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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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

16 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: 16.30 hores 
Hora que acaba: 19.30 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 09.05.18  

2) Donar compte Resolucions Judicials  
3) Aprovació relació ajuts socials puntuals 
4) Aprovació conveni col·laboració desenvolupament de manera conjunta del 

projecte especialització i competitivitat territorial – PECT – de Mataró i 
Maresme 

5) Atorgament dels premis de narrativa de la Biblioteca P. Gual i Pujadas 
6) Acceptació dels ajuts de la Diputació de Barcelona per a la realització 

d’accions en el marc del règim regulador del catàleg de serveis 2018 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 

7) Acceptació de l’ajut de la Diputació de Barcelona per a la realització 
d’accions en el marc del programa complementari – línia de suport 3 – 
Equipaments Educatius  

8) Donar compte de la relació de decrets del 30 d’abril al 6 de maig de 2018 
(números del 539 al 555) 

9) 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 9.05.18 
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Vista i trobada 
conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 9 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. 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
No se’n presenten 
 
3.- APROVACIÓ AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/20/2018 de data 16 de maig de 2018 
per import de 775,16€ 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/20/2018, atorgant els ajuts 
socials puntuals que s’esmenten als beneficiaris i fer efectives les quantitats 
relacionades als endossataris segons quadre següent: 
 

 
 
RELACIÓ NÚM.: BSGG/20/2018 data: 16-05-18

NÚM Benificari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 
 
aprovat 

083 M.E Habitatge-Lloguer 400,00€ El mateix xxxxxxx 

 084 A.B Habitatge-Lloguer  289,28€ M.G.B xxxxxxx 

 085 M.J.M 
Hab/Subm-
combinats  85,88€ El mateix xxxxxxxx 

Total   775,16€  
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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.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT 
DE MANERA CONJUNTA DEL PROJECTE D’ESPECIALITZACIÓ I 
COMPETITIVITAT TERRITORIAL (PECT) DE MATARÓ I EL MARESME 
 
Atès que el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 
de desembre de 2013, estableix les disposicions comunes relatives al Fons europeu 
de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió, al Fons 
europeu agrícola de desenvolupament rural i al Fons europeu marítim i de la pesca, 
i les disposicions generals relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, 
al Fons social europeu, al Fons de cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca i 
es deroga el Reglament (CE) 1083/2006 del Consell. 
 
Atès que el Reglament (UE) 1301/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 
de desembre de 2013, sobre el Fons europeu de desenvolupament regional 
estableix les disposicions específiques relatives a l’objectiu d’inversió en creixement 
i ocupació i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1080/2006. 
 
Atès que el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 s’ha aprovat d’acord 
amb la Decisió de la Comissió Europea C(2015)894 de 12 de febrer de 2015. 
 
Atès que la convocatòria GAH/95/2016, de 26 d'abril de la Generalitat de Catalunya 
per al desenvolupament de Projectes d’especialització i competitivitat territorial 
(PECT) en l’àmbit local dins el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 
estableix les bases per a la selecció dels projectes. 
 
Atès que en data 3 d’agost de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar participar 
com a entitat participant no beneficiària a la petició d’una subvenció amb càrrec al 
Programa operatiu FEDER 2014-2020, per part de l’Ajuntament de Mataró com a 
entitat sòcia i representant. 
 
Atès que totes les entitats signants d’aquesta petició han presentat de manera 
conjunta el Projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) Projecte 
d’Especialització i Competitivitat Territorial de Mataró Maresme a la convocatòria 
GAH/95/2016, de 26 d'abril i l’esmentat PECT ha estat seleccionat segons la 
Resolució GAH/815/2018 de 19 d’abril. 
 
Vist el conveni de col·laboració objecte d’aprovació que consta com a annex a 
aquesta proposta. 
 
Vista la memòria justificativa de la tècnica municipal de Promoció Econòmica 
signada electrònicament en data 10 de maig de 2018, que consta a l’expedient. 
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Vist l’informe 
favorable de Secretaria signat electrònicament en data 14 de maig de 2018. 
 
 
 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Promoció Econòmica i 
Sanitat, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració pel desenvolupament de manera 
conjunta del projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) de Mataró i 
Maresme, que consta com a annex a aquesta proposta. 
 
SEGON.- Nomenar com a representant de l’Ajuntament de Canet de Mar en els 
mecanismes de control d’aquest conveni a la tècnica municipal de Promoció 
Econòmica. 
 
TERCER.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Mataró, en tant que entitat 
representant davant la resta d’entitats membres del PECT. 
 
ANNEX 
 
Mataró, a X de maig de 2018 
 
REUNITS 
 
L’Ajuntament de Mataró, amb NIF xxxxxxxx, representada pel Sr. David Bote Paz, 
en qualitat d’Alcalde, com a beneficiària i anomenada entitat representant del PECT 
 
L’Ajuntament de Calella, amb NIF xxxxxxxxx, representada per la Sra. Montserrat 
Candini i Puig, en qualitat d’Alcaldessa, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT 
 
La Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, amb NIF xxxxxxxx, representada pel 
Sr. David Bote Paz, en qualitat de President, com a beneficiària i entitat sòcia del 
PECT 
 
La Fundació EURECAT, amb NIF xxxxxxxxx, representada pel Sr. Xavier Torra 
Balcells, en qualitat de President, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT 
 
L’Associació d’Empresaris de Gèneres de punt de Mataró i Comarca (ASEGEMA), 
amb NIF XXXX, representada per XXXX, en qualitat de XXXX, com a entitat 
participant no beneficiària del PECT 
 
El Consell Comarcal del Maresme, amb NIF XXXX, representada per XXXX, en 
qualitat de XXXX, com a entitat participant no beneficiària del PECT 
 
L’Ajuntament d’Arenys de Mar, amb NIF XXXX, representada per XXXX, en qualitat 
de XXXX, com a entitat participant no beneficiària del PECT 
 
L’Ajuntament d’Argentona, amb NIF XXXX, representada per XXXX, en qualitat de 
XXXX, com a entitat participant no beneficiària del PECT 
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L’Ajuntament 
de Cabrera de Mar, amb NIF XXXX, representada per XXXX, en qualitat de XXXX, 
com a entitat participant no beneficiària del PECT 
 
 
 
L’Ajuntament de Caldes d’Estrac, amb NIF XXXX, representada per XXXX, en 
qualitat de XXXX, com a entitat participant no beneficiària del PECT 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar, amb NIF XXXX, representada per XXXX, en qualitat 
de XXXX, com a entitat participant no beneficiària del PECT 
 
L’Ajuntament de Dosrius, amb NIF XXXX, representada per XXXX, en qualitat de 
XXXX, com a entitat participant no beneficiària del PECT 
 
L’Ajuntament de Malgrat de Mar, amb NIF XXXX, representada per XXXX, en 
qualitat de XXXX, com a entitat participant no beneficiària del PECT 
 
L’Ajuntament de Premià de Dalt, amb NIF XXXX, representada per XXXX, en 
qualitat de XXXX, com a entitat participant no beneficiària del PECT 
 
L’Ajuntament de Premià de Mar, amb NIF XXXX, representada per XXXX, en 
qualitat de XXXX, com a entitat participant no beneficiària del PECT 
 
L’Ajuntament de Sant Pol de Mar, amb NIF XXXX, representada per XXXX, en 
qualitat de XXXX, com a entitat participant no beneficiària del PECT 
 
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, amb NIF XXXX, representada per XXXX, 
en qualitat de XXXX, com a entitat participant no beneficiària del PECT 
 
L’Ajuntament de Santa Susanna, amb NIF XXXX, representada per XXXX, en 
qualitat de XXXX, com a entitat participant no beneficiària del PECT 
 
L’Ajuntament de Teià, amb NIF XXXX, representada per XXXX, en qualitat de XXXX, 
com a entitat participant no beneficiària del PECT 
 
L’Ajuntament de Vilassar de Mar, amb NIF XXXX, representada per XXXX, en 
qualitat de XXXX, com a entitat participant no beneficiària del PECT 
 
L’Ajuntament de Vilassar de Dalt, amb NIF XXXX, representada per XXXX, en 
qualitat de XXXX, com a entitat participant no beneficiària del PECT 
 
Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal suficient per 
signar aquest conveni, en nom i representació de les entitats respectives, i de comú 
acord 
 

EXPOSEN 
 
I. Que el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, estableix les disposicions comunes relatives al Fons europeu de 
desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió, al Fons 
europeu agrícola de desenvolupament rural i al Fons europeu marítim i de la pesca, 
i les disposicions generals relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, 
al Fons social europeu, al Fons de cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca i 
es deroga el Reglament (CE) 1083/2006 del Consell. 
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II. Que el Reglament (UE) 1301/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, sobre el Fons europeu de desenvolupament regional estableix 
les disposicions específiques relatives a l’objectiu d’inversió en creixement i 
ocupació i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1080/2006. 
 
III. Que el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 s’ha aprovat d’acord 
amb la Decisió de la Comissió Europea C(2015)894 de 12 de febrer de 2015. 
 
IV. Que la convocatòria GAH/95/2016, de 26 d'abril de la Generalitat de Catalunya 
per al desenvolupament de Projectes d’especialització i competitivitat territorial 
(PECT) en l’àmbit local dins el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 
estableix les bases per a la selecció dels projectes. 
 
V. Que els signants han presentat de manera conjunta el Projecte d’especialització i 
competitivitat territorial (PECT) Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial 
de Mataró Maresme a la convocatòria GAH/95/2016, de 26 d'abril i l’esmentat PECT 
ha estat seleccionat segons la Resolució GAH/815/2018 de 19 d’abril. 
 
En virtut del que s’ha exposat, les parts subscriuen aquest conveni, que es regeix 
per les següents 

 
CLÀUSULES 

 
Primera. OBJECTE DEL CONVENI 
 
Aquest conveni regula els drets, obligacions i responsabilitats de les entitats 
signants en referència a l’execució efectiva de les operacions del PECT Projecte 
d’Especialització i Competitivitat Territorial de Mataró Maresme, aprovat segons la 
Resolució GAH/815/2018 de 19 d’abril, dins el Programa operatiu FEDER de 
Catalunya 2014-2020. 
 
El PECT Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial de Mataró Maresme ha 
obtingut una subvenció del FEDER de 50% de la despesa elegible aprovada de 
951.857,615 € sobre un pressupost de despesa total elegible de 1.903.715,230 € 
que s’executarà segons els pressupostos i fitxes descriptives de les operacions 
incloses com annexos a aquest conveni, del que formen part íntegra. 
 
Qualsevol modificació comunicada i informada o aprovada pels òrgans de gestió del 
Programa operatiu i la Direcció General d’Administració Local constituirà part 
d’aquest conveni com addenda. 
 
Segona. ENTITAT REPRESENTANT 
 
Les entitats membres del PECT Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial 
de Mataró Maresme designen l’Ajuntament de Mataró com a entitat representant, la 
qual assumeix aquesta responsabilitat davant la resta d’entitats membres del PECT, 
la Direcció General d’Administració Local i les autoritats de gestió, seguiment i 
control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
 
Tercera. RESPONSABILITATS I OBLIGACIONS DE L’ENTITAT REPRESENTANT 
 
1. L’entitat representant assumeix dins el desenvolupament del PECT: 
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a) La 
interlocució davant la Direcció General d’Administració Local i l’estructura de 
seguiment i control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 en tot el referent a les 
comunicacions i intercanvis propis de les obligacions i responsabilitats derivades de 
l’execució de les operacions del PECT i del cofinançament del FEDER aplicat. 
 
