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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LO-
CAL DE DATA 31 DE JULIOL DE 2019 
 

Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter 
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de 

dades. 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença:17:00 
Hora que acaba: 18:10 
 

PRESIDEIX 
 

BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
 

ASSISTENTS 
 
ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
JOSEP MARIA MASVIDAL SERRA 
PERE XIRAU ESPARRECH 
RAQUEL SERRA LERGA 
LLUIS LLOVET BAYER 

 

 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Cristina Cabruja i Sagré, secretaria accidental. També hi assisteix Joan Méndez Martí-
nez, interventor municipal 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2019/30 ordinari 24/07/2019 
 
2. Propostes 
 
2.1. Recursos Humans i Organització 
2.1.1. Aprovació bases i convocatòria concurs oposició promoció interna, d'una plaça 
de  caporal de la Policia Local  
 
2.2. Alcaldia 
2.2.1. Relació Decrets del 15 al 21 de juliol 2019 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2019/30 ordinària 24/07/2019 
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Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
24 de juliol de 2019 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, de 15 
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del ROF, per unanimitat se 
n’acorda l’aprovació. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Recursos Humans i Organització 
 
2.1.1. APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA CONCURS OPOSICIÓ PROMOCIÓ 
INTERNA, D'UNA PLAÇA DE  CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL  
 
Fets: 
 
A la plantilla de personal funcionari hi ha vacant una plaça de caporal de la Policia Local.   
 
Atès que  la Junta de Govern Local de data 20 de desembre de 2017, va aprovar l'Oferta 
Pública d'Ocupació per a l'any 2018, en la que s’incloïa aquesta plaça. 
  
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data deu de juliol de 2019, 
que consta a l’expedient. 
 
Atès el salari brut anual, previst per aquest lloc de treball és de 36.291,36 €, la qual cosa 
suposa una cotització social a càrrec de l’empresa de 10.178,52 €. 
 
Atès que en el pressupost general de l'Ajuntament de Canet de Mar, per a l’any 2019, a 
les partides 43 13000 12003, 43 13000 12100, 43 13000 12101 i 43 13000 15000, per 
vinculació hi ha consignació pressupostària suficient per assumir les despeses 
derivades d'aquest nomenament i a la partida 43 13000 16000, per assumir les quotes 
socials, derivades de la contractació abans esmentada, que s'estima que no serà abans 
de mitjans del mes de setembre d'aquest any. 
 
Atès que el Ple Municipal de data 27 de maig de 2010, va aprovar les bases generals 
reguladores dels processos de selecció del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament 
de Canet de Mar.  
 
Vistes i trobades conforme les bases de la convocatòria per cobrir aquest lloc de treball 
i tenint en compte allò que es disposa en els articles 282 i següents del 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, així com els articles 32 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals, 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER: Aprovar les bases per a la provisió definitiva, mitjançant concurs oposició de 
promoció interna, pel nomenament com a funcionari de carrera d’una plaça de caporal  
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de la Policia Local, pertanyent al grup C, subgrup C2, que s’adjunten com annex i 
aprovar la convocatòria del procés selectiu corresponent. 
 
SEGON: Publicar les bases aprovades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
en el Diari Oficiat de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina web de l’Ajuntament de 
Canet de Mar.  
 
TERCER: Autoritzar la despesa derivada del punt primer,  per a l’any 2019, pels imports 
que s’indiquen a les partides següents: 
 
Partida Concepte Import

43 13300 12003 Sou base 2.615,79 € 

43 13300 12100 Complement de destí 1.249,40 € 

43 13300 12101 Complement específic 4.395,23 € 

43 13300 15000 Productivitat 366,73 € 

43 13300 16000 Seguretat Social 2.544,63 € 

 
QUART: Els pressupostos dels exercicis posteriors hauran de consignar el crèdits 
necessaris per assumir les despeses derivades de la contractació prevista en aquest 
acord.  
 
CINQUÈ: Facultar a l’alcaldessa per signar els documents que siguin necessaris en 
relació amb aquest acord. 
 
2.2. Alcaldia 

 
2.2.1. RELACIÓ DECRETS DEL 15 AL 21 DE JULIOL 2019 
 
Fets: 
 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de dates 
del 15 al 21 de juliol de 2019: 
 

Codi   Descripció Data resolució 

RESAL2019/1216 Decret autorització Canet Rock F 15/07/2019 

RESAL2019/1217 Resolució atorgament via públcia -Conf 15/07/2019 

RESAL2019/1218 Atorgament ocupació via pública -terra al paladar- 15/07/2019 

RESAL2019/1219 Resolució Alcaldía festes càmpig victòria 15/07/2019 

RESAL2019/1220 Decret rectificació nòmina mes de juny i paga extraordinària 15/07/2019 

RESAL2019/1221 Atorgament ovp -Nou Xandri- 15/07/2019 

RESAL2019/1222 decret canvi de nom activitat -bar planxa- 15/07/2019 

RESAL2019/1223 denegació carretó gelats 15/07/2019 

RESAL2019/1224 Decret adjudicació Lot 1 servei coordinació i organització Fira Modernista 15/07/2019 

