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

LOCAL DE DATA 30 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: 17:20 
 

PRESIDEIX 
 

BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
 

ASSISTENTS 
 

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

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Clara Pérez González, secretària. També hi assisteix Joan Méndez Martínez, interventor 
municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2020/16 ordinari 23/04/2020 
 
2. Propostes 
 
2.1. Recursos Humans i Organització 
2.1.1. Aprovació OPO parcial any 2020 
 
2.2. Alcaldia 
2.2.1. Relació Decrets del 13 al 19 d'abril de 2020 
 
2.3. Secretaria 
2.3.1. Aprovació conveni amb el Consell Comarcal del Maresme per a la continuïtat de 
la prestació del servei, com a prova pilot, de l'Oficina Itinerant d'Atenció a la Vulnerabi-
litat Energètica (OIAVE) 
  
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. JGL2020/16 ordinari 23/04/2020 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
23 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. Recursos Humans i Organització 

 
2.1.1. APROVACIÓ  PARCIAL OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ, MENTRE NO 
S'APROVI LA NORMATIVA QUE ESTABLEIXI LA TAXA DE REPOSICIÓ PER A 
L'ADMINISTRACIÓ LOCAL, PER A L'ANY 2020 
 
Vist que l'art. 70 del RDL 5/2015, de 30 d’octubre de 2015, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic, disposa que les necessitats de recursos 
humans, amb assignació pressupostària, que hagin de proveir-se mitjançant la 
incorporació de personal de nou ingrés seran objecte de l'oferta d'ocupació pública, o 
mitjançant un altre instrument similar de gestió de la provisió de les necessitats de 
personal, el que comportarà l'obligació de convocar els corresponents processos 
selectius per a les places compromeses i fins un 10% addicional, fixant el termini màxim 
per a la convocatòria dels mateixos. En tot cas, l'execució de l'oferta d'ocupació pública 
o instrument similar haurà de desenvolupar-se dintre del termini improrrogable de tres 
anys.  
 
Per a l'any 2020, encara no s'ha publicat cap norma en la que s'estableixi quina serà la 
taxa de reposició d'efectius que s'estableixi per a l'administració i local i atès que les 
darreres Lleis de pressupostos generals de l'estat establien que no computava dins del 
límit màxim de places derivat de la taxa de reposició d'efectius les places que es 
convoquin per a la seva provisió, mitjançant processos de promoció interna i les 
corresponents al personal declarat indefinit no fix mitjançant sentència judicial. 
 
Atès que a la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Canet de Mar, per a l'any 
2020 hi ha vacant una plaça d'administratiu, que pot ser coberta mitjançant un procés 
de promoció interna.  
 
Vist l'informe de la tècnica de Recursos Humans, que es transcriu a continuació: 
 

INFORME TÈCNIC 
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Montserrat Carbonell Vila, cap de Recursos Humans, en relació amb la segona 
aprovació  de l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2020,  emet el següent informe: 
 
Antecedents 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar té intenció d’aprovar parcialment, per segona vegada una 
l’Oferta Pública d’Ocupació, per l’any 2020, amb la finalitat de proveir, amb caràcter 
definitiu, una plaça d'administratiu vacant a la plantilla de personal de la Corporació. 
 
Relació de fets i fonaments de dret  
 
Primer.-  Les successives lleis de pressupostos han anat introduint el nou concepte de 
taxa de reposició d’efectius (TRE), amb l’assenyalament d’un coeficient màxim sobre 
l'OPO limitatiu de les places de nou ingrés i, correlativament, de les places susceptibles 
d'oferta. 
Per a l’exercici 2020, l’Administració General de l’Estat no ha aprovat cap normativa en 
la que s'estableixi la taxa de reposició d'efectius per a aquest exercici. 
 
No obstant això, les anteriors lleis de pressupostos generals de l'estat, establien que no 
computaven dins del límit màxim de places derivat de la taxa de reposició d’efectius 
aquelles places que es convoquin per a la provisió mitjançant processos de promoció 
interna. 
De conformitat a l’apartat 4 de l’art. 10 del TREBEP quan preveu que en el supòsit de 
personal temporal per cobrir places vacants: 
 

“(...) les places vacants exercides per funcionaris interins hauran d'incloure's en 
l'oferta d'ocupació corresponent a l'exercici en què es produeix el seu 
nomenament i, si no fos possible, en la següent, tret que es decideixi la seva 
amortització 
 

Segon.- La facultat de determinar les necessitats de recursos humans constitueix una 
potestat d’organització, de naturalesa discrecional, que correspon als òrgans de govern 
de l’entitat. 
 
