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

LOCAL DE DATA 2 D'ABRIL DE 2020 
 

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

dades. 
 
Caràcter: ordinari 
Lloc: a distància mitjançant videoconferència 
Hora que comença: 17:00 
Hora que acaba: 17:29 
 

PRESIDEIX 
 

BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
 

ASSISTENTS 
 

PERE XIRAU ESPARRECH 
LLUIS LLOVET BAYER 
JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
RAQUEL SERRA LERGA 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental. També hi assisteix Joan Méndez 
Martínez, interventor municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2020/12 ordinari 26/03/2020 
 
2. Propostes 
 
2.1. Cultura i Patrimoni 
2.1.1. Acceptació subvenció fons documental bca_2020 
2.1.2. Acceptació subvenció especies fons doc Bca_2020 
 
2.2. Alcaldia 
2.2.1. Relació Decrets del 16 al 22 de març de 2020 
 
2.3. Secretaria 
2.3.1. Acceptació formalització preacord Obres reparació Campus Residencial Fundació 
Els Garrofers en el marc de les Meses de Concertació del Pla "Xarxes de Governs Lo-
cals" de la Diputació de Barcelona 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
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4. Precs i preguntes 
 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2020/12 ordinari 26/03/2020 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
26 de març de 2019 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, de 15 
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del ROF, per unanimitat se 
n’acorda l’aprovació. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Cultura i Patrimoni 

 
2.1.1. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ FONS DOCUMENTAL PER A LA BIBLIOTECA P. 
GUAL I PUJADAS DE CANET DE MAR 
 
Fets: 
 
En data 27 de març de 2020 es publica al tauler de la Seu Electrònica de la Generalitat 
l’Acord definitiu de concessió de la línia de subvencions per a l'adquisició de llibres i de 
diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 
2020 (CLT060). 
 
Vist l’informe tècnic emès en data 27 de març de 2020 que es transcriu a continuació: 
 
Identificació de l’expedient: 2240/2020 310   
Assumpte: Subvenció fons documental Biblioteca 2020 
 

INFORME TÈCNIC 
FETS 
 
La resolució CLT/21/2020, de 10 de gener, aprova la convocatòria en l'àmbit de les 
biblioteques per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no 
competitiva, per a l'adquisició de llibres i de diaris destinats a biblioteques del Sistema 
de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2020 (CLT060). 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar participa en aquesta convocatòria d’acord amb el decret 
d’alcaldia núm. 171, de data 28 de gener de 2020, segons el qual sol·licita 6.000€ 
destinats a l’adquisició de fons documental per a la Biblioteca P. Gual i Pujadas.  
 
En data 27 de març de 2020 es publica al tauler de la Seu Electrònica de la Generalitat 
l’Acord definitiu de concessió de la línia de subvencions per a l'adquisició de llibres i de 
diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 
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2020 (CLT060). 
 
En allò que pertoca a l’Ajuntament de Canet de Mar en aquest acord hi consta el 
següent:  
 
Identificació Beneficiari: P0803900J 
Descripció acció: Adquisició de llibres i diaris destinats a la Biblioteca P. Gual i Pujadas 
de Canet de Mar.  
Tipus d'acord: Concedida 
Import:  6.000,00€ 
Partida pressupostària: 7495 D/760000104/4431/0000 
Data acord: 27/03/2020  
Data publicació: 27/03/2020 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Es proposa acceptar la subvenció per a l’Adquisició de llibres i diaris 
destinats a la Biblioteca P. Gual i Pujadas de Canet de Mar per l’import de 6.000,00€, i 
preveure les inversions necessàries per justificar en temps i forma aquesta subvenció.  
 
SEGONA.- Cal comunicar aquesta concessió a la Direcció de la Biblioteca P. Gual i 
Pujadas i als serveis econòmics de l’ajuntament.  
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement per a 
l’acceptació de la subvenció objecte del present informe.  
 

Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.  
 
Tècnica municipal 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció per a l’Adquisició de llibres i diaris destinats a la 
Biblioteca P. Gual i Pujadas de Canet de Mar per l’import de 6.000,00€, i preveure les 
inversions necessàries per justificar en temps i forma aquesta subvenció 
 
SEGON.- Comunicar el present acord a la Direcció de la Biblioteca P. Gual i Pujadas i 
als serveis econòmics de l’ajuntament. 
 
