DE SERVEIS 2020.  DIPUTACIÓ DE BAR-
CELONA, GERÈNCIA DE SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL – ÀREA D’ATENCIÓ A 
LES PERSONES 

 
 
Fets: 
 
Atès que en data 10 de febrer i mitjançant Decret núm. 2020/263 es va aprovar la solꞏli-
citud, entre d’altres, del següent recurs econòmic 
 

- Arranjament d’habitatges 
 
Atès que en data 29 de maig es comunica a aquest Ajuntament l’aprovació de l’esmentat 
recurs. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2019/1041, de 18 de juny, es va delegar 
aquesta competència a la Junta de Govern Local, proposo l’adopció dels següents 
 
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 dins la Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019”, així com el seu règim regulador, segons el detall se-
güent: 
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Ens destinatari NIF Ens 
Import con-
cedit (EUR) Codi XGL 

Número de 
registre 

PMT 

Ajuntament de Ca-
net de Mar P0803900J 9.849,00€ 20/Y/289528N 2040015529 

 
 
Segon.-  Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona, Gerència de Serveis de 
Benestar Social, Àrea d’Atenció a les persones. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
2.3. Alcaldia 
 
2.3.1.RELACIÓ DECRETS DE DATA DEL 25 AL 31 DE MAIG 2020 
 
Fets: 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de data 
del 25 al 31 de maig de 2020: 
 

Codi Descripció Data resolució 

RESAL2020/820 Resolució Alcaldia rectificació errada material Decret 813 25/05/2020 

RESAL2020/821 05 (D) Decret d' Alcaldia d' aprovació padró EB SE_2020_04 I SC_2020_03 25/05/2020 

RESAL2020/822 DECRET OBRA MENOR ISLA CRISTINA 12 25/05/2020 

RESAL2020/823 Decret sobreseïment i nova incoació OE Torrent dels Lledoners 88 25/05/2020 

RESAL2020/824 Decret deixant sense efecte ajut social gratuïtat plaça escola Bressol 25/05/2020 

RESAL2020/825 Decret contractació TS - COVID-19 25/05/2020 

RESAL2020/826 Decret deixant sense efecte ajut social_ AMC 25/05/2020 

RESAL2020/827 Decret 1a Tinència aprovació indemnitzacions dietes membres tribunals 
oposicions - Febrer 2020 

25/05/2020 

RESAL2020/828 Decret canvi de grup triennis Sra 25/05/2020 

RESAL2020/829 Decret d’Alcaldia de transferència de crèdits 20 2020 RRHH 25/05/2020 

RESAL2020/830 Decret exp.19-221237 25/05/2020 

RESAL2020/831 Decret reactivació Mercat de Venda No Sedentària 25/05/2020 

RESAL2020/832 03 Decret 1a TA d'ordenació de pagaments 2020_11 25/05/2020 

RESAL2020/833 Decret aprovació AD's relació Q2020_11 25/05/2020 

RESAL2020/834 Decret requeriment garantia i documentació 25/05/2020 

RESAL2020/835 Decret aprovació de factures F2020_17 Endesa 25/05/2020 

RESAL2020/836 Decret adjudicació subministrament banderola 26/05/2020 

RESAL2020/837 (D) Decret 1a Tinència aprovació variables nòmina del mes d'abril 2020 26/05/2020 

RESAL2020/838 Decret aprovació protocol servei Arxiu - Covid19 26/05/2020 

RESAL2020/839 Decret solꞏlicitud subvenció Diputació danys temporal Gloria 26/05/2020 

RESAL2020/840 Decret Convocatòria JGL ordinària 28052020 26/05/2020 

RESAL2020/841 Decret préstec per material ortopèdic 26/05/2020 
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RESAL2020/842 Decret aprovar protocol servei Bca - COVID19 27/05/2020 

RESAL2020/843 Resolució Alcaldia suspensió termini resolució contracte 27/05/2020 

RESAL2020/844 Decret d’aixecament de reparament de factures F_2019_18 Fase O 28/05/2020 

RESAL2020/845 (D) Decret aprovació nòmina mes de maig 2020 28/05/2020 

RESAL2020/846 Decret solꞏlicitud PC finançament EBM 18-19 28/05/2020 

RESAL2020/847 11 Decret d'Alcaldia d'atorgament d'aval a la Fundació Els Garrofers 28/05/2020 

RESAL2020/848 Decret convocatòria CIG extraordinària i urgent 01062020 29/05/2020 

RESAL2020/849 Decret anulꞏlació decret 2020 834  29/05/2020 

RESAL2020/850 Decret obertura EBM El Palauet 29/05/2020 

RESAL2020/851 DECRET ESTACIONAMENT BARCELONA BUS 29/05/2020 

RESAL2020/852 Decret incoació restauració i sancionador Av 29/05/2020 

 
 
2.4. Promoció Econòmica i Turisme 

 
2.4.1. ACCEPTACIÓ RECURSOS ECONÒMICS ATORGATS PER LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA - CATÀLEG 2020, EN L’ÀMBIT DE POLÍTIQUES LOCALS DE 
PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, CONSUM I TURISME 
 
Fets: 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 9 de gener 
de 2020, va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el seu 
règim regulador i la convocatòria per a la concessió de recursos. 
 