 
 
b) La coordinació del conjunt de les operacions del PECT, a través de l’operació 
corresponent del programa de treball del projecte, segons s’ha aprovat i s’adjunta 
com annex. 
c) La comunicació dels avanços i nivells d’execució física i financera del PECT, en 
nom i representació de la totalitat del partenariat del PECT, en els terminis i 
formats determinats per la Direcció General d’Administració Local o les estructures 
de gestió, seguiment, control i avaluació del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
 
2. Les seves obligacions i responsabilitats s’estenen a: 
 
a) Transmetre a la Direcció General d’Administració Local i a les estructures de 
gestió del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 tota la informació requerida per a la 
gestió i seguiment de les operacions del Programa operatiu. 
b) Respondre, com a únic referent, de les comunicacions entre el partenariat, la 
Direcció General d’Administració Local i les estructures de gestió, seguiment, 
control i avaluació del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, així com de la 
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o 
d’altres òrgans competents nacionals, estatals i comunitaris. 
c) Comunicar a la resta d’entitats del partenariat els resultats, les comunicacions i 
les decisions de la Direcció General d’Administració Local i de les estructures de 
gestió del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 de manera immediata i diligent, així 
com de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de 
Comptes o d’altres òrgans competents nacionals, estatals i comunitaris. 
d) Informar a la Direcció General d’Administració Local i les estructures de gestió 
del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 de totes les modificacions o canvis en el 
PECT que no requereixen d’un procés de validació i aprovació per part de les 
estructures esmentades. 
e) Sol·licitar els canvis o modificacions que requereixen l’aprovació per part de les 
estructures de gestió del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 a través dels mitjans i 
canals previstos. 
f) Coordinar l’execució de les operacions previstes al PECT en els terminis recollits a 
la resolució d’aprovació del PECT i als annexos d’aquest conveni. 
g) Sol·licitar formalment el reemborsament a través del cofinançament del FEDER 
de la despesa elegible realitzada i justificada en els terminis i formats previstos pel 
PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
h) Garantir l’aplicació dels principis de comptabilitat separada i despesa 
efectivament pagada per al conjunt del partenariat davant les estructures de gestió, 
seguiment i control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
i) Sotmetre’s als controls i verificacions de l’autoritat de gestió, l’Organisme 
Intermedi, l’autoritat de certificació i/o auditoria, la Intervenció General de la 
Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents 
nacionals, estatals i comunitaris. 
j) Encarregar i/o realitzar les comprovacions pertinents per garantir la 
subvencionabilitat de la despesa presentada en les justificacions del PECT abans de 
la seva tramitació davant els òrgans de gestió, seguiment i control del PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020. 
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k) Respectar i 
vigilar que totes les entitats beneficiàries del PECT respecten la normativa 
comunitària, de l’Estat membre i catalana aplicable a les operacions que componen 
el PECT. 
l) Sotmetre’s a les mateixes obligacions i responsabilitats que la resta d’entitats 
beneficiàries del PECT en referència a l’execució de tasques i operacions del PECT. 
 
 
 
 
Quarta. RESPONSABILITATS I OBLIGACIONS DE LES ENTITATS SÒCIES 
 
1. Totes les entitats sòcies signants es comprometen a la realització de les 
operacions i actuacions que assumeixen segons la memòria tècnica del PECT 
aprovada i, en concret: 
 
a) Respectar la pista d’auditoria suficient i mantenir una comptabilitat separada de 
les despeses elegibles efectivament pagades aplicables al PECT. 
b) Informar de manera lleial i diligent a l’entitat representant de canvis o 
modificacions a les circumstàncies o mitjans per a l’execució de les operacions i 
tasques assignades.  
c) Complir amb la normativa legal comunitària, estatal i catalana aplicable a les 
tasques i operacions que executa. 
d) Aplicar els procediments i mitjans de contractació pública amb independència de 
la seva naturalesa jurídica. 
e) Assumir les obligacions i responsabilitats derivades de la subvencionabilitat de la 
despesa i l’aplicació del FEDER. 
f) Participar dels acords respecte del PECT segons els procediments de participació i 
coordinació que s’aprovin en el partenariat. 
g) Informar periòdicament de les dades físiques i financeres requerides per al 
seguiment i gestió del PECT, tant per part de l’entitat representant com de les 
estructures de gestió, seguiment, control o avaluació del PO FEDER de Catalunya 
2014-2020. 
h) Assegurar l’aplicació de l’estratègia i mitjans de difusió, publicitat i comunicació 
sobre la presència del finançament del FEDER que preveu el PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020. 
i) Aplicar els principis transversals d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones, de 
protecció del medi ambient i de lliure competència i no-discriminació en els 
processos de contractació. 
j) Facilitar la documentació i comprovants que siguin exigibles per verificar la 
subvencionabilitat de la despesa i que aquesta estigui efectivament pagada a 
requeriment de la Direcció General d’Administració Local , les estructures i òrgans 
de gestió, seguiment i control del Programa operatiu, així com de la Intervenció 
General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o d’altres òrgans 
competents nacionals i comunitaris. 
k) Custodiar la documentació i conservar-la fins al termini legal de prescripció de 
les operacions cofinançades amb el FEDER en referència a la conservació de 
documentació original. 
l) Col·laborar activament en el desenvolupament de les tasques de coordinació de 
l’entitat representant. 
m) Donar resposta a tots els requeriments i sol·licituds d’informació vehiculades a 
través de l’entitat representant, tant a través de sistemes d’informació com de 
proporcionar la documentació. 
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n) Acceptar 
formalment i per escrit les modificacions, canvis o resolucions aplicables al PECT 
emanades de la Direcció General d’Administració Local i/o les estructures de gestió, 
seguiment i control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
o) Subministrar les declaracions de despesa en el format i terminis pertinents per 
complir amb les obligacions de presentació periòdica per part de l’entitat 
representant dins el PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
 
Cinquena. ACTUACIONS I PRESSUPOST QUE S’HA D’EXECUTAR 
 
Les operacions, pla de treball i pressupost s’adjunten com annexos d’aquest 
conveni i es corresponen amb les dades aprovades pel PECT Projecte 
d’Especialització i  
 
 
Competitivitat Territorial de Mataró Maresme d’acord amb la Resolució 
GAH/815/2018 de 19 d’abril. 
 
Les operacions i tasques estan identificades per tipologia de despesa i entitat 
beneficiària encarregada de desenvolupar-les. Les entitats membres del PECT es 
comprometen a respectar aquesta distribució i no introduir-ne modificacions si no 
han estat informades i aprovades prèviament per les estructures de gestió del PO 
FEDER de Catalunya 2014-2020. Serà suficient la comunicació prèvia a la persona 
titular de la Direcció General d’Administració Local en el supòsit següent: 
 
a) modificacions que no afectin més d’un 20% del pressupost entre actuacions dins 
d’una mateixa operació. 
 
No obstant això, l’òrgan competent pot prohibir la modificació en el termini de tres 
mesos en cas de comprovar que no reuneix els requisits previstos en les bases 
reguladores. 
 
El pressupost de la despesa total elegible és de 1.903.715,230 € i rebrà una 
subvenció del FEDER de 951.857,615 €. La subvenció FEDER la rebrà directament 
l’entitat beneficiària encarregada d’executar la despesa elegible corresponent al 
pressupost de l’operació.  
 
Sisena. CIRCUIT DE GESTIÓ, ADMINSTRACIÓ, JUSTIFICACIÓ I CONTROL DE LA 
DESPESA 
 
Les entitats membres del PECT aproven un mecanisme de coordinació i gestió que 
s’adjunta com a annex al conveni i pel qual es regiran en l’execució del PECT. 
Aquest mecanisme respecta la proporcionalitat, eficàcia i eficiència en la gestió i 
coordinació de les operacions del PECT. L’entitat representant actuarà com a 
referència d’arbitratge davant contenciosos en el partenariat, fins a la intervenció 
de la Direcció General d’Administració Local o de les autoritats pertinents del PO 
FEDER de Catalunya 2014-2020. 
 
Les entitats sòcies es comprometen a presentar davant l’entitat representant les 
declaracions de despesa degudament signades en el format i terminis necessaris 
per donar compliment a les obligacions de certificació de despesa del PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020. 
 
Les declaracions aniran acompanyades d’un informe d’execució físic, administratiu i 
financer de les operacions amb el detall de les actuacions i les despeses 
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executades, 
amb els justificants que permetin comprovar que es tracta de despesa efectivament 
pagada. 
 
Els formats i dades incloses en l’informe seran les necessàries per complir amb les 
obligacions d’informació per al seguiment i càrrega de la informació en els sistemes 
d’informació del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
 
L’entitat representant s’encarregarà de coordinar la realització de les validacions de 
despesa en el nivell de projecte que el PO FEDER de Catalunya 2014-2020 estableix 
per a les operacions cofinançades amb el FEDER de manera prèvia a la remesa de 
la certificació de despesa. 
 
 
 
L’entitat representat utilitzarà les dades i documents facilitats per les entitats 
sòcies, i les seves pròpies, per realitzar la presentació i càrrega de la informació en 
els mitjans previstos per a la certificació de despesa del PO FEDER de Catalunya 
2014-2020. 
 
Les transferències del FEDER pel valor de la subvenció aplicable a la despesa 
considerada elegible es realitzaran directament des de l’autoritat de certificació a 
l’entitat beneficiària. Les entitats es comprometen a registrar aquesta informació 
dins el seu sistema de comptabilitat separada i comunicar-ne el cobrament efectiu a 
l’entitat representant. 
 
Els requeriments de documentació vehiculats a través de l’entitat representant 
seran satisfets en el termini de temps més breu possible, en els formats i models 
que siguin exigibles per satisfer les necessitats de seguiment o control que els 
originen. La documentació es remetrà a l’entitat representant. 
 
En el cas de visites de control in situ, les entitats posaran a disposició dels 
representants dels organismes de control la documentació, instal·lacions i sistemes 
d’informació necessaris per realitzar les tasques de control, col·laborant activament 
en el procés. 
 
Setena. MODIFICACIONS, REINTEGRAMENT I RESCISSIÓ DEL CONVENI 
 
Les modificacions del PECT aprovades pel partenariat i, si s’escau, per les 
estructures de gestió del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 s’incorporaran com 
addendes a aquest conveni. 
 
Les entitats beneficiàries del PECT assumeixen la responsabilitat derivada de les 
irregularitats que es detectin en la despesa executada i declarada per part seva. 
 
Les entitats beneficiàries del PECT es comprometen a reintegrar la totalitat del 
finançament del FEDER declarat com indegudament rebut per part de les 
estructures de control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 o per actuació 
degudament articulada de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la 
Sindicatura de Comptes o d’altres òrgans competents nacionals i comunitaris. 
 
L’incompliment no justificat i acordat de les actuacions i operacions, per part 
d’almenys una de les entitats beneficiàries, de les clàusules d’aquest conveni o la 
modificació no comunicada i autoritzada del pla de treball (terminis, pressupostos, 
tipologia de despesa, tasques i/o activitats, etc.) o el consum irregular dels fons 
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suposarà la 
rescissió del conveni pel que fa a l’entitat o entitats beneficiàries afectades i el 
reintegrament dels fons FEDER que hagin rebut fins a la data. 
 
Vuitena. VIGÈNCIA 
 
El conveni és vigent durant tota la vigència del PECT, amb data d’inici X de X de 
XXXX i data prevista de finalització 31 de desembre de 2020.  
 
A aquest conveni s’aplica el compromís i obligació de no-dissolució de l’agrupació 
sorgida del conveni fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que 
preveuen l’article 100.4 del Text refós de la llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, l’article 65 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la normativa europea per  
 
 
als fons, en concret el Reglament (CE) 2988/95, de protecció dels interessos 
financers de les comunitats europees. 
 
Novena. RESOLUCIÓ DE LITIGIS 
 
La legislació aplicable per a la resolució de litigis és la de Catalunya, per la via de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Desena. OBLIGACIONS LEGALS I FURS APLICABLES 
 
Les entitats membres del PECT Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial 
de Mataró Maresme, es comprometen a respectar i aplicar tota la normativa i 
legislació de la Unió Europea, l’Estat membre i Catalunya aplicables a l’execució, 
seguiment, control i avaluació de les operacions del projecte, i específicament: 
 
El Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, pel qual s’estableixen disposicions comunes relatives al Fons 
europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió, 
al Fons europeu agrícola de desenvolupament rural i al Fons europeu marítim i de 
la pesca, i pel qual s’estableixen disposicions generals relatives al Fons europeu de 
desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió i al Fons 
europeu marítim i de la pesca, i es deroga el Reglament (CE) 1083/2006 del 
Consell. 

 
El Reglament (UE) 1301/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, sobre el Fons europeu de desenvolupament regional i sobre 
disposicions específiques relatives a l’objectiu d’inversió en creixement i ocupació i 
pel qual es deroga el Reglament (CE) 1080/2006. 