RESAL2019/1225 Decret INCOACIÓ civisme 15/07/2019 

RESAL2019/1226 Decret Convocatòria JGL ordinària 17072019 15/07/2019 

RESAL2019/1227 Aprovació expedient contractació control accessos 16/07/2019 

RESAL2019/1228 Decret aprovació avançament nòmina juliol de 2019 16/07/2019 

RESAL2019/1229 Decret INCOACIÓ MANCA IDENTIF.-15_07 16/07/2019 
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RESAL2019/1230 
 

Decret PROPOSTA SANCIÓ 15_07 16/07/2019 

RESAL2019/1231 
 

Decret ACORD INCOACIÓ 15_07 16/07/2019 

RESAL2019/1232 
 

Decret incoació B9901SP 16/07/2019 

RESAL2019/1233 
 

Decret incoació 5293GBC 16/07/2019 

RESAL2019/1234 
 

Decret incoació B2780TX 16/07/2019 

RESAL2019/1235 
 

Decret incoació B4403TS 16/07/2019 

RESAL2019/1236 
 

Decret incoació B2380SJ 16/07/2019 

RESAL2019/1237 
 

Decret incoació 2196HMX 16/07/2019 

RESAL2019/1238 
 

Decret incoació GI9483BF 16/07/2019 

RESAL2019/1239 
 

Decret incoació 7579FPB 16/07/2019 

RESAL2019/1240 Decret incoació Z2766BP 16/07/2019 

RESAL2019/1241 Decret incoació 1611CPM 16/07/2019 

RESAL2019/1242 Decret incoació B7265WG 16/07/2019 

RESAL2019/1243 Decret incoació 2109BHN 16/07/2019 

RESAL2019/1244 Decret incoació B5839WN 16/07/2019 

RESAL2019/1245 Decret incoació 5268CND 16/07/2019 

RESAL2019/1246 Decret incoació 2969DGC 16/07/2019 

RESAL2019/1247 Decret rectificació errada 16/07/2019 

RESAL2019/1248 Decret adjudicació servei formació programa treball i formació 16/07/2019 

RESAL2019/1249 Decret encàrrec servei assessorament tècnic 16/07/2019 

RESAL2019/1250 AV. MARIA SERRA, 73 OBRA MENOR 16/07/2019 

RESAL2019/1251 MANEL BUSQUETS, 2 - LLICÈNCIA D'OBRES 16/07/2019 

RESAL2019/1252 OBRA MENOR R. BUSCARONS, 59 16/07/2019 

RESAL2019/1253 OBRES MENORS C DEL MAR 19 1er 16/07/2019 

RESAL2019/1254 Decret vàlid sopar veins C Vall i Bonaire 2019 16/07/2019 

RESAL2019/1255 Decret tarja aparcament discapacitat 16/07/2019 

RESAL2019/1256 RAMON DE CAPMANY 1 - LLICÈNCIA D'OBRES 17/07/2019 

RESAL2019/1257 
 

Decret targeta d'aparcament 18/07/2019 

RESAL2019/1258 
 

Atorgament festes complementàries -El Carro- 19/07/2019 

RESAL2019/1259 Resolució atorgmanet festes -Cal Tibu- 19/07/2019 

RESAL2019/1260 Decret d'Alcaldia d'aprovació del padró mensual quotes escola bressol juny 2019 19/07/2019 

RESAL2019/1261 Decret sopar veïns carrer Caldeta 19/07/2019 

RESAL2019/1262 (D) Decret aprovació de factures F_2019_29 acumulació ADO 19/07/2019 

RESAL2019/1263 Decret d'Alcaldia d'incoació d'expedient aprovació preu públic 19/07/2019 

RESAL2019/1264 Decret Autorització Shopping Night 20 juliol 2019 19/07/2019 

RESAL2019/1265 Decret reconeixement premi jubilació xx 19/07/2019 

RESAL2019/1266 Decret aprovació factures F_2019_30 fase O 19/07/2019 

RESAL2019/1267 Decret d'Alcaldia d'incoació d'expedient d'aprovació d'ordenança fiscal de taxa d'aparcament soterra 19/07/2019 

 
 
3. Propostes urgents 
 
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 de-
cret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, fun-
cionament 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 sotmès a 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:  
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3.1. Recursos Humans i Organització 
 
3.1.1. APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA CONCURS OPOSICIÓ LLIURE PER 
A LA SELECCIÓ D'UNA PLAÇA D'AGENT LLIURE 
 
Fets: 

A la plantilla de personal funcionari hi ha vacants places d’agent de la Policia Local.   

Atès que  la Junta de Govern Local de data 17 d'abril de 2019, va aprovar l'Oferta Pública 
d'Ocupació per a l'any 2019, en la que s’incloïa aquesta plaça. 

Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data deu de juliol de 2019, 
que consta a l’expedient. 

Atès el salari brut anual, previst per aquest lloc de treball és de 28.062,54 €, la qual cosa 
suposa una cotització social a càrrec de l’empresa de 7.742,88 €. 