Atès que mitjançant Decret 305/2020 de la 1ªTinència de l’Alcaldia, de 13 de febrer de 
2020, l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar la solꞏlicitud dels recursos econòmics 
de l’àmbit de polítiques locals de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme, 
segons el detall següent: 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha aprovat amb data 
28 de maig de 2020, el dictamen amb la relació d’ajuts econòmics atorgats en el 
marc del Catàleg de serveis de l'any 2020 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-
2019 que ha estat prorrogat. 
 
Vist l’informe tècnic emès en data 2 de juny de 2020, que es transcriu a 
continuació: 
 

INFORME TÈCNIC 
 
Vist que en el BOPB del dia 13 de gener de 2020 es va publicar l’aprovació 
per part de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, del Catàleg 
de serveis de la Diputació de Barcelona de l’any 2020, així com el règim 
jurídic i econòmic del 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. 
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Vist que en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” es po-
sen a disposició dels governs locals destinataris recursos de tipus tècnic, 
econòmic i material en el marc de quatre àmbits temàtics d’actuació: pres-
tació de serveis públics, manteniment i reposició d’inversions, nova inver-
sió i solvència financera. 
 
Vist que diversos serveis ofereixen els recursos tècnics, econòmics i ma-
terials que es corresponen amb les necessitats de l’Àrea de Promoció 
Econòmica, Consum i Turisme de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

Atès que mitjançant Decret 305/2020 de la 1ªTinència de l’Alcaldia, de 13 
de febrer de 2020, l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar la solꞏlicitud 
de subvencions i ajuts en l’àmbit de de polítiques locals de Promoció Eco-
nòmica, Comerç, Consum i Turisme. 

Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha aprovat amb 
data 28 de maig de 2020, el dictamen amb la relació d’ajuts econòmics 
atorgats en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2020 del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019 que ha estat prorrogat. 
 
Malgrat que aquesta convocatòria es va aprovar amb anterioritat a l’im-
pacte de la COVID-19 i, en consideració a la demanda i els projectes pro-
posats pels governs locals, des de Diputació de Barcelona s’ha decidit 
resoldre-la.  
  
No obstant això, la situació d’emergència sanitària i les seves conseqüèn-
cies fan difícil el desenvolupament de moltes de les actuacions solꞏlicita-
des pels diferents municipis. Per aquest motiu, per tal que la resolució 
esdevingui definitiva, els municipis que prevegin executar les actuacions 
finançades, han de presentar l’acceptació expressa, en cas contrari, 
s’haurà de renunciar a l’ajut i d’aquesta manera facilitar l’alliberament dels 
recursos compromesos i el seu destí a altres necessitats sobrevingudes. 
 
S’habilita un període des de l’endemà de la publicació en el BOP del dic-
tamen de resolució provisional fins el 19 de juny de 2020 per tal que els 
ens presentin l’acceptació expressa de l’ajut, que pot ser per la totalitat o 
parcial, i, si escau, solꞏlicitin el pagament avançat, mitjançant el formulari 
C3-003-20. 
 

FONAMENTS DE DRET: 

 
Règim jurídic i econòmic del 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 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
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PRIMERA.- Malgrat la situació davant del COVID-19 es preveu que es 
puguin realitzar les actuacions per les quals es va solꞏlicitar finançament i 
es proposa acceptar el següents ajuts econòmic de la Diputació de Bar-
celona, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2020 el qual s’emmarca 
en el Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 que ha estat prorrogat: 
 

Codi XBMQ 
Unitat  

prestadora 
Recurs / Actuació 

Import ator-
gat 

20/Y/285751 Servei Comerç Urbà 
Promoció, animació i millora de serveis i de la 
sostenibilitat a la Fira Mercat Modernista 

4.778,00€ 

20/Y/286144 Oficina Tècnica de Turisme

Promoció d’esdeveniments amb projecció turís-
tica – Campanya comunicació i difusió Fira Mo-
dernista 

1.800,00 € 

20/Y/289198 Servei de Suport a les Polí-
tiques de Consum. 