 
2.1.2. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ EN ESPECIES PER A L’ADQUISICIÓ DE 
NOVETATS EDITORIALS EN CATALÀ O OCCITÀ DESTINADES A LA BIBLIOTECA 
P. GUAL I PUJADAS DE CANET DE MAR 
 
Fets: 
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En data 27 de març de 2020 es publica al tauler de la Seu Electrònica de la Generalitat 
l’Acord definitiu de concessió de la línia de subvencions en especies per a l'adquisició 
novetats editorials destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Ca-
talunya per a l'any 2020 (CLT063). 
 
Vist l’informe tècnic emès en data 30 de març de 2020 que es transcriu a continuació: 
 
Identificació de l’expedient: 2240/2020 301   
Assumpte: Sol·licitud de subvenció en especies llibres i diaris SAB per a la Biblioteca - 
Generalitat 2020 
 

INFORME TÈCNIC 
FETS 
 
En el DOGC 8045 de dia 20 de gener de 2020 es publica la convocatòria en l'àmbit de 
les biblioteques per a la concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència 
no competitiva, per a l'adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades 
a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2020. (Reso-
lució CLT/20/2020, de 10 de gener) 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar participa en aquesta convocatòria d’acord amb el decret 
d’alcaldia núm. 206 de data 30 de gener de 2020, segons el qual sol·licita l’ajut en 
especies destinat a l’adquisició de novetats editorials en català o occità destinats al fons 
documental de la Biblioteca P. Gual i Pujadas.  
 
En data 27 de març de 2020 es publica al tauler de la Seu Electrònica de la Generalitat 
l’Acord definitiu de concessió de la línia de subvencions en espècie per a l'adquisició de 
novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de 
Lectura Pública de Catalunya durant l’any 2020. (CLT020/063). 
 
En allò que pertoca a l’Ajuntament de Canet de Mar en aquest acord hi consta el 
següent:  
 
Identificació Beneficiari: P0803900J 
Descripció acció: Subvencions en espècie per a la Biblioteca P. Gual i Pujadas  
Tipus d'acord: Concedida 
Import:  6.000,00€ 
Partida pressupostària: 7495 D/760000103/4411/0000  
Data acord: 27/03/2020 
Data publicació: 27/03/2020 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Acceptar la subvenció en especies per a l’Adquisició de novetats editorials 
en català o occità destinades a la Biblioteca P. Gual i Pujadas de Canet de Mar, i 
preveure les inversions necessàries per justificar en temps i forma aquesta subvenció.  
 
SEGONA.- Cal comunicar aquesta concessió a la Direcció de la Biblioteca P. Gual i 
Pujadas i als serveis econòmics de l’ajuntament.  
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CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement per a 
l’acceptació de la subvenció objecte del present informe.  
 

Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.  
 
Tècnica municipal 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció en especies per a l’Adquisició de novetats editorials en 
català o occità destinades a la Biblioteca P. Gual i Pujadas de Canet de Mar, i preveure 
les accions necessàries per justificar en temps i forma aquesta subvenció. 
 
Segon.- Comunicar aquesta concessió a la Direcció de la Biblioteca P. Gual i Pujadas i 
als serveis econòmics de l’ajuntament. 
 
2.2. Alcaldia 

 
2.2.1. RELACIÓ DECRETS DEL 16 AL 22 DE MARÇ DE 2020 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local  de la present relació de Decrets del 9 al 15 
de març de 2020: 
 