Atès que en el pressupost general de l'Ajuntament de Canet de Mar, per a l’any 2019, a 
les partides 43 13300 12003, 43 13300 12100, 43 13300 12101 i 43 13300 15000, per 
vinculació hi ha consignació pressupostària suficient per assumir les despeses deriva-
des d'aquest nomenament i a la partida 43 13300 16000, per assumir les quotes socials, 
derivades de la contractació abans esmentada, que s'estima que no serà abans de mit-
jans del mes de setembre d'aquest any. 

Atès que el Ple Municipal de data 27 de maig de 2010, va aprovar les bases generals 
reguladores dels processos de selecció del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament 
de Canet de Mar.  

Vistes i trobades conforme les bases de la convocatòria per cobrir aquest lloc de treball 
i tenint en compte allò que es disposa en els articles 282 i següents del 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, així com els articles 32 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals. 

Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar les bases per a la provisió definitiva, mitjançant concurs oposició lliure, 
pel nomenament com a funcionari de carrera d’una plaça d’agent de la Policia Local, 
pertanyent al grup C, subgrup C2, que s’adjunten com annex i aprovar la convocatòria 
del procés selectiu corresponent. 
 
Segon.- Publicar les bases aprovades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
en el Diari Oficiat de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina web de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
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Tercer.- Autoritzar la despesa derivada del punt anterior,  per a l’any 2019, pels imports 
que s’indiquen a les partides següents: 
 
Partida Concepte Import

43 13300 12003 Sou base 2.615,79 €

43 13300 12100 Complement de destí 1.108,13 €

43 13300 12101 Complement específic 2.879,34 €

43 13300 15000 Productivitat 366,73 €

43 13300 16000 Seguretat Social 1.935,75 €

 
Quart.- Els pressupostos dels exercicis posteriors hauran de consignar el crèdits neces-
saris per assumir les despeses derivades de la contractació prevista en aquest acord.  
 
Cinquè.- Facultar a l’alcaldessa per signar els documents que siguin necessaris en re-
lació amb aquest acord.  
 
3.2. Secretaria 

 
3.2.1. APROVACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ I PLECS DE CLÀUSULES LICITA-
CIÓ SERVEI PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA 
 
Atès que el passat 15 de juliol ha finalitzat el contracte de serveis per la prestació del 
servei de psicologia i logopèdia. 
 
Atès que és intenció d’aquest Ajuntament seguir prestant el servei tenint en compte el 
resultat satisfactori que està donant el mateix entre els alumnes.  
 
Atès que l’Ajuntament no disposa dels mitjans ni humans ni materials per prestar direc-
tament el servei essent necessària la seva contractació externa. 
 
Atès que per tal de formalitzar l’esmentat contracte és necessari procedir a la incoació 
d’un expedient de contractació. 
 
Vist el plec de prescripcions tècniques particulars redactat per la tècnica d’educació mu-
nicipal, que consta a l’expedient. 
 
Vist el plec de clàusules administratives particulars redactat per la secretària acctal., que 
consta a l’expedient. 
 
Atès que l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte és l’Alcaldia, ja que el 
seu valor estimat puja la quantitat de 164.899,60 €, IVA exclòs i per tant, no supera ni 
el 10% dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament ni la quantia de 
6.000.000 d’euros, ni es tracta d’una contractació plurianual que superi els 4 anys, even-
tuals pròrrogues incloses, ni els anteriors imports. No obstant això, mitjançant Decret 
de l’Alcaldia núm. 2019/1041, de 18 de juny, es va delegar aquesta competència a la 
Junta de Govern Local. 
 
Vista la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LSCP) i concre-
tament el seu article 116.1, que prescriu que “la celebració de contractes per part de les 
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administracions públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, 
que l’inicia l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes que 
preveu l’article 28 d’aquesta Llei, i que haurà de ser publicat en el perfil del contractant”. 
 
Vist i trobat conforme el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques 
particulars reguladores del procediment obert per a la contractació del servei de psico-
logia i logopèdia, i tenint en compte allò que es disposa a la Llei 9/2017, de 8 de novem-
bre, de contractes del sector públic (LCSP), pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública, pel Reial Decret 817/2009, pel que 
es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic, en tot allò que no es trobi derogat, pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, 
pel que s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques (RGLCAP), pel plec de clàusules administratives generals, en tot allò que no 
contradigui la LCSP, aprovat per l’Ajuntament de Canet de Mar, així com per la resta de 
normativa legal aplicable i pel document en què es formalitzi el contracte. 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta junta de govern 
local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient per a la contractació del servei de psicologia i logopèdia, 
amb un pressupost base de licitació de 97.404,76 € IVA inclòs. 
 
SEGON.- Convocar expedient d’adjudicació i publicar el corresponent anunci de licitació 
al perfil del contractant segons allò que disposa l’art. 135.1 de la LCSP.  
 
TERCER.- Aprovar el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques 
particulars, que haurà de regir l’esmentada contractació, els qual resten incorporats a 
l’expedient. 
 