Proposta 
 
Primer.- Que es presenti a la consideració de la Junta de Govern Local, una segona 
aprovació parcial de l’oferta pública d’ocupació 2020, per promoció interna, de l'única 
plaça vacant que permet utilitzar aquest sistema selectiu.  
 
Segon.- Per a l'any 2020, no hi ha cap normativa que estableixi la taxa de reposició 
d'efectius per a l'administració local i les anteriors lleis de pressupostos generals de 
l'estat, establien que no computaven dins del límit màxim de places derivat de la taxa de 
reposició d’efectius aquelles places que es convoquin per a la provisió mitjançant 
processos de promoció interna. En cas que la normativa per a l'any 2020, no estableixi 
aquesta exempció, caldrà descomptar aquesta plaça del nombre resultant de places a 
ofertar dins l'any 2020. 
 
Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a la data de la signatura 
electrònica. 
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Vist l’informe conjunt de Secretaria i Intervenció, que consta a l’expedient.  
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.-  Aprovar  parcialment l’oferta pública d’ocupació, mentre no s'aprovi la 
normativa que estableixi la taxa de reposició per a l'administració local, per a l'any 2020, 
segons les prioritats municipals, tal com vénen definides en virtut de les polítiques 
pròpies que es deriven de les corresponents disponibilitats i previsions pressupostàries 
i d’acord amb l’informe emès. 
 
SEGON.- En els termes precedents, aprovar l’oferta pública d’ocupació següent: 

 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR  

 

Règim Grup Plaça Accés Sistema 
Selecció 

  Denominació Núm   

      

Laboral C1 Administratiu/va 1 Promoció interna Concurs Oposició 

 
 
TERCER.- En compliment d’allò que disposa l’article 57.2 del Decret 214/1990, disposar 
la publicació de l’oferta pública d’ocupació en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i trametre’n còpia als òrgans de l’Administració de l’Estat, a l’efecte de 
publicació coordinada amb la resta de les ofertes públiques d’ocupació de la resta de 
les administracions públiques i a la Direcció General d’Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
2.2. Alcaldia 

 
2.2.1. RELACIÓ DECRETS DEL 13 AL 19 D'ABRIL DE 2020 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local de la present relació de Decrets del 13 al 
19 d’abril de 2020: 
 

Codi Descripció Data resolució 

RESAL2020/647 Decret reinici obres Odèon 13/04/2020 

RESAL2020/648 01 Decret d'Alcaldia incoació expedient baixa obligacions 13/04/2020 

RESAL2020/649 Decret retorn al treball de tots els treballadors 13/04/2020 

RESAL2020/650 Decret rectificació error aprovació certificació 1 aplec material 14/04/2020 

RESAL2020/651 Decret rectificació aprovació certificació 5 obres Odèon 14/04/2020 

RESAL2020/652 Provisió inici exp resolució cte obres sostre sala Plens 14/04/2020 

RESAL2020/653 Decret Convocatòria JGL ordinària 16042020 14/04/2020 

RESAL2020/654 Decret aprovació 6a certificació obres Odèon 16/04/2020 

RESAL2020/655 Decret d'alcaldia de justificació de manament 16/04/2020 
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RESAL2020/656 Decret d'Alcaldia de manament a justificar 16/04/2020 

RESAL2020/657 Decret d'alcaldia de transferència de crèdits 16/04/2020 

RESAL2020/658 Decret INCOACIÓ gossos 16/04/2020 

RESAL2020/659 Decret INCOACIÓ civisme 16/04/2020 

RESAL2020/660 Decret INCOACIÓ civisme 16/04/2020 

RESAL2020/661 Decret INCOACIÓ civisme  16/04/2020 

RESAL2020/662 Decret INCOACIÓ civisme  16/04/2020 

RESAL2020/663 Decret INCOACIÓ civisme  16/04/2020 

RESAL2020/664 DECRET OBRA MENOR AMPLE 16/04/2020 

RESAL2020/665 DECRET OBRA MENOR RIERA DE LA TORRE 16/04/2020 

RESAL2020/666 Decret d'Alcaldia tres dies de dol per la mort del senyor Cruanyes 16/04/2020 