 
El Reglament delegat (UE) 480/2014 de la Comissió, de 3 de març de 2014, que 
complementa el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 
17 de desembre de 2013, pel qual s’estableixen disposicions comunes relatives al 
Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de 
cohesió, al Fons europeu agrícola de desenvolupament rural i al Fons europeu 
marítim i de la pesca, i pel qual s’estableixen disposicions generals relatives al Fons 
europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió i 
al Fons europeu marítim i de la pesca. 
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El Reglament 
d’execució (UE) 821/2014 de la Comissió, de 28 de juliol de 2014, pel qual 
s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament 1303/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell en allò que fa referència a les modalitats concretes de 
transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d’informació 
sobre instruments financers, les característiques tècniques de les mesures 
d’informació i comunicació de les operacions i el sistema per al registre i 
emmagatzematge de dades. 

 
El Reglament delegat (UE) 2015/1970 de la Comissió, de 8 de juliol de 2015, pel 
qual es completa el Reglament 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell amb 
disposicions específiques sobre la notificació d’irregularitats respecte el Fons 
europeu de desenvolupament regional, el Fons social europeu, al Fons de cohesió i 
el Fons europeu marítim i de la pesca.  

 
El Reglament d’execució (UE) 2015/1974 de la Comissió, de 8 de juliol de 2015, pel 
qual s’estableix la freqüència i el format de la notificació d’irregularitats, relatives al 
Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de  
 
 
cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca, de conformitat amb el Reglament 
(UE) 1303/2013 del Parlament i del Consell. 

 
El Marc sobre ajuts estatals d’investigació i desenvolupament i innovació (Marc 
R+D+i) de la Comissió Europea (DOUE C 198, de 27 de juny de 2014). 

 
El Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, la Llei 38/2003 de 17 de novembre, 
general de subvencions i el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, i el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 

 
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

 
L’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de 
subvencions. 

 
Els manuals, les circulars, les orientacions i altres actes normatius que, en l’exercici 
de les seves funcions, puguin dictar les autoritats designades pel Programa 
operatiu, així com tota regulació dictada per la Comissió Europea, el Consell 
Europeu i el Parlament Europeu aplicables als pressupostos i fons estructurals i 
d’inversió (EIE) de la Unió Europea. També és aplicable tota la normativa 
comunitària, estatal i autonòmica en relació amb comunicacions electròniques, 
capacitat probatòria documental i normativa tributària i comptable d’aplicació. 

 
Altra normativa de desplegament. 
 
Annex 1. Declaració responsable 
 
Les entitats beneficiàries del PECT declaren que no han rebut cap altre finançament 
procedent del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 per a l’execució de les operacions 
i tasques descrites en el PECT Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial 
de Mataró Maresme. 
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Que els fons 
públics i privats consignats per a l’execució del PECT apareixen tots en el pla de 
finançament, la memòria tècnica i la memòria econòmica aprovats a la Resolució 
GAH/815/2018 de 19 d’abril. 
 
Que la intensitat de la subvenció del FEDER per a les operacions i tasques del PECT 
en cap cas supera els límits establerts a la convocatòria, factura a factura. 
 
Que compliran puntualment les obligacions derivades de la normativa de la UE, 
l’Estat membre i Catalunya en vigor i aplicables a les operacions aprovades pel 
PECT, i en especial en els procediments de contractació, del tractament d’ingressos 
i de la normativa de competència i ajuts d’Estat. 
 
Que les dades, la informació i la documentació adjuntes a aquest conveni són 
correctes i fidedignes. 
 
Que respectaran les obligacions normatives i aplicaran les eines i mitjans de difusió, 
comunicació i publicitat de la intervenció del FEDER en el PECT que preveu el PO 
FEDER de Catalunya 2014-2020. 
 
 
Annex 2. Fitxes descriptives de les operacions i les descripcions 
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Aquest conveni se signa per duplicat, en el lloc i data assenyalat al principi. 
 
5.- ATORGAMENT DELS PREMIS DE NARRATIVA DE LA BIBLIOTECA P. GUAL 
I PUJADAS 
 
Atès que la Junta de Govern de 14 de març de 2018 va prendre l’acord de convocar 
la 5ena edició del Premis de Narrativa de la Biblioteca P. Gual i Pujadas. 
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Atès que el dia 14 d’abril es va celebrar la reunió deliberativa a la Biblioteca amb 
tots els membres del jurat, on la directora de la Biblioteca va fer de secretària i ha 
lliurat l’acta que es transcriu a continuació:  
 
Per tot el que s’exposa, de conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia 
delegada de Cultura i Hisenda, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar els premis que s’estableixen a les bases d’acord amb l’acta del 
jurat que s’adjunta en aquesta proposta.  
 
SEGON.- Disposar la despesa i reconèixer l’obligació de 450€, d’acord amb la 
retenció de crèdit número 1000 amb càrrec a la partida 31 33400 48500, a favor 
dels següents beneficiaris: 
 

- JLV amb DNI: xxxxxxx. Grup D: 100€  
 

- LBM amb DNI: xxxxxxx. Grup E: 150€  
 

- DFP amb DNI: xxxxxxxxx. Grup F: 200€ 
 

TERCER.- Notificar aquest acord als departaments d’Intervenció i Tresoreria 
 
Fer constar que el present expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos en el 
capítol II, del Títol V de les Bases d’execució del pressupost per l’exercici 2018, en 
connexió amb l’article 219, aparat 2n, del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals 
(TRLHL), i que serà objecte de control ple posterior mitjançant tècniques de 
mostreig i auditoria.  
 
6.- 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 de de polítiques locals de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme. 
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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 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 delegada de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i 
Turisme, 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/256536 Oficina Mercats i 
Fires locals 

Mercats municipals: accions de foment - Campanya 
de promoció "El mercat t'ajuda a cuidar-te" 1.200 € 

 

CODI XBMQ CENTRE GESTOR ACTUACIÓ AJUT 
ATORGAT 

18/Y/253945 Oficina Tècnica de 
Turisme 

Actuacions singulars de promoció turística – 
Actuacions de promoció i difusió 11a edició Fira 
Mercat Modernista de Canet de Mar 

1.500 € 

18/Y/256399 

Servei Comerç Urbà 

Promoció, animació i millora de serveis a la Fira 
Mercat Modernista. 5.000 € 

18/Y/255298 Servei de Suport a 
les Polítiques de 

Consum 

Suport a l'Oficina d'Atenció al Consumidor 7.500 € 

 
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. 
 
7.- ACCEPTACIÓ DE L’AJUT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA 
REALITZACIO D’ACCIONS EN EL MARC DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI – 
LINIA DE SUPORT 3- EQUIPAMENTS EDUCATIUS 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 26 
d’octubre de 2017, ha aprovat el Programa complementari de reforma i millora 
d’equipaments locals i el seu règim regulador, en el marc del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019. 
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Vist que la Línia de suport 3 de l’esmentat programa complementari està destinada 
a la reforma i millora dels equipaments educatius, en el marc de la qual es financen 
les obres i/o actuacions que prevegin la seguretat, el confort i l’accessibilitat, així 
com l’eficiència i l’estalvi energètics. 
 
Atès que mitjançant Decret 1485/2017 de 13 de desembre de 2017 de l’Alcaldia 
l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar la sol·licitud d’ajuts per portar a terme la 
instal·lació d’un ascensor adaptat a l’Escola Misericòrdia l’any 2018 i l’eliminació de 
barreres arquitectòniques exteriors i accés a l’Escola Misericòrdia l’any 2019 dins la 
línia 3 del Programa complementari de reforma i millora d’equipaments locals de la 
Diputació de Barcelona: pels anys 2018 i 2019. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha aprovat amb data 12 
d’abril de 2018 la resolució d’ajusts econòmics atorgats en el marc del Programa 
complementari de reforma i millora d’equipaments locals del Pla Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019. 
 
Atès que en data 19 d’abril de 2018 s’ha publicat al BOP l’anunci de la resolució de 
concessió d’ajuts en el marc del programa complementari esmentat, en el qual 
consta l’atorgament de d’un ajut per portar a terme la instal·lació d’un ascensor 
adaptat a l’Escola Misericòrdia l’any 2018 i d’un ajut per portar a terme l’eliminació 
de barreres arquitectòniques exteriors i accés a l’Escola Misericòrdia l’any 2019. 
 
Vista i examinada la documentació de referència, de conformitat amb la proposta 
de la Tinença d’Alcaldia de Territori, Urbanisme i Educació, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Acceptar l’ajut atorgat dins la línia 3 del Programa complementari de 
reforma i millora d’equipaments locals de la Diputació de Barcelona per l’any 2018 
per un import de 29.891,70€, codificació 18/X/250751 per portar a terme l’actuació 
“Instal·lació d’un ascensor adaptat a l’Escola Misericòrdia” durant l’any 2018. 
 
SEGON.- Acceptar l’ajut atorgat dins la línia 3 del Programa complementari de 
reforma i millora d’equipaments locals de la Diputació de Barcelona per l’any 2018 
per un import de 50.000,00€, codificació 18/X/250750 per portar a terme l’actuació 
“Eliminació barreres arquitectòniques exteriors i accés a l’Escola Misericòrdia” 
durant l’any 2019. 
 
TERCER.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò 
establert en el Règim de concertació i en la convocatòria 2018. 
 
QUART.- Facultar a l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
 
8.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DEL 30 D’ABRIL AL 6 DE 
MAIG DE 2018 (NÚMEROS DEL 539 AL 555) 
[[ 

Núm. Data Títol 

DE0539/2018 30/04/2018 Autorització festa Dau al Set 3 de maig 

DE0540/2018 02/05/2018 Convocatòria Mesa Contractació Salvament platges 

DE0541/2018 02/05/2018 Denegació comunicació prèvia activitat de cultiu 

DE0542/2018 02/05/2018 WTP – acord incoació - 02/05/2018 

DE0543/2018 02/05/2018 Contractació servei de lloguer carpes Fira Modernista 
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DE0544/2018 02/05/2018 Contractació obres d'extracció terres sobrants a la zona vagons 

DE0545/2018 02/05/2018 Contractació arranjament camins de la Creu de Canet 

DE0546/2018 02/05/2018 Contractació reparació aparell elevador Escola de Música 

DE0547/2018 02/05/2018 Sol·licitud llicència per la tinença i la conducció d'animals potencialment 
perillosos OFPH 

DE0548/2018 02/05/2018 Contractació servei reparació vehicle Piaggio 9006BMH 

DE0549/2018 02/05/2018 Contractació servei megafonia Fira Modernista 

DE0550/2018 02/05/2018 Canvi de nom nínxol núm. 2075 

DE0551/2018 02/05/2018 Contractació servei reparació grua 5655GTF 

DE0552/2018 03/05/2018 Manament a justificar - Taxes de trànsit 

DE0553/2018 03/05/2018 Préstec de material ortopèdic 

DE0554/2018 03/05/2018 TRE 2018 007 relació de pagaments 

DE0555/2018 04/05/2018 Aprovació relació AD Q/2018/5 

[  
9.- 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. 
 
9.1.- APROVACIÓ RELACIÓ VARIABLES DE NÒMINA EFECTUADES DES DE 
L’1 AL 30 D’ABRIL DE 2018 
 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia 01 al 30 d’abril de 2018. 
 
Atès que el servei de la Policia local es presta ininterrompudament durant les 24 
hores del dia, la qual cosa provoca la necessitat de treballar durant les hores 
considerades nocturnes. 
 
Atès que a la plantilla de la Policia local hi ha sis caporals, es fa necessari cobrir els 
seus permisos i descans, per això s’ha habilitat la figura del cap de servei, qui 
assumeix la responsabilitat del servei. 
 
Atès que el personal administratiu de la Policia local, a més de les tasques pròpies 
del seu lloc de treball dur a terme tasques de coordinació de serveis policíacs. 
 
Atès que pel correcte funcionament de les festes i activitats organitzades pels 
diferents departaments de l’Ajuntament fa que la Brigada d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament hagi hagut de fer serveis extraordinaris.  
 
Atès que la realització d’aquestes tasques s’ha considerat necessària i convenient 
pel correcte funcionament dels serveis corresponents. 
 