QUART.- Autoritzar la despesa de 17.045,83 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
núm. 51 32300 22706 del vigent pressupost municipal per a l’any 2019 (A núm. 
220190009489). 
 
L’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada exercici econòmic el crèdit suficient 
per poder atendre el pagament del seu preu, en concret: 
 

 Exercici 2020: 48.702,38 € 
 Exercici 2021: 31.656,55 € 

 
Atesa la seva plurianualitat, i de conformitat amb allò que es disposa a l’art. 174 del Text 
refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’eficàcia d’aquest contracte per a exercicis posteriors, 
queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
 
CINQUÈ.- Comunicar la present resolució als Serveis Econòmics municipals, als efectes 
oportuns. 
 
SISÈ.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la senyora alcaldessa, o 
membre de la corporació en qui delegui, per a la tramitació, execució i formalització de 
la present resolució. 
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3.2.2. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS 
AJUNTAMENTS DE CANET DE MAR, CALELLA, PINEDA DE MAR I TORDERA EN 
EL MARC DE LES POLÍTIQUES DE TEIXIT PRODUCTIU DEL CATÀLEG DE 
SERVEIS 2019, PLA DE MANDAT 2016-2019 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, 
REFERENT AL RECURS CENTRES LOCALS DE SERVEIS A LES EMPRESE (CLSE) 
I A L’ACTUACIÓ QUE PORTA PER NOM: “CENTRES LOCALS DE SERVEIS A LES 
EMPRESES (CLSE) DE CALELLA, CANET DE MAR, PINEDA DE MAR I TORDERA, 
2019. ATENCIÓ I SUPORT INTEGRAL A LEMPRESA I L’EMPRENEDORIA.  
Codi Actuació: 19/Y/269949 
 
Atès que el món local ha estat i continua sent un dels principals agents en la promoció 
econòmica del territori, malgrat al seu paper no ha estat mai suficientment reconegut ni 
valorat. 
 
Atès que amb independència de les competències obligatòries reconegudes per la 
normativa en cada moment, els ajuntaments han tingut un paper actiu i rellevant en la 
prestació de serveis a les persones emprenedores i empreses, tot i fer-ho amb recursos 
escassos i excessivament condicionats per convocatòries, tant en la seva finalitat com 
temporalitat. 
 
Atès que, com a conseqüència, el sistema pel qual s’han prestat en molts casos aquests 
serveis, basat en nombroses ocasions en el voluntarisme i una visió estrictament municipal, 
ha provocat una dispersió i atomització clarament ineficient i amb un impacte clarament 
millorable, i ha estat superat per les circumstàncies i els canvis en els models econòmics. 
 
Atès que l’àmbit local continua sent per molts motius, l’àmbit de referència idoni per la 
prestació de determinats serveis a persones emprenedores i empreses, així com per 
l’impuls de projectes tractors que desenvolupin el territori i millorin la qualitat de vida dels 
seus habitants. 
 
Atès que d’altra banda, la cooperació i la concertació han estat i han de continuar sent dos 
dels pilars en què es recolzen les polítiques de suport a les persones emprenedores i 
empreses. 
 
Atès que es fa imprescindible posar en el focus d’atenció de la prestació dels serveis en el 
beneficiari final, és a dir, la persona emprenedora o empresa, amb l’objectiu de millorar 
l’impacte de les polítiques realitzades. 
 
Atès que, tanmateix, l’evolució en les necessitats de les persones emprenedores i les 
empreses ha d’anar acompanyada d’una adaptació i ampliació del catàleg de serveis ofert 
pels ajuntaments que requereix d’una major dimensió i especialització. 
 
Tenint en compte la problemàtica no resolta amb relació al finançament del món local, i per 
tant, davant l’escassetat de recursos, és encara més necessari implementar fórmules que 
permetin el seu màxim aprofitament. És per tot això que es fa necessari escalar de forma 
més eficient la prestació de determinats serveis, cercant la racionalitat territorial i sent la 
supramunicipalitat una de les eines que ho ha de permetre. 
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Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, l’Ajuntament de Calella, l’Ajuntament de Pineda 
de Mar i l'Ajuntament de Tordera disposen de Centres Locals de Serveis a les Empreses 
(en endavant, CLSE), que per definició presten serveis d’assessorament, formació i 
consolidació a les persones emprenedores i empreses, entre d’altres, del seu municipi. 
 
Atès que tots quatre, coneixedors de les prestacions de serveis de cada municipi estan 
interessats en el fet que les persones emprenedores i les empreses del seu municipi puguin 
rebre els serveis necessaris per satisfer i ampliar les seves necessitats.  
 
Atès que en el marc del Pla "Xarxa de Govern Local 2016-2019", els ajuntaments de Canet 
de Mar, Calella, Pineda de Mar i Tordera han formulat sol·licitud al Catàleg de Serveis 2019 
d'una acció conjunta denominada ‘Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE) de 
Calella, Canet de Mar, Pineda de Mar i Tordera, 2019. Atenció i suport integral a l’empresa 
i l’emprenedoria’, inclosa dins del programa de Polítiques de Teixit Productiu, recurs 
Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE).  
 