RESAL2020/667 Decret 1a Tinència aprovació IRPF març i ordena pagament AEAT 16/04/2020 

RESAL2020/668 Decret desestimació grau 16/04/2020 

RESAL2020/669 Decret aprovació factura 6 certificació Teatre Odèon 16/04/2020 

RESAL2020/670 Decret d'Alcaldia de manament a justificar 17/04/2020 

RESAL2020/671 Decret correcció errada material 17/04/2020 

RESAL2020/672 Resolució Alcaldia d'aprovació eliminació de documentació de l'Arxiu 17/04/2020 

RESAL2020/673 Decret aprovació Annex I i II al PSS obres evacuació aigües pluvials Envelat 17/04/2020 

RESAL2020/674 Decret incoació expedient sancionador TIP 125 18/04/2020 

 
2.3. Secretaria 
 
2.3.1. APROVACIÓ CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME 
PER A LA CONTINUÏTAT DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI, COM A PROVA 
PILOT, DE L'OFICINA ITINERANT D'ATENCIÓ A LA VULNERABILITAT 
ENERGÈTICA (OIAVE) 
 
Fets: 
 
Atès que les situacions de vulnerabilitat energètica, enteses com les dificultats per 
accedir i/o mantenir els subministraments bàsics d’una llar, com són l’aigua, la llum i 
el gas en el nivell mínim de confort energètic indispensable per la seva qualitat, han 
augmentat considerablement en els darrers anys. 

 
Atès que les situacions de vulnerabilitat energètica són el resultat de diversos factors 
econòmics, energètics i vinculats a les companyies subministradores:  
 

- Baix nivell de renda 

- Ineficiència energètica de les llars o l’edifici o altres condicions de l’habitatge  

- Els elevats preus dels subministraments, les males pràctiques o uns 
contractes i tarifes que no s’ajusten a les necessitats i prioritats de les 
persones usuàries  
 

Atesa la gravetat del problema i el seu impacte sobre la societat, concretament sobre 
els col·lectius més vulnerables, les diferents administracions públiques han engegat 
iniciatives i polítiques per pal·liar o almenys minorar l’impacte negatiu d’aquestes 
situacions. És en aquest context que el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 
24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica, que entrar en vigor el 6 d’agost de 2015. Aquesta 
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llei suposa una millora evident en la protecció contra els desnonaments i la pobresa 
energètica.  

 
Atès que del marc legislatiu actual, se’n deriven a serveis socials unes funcions que 
van més enllà de la intervenció social. Concretament, i en relació a les funcions de 
mediació amb les companyies subministradores i assessorament energètic a les llars 
en situació de vulnerabilitat energètica, són els professionals de l’àmbit energètic, 
mediambiental i/o de consum, els que poden oferir una atenció especialitzada i de 
qualitat d’aquells aspectes no propis de serveis socials que se’n deriven de les 
situacions de vulnerabilitat energètica. 

 
Atès que els Equips Bàsics d’Atenció Social de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del 
Consell Comarcal del Maresme, a més dels recursos humans destinats a informar i 
assessorar les persones en situació de vulnerabilitat energètica i realitzar tràmits que 
se’n deriven de la intervenció, destinen recursos econòmics en concepte d’ajuts 
d’urgència social per pobresa energètica. 
 
Atès que les tasques derivades del marc legislatiu envers la vulnerabilitat energètica 
ha suposat un augment de les càrregues de treball en tots els rols professionals dels 
EBAS, i un detriment de les funcions pròpies dels serveis socials.  

 
Atès que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en l’article 27, estableix 
que l’Administració de la Generalitat, els municipis i els altres ens locals de Catalunya 
són les administracions competents en matèria de serveis socials.  

 
Atès que l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa 
que correspon als municipis  o les comarques, en cas el cas dels municipis de menys 
de vint mil habitants, com preveu l’apartat 2, la titularitat de les competències pròpies 
dels serveis socials bàsics.  

 
Atès que el Consell Comarcal del Maresme, com a promotor del “Programa Comarcal 
per a la diagnosi i la implementació d’accions per fer front a la pobresa i a la 
vulnerabilitat social” i com a responsable dels Serveis Socials Bàsics dels municipis 
amb menys de 20.000 habitants, va aprovar els plecs de clàusules administratives 
particulars i plecs de prescripcions tècniques per a la contractació del servei de 
l’Oficina Itinerant d’Atenció a la Vulnerabilitat Energètica (OIAVE, en endavant), per 
abordar la problemàtica de forma especialitzada i individualitzada, mitjançant DP 
167/2019 de data 9 d’abril de 2019, com a prova pilot. 
 