Codi Descripció Data 
resolució 

RESAL2020/530 Decret d’aixecament del reparament 2019 OPAS 16/03/2020 

RESAL2020/531 Decret d'aixecament reparament F2020_6 Fase O 16/03/2020 

RESAL2020/532 Decret segones mesures personal  16/03/2020 

RESAL2020/533 Decret suspensió pagaments en metàl 16/03/2020 

RESAL2020/534 Decret canvi de nom de nínxol número 591 17/03/2020 

RESAL2020/535 Decret aprovació relació AD's Q2020_6 17/03/2020 

RESAL2020/536 Decret IMI 17_03 17/03/2020 

RESAL2020/537 Decret PS 17_03 17/03/2020 

RESAL2020/538 Decret AI 17_03 17/03/2020 

RESAL2020/539 Decret autorització Juntes Govern videoconferència 17/03/2020 

RESAL2020/540 (D) Decret aprovació de factures F_2020_6 Fase O 17/03/2020 

RESAL2020/541 (D) Decret aprovació factures OPA 2019 fase O 17/03/2020 

RESAL2020/542 Decret Convocatòria JGL ordinària 19032020 17/03/2020 

RESAL2020/543 Decret devolució fiança a Elecnor C Ausias Marc amb Dr 18/03/2020 

RESAL2020/544 Decret retorn fiança Elecnor per obres a Puig i Cadafalch  18/03/2020 



 

6 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e :canetdemar@canetdemar.cat - www.canetdemar.cat 

RESAL2020/545 Decret retorn fiances a Elecnor llicències Pg. Misericòrdia  i Rda 18/03/2020 

RESAL2020/546 Decret denegació retorn fiança a Excellence Field Factory per obres a diversos 
carrers 

18/03/2020 

RESAL2020/547 Decret retorn fiança a Elecnor per obres a Av 18/03/2020 

RESAL2020/548 Decret retorn fiança Elecnor carrer Sant Marc amb Av. Dr 18/03/2020 

RESAL2020/549 Decret devolució fiança Elecnor Francesc Parera  18/03/2020 

RESAL2020/550 Decret residu sòlid 8367HTC 18/03/2020 

RESAL2020/551 Decret quartes mesures preventives 19/03/2020 

RESAL2020/552 Decret 1a TA ordenació de pagaments núm. 2020_005 19/03/2020 

RESAL2020/553 Decret desballestament 0646DXJ 19/03/2020 

RESAL2020/554 08 Decret resolució petició accés expedient 20/03/2020 

RESAL2020/555 Decret desballestament B4550VM 20/03/2020 

RESAL2020/556 Decret devolució fiança a Excellence Field Factory per obres carrers R 20/03/2020 

RESAL2020/557 Decret RR exp.2000000025 20/03/2020 

RESAL2020/558 Decret RR exp.1900000189 20/03/2020 

RESAL2020/559 Decret RR exp.2000000025 20/03/2020 

 

 
2.3. Secretaria 

 
2.3.1. ACCEPTACIÓ FORMALITZACIÓ PREACORD OBRES REPARACIÓ CAMPUS 
RESIDENCIAL FUNDACIÓ ELS GARROFERS EN EL MARC DE LES MESES DE 
CONCERTACIÓ DEL PLA "XARXA DE GOVERNS LOCALS" DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 
 
Fets: 
 
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 locals amb mires a afavorir l'exercici de les seves 
competències des de la col·laboració 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 en data 13 de novembre de 2017, l’Ajuntament de Canet de Mar va sol·licitar 
a la Diputació de Barcelona un complement de preacord de 120.000 euros per a 
l’actuació “Obres reparació del Campus Residencial de la Fundació Els Garrofers”. 
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Atès que en data 28 de novembre de 2019, l’Ajuntament de Canet de Mar va presentar  
la formalització del preacord esmentat, donant compliment a allò establert als articles 3, 
4 i 5 de les Instruccions de gestió d'actuacions derivades de les Meses de concertació 
del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019". 
 
Vist el Decret emès per la Presidència de la Diputació de Barcelona, en data 13/03/2020, 
ha dictat un decret amb número de registre 2500, la part dispositiva del qual es transcriu 
a continuació: 
 

Primer. APROVAR la formalització del següent preacord i, en conseqüència, 
atorgar un ajut econòmic, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019”: 
 
Ens destinatari: Ajuntament de Canet de Mar 
NIF: P0803900J 
Actuació: Obres reparació del Campus Residencial de la Fundació Els Garrofers 
Codi XGL: 20/X/282738 
Aportació de la Diputació (EUR): 120.000,00 € 
Periodificació: 2020 
Anualitat Import (EUR): 120.000,00 € 
Classe de recurs: Ajut econòmic 
Àmbit de cooperació: Manteniment i reposició d'inversions per al foment de la 
diversificació econòmica 
 
Segon. ESTABLIR el següent règim de gestió de l’actuació a què es refereix 
l’apartat primer de la part resolutiva: 
 
1. Acceptació 
Transcorregut el termini de deu dies hàbils, comptats a partir de la recepció de la 
notificació, sense que l’ens hagi manifestat expressament la seva renúncia, l’ajut 
s’ha d’entendre acceptat tàcitament. No obstant això, durant d’aquest termini, l’ens 
pot acceptar-lo expressament per tal d’agilitzar l’execució de les actuacions 
corresponents. 
 