Atès que les relacions han estat conformades pels corresponents caps de serveis. 
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Atès que l'Acord regulador de les condicions de treball per als empleats públics de 
l'Ajuntament de Canet de Mar en el seu annex II Sectorial de la policia local 
estableix que la no realització efectiva de la prolongació de jornada de 15 minuts a 
la finalització de tots els torns de treball a causa d'indisposició o baixa laboral 
(excepte les causades per accident de treball o malaltia professional) comportarà el 
descompte del complement de disponibilitat en la nòmina mensual corresponent. 
 
Vist l’informe emès per la cap de Recursos Humans, en data 8 de maig de 2018, 
que es transcriu a continuació: 
 

«Montserrat Carbonell Vila, cap de Recursos Humans, a requeriment de la Intervenció 
Municipal, en relació amb l’aprovació de les variables de nòmina, relatives al període 
comprès entre el dia 1 i el dia 30 d’abril de 2018, emet el següent 

 
INFORME 

 
Primer.- Els serveis extraordinaris realitzats pel personal de l'Ajuntament de Canet de 
Mar, estan regulats a l'Acord de matèries comunes dels empleats públics de 
l'Ajuntament de Canet de Mar, aprovat pel Ple municipal de data 28 de juliol de 2016, la 
Direcció General de Relacions Laboral en va emetre resolució d'aprovació i d'ordenació 
de publicació en el BOP, el dia 18 de novembre de 2016. 
 
Segon.- Analitzades les relacions de serveis extraordinaris realitzats pels diferents 
serveis municipals, que han estat validades pels responsables tècnics i pels regidors 
delegats de cada àrea, es proposa el pagament dels imports que s’indiquen pels 
conceptes que s’esmenten en cada cas: 
 
1.- Policia Local: 
 
a) Serveis extraordinaris: No n’hi ha.  
 
b) Serveis nocturns, amb una despesa global de 1.842,12 €, que correspon a 903 hores 
efectuades en horari nocturn, pels diversos efectius policials. 
 
c) Treballs com a cap de serveis, amb una despesa global de 1.704,76 €, que correspon 
a 436 hores efectuades com a responsable de torn, per diversos efectius, motivat per 
l’absència de caporal en el torn. 
 
d) Plus de coordinació de serveis administratius, amb una despesa global de 322,50 €, 
que correspon a 322,50 hores de coordinació administrativa, dutes a terme per les 
auxiliars administratives destinades a la Policia Local. 
 
e) Per assistència a judicis, fora de l’horari laboral, amb una despesa global de 1.023,39 
€, per assistència 9 judicis dins del partit judicial. 
 
f) S’ha aplicat el descompte de 29 unitats de perllongació del complement de 
disponibilitat, a dos agents motivades per una indisposició en un agent i la reducció per 
dies d’IT en dos agents i un caporal, per un import de 209,96 €. 
 
2.- Brigada Municipal, amb una despesa global de 2.075,08 €, que correspon a: 

- 4 guàrdies del servei de paletes, del mes en curs. 
- 56,25 hores, de personal de la Brigada municipal, per tasques generals de la 

Brigada, pel muntatge i desmuntatge de festes, Cementiri, etc. 
- Serveis nocturns, amb una despesa global de 63,24 €, que correspon a 31 

hores efectuades en horari nocturn. 
 
3.- Servei d’Electricistes, amb una despesa global de 1.159,66 €, que correspon a: 

- 4 guàrdies del servei d’electricistes 
- 14 hores derivades d’actuacions urgents del servei 
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4.- Cementiri Municipal, amb una despesa global de 1.563,06 €, que correspon a: 

- 4 guàrdies del servei de Cementiri 
- 34 hores derivades d’actuacions urgents del servei 
 

5.- Personal de jardineria, amb una despesa global de 302,55 €, que correspon a 15 
hores derivades d’actuacions fora d’horari laboral. 
 
Tercer.- El serveis extraordinaris, realitzats per la resta de personal es compensen, 
segons el vigent l'Acord de matèries comunes dels empleats públics. 
 
Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a vuit de maig de dos mil divuit.» 

 
Vist l’informe emès per l'interventor de data 14 de maig de 2018, que es transcriu a 
continuació: 
 

«D'acord amb allò previst en l'article 214 i ss. del Text refós de la Llei d'Hisendes 
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el funcionari 
sotasignat, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el següent: 

 
INFORME DE FISCALITZACIÓ 

NÚM. 052/2018 (D) 
 

Assumpte:  Proposta d'aprovació de les variables de nòmina del període 
del 1 al 30 d’abril de 2018 
 
I.- RELACIÓ DE FETS 
 
Vist l'informe de la tècnica de recursos humans, de 8 de maig de 2018. 
 
Vista la proposta que s’eleva a aprovació per acord de la Junta de Govern Local. 
 
II. LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
Primer.- Quant a la legalitat administrativa, cal tenir el compte:  
 
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local 
 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la 

Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. 
 Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refòs de la 

Llei de l'Estatut dels Treballadors. 
 Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per la reforma de la Funció Pública 
 Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les 

retribucions dels Funcionaris d'Administració Local. 
 Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals del Estat per l'any 2017. 
 Acord de matèries comuns dels empleats públics de l’Ajuntament de Canet de Mar, 

aprovat pel Ple de 28 de juliol. 
Segon.- Pel que fa a l’execució del pressupost de despesa, cal tenir en compte: 

 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, article 185. 

 Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa la Llei d’Hisendes 
Locals, en matèria de pressupostos, articles 58 a 60. 

 Bases d’execució del pressupost. 
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III.- ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 
 
Primer.- Les Bases d’execució del Pressupost municipal 2017 regulen en el capítol II 
del Títol V, articles 47 a 53 l’exercici de la funció interventora. 
 
Segon.- Quant a la fiscalització de les despeses, l’article 48, apartat 2n, de les BEP 
estableix el següent: 
 
«2.- La fiscalització dels expedients de despesa de l’Ajuntament de Canet de Mar i 
l’Organisme Autònom Ràdio Canet es subjectarà al règim de fiscalització prèvia limitada 
regulat en l’article 219, apartats 2n i 3r, del TRLHL.  
 
 L’existència de crèdit pressupostari i que el crèdit proposat és l’adequat a la 

naturalesa de la despesa i a l’obligació que es proposi contraure. 
 En els casos en que es tracti de contraure compromisos de despeses de caràcter 

plurianual es comprovarà, a més, que es compleixi el preceptuat en la normativa 
vigent. 

 Que les obligacions o despeses es generin per l’òrgan competent. 
 Addicionalment a l’anterior, es comprovaran aquells aspectes que es recullen en la 

Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres, mitjançant el qual es 
dóna aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària 
respecte de l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics.  

 
L’òrgan interventor podrà formular les observacions complementàries que consideri 
convenients, sense que aquestes tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la 
tramitació dels expedients corresponents. 
 
Les obligacions o despeses sotmeses a la fiscalització limitada seran objecte d’una altra 
plena amb posterioritat, exercida sobre una mostra representativa dels actes, 
documents o expedients que donaren origen a la referida fiscalització, mitjançant 
l’aplicació de tècniques de mostreig o auditoria, amb la finalitat de verificar que 
s’ajusten a les disposicions aplicables en cada cas i determinar el grau del compliment 
de la legalitat en la gestió dels crèdits. 
 
Els òrgans de control intern que realitzin les fiscalitzacions amb posterioritat hauran 
d’emetre un informe escrit en el que facin constar totes les observacions i conclusions 
que se’n dedueixin. Aquests informes es trametran al Ple amb les observacions que 
haguessin efectuat els òrgans gestors.» 
 
IV. ASPECTES FISCALITZATS 
 
4.1. Aspectes generals 
 
Primer.- Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat i suficient a la 
naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contraure. S'entendrà que el crèdit 
és adequat quan financi obligacions a contraure o nascudes i no prescrites a càrrec de 
l'Ajuntament o de l'Organisme Autònom, complint els requisits i regles pressupostàries 
de temporalitat, especialitat i especificació regulades en els articles 163, 167 i 172 
TRLHL i 24 i ss del RD 500/1990, de 20 d’abril.  
 
Segon.- En els casos en què es tracti de contraure compromís de despeses de caràcter 
plurianual, que es compleixi allò preceptuat a l'article 174 del Text Refós de la 
Reguladora de les Hisendes Locals. No aplicable. 
 
Tercer.- Que les despeses o obligacions es proposen a l'òrgan competent per a 
l'aprovació, compromís de la despesa o reconeixement de l'obligació. 
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A la llum del que estableix l'article 185 del TRLHL, en connexió amb l’article 21.1 LRBL i 
el RD 861/1986, l’òrgan competent per aprovar i liquidar les retribucions previstes en 
aquest expedient, dins els límits i criteris fixats pel Ple, és l’Alcaldia. 
 
En tot cas, mitjançant Decret 743/2015, de 19 de juny, l’Alcaldia té delegada en la 
Junta de Govern Local la competència «distribuir les retribucions complementàries que 
no siguin fixes ni periòdiques». 
 
Quart.- En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses amb 
finançament afectat, es comprovarà que els recursos que els financen són executius, 
acreditant-se amb l’efectiva materialització de l’ingrés o l’existència de documents 
fefaents que acreditin la seva efectivitat, d’acord amb allò previst en l’article 173.6 
TRLHL. 
 
Cinquè.- Que els expedients de compromís de despesa responen a despeses aprovades 
i, en el seu cas, fiscalitzades favorablement, i que l'import de les despeses que es 
proposa disposar no supera l'import de la despesa autoritzada. 
 
Sisè.- Que els expedients de reconeixement d'obligacions responen a despeses 
aprovades i compromeses, i en el seu cas, fiscalitzades favorablement. 
 
Es reitera el que ja es va manifestar en l’informe d’intervenció sobre el pressupost 
general de la corporació per 2018, en allò que li és d’aplicació: 
 
«-Límits a retribucions de funcionaris: D’acord amb l’article 7è del Reial Decret 
861/1986, de 25 de abril, pel qual s’estableix el règim de les retribucions dels 
funcionaris d’Administració Local, els crèdits consignats per al complement específic, 
complement de productivitat i les gratificacions extraordinàries del personal funcionari 
no poden superar, respectivament, el 75%, el 30% i 10% de l’import resultant de restar 
a la massa retributiva global pressupostada, exclosa la referida al personal laboral, la 
suma de les quantitats que al personal funcionari li corresponguin pels conceptes de 
retribucions bàsiques, ajuda familiar i complement de destí. Segons informe de la 
tècnica de recursos humans, les retribucions a funcionaris en concepte de gratificacions 
extraordinàries superen aquests límits. 
 
- Increment retribucions i increment de plantilla: L’increment del capítol 1 reflecteix a la 
integració del personal de l’extint OA Ràdio Canet, la consolidació de l’increment de 
retribucions en 1% respecte de 31 de desembre de 2016, aplicat durant l’any 2017 en 
base a allò previst a l’art. 18.Dos i Quatre de la LPGE 2017, i el reconeixement de nous 
triennis meritats pel personal. No obstant això, també reflecteix l’adopció d’altres 
mesures discrecionals que podrien contravenir les restriccions imposades per LPGE 2017 
quant a la incorporació de nou personal al sector públic, que s’ha de subjectar a la taxa 
de reposició (art.19.U); la contractació de personal interí o laboral temporal, que ha de 
tenir caràcter excepcional i motivada per necessitats urgents (article 19.Dos), 
l’increment de retribucions del personal funcionari, que no podrà excedir del 1% en 
termes d’homogeneïtat quant a antiguitat i nombre d’efectius respecte de 31 de 
desembre de 2016 (art.18.Dos) i l’increment de massa salarial del personal laboral, que 
tampoc podrà excedir del 1 % (art.18.i Quatre LPGE 2018): 
 
a) Es creen dues noves places en la plantilla de personal funcionari, una d’agent i l’altra 
de caporal de Policia local, i es doten íntegrament, sense que concorri la creació d’un 
nou servei, ni l’amortització d’altres places. 
b) Es preveu cobrir amb personal interí o laboral temporal els permisos de maternitat i 
les incapacitats temporal prèvies, el cost de les quals no es finança íntegrament amb les 
devolucions de seguretat social. 
c) S’incrementa la dotació per hores extraordinàries del personal laboral de Brigada 
d’obres i serveis. 
d) Es preveu l’increment retributiu a determinats treballadors municipals que, segons 
l'acta de puntuació de la Valoració de Llocs de treball, efectuada a l'any 2009, tenien 
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una puntuació 
igual o inferior als 200 punts, i que fou aprovat en sessió plenària de data 7 de maig de 
2015, amb informe desfavorable de Secretaria e Intervenció. 
 
e) S’incrementa la dotació total del complement de productivitat del personal funcionari 
adscrit a la Policia local , consignant un nou concepte relatiu a la prestació efectiva de 
serveis en cap de setmana, en el marc de la negociació amb la representació sindica 
que es durà a terme durant l’exercici 2018. 
[...] 
 