Atès que la primera fase de la prova pilot de l’OIAVE, amb un període d’execució del 
juny de 2019 al desembre de 2019, s’ha finançat pel Consell Comarcal del Maresme 
a través de la subvenció de les Meses de concertació de la Diputació de Barcelona.  

 
Atès que s’ha valorat prorrogar el contracte vigent per a realitzar la segona fase de 
la prova pilot de l’OIAVE donats els beneficis i l’impacte de la intervenció realitzada 
durant la primera fase de la prova pilot.  

 
Atès que aquests beneficis signifiquen una atenció especialitzada i acompanyament 
a les persones derivades en la realització de gestions, establiment de canals de 
comunicació amb les principals companyies subministradores i reducció de les 
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gestions que estaven assumint els EBAS en relació a tasques no pròpies de la 
intervenció social. A llarg termini, pot suposar una optimització dels ajuts econòmics 
d’urgència social per pobresa energètica atorgat pels ajuntaments a les persones 
ateses.  

 
Que, segons informe de la coordinadora de Serves Socials, l’Ajuntament de Canet 
de Mar té la necessitat de comptar amb la prestació d’aquest servei que ofereix el 
Consell Comarcal del Maresme. 

 
Vista la memòria justificativa emesa per la coordinadora de Serveis Socials que 
consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe favorable emès per la secretària accidental de l’Ajuntament, que també 
consta a l’expedient. 
 
Vist el conveni de col·laboració a signar amb el Consell Comarcal del Maresme que 
consta com a annex a aquesta proposta.  

 
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 el conveni entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de 
Canet de Mar per a la continuïtat de la prestació del servei, com a prova pilot, de 
l’Oficina Itinerant d’Atenció a la Vulnerabilitat Energètica (OIAVE) del Consell 
Comarcal del Maresme. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 5.323,03 euros amb càrrec a la partida 
402310046500 del pressupost ordinari per a l’any 2020, com a consignació màxima 
per atendre les despeses que es derivin d’aquest conveni. 
 
Tercer.- Facultar la senyora alcaldessa per signar tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
Quart.- Nomenar com a membre de la comissió de seguiment d’aquest conveni  la 
coordinadora de Serveis Socials de l’Ajuntament de Canet de Mar 
 
Cinquè.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Maresme.  
 
Sisè.- Comunicar el present acord a Intervenció, Tresoreria i a l’Àrea de Serveis 
Socials de l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 
ANNEX 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME 
I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER A LA CONTINUITAT DE LA PRESTACIÓ 
DE SERVEI, COM A PROVA PILOT, DE L’OFICINA ITINERANT D’ATENCIÓ A LA 
VULNERABILITAT ENERGÈTICA (OIAVE) DEL CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME  
_____________________________________________________________ 
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A Mataró,     de                 de 2019 

 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
1. Les situacions de vulnerabilitat energètica, enteses com les dificultats per accedir i/o 

mantenir els subministraments bàsics d’una llar, com són l’aigua, la llum i el gas en 
el nivell mínim de confort energètic indispensable per la seva qualitat, han augmentat 
considerablement en els darrers anys. 
 

2. Les situacions de vulnerabilitat energètica són el resultat de diversos factors 
econòmics, energètics i vinculats a les companyies subministradores:  

- Baix nivell de renda 

- Ineficiència energètica de les llars o l’edifici o altres condicions de l’habitatge  

- Els elevats preus dels subministraments, les males pràctiques o uns contractes 
i tarifes que no s’ajusten a les necessitats i prioritats de les persones usuàries  
 

3. Atesa la gravetat del problema i el seu impacte sobre la societat, concretament sobre 
els col·lectius més vulnerables, les diferents administracions públiques han engegat 
iniciatives i polítiques per pal·liar o almenys minorar l’impacte negatiu d’aquestes 
situacions. És en aquest context que el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 
24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica, que entrar en vigor el 6 d’agost de 2015. Aquesta 
llei suposa una millora evident en la protecció contra els desnonaments i la pobresa 
energètica.  
 