Atès que l’ens gestor serà l’Ajuntament de Tordera i els ens executors seran l’Ajuntament 
de Calella, l’Ajuntament de Canet de Mar i l’Ajuntament de Pineda de Mar. Els ajuntaments 
de Sant Cebrià de Vallalta i de Sant Pol esdevenen ens beneficiaris dels serveis prestats 
pels altres quatre ajuntaments, en tant que podran derivar als seus usuaris a aquests com 
a beneficiaris finals d’assessorament, formació, consolidació o aquells que es prestin en el 
marc dels CLSE, així mateix esdevindran també un canal de difusió de les activitats que 
duguin a terme. 
 
Vist el conveni de col·laboració a signar entre els ajuntaments de Canet de Mar, Calella, 
Tordera i Pineda de Mar, que es transcriu a continuació:  
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, 
L’AJUNTAMENT DE CALELLA, L’AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR I 
L’AJUNTAMENT DE TORDERA EN EL MARC DE LES POLÍTIQUES DE TEIXIT 
PRODUCTIU DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2019, PLA DE MANDAT 2016-2019 DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, REFERENT AL RECURS CENTRES LOCALS DE 
SERVEIS A LES EMPRESE (CLSE) I  A L’ACTUACIÓ QUE PORTA PER NOM: 
“CENTRES LOCALS DE SERVEIS A LES EMPRESES (CLSE) DE CALELLA, CANET 
DE MAR, PINEDA DE MAR I TORDERA, 2019. ATENCIÓ I SUPORT INTEGRAL A 
LEMPRESA I L’EMPRENEDORIA. Codi Actuació: 19/Y/269949 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
AJUNTAMENT DE CALELLA, representat per la Il·lustríssima Alcaldessa, Sra. 
Montserrat Candini i Puig 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, representat per la Il·lustríssima Alcaldessa, Sra. 
Blanca Arbell i Brugarola 
AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR, representat per l’Il·lustríssim Alcalde, Sr. Xavier 
Amor i Martín. 
AJUNTAMENT DE TORDERA, representat per l’Il·lustríssim Alcalde, Sr. Joan Carles 
Garcia i Cañizares. 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

I. El món local ha estat, i continua essent, un dels principals agents de la 
promoció econòmica del territori, malgrat el seu paper no hagi estat mai 
suficientment reconegut ni valorat. 
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Amb independència de les competències obligatòries reconegudes per la 
normativa en cada moment, els ajuntaments han tingut un paper actiu i 
rellevant en la prestació de serveis a les persones emprenedores i a les 
empreses, tot i fer-ho amb recursos escassos i excessivament condicionats 
per convocatòries tant en la seva finalitat com temporalitat. 
 
Com a conseqüència, els sistema pel qual s’han prestat en molts casos 
aquests serveis, basat en nombroses ocasions en el voluntarisme i una visió 
estrictament municipal, ha provocat una dispersió i atomització clarament 
ineficient i amb un impacte clarament millorable, i ha estat superat per les 
circumstàncies i els canvis en els models econòmics. 

 
II. L’àmbit local continua essent, per molts motius, l’àmbit de referència idoni per 

la prestació de determinats serveis a les persones emprenedores i a les 
empreses, així com per l’impuls de projectes tractors que desenvolupin el 
territori i millorin la qualitat de vida dels seus habitants. 
 
D’altra banda, la cooperació i la concertació han estat i han de continuar 
essent dos dels pilars en què es recolzen les polítiques de suport a les 
persones emprenedores i a les empreses. 

 
III. Es fa imprescindible posar el focus d’atenció a la prestació dels serveis en el 

beneficiari final, és a dir, la persona emprenedora o l’empresa, amb  l’objectiu 
de millorar l’impacte de les polítiques realitzades. 
 
Tanmateix, l’evolució de les necessitats de la persona emprenedora i les 
empreses ha d’anar acompanyada d’una adaptació i ampliació del catàleg 
de serveis ofert pels ajuntaments que requereix d’una major dimensió i 
especialització. 
 
Tenint en compte la problemàtica no resolta en relació al finançament del 
món local i, per tant, davant l’escassetat de recursos, és encara més 
necessari implementar fórmules que permetin el seu màxim aprofitament. És 
per tot això, que es fa necessari escalar de forma més eficient la prestació 
de determinats serveis, cercant la racionalitat territorial i essent la 
municipalitat una de les eines que ho ha de permetre. 

 
IV. Que l’Ajuntament de Canet de Mar, l’Ajuntament de Calella, l’Ajuntament de 

Pineda de Mar i l’Ajuntament de Tordera, disposen de Centres Locals de 
Serveis a les Empreses (en endavant CLSE), que per definició presten 
serveis d’assessorament, formació i consolidació a les persones 
emprenedores i a les empreses, entre d’altres, del seu municipi. 
 