Ajuts per a suports dels serveis municipals de con-
sum.  7.500,00€ 

20/Y/285394 Oficina Mercats i Fires Lo-
cals 

Foment mercats municipals: “Mercat sense plàstics, 
mercat sostenible” 

1.000,00 € 

 
SEGON.- Tramitar l’acceptació expressa dels ajuts abans del 19 de juny 
mitjançant l’imprès C3-003-20 
 
TERCER.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran 
a allò establert en el Règim de concertació i en la convocatòria 2020. 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorable-
ment la tramitació de l’expedient objecte del present informe. 

 
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 els següents recursos econòmics atorgats per la Diputació de 
Barcelona, en el marc del Catàleg 2020, del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-
2019 que ha estat prorrogat, en l’àmbit de polítiques locals de Promoció 
Econòmica, Comerç, Consum i Turisme 
 

Codi XBMQ 
Unitat 

prestadora 
Recurs / Actuació 

Import ator-
gat 

20/Y/285751 Servei Comerç Urbà 
Promoció, animació i millora de serveis i de la sos-
tenibilitat a la Fira Mercat Modernista

4.778,00€ 
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20/Y/286144 Oficina Tècnica de Tu-
risme 

Promoció d’esdeveniments amb projecció turística 
– Campanya comunicació i difusió Fira Modernista 1.800,00 € 

20/Y/289198 Servei de Suport a les 
Polítiques de Consum. 

Ajuts per a suports dels serveis municipals de con-
sum.  7.500,00€ 

20/Y/285394 Oficina Mercats i Fires 
Locals 

Foment mercats municipals: “Mercat sense plàstics, 
mercat sostenible” 

1.000,00 € 

 
Segon.- Tramitar l’acceptació expressa dels ajuts abans del 19 de juny mitjan-
çant l’imprès C3-003-20 
 
Tercer.- Fer constar que dins el pressupost municipal de la corporació per a l’any 2020 
hi ha consignació suficient a les partides 30 43100 22609, 30 43110 22602, 30 49300 
22706 i 30 43100 22602 per poder assumir els costos que puguin derivar-se de les ac-
tuacions detallades i a aquests efectes s’han expedit els següents documents de reten-
ció de crèdits: RC 220200000474, RC 220200000472, 220200000488 i 22020000473 
 
Quart.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò establert 
en el Règim de concertació i en la convocatòria 2020. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcaldessa, la secretària i l’interventor per signar qualsevol document 
que sigui necessari per fer efectius els presents acords. 
 
Sisè.- Notificar el present acord a l’interessat 
 
Setè.- Comunicar aquests acords a les àrees municipals d’Intervenció i Tresoreria, als 
efectes oportuns. 
 
2.5. Medi Ambient 
 
2.5.1. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADF VALLALTA I 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER A LES TASQUES DE PREVENCIÓ I EX-
TINCIÓ D’INCENDIS FORESTALS - ANY 2020 
 
Fets: 

Atès que l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar per tal de reduir els 
riscos associats als incendis forestals considera oportú conveniar amb l’ADF les tasques 
de prevenció, vigilància, informació i extinció que desenvolupa l’entitat. 

Atès que l’ADF Vallalta duu a terme actuacions de prevenció, vigilància, informació i 
extinció d’incendis forestals, regulat i de forma coordinada per la Generalitat de 
Catalunya. 

Atès que l’organització de totes les activitats comporten un treball voluntari no remunerat 
que si fos computat fora impossible d’assumir només amb els fons municipals. Per tant 
cal potenciar l’associacionisme i la cooperació positiva entre l’Ajuntament i les entitats. 
 
Vist l’informe de la Secretaria municipal, que consta a l’expedient. 
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Vist l’informe de la Intervenció municipal, que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe de la tècnica municipal de Medi Ambient, que consta a l’expedient. 
 
Vist el conveni a signar amb l’ADF Vallalta, que consta a l’expedient.  
 
 
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 minuta del Conveni de colꞏlaboració entre l’ADF Vallalta i l’Ajunta-
ment de Canet de Mar per a les tasques de prevenció i extinció d’incendis forestals 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació per import de 1.000 € a 
favor de l’ADF Vallalta, amb CIF G-64198245, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
22 17230 48300.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’ADF Vallalta a tots els efectes. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a Intervenció i Tresoreria. 
 
2.6. Educació, Igualtat i Participació 

 
2.6.1. ACCEPTACIÓ PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT 
D'ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS, CURSOS 2017-2018 I 20189-2019 
 
Fets: 
 
Atès que en data 19 de desembre de 2002 el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar va 
aprovar l’establiment del servei públic municipal d’escola bressol i atenció a la petita 
infància, el qual es ve prestant des del curs 2003-2004 a l’escola bressol municipal ano-
menada El Palauet. 