4. Del marc legislatiu actual, se’n deriven a serveis socials unes funcions que van més 
enllà de la intervenció social. Concretament, i en relació a les funcions de mediació 
amb les companyies subministradores i assessorament energètic a les llars en 
situació de vulnerabilitat energètica, són els professionals de l’àmbit energètic, 
mediambiental i/o de consum, els que poden oferir una atenció especialitzada i de 
qualitat d’aquells aspectes no propis de serveis socials que se’n deriven de les 
situacions de vulnerabilitat energètica. 
 

5. Els Equips Bàsics d’Atenció Social de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell 
Comarcal del Maresme, a més dels recursos humans destintats a informar i 
assessorar a les persones en situació de vulnerabilitat energètica i realitzar tràmits 
que se’n deriven de la intervenció, destinen recursos econòmics en concepte d’ajuts 
d’urgència social per pobresa energètica. 

6. Les tasques derivades del marc legislatiu envers la vulnerabilitat energètica ha 
suposat un  augment de les càrregues de treball en tots els rols professionals dels 
EBAS, i un detriment de les funcions pròpies dels serveis socials.  
 

7. Durant l’any 2017 es van iniciar 1.323 expedients d’ajuts d’urgència social per 
subministres, amb un total de 2.216 persones ateses. La despesa justificada en 
concepte d’ajuts d’urgència social per subministres dels 25 municipis de l’àrea 
bàsica va ser de 234.490,12 € 
 

8. Durant l’any 2018 es van iniciar 1.106 expedients d’ajuts d’urgència social per a 
subministraments, amb un total de 4.719 persones ateses. La despesa justificada 
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en concepte d’ajuts d’urgència social per subministres dels 25 municipis de l’àrea 
bàsica va ser de 166.160,74 €. 
 

9. La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en l’article 27, estableix que 
l’Administració de la Generalitat, els municipis i els altres ens locals de Catalunya 
són les administracions competents en matèria de serveis socials.  
 

10. L’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa que 
correspon als municipis  o les comarques, en cas el cas dels municipis de menys de 
vint mil habitants, com preveu l’apartat 2, la titularitat de les competències pròpies 
dels serveis socials bàsics.  
 

11. Corresponen al Consell Comarcal del Maresme, pels 25 municipis que foment part 
de l’Àrea Bàsica, entre d’altres, les competències següents segons estableix l’article 
31 de la Llei 12/2007:  

a) Estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit territorial. 
b) Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats 

per altres administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el 
pla estratègic corresponent. 

e) Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics. 
f) Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l'àmbit 

propi dels serveis socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació 
amb l'Administració de la Generalitat i l'ens local supramunicipal 
corresponent, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic 
corresponent. 

h) Exercir les funcions que li delegui l'Administració de la Generalitat. 
k) Les que els atribueixen les lleis. 

 
12. L’article 32 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials, disposa que 

correspon als ens supramunicipals: 
d) Promoure i gestionar els serveis, les prestacions i els recursos propis de 

l’atenció social especialitzada per a garantir la cobertura de les 
necessitats socials de la població de llur àmbit territorial. 

 
13. És per això, que el Consell Comarcal del Maresme, com a promotor del “Programa 

Comarcal per a la diagnosi i la implementació d’accions per fer front a la pobresa i a 
la vulnerabilitat social” i com a responsable dels Serveis Socials Bàsics dels 
municipis amb menys de 20.000 habitants, va aprovar els plecs de clàusules 
administratives particulars i plecs de prescripcions tècniques per a la contractació 
del servei de l’Oficina Itinerant d’Atenció a la Vulnerabilitat Energètica (OIAVE, en 
endavant), per abordar la problemàtica de forma especialitzada i individualitzada, 
mitjançant DP 167/2019 de data 9 d’abril de 2019, com a prova pilot. 

 
14. L’OIAVE està prestant els següents serveis als ens locals i les persones usuàries:  

a. Atenció a la persona usuària al Punt d’Atenció Energètic:  
i. Informació, assessorament i gestió de consums 
ii. Diagnòstic de situacions de greu ineficiència energètica 
iii. Control específic de factures i consums excessius 

b. Intervenció a les llars de les persones usuàries 
i. Descoberta energètica 
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ii. Instal·lació de Kits Energètics 
c. Tasques de suport als serveis socials i/o als serveis competents dels 

municipis de l’Àrea Bàsica. 
i. Gestió i negociació amb les companyies subministradores  
ii. Anàlisi de les dades que es tracten i de les accions realitzades per 

l’OIAVE 
 

15. La primera fase de la prova pilot de l’OIAVE, amb un període d’execució del juny de 
2019 al desembre de 2019, s’ha finançat pel Consell Comarcal del Maresme a través 
de la subvenció de les Meses de concertació de la Diputació de Barcelona.  