Tots quatre, coneixedors de les prestacions de serveis de cada municipi 
estan interessats en que les persones emprenedores i les empreses del seu 
municipi puguin rebre els serveis necessaris per satisfer i ampliar les seves 
necessitats. 
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V. En el marc del Pla “ Xarxa de Govern Local 2016-2019”, els Ajuntaments de 
Canet de Mar, Calella, Pineda de Mar i Tordera, han formulat sol·licitud al 
Catàleg de Serveis 2019 d’una acció conjunta denominada “Centres Locals 
de Serveis a les Empreses (CLSE) de Calella, Canet de Mar, Pineda de Mar 
i Tordera, 2019. Atenció i suport integral a l’empresa i a l’emprenedoria”, 
inclosa dins del programa de polítiques de Teixit productiu, recurs Centres 
Locals de Serveis a les Empreses (CLSE). 
 
Així mateix, per tal d’ampliar cobertura al territori, els Ajuntaments de Sant 
Pol de Mar i de Sant Cebrià de Vallalta, no disposant de CLSE i essent 
coneixedors dels serveis que es presten en l’àmbit de l’emprenedoria i 
l’empresa als Ajuntaments esmentats anteriorment, signen conveni amb 
l’Ajuntament de Tordera, per tal que els seus usuaris (persones 
emprenedores i empreses) puguin rebre els serveis prestats pels CLSE de 
Calella, Canet, Pineda de Mar o Tordera.   
 
L’ens gestor serà l’Ajuntament de Tordera i els ens executors seran 
l’Ajuntament de Calella, l’Ajuntament de Canet de Mar i l’Ajuntament de 
Pineda de Mar. Els Ajuntaments de Sant Cebrià de Vallalta i de Sant Pol, 
esdevenen ens beneficiaris dels serveis prestats pels altres quatre 
Ajuntaments, en tant que podran derivar als seus usuaris a aquests com a 
beneficiaris finals d’assessorament, formació, consolidació o aquells que es 
prestin en el marc dels CLSE, així mateix esdevindran també un canal de 
difusió de les activitats que es realitzin. 
 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat 
per a aquest acte, formalitzen aquest conveni que es regirà pels següents: 
 
PACTES 
 
PRIMER.- Objecte 
 
L’objecte del present conveni, doncs, és regular les relacions que s’establiran 
entre els quatre Ajuntaments, beneficiaris de la subvenció, en la gestió, 
execució i justificació tècnica i econòmica d’aquesta subvenció, i regular la 
prestació de servei i difusió d’activitats., entre els usuaris finals de 
l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta i l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i 
no vinculada a la part econòmica. 
 
SEGON.-Compromisos de les parts 
 
L’Ajuntament de Tordera prestarà els serveis de CLSE que no es prestin als 
CLSE de Calella, Canet i Pineda de Mar, així mateix prestarà els serveis del 
seu CLSE a les persones emprenedores i empreses dels municipis de Sant 
Cebrià de Vallalta i de de Sant Pol de Mar i incorporarà com a àmbit territorial 
de les seves actuacions i projectes el territori d’aquests municipis. 
 
L’Ajuntament de Calella prestarà els serveis de CLSE que no es prestin als 
CLSE de Canet, Pineda de Mar i Tordera, així mateix  prestarà els serveis 
del seu CLSE a les persones emprenedores i empreses dels municipis de 
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Sant Cebrià de Vallalta i de de Sant Pol de Mar i incorporarà com a àmbit 
territorial de les seves actuacions i projectes el territori d’aquests municipis. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar prestarà els serveis de CLSE que no es 
prestin als CLSE de Calella, Pineda de Mar i Tordera, així mateix prestarà els 
serveis del seu CLSE a les persones emprenedores i empreses dels 
municipis de Sant Cebrià de Vallalta i de de Sant Pol de Mar i incorporarà 
com a àmbit territorial de les seves actuacions i projectes el territori d’aquests 
municipis. 
 
L’ajuntament de Pineda de Mar prestarà els serveis de CLSE que no es 
prestin als CLSE de Calella, Canet de mar i Tordera, així mateix prestarà els 
serveis del seu CLSE a les persones emprenedores i empreses dels 
municipis de Sant Cebrià de Vallalta i de de Sant Pol de Mar i incorporarà 
com a àmbit territorial de les seves actuacions i projectes el territori d’aquests 
municipis. 
 
Totes les parts conveniades difondran entre els habitants i les empreses del 
seu municipi les activitats del CLSE que es presten des dels CLSE de Calella, 
Canet de Mar, Pineda de Mar i Tordera, respectivament, i derivaran els 
potencials usuaris d’aquestes activitats, comprometent-se a no duplicar cap 
dels serveis o activitats existents. 
 
L’Ajuntament de Tordera és qui té la capacitat de decisió en relació a la 
planificació, organització i realització de tots els serveis i activitats del CLSE, 
sens detriment de les propostes o suggeriments que puguin realitzar des dels 
CLSE dels Ajuntaments de Calella, Canet de Mar, i Pineda de Mar i les dels 
Ajuntaments de Sant Cebrià de Vallalta i de Sant Pol de Mar. 
 