 

Vist que l’Ajuntament de Canet de Mar, convençut de la importància educativa i social 
de l’etapa d’educació infantil i convençut de l’acció compensatòria que en alguns casos 
exerceix aquesta esta, no ha escatimat esforços a l’hora de consolidar l’escola bressol 
municipal. 

 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 
14 de maig de 2020, va aprovar el Programa complementari de sosteniment del servei 
del servei d’escola bressol municipal, cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019.  
 
Vist que el programa complementari de sosteniment del servei de l’escola bressol mu-
nicipal, cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019, s’articula en dues línies de suport en 
funció del curs escolar objecte d’ajut: 
 

1) Línia de suport 1, destinada al sosteniment del servei de l’escola bressol mu-
nicipal per al curs 2017-2018, i que complementa, degut a la insuficiència de 
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recursos inicials, els ajuts concedits en el marc de la convocatòria i les bases 
específiques per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concessió directa amb concurrència, destinades al sosteniment del servei de l’es-
cola bressol municipal de la demarcació de Barcelona, per al curs 2017-2018, 
aprovades per acord de la Junta de Govern de la Diputació núm. 229/19, de data 
9 de maig de 2019, i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
en data 15 de maig de 2019. 

 
2) Línia de suport 2, destinada al sosteniment del servei de l’escola bressol mu-
nicipal per al curs 2018-2019. 

 
Atès que al punt quart de l’esmentat acord s’aprova la relació individualitzada dels ajuts 
a concedir als ens locals en el marc de la Línia 1 del Programa complementari de sos-
teniment del servei de l’escola bressol municipal per als cursos escolars 2017-2018 i 
2018-2019, que es contenen a l’annex 2 que forma part del dictamen. 
 

Vist que una vegada consultat l’annex esmentat es constata que l’Ajuntament de Canet 
de Mar és beneficiari d’un ajut per import de 46.740,09€ amb codi 20/X/282610. 
 
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 l’ajut atorgat en el marc del Programa complementari de sosteniment 
del servei de l’escola bressol municipal, cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019, línia 1 
per import de 46.740,09€.  
 
Segon.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò establert 
en la convocatòria. 
 
Tercer.-. Facultar a l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari per 
dur a terme l’acord present. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació 
de Barcelona.  
 
2.6.2. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE LA DIPU-
TACIÓ DE BARCELONA PER ALS RECURSOS “FINANÇAMENT EN L’ÀMBIT DE LA 
PARTICIACIÓ CIUTADANA” 

Fets: 

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 28 de 
maig de 2020,  va aprovar la concessió del fons de prestació “Finançament en l’àmbit 
de la Participació Ciutadana”, que promou la Direcció de Serveis de Cooperació Local 
de la Diputació de Barcelona, en el marc de Catàleg de serveis de l’any 2020 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2020-2023”.  
 
El recursos econòmics “Finançament en l’àmbit de la Participació Ciutadana”, està des-
tinat a tots els ajuntaments de la província de Barcelona. La quantitat atorgada a l’Ajun-
tament de Canet de Mar és de 3.785,00€. (Codi 20/Y/289426) 
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Les actuacions objecte de fons de prestació tenen un període d’execució comprés entre 
l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020.  
 
Vist l’expedient, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Acceptar el recurs econòmic “Finançament en l’àmbit de la Participació Ciuta-
dana”, està destinat a tots els ajuntaments de la província de Barcelona. La quantitat 
atorgada a l’Ajuntament de Canet de Mar és de 3.785,00€. (Codi 20/Y/289426) 
 
Segon.- Facultar l’alcaldessa per subscriure tots aquells documents que tinguin relació 
amb el present acord. 
 
Tercer.- Comunicar la recepció de l’ajut Secretaria, a la Intervenció i Tresoreria Munici-
pals. 
 
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’organit-
zació, 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 pro-
cedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents: 
 
 
3.1. Àrea de Sostenibilitat, Mobilitat i Noves Tecnologies 

 
3.1.1. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ "SOLUCIONS D'ADMINISTRACIÓ DIGITAL" 
CATÀLEG DE SERVEIS 2020 
 
Fets: 
 
Vist que en el BOPB del dia 13 de gener de 2020 es va publicar l’acord adoptat pel Ple 
de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener 2020, en relació a l’aprovació del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el qual s’emmarca en el Pla 
“Xarxes de Governs Locals 2016-2019”, que ha estat prorrogat. 
 
Vist que en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” es posen a disposició 
dels governs locals destinataris recursos de tipus tècnic, econòmic i material en el marc 
de quatre àmbits temàtics d’actuació: prestació de serveis públics, manteniment i 
reposició d’inversions, nova inversió i solvència financera. 
 