- Complement de productivitat i gratificacions extraordinàries: Es fa remissió a l’informe 
conjunt de secretaria i intervenció relatiu a l’Acord sobre matèries comunes 2016-2017, 
aprovat pel Ple en sessió de 27 de juliol de 2016, en el qual es posaven de manifest els 
incompliments normatius que es deriven de l’ordenació del complement de productivitat 
i de les gratificacions extraordinàries prevista en aquell acord, i que donem per 
reproduït.» 
 
Respecte d’aquest darrer punt, reiterar que complements retributius a membres del 
personal funcionari en concepte de serveis nocturnitat, festivitat, serveis de guàrdia 
que, si bé estan recollits en l’Acord regulador de matèries comunes 2016-2017, i els 
seus annexos, no estan previstos com a tals en l’article 23 de la Llei 30/1984, de 2 
d’agost, de mesures per la reforma de la Funció Pública i el Decret 861/1986, de 25 
d’abril, pel qual s’estableix el règim de les retribucions dels funcionaris d’Administració 
Local, la qual cosa contravé allò establert en l’article 93 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, quant a les retribucions dels funcionaris de 
l'administració local. 
 
Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que 
aquesta s’hagi produït i que sigui favorable. 
 
D’acord amb l’article 31 BEP, 
 
«/.../ 
3.- Per a les despeses variables, els documents comptables que les emparen es 
gestionaran d'acord amb les normes generals. 
4.- La justificació de les retribucions bàsiques i complementàries del personal es 
realitzarà per mitjà de la nòmina mensual, on constarà la diligència del responsable del 
Serveis de Personal acreditativa que el personal relacionat ha prestat efectivament els 
serveis durant el període corresponent. 
Les remuneracions pels conceptes de productivitat i gratificacions precisaran que, per 
part per part del cap o responsable, s’informi que han estat prestats els serveis 
especials, i que procedeix abonar quantitat pel concepte d'activitat, d'acord amb la 
normativa interna reguladora de la mateixa. 
Com un document addicional a la nòmina s'ha de fer constar la relació de les incidències 
existents respecte de la nòmina anterior.»  
 
4.2.-Aspectes específics 
 
No s’estableixen. 
 
V.-OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES 
 
No es formulen. 
 
VI.-CONCLUSIONS 
 
S’informa DESFAVORABLEMENT la tramitació de l’expedient amb OBJECCIÓ FISCAL no 
suspensiva, pels compliments assenyalats en els apartats 4.1, sisè, d’acord amb allò 
previst en l’article 216 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat per RDLeg. 
2/2004, de 5 de març. 
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En cas d’ésser 
aprovat, el present expedient estarà subjecte a una fiscalització plena posterior 
mitjançant tècniques de mostreig i auditoria, d'acord amb allò previst en l'article 219.3 
del TRLHL i els articles 47 a 49 de les Bases d'execució del pressupost vigent. 
 
A Canet de Mar, la data de signatura electrònica» 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Règim 
Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Remunerar fins a la quantitat de cinc mil trenta-set euros amb onze 
cèntims (5.037,11 €) els serveis extraordinaris efectuats pel personal dels diversos 
serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès entre l’1 i el 30 d’abril de 
2018, segons relació detallada que s’adjunta. 
 
SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de mil vuit-cents quaranta-dos euros amb 
dotze cèntims (1.842,12 €) corresponent als serveis nocturns efectuats pel personal 
de la Policia local i fins a la quantitat de seixanta-tres euros amb vint-i-quatre 
cèntims (63,24 €) corresponent als serveis nocturns efectuats per Brigada d’Obres i 
Serveis, durant el mes de d’abril de 2018. 
 
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat de mil set-cents quatre euros amb 
setanta-sis cèntims (1.704,76 €) corresponent a les tasques de cap de servei 
efectuades per agents de la Policia local durant el mes d’abril de 2018. 
 
QUART.- Remunerar fins a la quantitat de tres-cents vint-i-dos euros amb 
cinquanta cèntims (322,50 €) corresponent a les tasques efectuades com a 
coordinador de serveis pels administratius de la Policia local durant el mes d’abril 
de 2018. 
 
CINQUÈ.- Remunerar fins a la quantitat de mil vint-i-tres euros amb trenta-nou 
cèntims (1.023,39 €) l’assistència a judicis, derivades d’actuacions policials, 
previstos en l’Acord de Condicions de Treball, durant el mes d’abril de 2018. 
 
SISÈ.- Descomptar fins a la quantitat de dos-cents nou euros amb noranta-sis 
cèntims (209,96 €) en concepte de penalització del complement de disponibilitat del 
personal de la Policia local per absentisme a causa d’indisposició o baixa laboral 
durant el mes d’abril de 2018. 
 
SETÈ.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les aplicacions següents del 
pressupost general per a l’any 2018: 
 

Servei Aplicació Import 

Brigada. Hores extres 21 15320 13001 1.134,56 €

Brigada. Guàrdies 21 15320 13001 877,28 €

Brigada. Nocturnitat 21 15320 13000 63,24 €

Enllumenat. Hores extres 21 16500 13001 282,38 €

Enllumenat. Guàrdies 21 16500 13001 877,28 €

Jardins. Hores extres 22 17100 13001 302,55 €

Cementiri. Hores extres 23 16400 13001 685,78 €

Cementiri. Guàrdies 23 16400 13001 877,28 €

Policia Local. Personal laboral. Coordinació administració 43 13000 13000 322,50 €
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Policia Local – Sergent i caporals. Nocturnitat 43 13000 15100 190,74 €

Policia Local – Sergent i caporals. Assistència judicis i/o 
audiències 

43 13000 15100 355,11 €

Policia Local – Agents. Cap de servei 43 13300 15100 1.704,76 €

Policia Local – Agents. Nocturnitat 43 13300 15100 1.651,38 €

Policia Local – Agents.  
Assistència judicis i/o audiències 

43 13300 15100 668,28 €

  9.993,12 €

 
Vuitè.- Aprovar la compensació dels serveis extraordinaris realitzats pel personal 
de l'Ajuntament segons el que estableix l'Acord de matèries comunes per els 
empleats públics de l'Ajuntament de Canet de Mar, segons el detall que s'indica a 
continuació: 
 
Servei 
Persona 

Dia Hores 
treballades 

Hores a 
compensar 

Motiu pel qual es treballa  

BRIGADA 

E.C.M. 04/04/2018 02:00 04:00 Deixalleria 

CULTURA 

M.V.M. 20/04/2018 03:00 06:00 Concert "Joana Serrat" 

EDUCACIÓ 

M.A.G. 19/03/2018 01:00 02:00 Consell escolar El Palauet 

M.G.R. 04/03/2018 04:00 08:00 Portes obertes CEIP Turó del 
Drac 

M.M.V. 13/04/2018 03:30 07:00 Acompanyament alumnes 
jornada orientació (Calella) 

E.P.B. 13/04/2018 03:30 07:00 Acompanyament alumnes 
jornada orientació (Calella) 

JARDINERS 

E.B.S. 30/04/2018 00:30 01:00 Deixalleria 

MEDI AMBIENT 

R.C.U. 06/04/2018 03:15 06:30 Jornades Agroecologia 

 07/04/2018 04:00 08:00 Jornades Agroecologia 

 18/04/2018 01:45 03:30 Reunió comissió neteja viària i 
residus 

H.E.H. 06/04/2018 03:15 06:30 Jornades Agroecologia 

 07/04/2018 07:30 15:00 Jornades Agroecologia 

 18/04/2018 01:45 03:30 Reunió comissió neteja viària i 
residus 

PROMOCIÓ ECONÒMICA 

M.C.V. 25/04/2018 04:00 08:00 Jornada "Presentació Fires 
Modernistes 2018" 

C.P.R. 25/04/2018 04:00 08:00 Jornada "Presentació Fires 
Modernistes 2018" 

RADIO CANET 

R.G.R. 26/04/2018 03:00 06:00 Ple Municipal 

C.L.L. 26/04/2018 03:20 06:40 Ple Municipal (muntatge i 
desmuntatge) 
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SERVEIS GENERALS 

C.C.S. 19/04/2018 03:04 06:08 Preparació expedients i 
assistència Comissió Jurídica 
Assessora 

G.C.M. 09/04/2018 04:00 04:00 Curs Gabinet Alcaldia - Barcelona

 16/04/2018 04:00 04:00 Curs Gabinet Alcaldia - Barcelona

 23/04/2018 04:00 04:00 Curs Gabinet Alcaldia - Barcelona

F.T.U. 23/04/2018 01:15 02:30 Diada Sant Jordi 

 26/04/2018 04:24 08:48 Ple Municipal 

SERVEIS SOCIALS 

C.Z.P. 12/02/2018 02:32 05:04 Taller Dones 

 
9.2.- ACCEPTACIÓ DEL RECURS ECONÒMIC ATORGAT EN EL MARC DEL 
PROGRAMA COMPLEMENTARI PER A LA GARANTIA DEL BENESTAR SOCIAL 
I EL SEU RÈGIM REGULADOR, EN EL MARC DEL PLA “XARXA DE GOVERNS 
LOCALS 2016-2019” 
 
Diputació de Barcelona, Gerència de Serveis de Benestar Social – Àrea d’Atenció a 
les persones. 
 
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 l’esmentat Protocol general preveu que els recursos tècnics, econòmics i 
materials del Pla s’han de posar a disposició dels seus destinataris a través de tres 
instruments principals: meses de concertació, catàlegs de serveis i programes 
complementaris, els últims dels quals són instruments específics elaborats 
especialment per pal·liar els efectes econòmics derivats de situacions conjunturals i 
d’urgència. A l’efecte de configurar el règim regulador dels instruments de 
cooperació local i de la distribució dels recursos, el Protocol general del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019” estableix els principis generals que guien i orienten 
l’exercici de les competències en matèria de cooperació i assistència local de la 
Diputació de Barcelona, a més de tots els aspectes relatius a la gestió dels 
instruments de cooperació. Es tracta dels principis de transparència, bon govern, 
sostenibilitat, eficàcia, eficiència, orientats, aquests dos darrers, assolir la 
simplificació administrativa dels requisits i procediments a seguir per a l’atorgament 
dels ajuts. 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, a la sessió del 22 de 
març de 2018 va aprovar un acord (núm. Reg. 79 amb csv 
136fb4310579b75e7f39) sobre “Aprovar el Programa complementari per a la 
garantia del benestar social 2018, el seu règim regulador i la concessió d’ajuts, en 
el marc del Pla Xarxa de governs Locals 2016-2019, el text del qual, en la part que 
ens pertoca, és el següent: 
 

“PRIMER.- Aprovar el Programa complementari per a la garantia del benestar social 
2018, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que es regeix per les 
bases de la convocatòria, que són el règim que es conté en l’annex 1 que forma part 
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del present 
acord i que inclou, entre d’altres extrems, els recursos que es convoquen, els seus 
destinataris i els criteris de concessió. 
 
SEGON.- Aprovar la concessió dels ajuts atorgats en el marc del Programa 
complementari per a la garantia del benestar social: 
 

(...) 

Ens destinatari NIF Ens 
Import concedit 

(EUR) Codi XGL 
Operació 

comptable Posició 

Ajuntament de 
Canet de Mar xxxxxxx 46.298,47€ 18/X/251382 1803000972 39 
(...) 