2. Execució de l’actuació 
1. La despesa s’ha d’executar en el període comprés entre l’1 de gener de 2016 i 
el 31 de desembre de l’any en què la Diputació l’hagi imputat en el seu pressupost, 
d’acord amb la periodificació establerta a l’apartat primer de la part resolutiva. 
 
2. L’ens destinatari ha d’informar a la Diputació de Barcelona abans del 31 
d’octubre de cada any quan no pugui executar la despesa en els termes del punt 
anterior, mitjançant la presentació del document normalitzat M7-001-16. 
 
3. Seguiment de l’actuació 
1. Per part de la Diputació de Barcelona, el responsable del seguiment i de 
l’execució pressupostària de l’actuació és el centre gestor. 
 
2. La Diputació pot sol·licitar a l’ens destinatari còpia dels expedients 
administratius i tècnics de l’actuació, així com l’accés a aquests. 
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3. Per tal de contribuir al desenvolupament d’actuacions de qualitat, la Diputació 
es reserva la potestat de sol·licitar als ens que avaluïn l’impacte i els efectes tant 
de l’actuació com de la seva tramitació, mitjançant les modalitats que es 
considerin. 
 
4. Justificació 
1. La justificació de despeses correspon a l’ens destinatari. 
 
2. S’estableixen els dos períodes de justificació següents: 
 
a. El primer període és fins al 30 de novembre de l’any en què la Diputació de 
Barcelona hagi imputat la despesa en el seu pressupost, d’acord amb la 
periodificació establerta a l’apartat primer de la part resolutiva. 
b. El segon període s’obre l’1 de febrer i es tanca el 31 de març de l’any següent 
a aquell en què la Diputació de Barcelona hagi imputat la despesa en el seu 
pressupost, d’acord amb la periodificació establerta a l’apartat primer de la part 
resolutiva. 
 
3. La justificació de les despeses s’efectua mitjançant la presentació del document 
normalitzat M4-001-16. 
 
4. L’import que es justifiqui no pot ser inferior a 1.000,00 euros o, de ser inferior, 
s’ha de correspondre amb el 100 per cent de l’import pendent de justificar. 
 
5. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 
Diputació, no poden justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres 
administracions públiques. 
 
6. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar 
datades d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel 
que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i s’han 
de referir, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució 
establert. 
 
7. L’import de l’ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa 
finalitat per altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de l’obra 
o de l’activitat subvencionada. En cas que s’ultrapassi, la Diputació reduirà l’ajut i, 
si escau, sol·licitarà el reintegrament de l’import que correspongui. 
 
5. Procediment de justificació 
1. La justificació de despeses s’ha de tramitar electrònicament a través del Portal 
de tràmits dels ens locals i altres administracions. 
 
2. Els mitjans per tramitar la justificació es troben disponibles a la Seu Electrònica 
de la Diputació de Barcelona: 
https://seuelectronica.diba.cat/tramitsens/concertacio/default.asp 
 
6. Pagament 
1. Els pagaments de la Diputació s’efectuen prèvia presentació de la corresponent 
justificació. 

https://seuelectronica.diba.cat/tramitsens/concertacio/default.asp
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2. Es poden efectuar pagaments totals o parcials, en funció de les justificacions 
de despesa que es presentin, fins al límit de l’import total atorgat. 
 
3. Els pagaments efectuats per la Diputació en cada exercici pressupostari són, 
com a màxim, els de la periodificació establerta a l’apartat primer de la part 
resolutiva. En cas que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import superior a 
la periodificada per a aquella anualitat, la diferencia s’ha de traslladar i pagar a 
l’anualitat següent. 
 