Atès que la Junta de Govern d’aquesta Diputació, en la sessió de 9 de gener de 2020, 
va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el seu règim jurídic 
i econòmic específic, i la convocatòria per a la concessió de recursos (acord JG núm. 
5/20, publicat en el BOPB de 13 de gener de 2020). 
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Vist que l’Àrea d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament de Canet de Mar va 
participar en la solꞏlicitud de recursos que el catàleg de serveis preveia per Solucions 
d’Administració Digital i que en el BOP de data 28 de maig de 2020, mitjançant l’acord 
núm. 211/20, es publica la concessió de la següent subvenció: Solucions d’administració 
digital (20/Y/287905) per un import de 14.000,00 €. 
 
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 la subvenció que la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes 
Corporatius de la Diputació de Barcelona ha atorgat per a l’actuació “Solucions 
d’administració digital” amb el codi: 20/Y/287905, per un import de 14.000,00 €.  
 
Segon.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’ajuntament de Canet 
de Mar. 
 
 
3.2. Educació, Igualtat i Participació 

 
3.2.1. APROVACIÓ CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET 
DE MAR I L’IES DOMENECH I MONTANER 
 
Fets: 
 
A partir del  curs escolar 2001/2002, funciona el nou Institut Domènech i Montaner, el 
qual compta amb un gimnàs i unes pistes poliesportives, que utilitza en horari escolar. 
 
Atès que el Decret 218/2001, de 24 de juliol, (DOGC núm. 3446, de 6 d’agost de 2001) 
pel qual es regula l’ús social dels edificis dels centres docents públics, en el capítol 2, 
article 8 estableix que el director, com a president del consell escolar del centre, en els 
termes que determini el Departament d’Ensenyament, d’acord amb el que estableix 
aquest Decret, pot subscriure convenis amb persones físiques o jurídiques sense ànim 
de lucre per afavorir l’ús social dels serveis, edificis i instalꞏlacions dels centres la titula-
ritat demanial dels quals és de la Generalitat de Catalunya o per concedir l’autorització 
d’ús per períodes inferiors a quinze dies. 
 
Atès que segons l’esmentat Decret, l’Ajuntament té prioritat per a l’ús social fora de l’ho-
rari escolar i en el període de vacances escolars, dels edificis, instalꞏlacions i serveis 
dels centres docents del Departament  d’Ensenyament, la titularitat demanial dels quals 
els correspon i que han estat afectats per impartir ensenyament d’educació secundària 
obligatòria.  
 
Vist l’informe emès per l’enginyera municipal, en data 18 de desembre  de 2019, en 
relació amb la despesa extra que representa la utilització que en fa l’Ajuntament, que es 
transcriu a continuació: 
 
INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
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L’Ajuntament de Canet de Mar utilitza les instalꞏlacions del gimnàs i les pistes exteriors 
poliesportives del centre docent Institut Lluís Domènech i Montaner per a usos socials. 
 
Des de l’àrea d’esports de l’Ajuntament s’ha comunicat que els usos previstos del 
gimnàs i les pistes exteriors per al període escolar 2019-2020 són les següents: 

- Gimnàs: 14h/setmana 
- Pistes: 10h 30 min a la setmana 

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- D’acord amb les dades aportades per l’àrea d’esports es recalculen les 
estimacions de consum elèctric, resultant un consum mensual previst de 405,16 
kWh/mes. 
 
Com que no es disposa d’estimació de número d’usuaris, ni dels consums d’aigua i gas, 
es mantenen les estimacions de l’informe emès per al període escolar 2018-2019: 
 

a) Gas natural ...................................................... 779,23 kWh/mes  
b) Aigua ..................................................................... 6,72 m3/mes  

 
SEGONA.- No es disposa de les últimes factures dels diferents subministraments del 
propi institut, de manera que es mantenen els imports utilitzats en l’informe  emès per al 
període escolar 2018-2019. 
 
TERCERA.- El cost que representaria l’ús de les instalꞏlacions descrites d’acord als 
consums calculats, és el següent:  
 

a) Gas  779,23 kWh/mes   x  0,05353 €/kWh = 41,71 €/mes  
b) Aigua  6,72 m3/mes         x  3,61151 €/m3    = 24,27 €/mes  
c) Electricitat  405,16 kWh/mes   x  0,11913 €/kWh = 48,27 €/mes  
 

TOTAL VALORACIÓ PER MES = 114,25 €/mes  
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe.  
 
Tot el qual s’informa a aquest Ajuntament perquè procedeixi segons superior criteri.  
 