 
Article 1. Objecte 
 
1. L’objecte del present Programa complementari és garantir el benestar social i vetllar 
per la cohesió social en el conjunt del territori de la demarcació de Barcelona, la qual 
cosa s’assoleix cobrint les necessitats socials bàsiques, reforçant els equips 
professionals de serveis socials, atenent les situacions urgents o de greu necessitat 
social, donant suport per a garantir la prestació de serveis d’atenció domiciliària i del 
transport adaptat, desplegant activitats socioeducatives i de lleure infantil, i qualsevol 
actuació anàloga de l’àmbit de serveis socials i d’atenció a les persones. 
 
2. L’objecte del Programa complementari es realitza mitjançant l’atorgament de 
recursos econòmics dins la línia de suport per a la garantia del benestar social (línia 1), 
que inclou els serveis i activitats relacionats en l’article 5. 
 
Article 2. Destinataris dels ajuts 
 
Tenen la condició de destinataris els municipis de la demarcació de Barcelona, excepte 
la ciutat de Barcelona, i els consells comarcals d’aquesta demarcació. 
 
Article 3. Reconeixement específic als petits municipis 
 
1. En el marc del Programa complementari, i prenent en consideració la asimetria 
territorial i el principi de diferenciació, s’efectua un tractament específic als municipis de 
fins a 1.000 habitants, en el marc de la clàusula 7 del Protocol general del Pla, 
consistent en el següent: 
 
a. Assignació d’un import fix a cada municipi de fins a 1.000 habitants, en el moment 
de calcular la distribució dels ajuts. 
b. Ampliació de les despeses elegibles respecte de la resta d’ens, sempre i quan 
quedin classificades en el grup de programa 231. Assistència social primària de l’Ordre 
HAP/419/2014, de 14 de març, per la qual es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de 
desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 
c. Articulació de pagaments avançats, amb la finalitat de no tesar les tresoreries 
d’aquests municipis. 
d. Possibilitat de sol·licitar assistència tècnica i jurídica especialitzada mitjançant 
qualsevol dels canals de contacta disponibles. 
 
2. La bústia petitmunicipi@diba.cat, és el canal que vehicula les consultes que aquest 
col·lectiu de municipis planteja a la Diputació de Barcelona. 
 
Article 4. Reconeixement específic als consells comarcals 
 
En el marc del Programa complementari s’efectua un reconeixement específic als 
consells comarcals, que implica: 
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a) Consideració de destinataris del Programa complementari, a fi que puguin 
contribuir a finançar les actuacions que, essent despesa elegible en els termes d’aquest 
règim, responguin a l’exercici de competències que els són atribuïdes per disposició 
legal o en virtut d’una delegació. 
b) Sense perjudici de la consideració de destinataris, reconeixement de la possibilitat 
que esdevinguin ens executors per encàrrec dels municipis destinataris dels ajuts. 
c) Previsió d’una dotació pressupostària específica i diferenciada, respecte de la 
reconeguda per als municipis. 
 
Article 5. Despeses elegibles 
 
1. Són elegibles les despeses vinculades directament amb l’objecte dels ajuts 
concedits en el marc d’aquest règim corresponents als capítols 1 (despeses de 
personal), 2 (despeses corrents en béns i serveis) i 4 (transferències corrents) dels 
pressupostos de despesa de les corporacions locals que es corresponguin amb algun 
dels serveis o activitats inclosos en els àmbits següents: 
 
a. Cobertura de les necessitats socials bàsiques: 
- Ajuts relacionats amb el lloguer o la hipoteca de l’habitatge habitual i/o la pèrdua 

temporal o permanent d’habitatge per desnonament o una altra causa major. 
- Ajuts per a l’alimentació i les necessitats bàsiques de subsistència. 
- Ajuts per a combatre la pobresa energètica, determinada pels criteris tècnics dels 

serveis socials, en coordinació amb altres programes desenvolupats per altres 
institucions públiques. 

 
b. Reforç dels equips professionals de serveis socials: 
 
- Ajuts destinats a pagar el personal dels equips professionals de serveis socials dels 

governs locals. 
 

c. Atenció a situacions urgents o de greu necessitat social: 
 
- Ajuts per a l’atenció de situacions d’urgent o de greu necessitat, determinades pels 

criteris tècnics de serveis socials. 
 

d. Suport per garantir la prestació de serveis d’atenció domiciliària i del transport 
adaptat: 
 
- Ajuts per al pagament de serveis d’atenció domiciliària (SAD). 
- Ajuts per al pagament del transport adaptat. 

 
e. Desplegar activitats socioeducatives i de lleure infantil: 
 
- Ajudes per a la realització d’activitats extraescolars, casals, colònies d’estiu i 

adquisició de material escolar. 
 

f. Qualsevol actuació anàloga que tingui com a causa o finalitat la realització d’un 
servei o la prestació d’una activitat vinculada al suport dels serveis socials bàsics, a la 
prestació de serveis socials, a la promoció de la reinserció social o a l’atenció en casos 
de risc d’exclusió social, la lluita contra l’exclusió i la pobresa, entre d’altres pròpies de 
l’àmbit de serveis socials i d’atenció a les persones. 
g. Els ajuts atorgats als ens locals destinataris en el marc d’aquest programa 
complementari també es poden destinar a l’adjudicació de prestacions econòmiques o 
de subvencions, sempre de conformitat amb el que estableix el present règim i la 
legislació vigent. 
 
2. També són elegibles, fins a un 5 per cent de les despeses directes justificades, les 

despeses indirectes següents: 
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a. Despe
ses generals referides a subministraments, neteja, material d’oficina i 
assegurances. 

b. Les altres despeses que, no essent conseqüència directa de la realització de les 
actuacions objecte d’ajut, s’hi vinculen indirectament. 

 
3. No són elegibles les despeses derivades de la creació d’equipaments i 

infraestructures, de la creació i adquisició de béns de naturalesa inventariable o les 
altres amortitzables. 
 

4. Els municipis de fins a 1.000 habitants, en atenció a les seves necessitats 
específiques de despesa, a més de les actuacions assenyalades en els punts 
anteriors del present article, poden executar i justificar les despeses següents: 

 
[...] 
 
Article 6. Obligacions dels ens destinataris 
 
1. Els destinataris dels ajuts concedits per la Diputació de Barcelona es comprometen, 

amb caràcter general, a observar les determinacions del present règim, a executar 
les activitats de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i 
presumpció de legalitat, a presentar la corresponent documentació justificativa i, 
en particular, a complir les següents obligacions: 

 
a. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, verificació i control financer de la 

Intervenció General de la Diputació de Barcelona o del centre gestor de l’ajut, i 
aportar tota la informació que els sigui requerida en relació amb l’ajut concedit. 

b. Si es fa la difusió de l’ajut, preveure la presència de la marca de la Diputació en 
un lloc preferent, d’acord amb les normes disponibles a la Seu Electrònica de la 
Diputació de Barcelona. 

c. Establir canals de comunicació i de col·laboració, per tal d’evitar duplicitats en la 
tramitació i concessió d’ajuts, entre els consells comarcals de la demarcació de 
Barcelona i els ajuntaments de la seva base territorial. 

d. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts per un 
període no inferior als sis anys, comptadors des de la finalització del termini de 
presentació de les justificacions. 

e. Comunicar la petició o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que 
no s’hagi declarat prèviament. 

f. Observar les previsions previstes a l’article 10 d’aquest règim en relació amb la 
compatibilitat dels ajuts atorgats i amb la inexistència de sobrefinançament. 

 
2. L’incompliment d’aquestes obligacions origina les responsabilitats que 

corresponguin en cada cas, i pot suposar la revocació o la reducció de l’ajut 
concedit, amb, si s’escau, el reintegrament. 

 
Article 7. Criteris per a l’adjudicació de prestacions econòmiques per part dels 
ens destinataris 
 
1. L’adjudicació de prestacions econòmiques o de subvencions a tercers amb càrrec 

als ajuts atorgats per la Diputació de Barcelona als ens destinataris d’aquest 
Programa complementari està regulada per la normativa municipal aprovada a 
aquest efecte. 
 

2. Els municipis que no compten amb una regulació de la concessió poden disposar, 
com a instrument orientador, del “Reglament municipal tipus regulador de 
prestacions econòmiques de caràcter social” (disponible a www.diba.cat/benestar), 
aprovat per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona el 13 de juliol de 
2010, i modificat pels decrets de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 9 
de febrer de 2016 i de 21 d’abril de 2016. 

 
Article 8. Quantia màxima 
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L’import total d’aquest Programa complementari és de quinze milions d’euros 
(15.000.000,00 €), dels quals, 12.600.000 euros corresponen als municipis destinataris 
i 2.400.000 euros corresponen als consells comarcals destinataris. 
 
Article 9. Criteris de distribució 
 
1. La distribució dels recursos entre els municipis es basa en el criteri de la població 

municipal, de l’anualitat 2017, considerat des de dues vessants: els trams de 
població i el nombre d’habitants. En la present convocatòria les quantitats 
resultants  
 
dels dos criteris poblacionals anteriors es ponderen en base a la Renda Familiar 
Disponible Bruta per habitant (RFDB/hab). El càlcul de la repartició es pot detallar 
en quatre fases: 

 
1.1 Import fix per tram de població. Es garanteix un import fix i igual per als 
municipis en funció del tram de població al qual pertanyen a 1 de gener de 2017 
(dades publicades per l’INE): 

 
Tram de població   Import  Municipis Import  
          distribuït 
Tram I: Fins a 1.000 habitants   6.000,00 € 94  564.000,000 
Tram II: De 1.001 a 5.000 habitants  12.000,00 € 87  1.044.000,000 
Tram III: De 5.001 a 20.000 habitants  30.000,00 € 85  2.550.000,000 
Tram IV: De 20.001 a 50.000 habitants  75.000,00 € 26  1.950.000,000 
Tram V: De 50.001 a 75.000 habitants  99.000,00 € 7  693.000,000 
Tram VI: Més de 75.000 habitants 210.000,00 € 11  2.310.000,00 
Total        310 
 9.111.000,000 
 
Amb aquest primer repartiment de recursos es distribueixen 9.111.000,000 EUR (el 
72,3% dels 12.600.000,00 milions per a municipis), amb la qual cosa resten 
3.489.000,00 EUR (un 28,7%) per repartir. 
 

1.2 Import per població. S’assignen 0,889733712313823 euros per habitant. 
Aquesta xifra és la resultant de dividir l’import disponible entre la població 2017 
dels 310 municipis de la demarcació (3.489.000,00 euros entre 3.921.398 
habitants) 
 
1.3 Ponderació per la renda familiar disponible bruta per habitant (RFDB/hab.) 
Els 12.600.000,00 euros assignats per municipi a les dues primeres fases es 
pondera en base a la (RFDB/hab.) de l’anualitat 2014 (la darrera dada publicada 
per l’Idescat). 
S’exclou la ciutat de Barcelona i es determina que la mitjana de la RFDB/hab. Per 
als municipis de més de 5.000 habitants, es procedeix de la manera següent: 

 
a) Municipis de més de 5.000 habitatants l’any 2017: la xifra resultant de 

l’aplicació de la primera i segona fase es divideix per la RFDB/hab de cada 
municipi indexada en base a Resta província Barcelona=1,00 

b) Municipis de menys de 5.000 habitants [...]. 
 

1.4 Anivellament d’imports per ajustar-los a la dotació total. La xifra obtinguda de 
les operacions detallades anteriorment aporta una dotació total de 12.520.070,43 
euros. És necessari ajustar proporcionalment els imports de cada municipi 
multiplicant-los per un nombre fix (1,00638411522252) que actua com a factor 
d’ajustament per assignar la totalitat de 12.600.000,00 euros. 

 
2. L’import total a distribuir entre consells ascendeix a 2.400.000 euros, els quals es 
reparteixen (...). 
 
Article 10. Compatibilitat dels ajuts i inexistència de sobrefinançament 
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1. Els ajuts atorgats en el marc del Programa complementari són compatibles amb 
qualsevol altra subvenció o ajut concedit per la Diputació de Barcelona o altres 
administracions i ens públics o privats, sempre que no es produeixi, en cap cas, el 
sobrefinançament de l’actuació i no es financiïn les mateixes despeses. En aquest sentit, 
les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació, no 
es poden justificar per a altres convocatòries ni davant d’altres administracions 
públiques. 
 
2. En el moment de presentar les corresponents justificacions de despesa s’ha 
d’incloure una declaració expressa en el sentit exposat en els apartats precedents. 
 
