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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE DATA 16 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 vídeoconferència 
Hora que comença: 17:00 
Hora que acaba: 17:51 
 

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. JGL2020/14 ordinari 09/04/2020 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 
2.1.1. Relació Decrets del 30 de març al 5 d'abril de 2020 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2020/14 ordinari 09/04/2020 
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Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
9 d’abril de 2020 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, de 15 
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del ROF, per unanimitat se 
n’acorda l’aprovació. 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 
 
2.1.1. RELACIÓ DECRETS DEL 30 DE MARÇ AL 5 D'ABRIL DE 2020 
 
Fets: 
Es dona compte a la Junta de Govern Local de la present relació de Decrets del 30 de 
març al 5 d’abril de 2020: 

Codi Descripció Data 

resolució 

RESAL2020/585 Decret d'Alcaldia incoació expedient devolució ingressos 30/03/2020 

RESAL2020/586 Decret exp.109042 30/03/2020 

RESAL2020/587 Decret incoació 30/03/2020 

RESAL2020/588 Decret exp.109319 30/03/2020 

RESAL2020/589 Decret 1a Tinència aprovació quota empresarial i ordena pagament TC 
febrer 2020 

30/03/2020 

RESAL2020/590 Decret contractació servei suport informàtic per l'emergència del Covid-19 31/03/2020 

RESAL2020/591 Decret baixes ofici 3r  trimestre 2019 31/03/2020 

RESAL2020/592 Decret d'Alcaldia de manament a justificar 31/03/2020 

RESAL2020/593 Decret RR exp.1900000280 31/03/2020 

RESAL2020/594 Decret d’aixecament de reparament de factures F_2020_08 31/03/2020 

RESAL2020/595 03 Decret d'Alcaldia aprovació calendari fiscal 2020 31/03/2020 

RESAL2020/596 Decret Convocatòria JGL ordinària 02042020 31/03/2020 

RESAL2020/597 05 Decret d'Alcaldia devolució d'ingressos indeguts 01/04/2020 

RESAL2020/598 Decret d'Alcaldia de manament a justificar 01/04/2020 

RESAL2020/599 Decret serveis mínims personal 01/04/2020 

RESAL2020/600 Decret d'Alcaldia sol·licitant modificació calendari fiscal 2020 01/04/2020 

RESAL2020/601 Decret suspensió contracte Odèon 02/04/2020 

RESAL2020/602 Decret ampliació termini lliurament subministrament 02/04/2020 

RESAL2020/603 01 Decret d'Alcaldia incoació d'expedient 02/04/2020 

RESAL2020/604 Decret suspensió obra 02/04/2020 

RESAL2020/605 (D) Decret aprovació de factures F_2020_8 Acumulació ADO 05/04/2020 

RESAL2020/606 01 Decret 1a TA incoació d'expedient ordenació de pagaments 05/04/2020 

 
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 
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d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la considera-
ció dels presents la declaració d’urgència de diversos punts no inclosos a l’ordre del dia. 
Un cop sotmès a la urgència d’aquests punts, és apreciada i declarada per unanimitat i 
es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents: 
 
3.1. Acció Social i Ciutadania 

 
3.1.1. APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS NÚM.  BSGG11/2020 

 
Fets: 
Vista la relació de despeses número BSGG/11/2020 de data 16 d’abril de 2020 per 
import de 704€ 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/11/2020 en favor dels beneficiaris 
referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que s’indiquin: 
 
RELACIO NUM.: BSGG/11/2020               data: 16-04-20 

NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI DNI/NIF 

50 XXX XXXXXXX Habitatge/lloguer 320 € XXX XXXXXXX 

51 XXX XXXXXXX Habitatge-Lloguer  384 € XXX XXXXXXX 

 
TOTAL                    704€                         

 
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.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt primer 
a la partida pressupostària 40 23100 48400 de l’exercici corrent. 
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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. 

 
3.2. Urbanisme 

 
3.2.1. APROVACIÓ DE L’ANNEX AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES 
DE CANALITZACIÓ DE PLUVIALS AL CARRER JOSEP MORA 
 
Fets: 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 20 de febrer de 2020, 
acordà aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres presentat per l’empresa Catalana 
d’Infraestructures i serveis associats, SL, per a l’execució de les obres de canalització 
de les aigües pluvials del carrer Josep Mora. 
 