L’enginyera municipal  
 
 
Vist i trobat conforme el redactat del conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Canet 
de Mar i l’Institut Domènech i Montaner, que es transcriu a continuació: 
 
 
CONVENI QUE REGULA L’ÚS SOCIAL DEL CENTRE DOCENT INSTITUT D’ENSE-
NYAMENT SECUNDARI LLUIS DOMÈNECH I MONTANER DE CANET DE MAR 
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Canet de Mar, a ___ de ______ de 2020 

 
REUNITS 

 
D’una part, Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de Mar,   as-
sistida per la secretària Sra. Clara Pérez González, que dona fe de l’acte; i de l’altra la 
Sra. Montserrat Zaera Garcia, directora IES Lluís Domènech i Montaner.  

INTERVENEN 
 

L’alcaldessa, en nom i representació de l’Ajuntament facultada per a la signatura 
d’aquest acte per acord de la Junta de Govern de data ______, Clara Pérez González  
en qualitat de secretària de l’Ajuntament que dona fe i Montserrat Zaera, en nom i re-
presentació del Consell Escolar de l’Institut d’Ensenyament Secundari Lluís Domènech 
i Montaner. 

 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present con-
veni en base als següents 

 
ANTECEDENTS 

 
I.- Durant el curs escolar 2002/2003, es va posar en funcionament l’Institut d’Ensenya-
ment Secundari Lluís Domènech i Montaner, de Canet de Mar, situat al carrer Francesc 
Cambó, núm. 3. 

 
II.- L’Ajuntament de Canet de Mar, fora d’horari escolar, està interessat en l’ús de les 
instal·lacions escolars de l’Institut d’Ensenyament Secundari Lluís Domènech i Monta-
ner,  que inclouen el gimnàs i pistes poliesportives, que més enllà del seu ús escolar, 
poden ser objecte d’un ús social sense interferir en l’activitat docent. 

 
III.- Que el Decret 102/2010, del 13 d’agost, (DOGC núm. 5686, de 5 d’agost de 2010) 
que regula el règim d’autonomia dels centres educatius de Catalunya, en el capítol III, 
article 54-3 estableix que el director,  pot subscriure convenis amb persones físiques o 
jurídiques sense ànim de lucre per afavorir l’ús social dels centres la titularitat demanial 
dels quals és de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb els criteris que hagi aprovat 
el consell escolar del centre. 

 
IV.-  Que segons el Decret 102/2010, del 13 d’agost, (DOGC núm. 5686, de 5 d’agost 
de 2010) que regula el règim d’autonomia dels centres educatius de Catalunya i que 
disposa que en tot cas l’ajuntament del municipi on es  troba el centre és l’usuari prefe-
rent. 
 
V.- Que els convenis han de preveure, almenys, els ingressos necessaris per fer front a 
les despeses de tot tipus que ocasioni l’activitat objecte del conveni i les condicions d’ús 
del centre no poden tenir un període de vigència superior a un any natural. 

 
VI.- L’IES Lluís Domènech i Montaner es compromet a presentar abans del 31/01/20 les 
factures corresponents als consums (aigua, electricitat i gas natural) així com en els 
manteniments efectuats en les instal·lacions. 
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Per la qual cosa, ambdues parts convenen el present conveni de cessió d’ús gratuït de 
conformitat amb les següents. 

 
CLÀUSULES 

 
PRIMERA.- Objecte 
 
L’objecte del present conveni és l’establiment d’un marc de col·laboració entre l’Ajunta-
ment i l’Institut Domènech i Montaner per tal de que les entitats de Canet puguin utilitzar 
les instal·lacions esportives (gimnàs, pistes exteriors i vestidors) per tal de poder-hi por-
tar a terme les seves activitats. 
 
SEGONA.- Obligacions de l’Ajuntament de Canet de Mar 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar s’obliga a desenvolupar les actuacions següents: 
 

- L’Ajuntament  de Canet de Mar, col·laborarà en el finançament de les despeses 
de neteja, consum d’aigua, electricitat, derivades dels usos d’aquestes instal·la-
cions i així com altres tasques de manteniment que requereixi l’espai utilitzat 
(gimnàs vestidors, pistes i entorn) com tasques de jardineria i altres que no es 
puguin cobrir des de l’Àrea de Medi Ambient. 
 

- L’Ajuntament en períodes de vacances i que alguna entitat de Canet requereixi 
d’espais per la realització de casals, i sempre amb la presència de conserge 
municipals, podrà cedir els espais convenients per a l’activitat amb previ consen-
timent de l’Institut. 

 
- L’Ajuntament assumeix el compromís que la cessió d’ús de les instal·lacions ob-

jecte del present conveni, no alteri la seva utilització per a les activitats docents 
organitzades per aquest centre educatiu. 