TERCER.-  Comissió de seguiment 
 
Es crearà una comissió de seguiment amb, com a mínim, un representant de 
cada entitat, que es reunirà cada vegada que sigui requerit per una de les 
quatre entitats executores i, com a mínim un cop l’any, per fer la valoració 
corresponent del conveni de col·laboració així com per abordar qualsevol 
qüestió que es consideri d’interès per al seu desenvolupament. 
 
QUART.- Aportació econòmica. Repercussió econòmica de la 
subvenció rebuda i criteris per a la justificació tècnica i econòmica 
 
La Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona, en sessió de 25 
d’abril de 2019, va aprovar l’atorgament de 108.000,00€ a l’Ajuntament de 
Tordera per al finançament de l’actuació Centres locals de Serveis a les 
empreses de Calella, Canet de mar, Pineda de Mar i Tordera. 
 
L’ajuntament de Tordera, actuant com a ens gestor de la subvenció, rebrà, 
un cop justificada l’acció, l’import de la subvenció atorgada per la Diputació 
de Barcelona (108.000,00€). 
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Codi actuació Cost total 
actuació 

Import 
subvencionat 

Import total a 
cofinançar 

19/Y/269949  144.000,00€ 108.000,00€ 36.000,00€ 
 
Un cop justificada la subvenció, l’Ajuntament de Tordera aportarà les 
següents aportacions als Ajuntaments que actuen com a ens executors, 
segons quadre adjunt.  
 
DISTRIBUCIÓ PER AJUNTAMENT CONVENIAT 
 
NOM 
AJUNTAMENT 

PERCENTATGE 
SUBVENCIÓ 

Import 
subvencionat

Import a 
cofinançar 

Import a 
justificar 

Ajuntament de 
Calella 

25% 27.000,00 9.000,00€ 36.000,00€ 

Ajuntament de 
Canet de Mar 

25% 27.000,00 9.000,00€ 36.000,00€ 

Ajuntament de 
Pineda de Mar 

25% 27.000,00 9.000,00€ 36.000,00€ 

Ajuntament de 
Tordera 

25% 27.000,00 9.000,00€ 36.000,00€ 

Total 100% 108.000,00€ 36.000,00€ 144.000,00€
 
En el cas que algun o tots els ens executors no justifiquin la totalitat de 
l’import concedit, havent-se presentat la justificació final de l’actuació, la 
Diputació procedirà a la reducció de l’import atorgat. 
 
L’ens gestor rebrà un import minorat i aquest aplicarà la reducció de l’import 
segons el percentatge de participació i la justificació feta per cadascun dels 
ens, aplicant la reducció a l’ens que no l’hagi justificat en la seva totalitat. 
 
Aquestes quantitats podran ser ajustades, si les parts ho acorden, en funció 
del pla d’activitats del CLSE i/o liquidació del pressupost mateix. 
 
Tal i com preveu l’article 32 del règim regulador del Catàleg de Serveis de 
l’any 2019 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, punt 18:  
 

“18. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens 
s’han de justificar com s’indica a continuació: 
a. L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model 
normalitzat de justificació de despeses per l’import total de l’ajut. 
b. En la documentació justificativa s’han de relacionar les 
despeses de cada ens executor. 
c. Els ens han de respectar la distribució de finançament de 
l’actuació que es faci constar en la sol·licitud, admetent-se en la 
justificació una desviació de les aportacions que corresponen als 
ens destinatari màxima del 10 per cent, que es calcularà sobre 
l’import global concedit.” 
d. L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari” 

  
Per tant,  
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- L’Ajuntament de Tordera presentarà el model normalitzat de justificació 

de despeses per l’import total de l’ajut. En la documentació justificativa 
es relacionaran les despeses de cada ens executor (Ajuntament de 
Calella, Canet de Mar i Pineda de Mar), certificades. 

- L’Ajuntament de Tordera, com a ens gestor, adquireix el compromís de 
transferir als ens executors (Ajuntament de Calella, Canet de Mar i 
Pineda de Mar) la seva part de l’aportació de la Diputació en el termini 
màxim de tres mesos, a comptar des que la Diputació faci efectiu el 
pagament. 

Queden exempts d’aquest apartat els Ajuntaments de Sant Pol i de Sant Cebrià de 
Vallalta, en tant que són ajuntaments beneficiaris de les actuacions que es realitzin des 
de qualsevol dels quatre CLSE subvencionats.  
 
CINQUÈ.- Vigència 
 
La vigència del conveni s’inicia amb la seva signatura i té vigència fins que la Diputació 
de Barcelona hagi acceptat la justificació tècnica i econòmica del projecte i hagi transferit 
la subvenció a l’ens gestor i aquest hagi fet l’aportació corresponent a cada ens executor. 
 
SISÈ.- Dades de caràcter personal i confidencialitat 
 

Les parts compliran adequadament i en tot moment les disposicions contingudes al 
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 
(RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades; a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i a qualsevol 
altra normativa de futur en el termini de vigència del conveni. 

Les parts s'obliguen a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la 
informació de les persones emprenedores i empreses participants en els diferents 
serveis i activitats. 