7. Obligacions de l’ens destinatari 
1. L’ens destinatari ha d’estar al corrent del pagament de les seves obligacions 
fiscals i amb la Seguretat Social per a què la Diputació de Barcelona efectuï 
pagaments a favor seu. 
 
2. En cas que l’ens destinatari tingui deutes amb la Diputació, aquesta pot procedir 
a la compensació d’ofici amb càrrec a pagaments que s’hagin d’efectuar. 
 
3. L’ens destinatari cedeix, amb caràcter no exclusiu, a la Diputació de Barcelona 
els drets d’autor sobre les imatges de les obres subvencionades per la Diputació 
en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals”, el que 
inclou els drets d’explotació en les seves modalitat de reproducció, distribució, 
comunicació pública i transformació, per temps indefinit i sense limitació d’àmbit 
territorial. 
 
8. Finalització d’actuacions 
Amb l’acabament de les obres subvencionades, els ens destinataris estan obligats 
a enviar al centre gestor de la Diputació de Barcelona la memòria normalitzada de 
finalització de l’obra i fotografia de l’obra finalitzada. La Diputació de Barcelona 
podrà fer ús d’aquestes fotografies en el marc de les seves funcions públiques 
mitjançant publicació en qualsevol suport. L’incompliment d’aquesta obligació pot 
comportar la devolució dels ingressos percebuts. 
 
9. Identificació de l’actuació 
1. L’actuació ha de comptar amb la corresponent identificació del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019". 
 
2. Aquesta identificació consisteix en l’ús de la marca corporativa de la Diputació 
als elements d’informació, difusió i comunicació que es produeixin. 
 
3. L’ens destinatari ha de produir i instal·lar els cartells d’obra que corresponguin, 
així com garantir-ne el seu manteniment, i enretirar-lo quan hagi finalitzat 
l’execució, en els termes de les Instruccions de senyals d’obra d’actuacions 
derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”. 
 
4. Les actuacions consistents en l’execució d’obres cofinançades per altres 
administracions públiques que exerceixin funcions de cooperació i assistència 
local han de senyalitzar-se per cartell d’obres quan l’aportació econòmica 
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majoritària sigui la de la Diputació. En la resta de casos, s’ha d’aplicar el senyal 
d'obres que disposi la normativa vigent de l’administració cofinançadora. 
 
5. El compliment dels requisits d’identificació s’ha de fer constar en el moment de 
justificar les despeses. En actuacions consistents en l’execució d’obres, mitjançant 
l’aportació de fotografia de l’obra subvencionada. 
 
10. Tancament 
1. Transcorregut el termini de justificació sense que aquesta justificació s’hagi 
presentat degudament, s'ha d'habilitar un termini d'audiència de quinze dies hàbils 
des de l'endemà de la notificació per tal que l’ens destinatari pugui al·legar el que 
estimi pertinent, i presentar i/o esmenar la justificació pendent, amb l’advertiment 
que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels imports no justificats. 
 
2. Transcorregut el termini d’audiència, s'ha de procedir a la revocació dels imports 
no justificats. 
 
Tercer. AUTORITZAR i disposar una despesa de cent vint mil euros / 120.000,00 
euros, amb la següent distribució: 
 
- 120.000,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50200/15000/76260 
de l’anualitat 2020. 
 
Quart. NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens destinatari. 
 
Cinquè. COMUNICAR a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que 
opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions. 
 

 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar l’acceptació de la formalització del preacord Obres de reparació del 
campus residencial Fundació Els Garrofers, en el marc de les Meses de concertació del 
Pla “Xarxa de Governs Locals” de la Diputació de Barcelona, amb el detall següent: 
 

Ens destinatari: Ajuntament de Canet de Mar 
NIF: P0803900J 
Actuació: Obres reparació del Campus Residencial de la Fundació Els Garrofers 
Codi XGL: 20/X/282738 
Aportació de la Diputació (EUR): 120.000,00 € 
Periodificació: 2020 
Anualitat Import (EUR): 120.000,00 € 
Classe de recurs: Ajut econòmic 
Àmbit de cooperació: Manteniment i reposició d'inversions per al foment de la 
diversificació econòmica 

 
Segon.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona a través del seu portal de 
tramitacions 
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Tercer.- Comunicar el present acord a Intervenció i Tresoreria a tots els efectes.  