Atès que en data 14 d’abril d’enguany, l’empresa Catalana d’Infraestructures i serveis 
associats, SL, incorpora a l’expedient un Annex al Pla Seguretat i Salut aprovat, el qual 
fa referència a les mesures preventives de protecció de la salut pels treballadors a les 
situacions produïdes per l’efecte de Coronavirus COVID-19. 
 
Vista l’Acta d’aprovació de l’annex al Pla de Seguretat i Salut emesa pel coordinador de 
seguretat i salut. 
 
Vist l’informe de l’enginyera municipal, emès en data 16 d’abril d’enguany, que es 
transcriu a continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC 
 

APROVACIÓ DE L’ANNEX AL PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
DE  LES OBRES DE CANALITZACIÓ DE LES AIGÜES PLUVIALS DEL CARRER 
JOSEP MORA, QUE INCORPORA LES MESURES PREVENTIVES DE 
PROTECCIÓ DE LA SALUT PELS TREBALLADORS A LES SITUACIONS 
PRODUÏDES PER L’EFECTE DE CORONAVIRUS COVID-19  
 
FETS 
 
La Junta de  Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 17 de febrer de 
2020, va acordar, entre d’altres, l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut per a 
l’execució de les obres de canalització de les aigües pluvials del carrer Josep Mora, 
redactat per l’empresa  Catalana d’infraestructures i serveis associats, S.L i amb acta 
d’aprovació per part del coordinador de seguretat i salut. 
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Amb registre d’entrada ENTRA 2020-3248 de 15 d’abril de 2020 s’aporta un Annex 
al pla de seguretat i salut amb les mesures preventives de protecció de la salut pels 
treballadors a les situacions produïdes per l’efecte de Coronavirus COVID-19. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
- Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, que estableix les disposicions mínimes 

de seguretat i salut a les obres de construcció. 

- LLEI 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública. 

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES 
 
Primera.- El pla de seguretat i salut constitueix l'instrument bàsic de les activitats 
d'identificació, avaluació i planificació de l'activitat preventiva en l'obra a què és 
refereix el capítol II del Reial decret 39/1997, pel qual s'aprova el Reglament dels 
serveis de prevenció. El Pla de Seguretat i Salut pot ser modificat pel contractista 
d'acord amb el procés d'execució de l'obra, l'evolució dels treballs i les possibles 
incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l'obra, però sempre amb 
l'aprovació expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució d'obra. 
 
Segona.- Amb registre d’entrada ENTRA 2020-3235 de 16 d’abril de 2020 s’aporta 
l’acta d’aprovació de l’Annex al pla de seguretat i salut amb les mesures preventives 
de protecció de la salut pels treballadors a les situacions produïdes per l’efecte de 
Coronavirus COVID-19  per part del coordinador de seguretat i salut. 
 
CONCLUSIONS 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, es dona el vist i plau formal a 
l’Annex del Pla de Seguretat i Salut presentat per Catalana d’infraestructures i serveis 
associats, S.L  per a l’execució de les obres de canalització de les aigües pluvials del 
carrer Josep Mora, conformat pel coordinador de seguretat i salut de l’obra.” 

 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut del Decret de l’Alcaldia núm. 2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per 
unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar, de conformitat amb l’informe de l’enginyera municipal, la modificació 
del Pla de Seguretat i Salut per a les obres de canalització de les aigües pluvials del 
carrer Josep Mora, redactat per l’empresa adjudicatària Catalana d’Infraestructures i 
serveis associats, SL i aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de data 20 de 
febrer de 2020, amb la incorporació de l’Annex 1, conformat pel coordinador de 
seguretat i salut de l’obra. 
 
Segon.- Fer arribar el Pla de Seguretat i Salut modificat a tots els interessats per tal que, 
de conformitat amb allò que es disposa a l’article 7.4 del RD 1627/1997, puguin 
presentar els suggeriments i alternatives que estimin oportuns. 
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Tercer.- Comunicar que qualsevol modificació que introdueixi el coordinador de l’obra 
en aquest pla de seguretat, de resultes de les alteracions i incidències que puguin 
produir-se en el decurs de l’execució de l’obra, o bé per variacions en el projecte 
d’execució que va servir de base per elaborar l’estudi de seguretat i salut, requerirà 
l’aprovació expressa de la direcció facultativa, s’haurà de comunicar a qui disposa el RD 
1627/1997 i estarà a disposició de tots els qui indica l’article 7.4 de l’esmentat RD. 
 