SETÈ.- Resolució. 
 
Són causes d’extinció o resolució del present conveni, les següents: 

- Per la realització del seu objecte. 

- Per la desaparició sobrevinguda de l’objecte del conveni per causes 
objectives. 

- Per mutu acord de les parts. 

- Per impossibilitat manifesta legal o material de portar a terme el 
compliment de les seves previsions. 

- Per incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts 
interessades. 

- Qualsevol altre determinada per la legislació vigent. 

VUITÈ.- Règim jurídic. 
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Aquest conveni es regeix, per a la seva interpretació i el desenvolupament, per les 
presents clàusules, i en tot allò no previst en les mateixes pels articles 108 a 112 de la 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya així com pels articles 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.  
 
NOVÈ.- Jurisdicció. 
 
El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir en 
la seva aplicació seran resoltes per mutu acord de les parts i si fos necessari, es podran 
acollir als Tribunals de la Jurisdicció Contenciós Administrativa que corresponguin. 
 
Vista la memòria justificativa de la tècnica de Promoció Econòmica, emès en data 19 de 
juliol de 2019, que forma part de l’expedient. 
 
Vist l’informe favorable de la Secretaria d’aquest Ajuntament, que consta a l’expedient. 
 
Atès que consta consignació en el pressupost ordinari per a l’exercici 2019 per a la 
despesa de 9.000 euros en concepte de cofinançament, els quals corresponen al cost 
salarial de la persona a contractar, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 30 43300 
13000. 
 
Considerant que l'adopció d'aquests acords és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041 de 18 de juny de 2019, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre els ajuntaments de Canet 
de Mar, Calella, Pineda de Mar, i Tordera en el marc de les polítiques de teixit productiu 
del catàleg de serveis 2019, pla de mandat 2016-2019 de la Diputació de Barcelona, 
referent a l’actuació emmarcada dins del recurs centres locals de serveis a les empreses 
(CLSE) i a l’actuació que porta per nom: “Centres Locals de Serveis a les Empreses 
(CLSE) de Calella, Canet de Mar, Pineda de Mar i Tordera, 2019. Atenció i suport integral 
a l’empresa i l’emprenedoria. Codi actuació: 19/Y/269949. 
 
SEGON.- Nomenar la tècnica municipal d’Autoempresa com a representant de 
l’Ajuntament de Canet de Mar a la comissió de seguiment d’aquest conveni. 
 
TERCER.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
QUART.- Notificar aquests acords als ajuntaments de Calella, Pineda de Mar i Tordera, 
a la Diputació de Barcelona, així com comunicar-los a la Intervenció i la Tresoreria 
municipals a tots els efectes. 
 
3.3. Acció Social i Ciudadania 
 
3.3.1. APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS NÚM. BSGG/26/2019 
DE DATA 31 DE JULIOL DE 2019 
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Fets: 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/26/2019 de data 31 de juliol de 2019 per 
import de 1569,66€ 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 pressupost de l’exercici de 2019. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol de 
prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions d’urgència social, i 
el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de Canet de Mar, aprovat 
el 17 d’octubre del 2017. 

 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG/26/2019 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que 
s’indiquin: 
 
RELACIO NUM.: BSGG/26/2019       data: 31-07-19 

 

NÚM. BENEFICIARI CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 

127 xxx Habitatge/subm-Llum
 

74,49 € FENIE ENERGIA                                    A85908036

128 xxx Material escolar/llibres
 

154,28 € FEDAC CANET                                     G65058349

129 xxx Material escolar/llibres 233,69 € FEDAC CANET                                      G65058349

130 xxx Habitatge/subm-Aigua 83,06 € SOREA                                                   A08146367

131 xxx Material escolar/llibres
 

100,00 € CEIP MISERICORDIA                           Q5855712E

132 xxx Material escolar/llibres
 

115,00 € CEIP MISERICORDIA                           Q5855712E

133 xxx Material escolar/llibres
 

115,00 € CEIP MISERICORDIA                           Q5855712E

134 xxx Extraescolars/colònies d'estiu
 

256,00 € CASAL D'ESTIU AISIA                          G66289448

135 xxx Extraescolars/colònies d'estiu
 

123,20 € ESPLAI BITXUS                                  G/J64248354

136 xxx Material escolar/llibres
 

167,44 € CEIP YGLESIAS                                     F08981904

137 xxx Material escolar/llibres
 

64,00 € CEIP TURO DEL DRAC                         S0800447E
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138 xxx Material escolar/llibres
 

83,50 € El mateix                                                 xxxxxxx
 
TOTAL                                                                                             1569,66€ 

 
SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en el ter-
mini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt pri-
mer a la partida pressupostària 40 23100 48400 de l’exercici. 
 
QUART.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquests acords als interessats. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits en 
l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte d’una altra 
fiscalització plena a posteriori. 
 
4. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS  
 
No se’n presenten 
 
5. PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole I 
problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent 18:10 de tot el que jo 
com a secretaria certifico. 
 