 
- L’Ajuntament, des de l’Àrea de Medi Ambient, es compromet:  

 
 Fer treballs de jardineria general dels parterres 3 cops l’any, essent el pri-

mer just abans que comenci el curs. 
 

 Fer poda dels arbres tot respectant el creixement vegetatiu i seguint les 
tècniques i els criteris actualment acceptats en el camp de l’arboristeria. 
Això vol dir una poda anual de les moreres i podes periòdiques de la resta 
d’arbres quan únicament suposin un problema el seu creixement natural, 
evitant en tot cas fer podes dràstiques (tipus brocada) i per tant evitar fer 
podes anuals. Aquestes tasques de jardineria estan valorades en un cost 
de 3.198,43€. 
 

 Respecte els treballs de neteja viària, l’Ajuntament realitzarà una neteja 
amb escombradora de les pistes (després de l’ús extern) màxim un cop per 
setmana, evitant haver d’entrar en època de pluja i quan no hi hagi brutícia. 
No es preveu en aquesta neteja la corresponent al dia a dia dels patis ni 
dels parterres. Únicament es preveu una passada amb l’escombradora per 
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les pistes allà on arribi la màquina. Aquestes tasques estan valorades en 
un cost de 1.286,17€. 

 
- L’Ajuntament assumirà les despeses derivades del servei de consergeria fora 

d’horari escolar, que s’encarregarà del control d’accessos i la vigilància de les 
instal·lacions utilitzades, el que suposa una despesa de personal per import de 
20.002,30 €,  
 

- Per al finançament de les despeses de manteniment, consum d’aigua i electrici-
tat, derivades dels usos d’aquestes instal·lacions, així com altres tasques de 
manteniment que requereixi l’espai utilitzat (gimnàs vestidors, pistes i entorn) 
com tasques de jardineria i altres que no es puguin cobrir des de l’Àrea de Medi 
Ambient, es farà un abonament anual a l’Institut Lluís Domènech i  Montaner 
(CIF Q5850056B) per import de 4.200 €, que també inclourà aquells desperfec-
tes que es produeixin per l’ús normal de les instal·lacions. Aquesta despesa anirà 
a càrrec de l’aplicació pressupostària 52 34200 20200 del vigent pressupost or-
dinari de l’any 2020. L’abonament es destinarà a finançar les despeses que es 
van produir al llarg de l’any 2019. 

 
TERCERA.- Obligacions de l’Institut Domènech i Montaner 

 
Cedir l’ús de les instal·lacions esportives i complementàries de l’Institut Lluís Domènech 
i Montaner a l’Ajuntament de Canet de Mar, en horari extraescolar,  per tal que en puguin 
gaudir les entitats de Canet de Mar. 
 
QUARTA.- Acceptació dels acords del conveni 
 
S’entendran acceptades les obligacions per totes dues parts amb la signatura d’aquest 
conveni. 
 
CINQUENA.- Limitacions  
  
En cap cas l’Ajuntament de Canet de Mar podrà arrendar, cedir o traspassar de qualse-
vol altra forma o amb objecte diferent del previst, les instal·lacions objecte del present 
conveni ni els drets que se li atorguen en el mateix. 
 
SISENA.- Termini i forma de justificació de les despeses  
 
L’Institut Lluís Domènech i Montaner haurà de justificar les despeses en què hagi incor-
regut durant l’any 2019 com a conseqüència de la cessió, com a màxim el dia 31 de 
gener de 2020 mitjançant la presentació de còpia de les factures corresponents per un 
import màxim de 4.200 €.   
 
SETENA.- Liquidació 
 
La liquidació de l’import aprovat es farà efectiu a l’Institut en un únic pagament, en el 
termini d’un mes a partir de l’acceptació de  la documentació justificativa corresponent.  
 
En cas que la despesa total justificada sigui inferior a l’aprovada en el present conveni, 
l’Institut haurà de tornar l’import proporcional a la part no justificada a l’ajuntament. 
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VUITENA.- Responsabilitat i assegurances 
 
L’Institut Lluís Domènech i Montaner està exempt de qualsevol responsabilitat adminis-
trativa, civil o penal per les vicissituds que es produeixin en els espais objecte  de cessió 
a favor de l’Ajuntament en base a aquest conveni, durant l’ocupació per part de l’Ajun-
tament.   
  
L’Ajuntament és responsable dels possibles danys i perjudicis en les persones, en el  
contingut  i  espais  utilitzats,  sempre  que  hi  hagi  causa  imputable  al funcionament 
i/o a les activitats que s’hi desenvolupen per part d’aquest o per part de les entitats a qui 
l’Ajuntament hagi efectuat la cessió.  
  