 
3. Propostes urgents 

 
L’alcaldessa i president de la Junta, segons allò que es disposa als articles 51 del text 
refós de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organit-
zació, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la consideració dels 
presents la declaració d’urgència de diversos punts no inclosos a l’ordre del dia. Un cop 
sotmès a la urgència d’aquests punts, és apreciada i declarada per unanimitat i es pro-
cedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents: 
 
 
3.1. Cultura i Patrimoni 

 
3.1.1. ACCEPTACIÓ RECURS ECONÒMIC DIPUTACIÓ DE BARCELONA DESTINAT 
A “ACTIVITATS CULTURALS DE LES FESTES MAJORS” PER A TOTS ELS 
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 
 
Fets: 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 27 de 
febrer de 2020, va acordar “Aprovar la concessió del fons de prestació Activitats 
culturals de les festes majors, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs locals 
de l’any 2020”, que promou la Direcció de Serveis de Cooperació Local de la Diputació 
de Barcelona, en el marc de Catàleg de serveis de l’any 2020 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”.  
 
El recurs econòmic “Activitats Culturals de les Festes Majors” està destinat a tots els 
ajuntaments de la província de Barcelona, i dotat amb una quantitat mínima de 1000€ 
més l’import resultant de multiplicar 0,0993€ pel nombre d’habitants tenint en compte 
que la població de referència a efectes de la valoració és la corresponent al padró vigent 
en el moment de l’aprovació del Catàleg: les dades de població oficials a 1/1/2019. La 
quantitat atorgada a l’Ajuntament de Canet de Mar és de 2.442 €. (Codi 20/Y/278875 i 
Operació Comptable:  Número – 2003000263 Posició – 37). 
 

Les actuacions objecte de fons de prestació tenen un període d’execució comprés entre 
l’1 d’octubre de 2019 i el 30 de setembre de 2020, i justificació fins al 15 de novembre 
de 2020. 
 

La concessió s’entén acceptada per l’ens destinatari si en el termini d’un mes comptat 
des de la notificació del present dictamen, aquest no manifesta expressament la renún-
cia. 
 
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: 
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PRIMER.- Acceptar el recurs econòmic “Activitats Culturals de les Festes Majors” desti-
nat a tots els ajuntaments de la província de Barcelona amb una quantitat mínima de 
1000€ més l’import resultant de multiplicar 0,0993€ pel nombre d’habitants segons les 
dades de població a 1/1/2019. La quantitat atorgada a l’Ajuntament de Canet de Mar és 
de 2.442€. (Codi 20/Y/278875 i Operació Comptable:  Número – 2003000263 Posició – 
37). 
 
SEGON.- Preveure i realitzar les activitats necessàries per justificar aquest recurs en el 
temps i forma que requereixen les bases de la convocatòria. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord als serveis econòmics de l’ajuntament de Canet 
de Mar. 
 
 
3.2. Acció Social i Ciutadania 

 
3.2.1. APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS NÚMERO 
BSGG/10/2020 
 
Fets: 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/10/2020 de data 2 d’abril de 2020 per import 
de 1.615,42€ corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que l’equip tècnic ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social puntual, d’acord 
amb l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
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 2020. 
 
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/10/2020 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que 
s’indiquin: 
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RELACIO NUM.: BSGG/10/2020               data: 02-04-20 

NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI DNI/NIF 

46 XXX XXXXXXX Medicaments 19,48 € 
Farmàcia Elisabeth 
Viejo Grau XXXXXXX 

47 XXX XXXXXXX Habitatge-Lloguer  385,97 € Al mateix XXXXXXX 

48 XXX XXXXXXX Habitatge-Lloguer/fiança 1.180,00 € Al mateix XXXXXXX 

49 XXX XXXXXXX Aliments-roba-calçat 29,97 € Agrobotiga El Sindicat XXXXXXX 

 
TOTAL                    1.615,42 €                         

 
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 corrent. 
 
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  les 17:29 de tot el 
que jo com a secretaria certifico. 
 