 
 
Article 11. Centre gestor responsable 
 
El centre gestor de la Diputació de Barcelona responsable de gestionar i fer el 
seguiment dels ajuts, així com també del seguiment de la completa i correcta 
presentació de les justificacions, és la Gerència de Serveis de Benestar Social, adscrita a 
l’Àrea d’Atenció a les Persones. 
 
Article 12. Naturalesa dels ajuts i procediment de concessió 
 
Els ajuts objecte d’aquest programa, d’acord amb l’establert en la clàusula 9a del 
Protocol general del Pla “Xarxa Governs Loclas 2016-2019”, tenen la consideració de 
fons de prestació, en consistir en transferències dineràries distribuïdes per criteris 
objectius i unívocs amb l’objecte finançat. Es concedeixen pel procediment de concessió 
directa amb concurrència atès que són beneficiaris tots aquells ens que compleixen els 
requisits de concessió establerts, no requereixen de sol.licitud i es consideren sol.licitats 
amb l’acceptació de la concessió. 
 
Article 13. Acceptació dels ajuts 
 
1. Els ajuts s’entenen acceptats si en el termini d’un mes, comptat a partir de la data 
de notificació, els destinataris no manifesten expressament la renúncia. 
 
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. 
 
3. Els municipis de fins a 1.000 habitants (...). 
 
4. El tràmit d’acceptació expressa s’ha de realitzar electrònicament a través del Portal 
de tràmits dels ens locals i altres administracions (PTM). 
 
5. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i/o interventor tenen les funcions de 
signatura i presentació d’acceptacions. 
 
6. Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del tràmit 
sempre que estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari, prèvia acreditació 
d’aquesta circumstància (...). 
 
Article 14. Execució 
 
1. L’execució de les actuacions objecte d’ajut comença l’1 de gener de 2018 i acaba el 
31 de desembre de 2018, essent aquest període improrrogable. 
 
2. Els ens destinataris poden executar les actuacions que són objecte de suport en 
alguna de les modalitats següents: 
 
a. El mateix ens destinatari executa les actuacions. 



Ref: S/iu  

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 

b. L’ens 
destinatari n’encarrega l’execució a altres ens instrumentals o dependents que formen 
part del seu sector públic. 
c. L’ens destinatari n’encarrega l’execució a altres ens locals que tenen la condició de 
destinataris del Pla “Xarxa de Governs Locals”. 
d. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministrativa que impliquin l’execució 
conjunta de les actuacions amb un o diversos ens destinataris de la demarcació de 
Barcelona. 
 
3. Sens perjudici de la possibilitat d’encarregar l’execució de les actuacions en els 
termes previstos, la justificació de les despeses correspon, en tot cas, a l’ens 
destinatari. 
 
Article 15. Justificació 
 
1. El termini de justificació finalitza el 30 d’abril de 2019. 
 
2 Els ens destinataris han de tramitar electrònicament la justificació a través del 
Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions. A aquest efecte, s’ha d’annexar 
al tràmit el model normalitzat, en funció de la línia de suport i la modalitat d’execució 
de l’ajut. 
 
3 Les persones que ocupen el càrrec d’interventor u/o de secretari-interventor tenen 
les funcions de signatura i presentació de justificacions. 
 
4 Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del tràmit 
sempre que estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari. En aquest cas, s’ha 
de lliurar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la documentació acreditativa de la 
delegació, per tal de poder actualitzar el registre centralitzat de signataris admesos. 
 
5 Les factures relatives a les despeses han d’estar datades d’acord amb el Reial 
decret 1619/2012, de 30 de novembre, el qual aprova el Reglament que regula les 
obligacions de facturació, i s’han de referir, en tot cas, a actuacions realitzades durant 
el període d’execució determinat. 
 
6 Si es justifiquen despeses no elegibles que impliquin efectuar 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 en prengui coneixement. 
 
7 L’import de l’ajut, juntament amb el de ls subvencions concedides amb la mateixa 
finalitat per altres entitats públiques i/o privades, no pot ultrapassar el cost de l’activitat 
subvencionada. En aquest cas, la Diputació ha de reduir l’ajut. 
 
8 En cas que els ens locals destinataris hagin d’efectuar un encàrrec a favor de 
consells comarcals, consorcis, mancomunitats, o d’altres ens que tinguin la condició de 
destinataris en els termes del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, cal que 
acreditin, en el mateix document de justificació de despesa, l’acord d’encàrrec previ 
corresponent. 
 
9 Els ens instrumentals de l’ens destinatari 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. 
 
10 L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini d’audiència e la liquidació 
provisional dels fons per a esmenar els defectes que se li requereixin (...). 
 
Article 16. Pagament 
 
1. Els ajuts s’han de pagar prèvia presentació de la justificació de les despeses de 
l’actuació. 
2.  Per als municipis de fins a 1.000 habitants (...). 
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Article 17. Revocació i reducció dels ajuts 
 
1. És procedent la revocació total o parcial dels ajuts concedits i, si escau, el 
reintegrament de les quantitats abonades anticipadament per la Diputació de Barcelona, 
sens perjudici de les causes de reintegrament previstes a l’article 37 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, en els supòsits següents: 
 
a. Incompliment, per part de l’ens destinatari, de les obligacions previstes en el 
present règim. 
b. Manca de justificació o justificació insuficient o incorrecta, una vegada esgotat el 
termini per a la justificació de despeses 
 
2. La reducció o ajust a la baixa dels imports concedits per la Diputació es duu a 
terme de conformitat amb el que estipula aquest règim. 

 
 
 
Article 18. Tancament i liquidació de la convocatòria 

 
1. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació de despeses, el centre gestor 
ha de promoure l’aprovació de la liquidació provisional i habilitar un termini d’audiència 
de quinze dies des de l’endemà de la publicació en el BOPB per tal de presentar la 
justificació pendent o al·legar el que s’estimi pertinent. 
 
2. Transcorregut el termini anterior, el centre gestor ha de promoure l’aprovació de la 
liquidació definitiva i la revocació, total o parcial, dels ajuts no justificats. 
 
3. Els actes administratius de liquidació s’han de notificar a tots els ens destinataris 
en el termini màxim de deu dies des que són aprovats. 
 
Article 19. Ampliació de terminis 
 
Els terminis d’execució i de justificació dels ajuts són improrrogables. 
 
Article 20. Protecció de dades personals 
 
1. Els ens locals destinataris han de facilitar les dades necessàries per a la justificació 
de la despesa en els termes previstos en el present règim tot fent cessió de les 
mateixes a la Diputació de Barcelona per al seguiment i control de l’ajut concedit. En 
qualsevol cas, les dades personals facilitades han de complir el principi de qualitat de 
les dades i ser les estrictament necessàries per al compliment de la finalitat de 
seguiment i control de l’ajut. 
 
2. Els destinataris han de tenir els documents originals a disposició de la Diputació per 
tal que els pugui consultar si considera necessari ampliar la informació de la justificació. 
 
3. En l’execució, el seguiment i l’avaluació de les actuacions del Programa, s’han 
d’observar els requeriments previstos a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i al Reglament general de protecció 
de dades 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques, respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les dades, 
d’obligat compliment a partir del 25 de maig de 2018. 
 
Article 21. Avaluació d’impacte i rendiment de comptes 
 
1. A l’efecte de retre comptes del compliment de l’objectiu dl Programa 
complementari, així com també amb ànim de vetllar la gestió eficient i eficaç dels 
recursos econòmics concedits, s’estableixen els valors objectius següents: 
 
- Cobertura de la població de la demarcació, excloent-ne Barcelona ciutat: 3% 
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- Grau 
d’execució pressupostària: 95% 
 
2. Per a avaluar l’assoliment d’aquests valors, s’estableixen els indicadors de resultats 
següents: 
 
- Nombre de beneficiaris respecte del total de la demarcació, excloent-ne Barcelona 
ciutat. 
- Import total dels ajuts justificats respecte del total atorgat. 
 
3. L’impacte de les mesures adoptades s’avalua segons el percentatge de població en 
risc de pobresa o d’exclusió social (taxa AROPE). 
 
4. L’obtenció i explotació de les dades de referència correspon a la Gerència de 
Serveis de Benestar Social, adscrita a l’Àrea d’Atenció a les Persones. 
 
5. La Gerència de Serveis de Benestar Social ha de redactar un informe amb els 
resultats de l’anàlisi de les dades, que ha de traslladar a la Direcció de Serveis de 
Cooperació Local, com a màxim, 30 dies hàbils després de la liquidació i tancament de  

 
cada anualitat o període. Alhora, la Gerència de Serveis de Benestar Social ha de dur a 
terme altres actuacions pertinents a l’efecte de retre comptes dels resultats obtinguts, 
tant internament com externament. 
 
Article 22. Règim jurídic 
 
1. A més del present règim regulador, constitueix el règim jurídic específic del 
Programa complementari el Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019” i les disposicions que el despleguen. 
 
2. Juntament amb les disposicions anteriors, el règim jurídic del Programa està 
constituït per: 
 
- L’estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 de 

juliol, en particular, pel que fa el règim dels governs locals de Catalunya. 
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques 
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 

del procediment administratiu comú, en aquelles previsions que segueixen vigents. 
- Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya. 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
- Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les 

disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 
- Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

de l’organització comarcal de Catalunya. 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals de Catalunya. 
- Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya. 
- Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. 
- Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en 

l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. 
- Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 

personal. 
- Reial decret 1720/2007, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de 

desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal. 
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- Llei 
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 

- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern. 

- Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública, en especial les disposicions addicionals tercera i quarta. 

- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i, 
amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de 30 d’octubre de 
2008 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 13, de 15 de gener de 2009). 

 
TERCER.- Autoritzar i disposar una despesa de quinze milions d’euros (15.000.000,00 
€) amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents, corresponents al pressupost 
de despeses de Gerència de Serveis de Benestar Social, adscrita a l’Àrea d’Atenció a les 
Persones de la Diputació de Barcelona, per al 2018: 
 
- 12.600.000,00 euros, destinats als ajuntaments de la demarcació, amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària G/60101/23100/46263. 
-  

 
- 2.400.000,00 euros, destinats als consell comarcals de la demarcació, amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària G/60101/23100/46563. 
 
QUART.-Aprovar els formularis normalitzats d’acceptació i de justificació de despeses 
dels ajuts atorgats en el marc del Programa complementari per a la garantia del 
benestar social 2018. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la incorporació dels tràmits d’acceptació i de justificació de despeses 
del Programa complementari per a la garantia del benestar social 2018 a la Seu 
Electrònica Corporativa, a l’apartat “Tràmits de la Xarxa de Governs Locals”, i aprovar 
les fitxes dels esmentats tràmits. 
 
SISÈ.- Establir que correspon a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la 
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts incorporats a 
la Seu Electrònica Corporativa. 
 
SETÈ.- Notificar aquests acords als ens destinataris del Programa complementari per a 
la garantia del benestar social. 
 
VUITÈ.- Publicar aquests acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
notificar-los a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a 
sistema nacional de publicitat de subvencions. 

 
En virtut de tot això, 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. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la 
proposta de la Regidoria delegada de Benestar Social i Gent Gran, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar el recurs econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona en el 
marc del Programa complementari per a la garantia del benestar social del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, així com el seu règim regulador, segons el 
detall següent: 
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Ens destinatari NIF Ens 
Import 

concedit (EUR) Codi XGL 
Operació 

comptable Posició 

Ajuntament de 
Canet de Mar 

Xxxxxxxx 
 46.298,47€ 18/X/251382 1803000972 39 

 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona, Gerència de Serveis 
de Benestar Social, Àrea d’Atenció a les persones. 
 