Quart.- Facultar tan àmpliament com sigui menester la Sra. Alcaldessa per signar 
qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present acord. 
 
3.2.2. AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DE LES OBRES DEL CARRER JOSEP 
MORA 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2020/620, de 7 d’abril, es va resoldre 
suspendre el contracte formalitzat en data 27 de desembre de 2019 amb la mercantil 
CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, SL, per a l’execució de 
les obres de canalització de les aigües pluvials del carrer Josep Mora, ateses les 
mesures adoptades per l’Estat en relació a la situació creada pel COVID-19. 
 
Vista la petició de reinici de l’obra formulada en data 13 d’abril d’enguany (registre 
ENTRA-2020-3235) pel Sr. XXX, com a director de les obres, i l’annex al Pla de 
Seguretat i Salut – Protocol obra COVID-19, presentat en data 14 d’abril d’enguany 
(registre ENTRA-2020-3248) per la mercantil CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I 
SERVEIS ASSOCIATS, SL. 
 
Vist l’informe de data 13 d’abril d’enguany, emès pel director facultatiu de l’obra, segons 
el qual d'acord amb el que disposa l'art. 2, les mesures excepcionals contemplades en 
el RDL estenen els seus efectes entre el 30 de març i el 9 d'abril, ambdós inclosos, de 
manera que transcorregut aquest termini, els treballadors per compte aliè podran tornar 
a exercir la seva activitat laboral en els mateixos termes establerts en el Reial Decret 
463/2020 pel qual es va declarar l'estat d'alarma, el que implicarà un reinici de l'activitat 
en el sector de la construcció, sempre complint els protocols de seguretat i salut dictats 
per les autoritats competents. Per tant, es donen les condicions per poder reprendre les 
obres del Projecte de xarxa de pluvials al carrer Josep Mora. Terme municipal de Canet 
de Mar, i es poden reiniciar a partir del proper dimarts dia 14 d’abril de 2020. 
 
El Contractista haurà d’adaptar el Pla de Seguretat de l’obra a les indicacions que es 
relacionen en aquest informe i comunicar la data de reinici de les obres per continuar a 
comptar el termini d’execució de les mateixes. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 16 d’abril d’enguany, ha acordat 
aprovar la modificació del Pla de Seguretat i Salut per a les obres de canalització de les 
aigües pluvials al carrer Josep Mora, redactat per l’empresa adjudicatària CATALANA 
D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, SL i aprovat per la Junta de Govern 
Local en sessió de data 20 de febrer de 2020, amb la incorporació de l’Annex 1, 
conformat pel coordinador de seguretat i salut de l’obra, el qual conté les mesures 
preventives per al control i prevenció de la propagació del COVID 19. 
 
Atès que el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, el qual va motivar l’aturada de 
l’obra, va perdre la seva vigència a les 00.00 h del 10 d’abril d’enguany. 
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Atès que en data 11 d’abril d’enguany s’ha publicat al BOE el Reial decret 487/2020, de 
10 d’abril, pel que es prorroga l’estat d’alarma fins a les 00.00 h del 26 d’abril de 2020, 
en les mateixes condicions establertes al Reial decret 463/2020, modificat pel Reial 
decret 465/2020 i pel Reial decret 476/2020. 
 
Atès que en virtut de l’anterior normativa no es troben suspeses l’activitat d’obres 
públiques. 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut del Decret de l’Alcaldia núm. 2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per 
unanimitat: 
 
Primer.- Aixecar la suspensió, des del dia de la data, del contracte formalitzat en data 
27 de desembre de 2019, amb la mercantil CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I 
SERVEIS ASSOCIATS, SL, per a l’execució de les obres de canalització de les aigües 
pluvials al carrer Josep Mora, aprovada mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2020/620, 
de 7 d’abril, de conformitat amb l’informe emès pel director facultatiu de l’obra en data 
13 d’abril d’enguany. 
 
Segon.- Advertir la contractista que durant l’execució de l’obra i mentre duri la situació 
d’emergència provocada pel COVID-19, haurà de tenir en compte les mesures 
preventives previstes a l’annex 1 del Pla de Seguretat i Salut de l’obra, el qual ha estat 
aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de data 16 d’abril d’enguany. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució al contractista i a la direcció facultativa de l’obra. 
 
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 17:51 de tot el 
que jo com a secretaria certifico. 
 