Amb la finalitat establerta en els paràgrafs anteriors, l’Ajuntament inclourà en la pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat civil i de danys materials, les instal·lacions objecte 
d’aquesta cessió, per tal de cobrir els danys que es puguin produir. 
 
Les  indemnitzacions que l’Ajuntament obtingui pels riscos coberts per la pòlissa d’as-
segurança, d’acord amb aquest pacte, s'han de destinar a assumir les responsabilitats 
derivades dels danys i perjudicis causats pels mateixos riscos. 
 
NOVENA.- Vigència 
 
La vigència del present conveni serà des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2019.  
 
DESENA.- Extinció 
 
En cas que alguna de les parts incompleixi alguna de les clàusules d’aquest conveni, 
aquest quedarà resolt i sense efectes. 
 
Seran altres causes de resolució del conveni: 
 

a. Mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
b. Denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos d’antelació. 
c. Les generals establertes per la legislació vigent 

 
ONZENA.- Jurisdicció 
 
Les qüestions derivades de l'aplicació i la interpretació d'aquest Conveni restaran sot-
meses a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
En data 11 de juny de 2020, l’interventor municipal ha emès l’informe 75/2020 amb el 
resultat de la fiscalització de reparament suspensiu. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té interès en fer ús de les instalꞏlacions escolars 
fora de l’horari escolar i sense interferir en l’activitat docent, per destinar-les a activitats 
socials, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aixecar el reparament i resoldre la discrepància manifestada per l’interventor. 
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Segon.- Aprovar la minuta del  conveni cessió d’ús gratuït de les instalꞏlacions esporti-
ves i complementàries de l’Institut Domènech i Montaner a l’Ajuntament de Canet de 
Mar, en horari extraescolar, per tal que en puguin gaudir les entitats canetenques, des 
del mes de gener fins al mes de desembre de 2019. 
 
Tercer.- Autoritzar i comprometre la despesa i reconèixer l’obligació per l’import de 
4.200€, en concepte de despeses d’utilització de la instalꞏlació, a favor de l’IES Domè-
nech i Montaner amb CIF. Q5850056B i amb càrrec a la partida pressupostària 52 34200 
20200 del vigent pressupost ordinari de l’any 2020. 
 
Quart.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per subscriure els documents que siguin necessa-
ris per a l’efectivitat del present acord. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’IES, així como a la intervenció i tresoreria municipal. 
 
3.2.2. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE LA DIPU-
TACIÓ DE BARCELONA PER ALS RECURSOS “FINANÇAMENT EN L’ÀMBIT DE 
L’ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES”, “FINANÇAMENT EN ELS ÀM-
BITS D’IGUALTAT DE GÉNERE I DE LA DIVERSITAT SEXUAL, AFECTIVA i DE GÈ-
NERE”  

 
FETS: 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 28 de 
maig de 2020,  va aprovar la concessió del fons de prestació “Finançament en els àmbits 
d’igualtat de gènere i de la diversitat sexual, afectiva i de gènere” i “Finançament en 
l’àmbit de l’abordatge de les violències masclistes” que promou la Direcció de Serveis 
de Cooperació Local de la Diputació de Barcelona, en el marc de Catàleg de serveis de 
l’any 2020 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”.  
 
El recursos econòmics “Finançament en els àmbits d’igualtat de gènere i de la diversitat 
sexual, afectiva i de gènere” i “Finançament en l’àmbit de l’abordatge de les violències 
masclistes”, està destinat a tots els ajuntaments de la província de Barcelona. Les quan-
titats atorgades a l’Ajuntament de Canet de Mar són de  6.244,14 €. (Codi 20/Y/287356) 
i 5.464,16 € (Codi 20/Y/287549). 
 
Les actuacions objecte de fons de prestació tenen un període d’execució comprés entre 
l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020.  
 
Vist l’expedient, s’acorda per unanimitat: 

 
Primer.- Acceptar els recursos econòmics “Finançament en els àmbits d’igualtat de gè-
nere i de la diversitat sexual, afectiva i de gènere” i “Finançament en l’àmbit de l’abor-
datge de les violències masclistes” ,està destinat a tots els ajuntaments de la província 
de Barcelona. Les quantitats atorgades a l’Ajuntament de Canet de Mar són de  6.244,14 
€. (Codi 20/Y/287356) i 5.464,16 € (Codi 20/Y/287549). 
 
Segon.- Facultar l’alcaldessa per subscriure tots aquells documents que tinguin relació 
amb el present acord. 
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Tercer.- Comunicar la recepció de l’ajut Secretaria, a la Intervenció i Tresoreria Munici-
pals. 
 
 
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 17:13 de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 