9.3.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. SLC, PER A LA 
CONSTRUCCIÓ DE PISCINA EN PATI DE L’HABITATGE SITUAT AL C/JOAN 
OMS, XX 
 
Vista la instància presentada pel Sr. SLC, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres menors per a la construcción de piscina en pati de l’habitatge situat al 
C/Joan Oms, XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 24 d’abril de 2018, el 
contingut del qual és: 
 

 
“En relació a la sol·licitud de llicència d’obres menors per a la construcció d’una piscina 
al carrer Joan Oms, XX, s’ha presentat la documentació que complementa l’expedient, 
d’acord amb el darrer informe emès pels serveis tècnics municipals. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament amb la 
sol·licitud, puja a la quantitat de 7.180,00 € (IVA exclòs). En aquest sentit, indicar, que 
el pressupost de referència (PR) que resulta d’aplicar els mòduls definits a l’annex de 
l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres és de 6.088,50 € 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística vigent, per 
tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres menors per a la 
construcció d’una piscina, amb les següents condicions: 
 
1. la construcció de la piscina no donarà lloc a moviments de terres i/o murs de 

contenció superiors a 1.50 m, en cas contrari serà necessari presentar l’assumeix 
de direcció facultativa i el projecte corresponent. 
 

2. La piscina s’implantarà en el terreny sense modificar els nivells topogràfics 
existents. 
 

3. En qualsevol cas, caldrà respectar els seixanta centímetres de distància al límit de 
les finques veïnes que marca el Codi Civil Català.” 

 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de 27 d’abril de 2018, el contingut del qual és: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 24/04/2018, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la construcció 
d’una piscina al carrer Joan Oms, XX, sol·licitada pel senyor SGC, s’emet el següent 
 

INFORME 
 

Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 66 de 
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la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, va documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, així com 
l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa l’objecte i les condicions 
de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva conformitat amb l’esmentada 
normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra 
menor, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20. “Taxa per llicències o la comprovació 
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme” article 6.1.1, consta acreditat a 
l’expedient que en data 03/04/2018 s’ha efectuat la liquidació per import de 168,21 
euros, d’acord amb el càlcul següent: 
 
Tramitació de llicència d'obra menor amb projecte: 
 
 Amb sol·licitud de llicència prèvia: 168,21 € 
 
Pel que fa l’ICIO, tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de l’Ordenança fiscal 
núm. 5, la base imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà a 
partir del mòdul basic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al 
càlcul dels drets d’intervenció col·legial per a l’any 2018, ponderat amb els coeficients 
correctors que s’hi detallen. 
 
Segons consta a l’informe tècnic de data 24/04/2018, el pressupost de referència (PR) 
que resulta d’aplicar els mòduls definits a l’annex de l’OF núm. 5 puja un total de 
6.088,50 euros, per la qual cosa l’import a liquidar per aquest concepte s’ha calculat en 
base al pressupost presentat pel sol·licitant, de la manera següent: 
 
Pressupost Tipus  Total
7.180,00 € 4%  287,20 €

  
Consta acreditat a l’expedient que en data 03/04/2018 es va efectuar una autoliquidació 
per aquest import. 
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la construcció, 
consta acreditat que en data 03/04/2018 s’ha efectuat ambdós dipòsits, d’acord amb 
els càlculs següents: 
 
Concepte Tipus  Total
Valors urbanístics en risc 
(mínim 60 €) 

2% PEM 143,60 €

  
Residus de la construcció 
(mínim 150 €) 

11 €/t 23,63t 259,93 €

 
Pel que fa aquesta darrera fiança, si bé en data 03/04/2018 es va dipositar la quantitat 
de 150,00 euros, arran de l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal en data 
09/04/2018, es va requerir el dipòsit de l’import complementari, 109,93 €. 
 
Així, segons consta acreditat a l’expedient administratiu, els imports dipositats en 
aquest concepte han estat: 
 
03/04/2018 ................................... 150,00 € 
16/04/2018 ................................... 109,93 € 
Total fiança dipositada ..................... 259,93 € 
 
Tercer.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de l’Alcaldia, 
si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm. 743/2015, de 
data 19 de juny de 2015, per la qual cosa, en els seus estrictes termes, caldrà que en 
l’acord de concessió es faci constar el següent:  
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“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 data 19 de juny de 2015”. 
 

CONCLUSIÓ: 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el dia de la data de signatura electrònica s’informa 
favorablement sobre la concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb les 
condicions esmentades a l’informe tècnic de data 24/04/2018. 
 
Un cop finalitzada l’obra la nova construcció s’haurà de comunicar a la Gerència 
Regional del Cadastre, a efectes d’actualització de l’Impost sobre Béns Immobles.” 

 
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 dels informes tècnic i jurídic i la 
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 normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 
 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret 
núm. 743/2015, de data 19 de juny, de conformitat amb la Tinença d’Alcaldia 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors al Sr. SLC, per a la construcció de 
piscina al carrer Joan Oms, XX, sense perjudici de tercers i salvat el dret de 
propietat, amb les següents condicions: 
 

1. la construcció de la piscina no donarà lloc a moviments de terres i/o murs de 
contenció superiors a 1.50 m, en cas contrari serà necessari presentar 
l’assumeix de direcció facultativa i el projecte corresponent. 
 

2. La piscina s’implantarà en el terreny sense modificar els nivells topogràfics 
existents. 
 

3. En qualsevol cas, caldrà respectar els seixanta centímetres de distància al 
límit de les finques veïnes que marca el Codi Civil Català.” 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de dos-cents vuitanta-set euros amb vint cèntims 
d’euro (287,20€) i per taxes urbanístiques la quantitat de cent-seixanta-vuit euros 
amb vint-i-un cèntims d’euro (168,21€).  
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors 
urbanístics en risc per import de cent quaranta-tres euros amb seixanta cèntims 
d’euro euros (143,60€) i la fiança de residus de construcció per import de dos-cents 
cinquanta nou euros amb noranta-très cèntims d’euro (259,93€). Aquestes fiances 
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es retornaran a 
la finalització de les obres, prèvia sol.licitud i comprovant d’haver dipositat els 
residus en un gestor autoritzat. 
 
QUART.- Consta acreditat a l’expedient que l’interessat no ocuparà la via pública en 
el transcurs de les obres. Tot i això, si a l’inici de les obres preveu la ocupació, ho 
haurà de comunicar prèviament als serveis tècnics d’aquest Ajuntament, procedint 
en cas contrari la liquidació d’ofici per part de l’Ajuntament, d’acord amb el que 
disposen les ordenances fiscals vigents. 
 
Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos 
en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria. 
 
9.4.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. OPB, PER A LA 
REFORMA D’UN GARATGE PARTICULAR AL CARRER STA. LLÚCIA, XX (LOCAL 
XX). 
 
Vista la instància presentada pel Sr. OPB, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres menors per a la reforma d’un garatge particular al carrer sta. Llúcia, XX 
(local XX). 
  
Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 3 de maig de 2018, el 
contingut del qual és: 
 

“En relació a la sol·licitud de llicència d’obres menors per a l’adequació del garatge 
particular situat a la planta baixa del carrer Santa Llúcia, XX, s’ha presentat un escrit on  
 
s’indica que les obres s’executaran d’acord amb el que s’especifica al darrer informe 
emès pels Serveis Tècnics municipals, de forma que l’aparcament disposarà de la 
ventilació natural mínima exigida i es preveurà la construcció d’un gual per a vehicles a 
la vorera. 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística vigent, per 
tant, s’informa FAVORABLEMENT amb les següents condicions: 
 
 No es tocarà cap element estructural de l’immoble. 

 
 En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres d’alçada, 

caldrà l’assumeix d’un tècnic.” 
 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de data 3 de maig d’enguany, el contingut del 
qual és: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 03/05/2018, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la reforma d’un 
garatge particular situat al carrer Santa Llúcia, XX (local XX), sol·licitada pel senyor 
OPB, s’emet el següent 
 

INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 66 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, va documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa 
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l’objecte i les 
condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva conformitat amb 
l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra 
menor, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20. “Taxa per llicències o la comprovació 
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme” article 6.1.1, consta acreditat a 
l’expedient que en data 21/03/2018 s’ha efectuat la liquidació per import de 168,21 
euros, d’acord amb el càlcul següent: 
 
Tramitació de llicència d'obra menor amb projecte: 
 
- Amb sol·licitud de llicència prèvia: 168,21 € 
 
Pel que fa l’ICIO, tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de l’Ordenança fiscal 
núm. 5, la base imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà a 
partir del mòdul basic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al 
càlcul dels drets d’intervenció col·legial per a l’any 2018, ponderat amb els coeficients 
correctors que s’hi detallen. 
 
Segons consta a l’informe tècnic de data 27/03/2018, el pressupost de referència (PR) 
que resulta d’aplicar els mòduls definits a l’annex de l’OF núm. 5 puja un total de 
4.578,06 euros, per la qual cosa per al càlcul de l’import a liquidar per aquest concepte 
s’ha emprat el pressupost aportat pel sol·licitant, de la manera següent: 
 

Pressupost Tipus Total 

11.061,93 € 4% 442,48 € 
 
Consta acreditat a l’expedient que en data 21/03/2018 s’ha efectuat una autoliquidació 
per aquest import. 
 
 
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la construcció, 
consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat ambdós dipòsits, d’acord amb els càlculs 
següents: 
 

Concepte Tipus Total 

Valors urbanístics en risc 
(mínim 60 €) 

2% PEM 221,23 € 

Residus de la construcció 
(mínim 150 €) 

11 €/t 15,46t 170,06 € 

 
Pel que la fa la garantia de la correcta reposició dels béns municipals, consta acreditat a 
l’expedient que en data 21/03/2018 el sol·licitant de la llicència en va efectuar el 
dipòsit. 
 
Pel que fa la garantia per la correcta gestió dels residus generats per l’obra, en data 
21/03/2018, s’ha efectuat el dipòsit per import de 170,02 euros. Comprovat l’estudi de 
residus que s’integra dins el projecte tècnic presentat, es comprova que s’ha produït un 
error en el càlcul d’aquesta garantia, per la qual cosa caldrà efectuar el dipòsit 
complementari, per import de sis cèntims d’euro (0,04 €). 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha signat la declaració conforme no caldrà ocupar la 
via pública en el transcurs de les obres. 
 
Tercer.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de l’Alcaldia, 
si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm. 743/2015, de 
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data 19 de 
juny de 2015, per la qual cosa, en els seus estrictes termes, caldrà que en l’acord de 
concessió es faci constar el següent: 
 
“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 data 19 de juny de 2015”. 
 

CONCLUSIÓ: 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el dia de la data de signatura electrònica s’informa 
favorablement sobre la concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb les 
condicions esmentades a l’informe tècnic de data 03/05/2018 i previ dipòsit de l’import 
esmentat al punt SEGON del present informe.” 

 
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 dels informes tècnic i jurídic i la 
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 normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret 
núm. 743/2015, de data 19 de juny, aquesta regidoria proposa el següent acord: 
  
 
 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors al Sr. OPB, per a la reforma d’un 
garatge particular situat al carrer Sta. Llúcia, XX (local XX), sense perjudici de 
tercers i salvat el dret de propietat, amb les següents condicions: 
 

 No es tocarà cap element estructural de l’immoble. 
 En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 

d’alçada, caldrà l’assumeix d’un tècnic.” 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de quatre-cents quaranta-dos euros amb quaranta-vuit 
cèntims d’euro (442,48€) i per taxes urbanístiques la quantitat de cent-seixanta-
vuit euros amb vint-i-un cèntims d’euro (168,21€).  
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors 
urbanístics en risc per import de dos-cents vint-i-un euros amb vint-i-tres cèntims 
d’euro (221,23€) i la fiança de residus de construcció per import de cent setanta 
euros amb dos cèntims d’euro (170,02€). Aquestes fiances es retornaran a la 
finalització de les obres, prèvia sol.licitud i comprovant d’haver dipositat els residus 
en un gestor autoritzat. 
 
QUART.- Consta acreditat a l’expedient que l’interessat no ocuparà la via pública en 
el transcurs de les obres. Tot i això, si a l’inici de les obres preveu la ocupació, ho 
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haurà de 
comunicar prèviament als serveis tècnics d’aquest Ajuntament, procedint en cas 
contrari la liquidació d’ofici per part de l’Ajuntament, d’acord amb el que disposen 
les ordenances fiscals vigents.  
 
Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos 
en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria. 
 
10.- 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 19.30 hores 
de tot el que jo com a secretària accidental certifico. 
 
Cristina Cabruja i Sagré    Blanca Arbell Brugarola 
 
 
 
 
La secretària accidental    L’alcaldessa 
      
 
 
 
 
 
  