 
16.  En els 2 primers mesos de funcionament s’han realitzat un total de 287 actuacions, 

incloent atenció al punt energètic i intervenció a les llars, adreçades a 238 persones 
que han estat derivades per part dels EBAS. Tanmateix, s’han realitzat reunions de 
negociació i establiment de canals de comunicació amb les dues principals 
companyies subministradores presents al Maresme, acordant millores en les 
gestions dels llistats i tramitació. 
 

17. Es valora prorrogar el contracte vigent per a realitzar la segona fase de la prova pilot 
de l’OIAVE donats els beneficis i l’impacte de la intervenció realitzada durant la 
primera fase de la prova pilot.  
 

18. Aquests beneficis signifiquen una atenció especialitzada i acompanyament a les 
persones derivades en la realització de gestions, establiment de canals de 
comunicació amb les principals companyies subministradores i reducció de les 
gestions que estaven assumint els EBAS en relació a tasques no pròpies de la 
intervenció social. A llarg termini, pot suposar una optimització dels ajuts econòmics 
d’urgència social per pobresa energètica atorgat pels ajuntaments a les persones 
ateses.  
 

19. Les L’avaluació de les dues fases de la prova pilot, permetrà valorar la idoneïtat i la 
possible implantació de l’OIAVE com a servei, segons estableixen els article 159 i 
164 del ROAS.  
 

20. Les situacions de vulnerabilitat energètica són un fenomen constant que requereix 
l’atenció conjunta dels serveis socials i agents especialitzats en matèria 
d’optimització energètica, a més de resultar una obligació legal per part de les 
administracions públiques competents, tal i com estableix la legislació vigent. 
 

CLÀUSULES 
 
CLÀUSULA 1. Objecte 
 
El Consell Comarcal del Maresme, com a titular de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials, té 
les competències per crear i gestionar els serveis socials necessaris per garantir la 
cobertura de les necessitats socials de la població i exercir les funcions que atribueix la 
legislació vigent.   
L’Ajuntament de Canet de Mar, com a part d’aquest conveni, té les competències 
necessàries per subscriure’l. 
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Per això exposat, l’objecte d’aquest conveni és garantir la continuïtat del servei de 
l’OIAVE mitjançant el finançament dels ajuntaments de l’Àrea Bàsica del Consell 
Comarcal del Maresme per aquesta segona fase de la prova pilot. 
 
CLÀUSULA 2. Compromisos de les parts 
Del Consell Comarcal del Maresme: 

1. Prestarà el servei segons s’especifica en els plecs de clàusules 
administratives i tècniques.  

2. Informarà dels criteris utilitzats per determinar les diferents aportacions 
econòmiques dels ajuntaments. 

3. Facilitarà a l’Ajuntament el model de memòria anual, on hi constarà informació 
general i estadística, així com també qualsevol altra dada que el CCM 
especifiqui, d’acord amb el que estableix la normativa de Protecció de dades 
de caràcter personal.  

4. Facilitarà anualment a l’Ajuntament els documents amb les dades necessàries 
perquè aquest pugui efectuar la corresponent justificació de les despeses 
acordades en aquest conveni. 

5. Informarà sobre la programació de cada un dels serveis i dels seus resultats. 
Així mateix, l’ampliació o anul·lació de qualsevol servei o programa, requerirà 
l’acceptació per escrit per part de l’Ajuntament. 

 
De l’Ajuntament 

1. Realitzarà l’aportació econòmica necessària d’acord amb els criteris i les 
condicions establertes, segons la liquidació que li remetrà el CCM.  

2. Utilitzarà el sistemes d’informació que estableixi el CCM per a la derivació i 
seguiment de les persones usuàries derivades. 

3. Facilitarà la documentació requerida per a la correcta atenció de la persona 
derivada i evitarà demanar documentació o informació de la qual ja disposa. 

4. Facilitarà la informació que li sigui requerida pel CCM i cooperarà i 
col·laborarà amb les tasques necessàries per facilitar la gestió del servei. 

5. Aquells municipis que siguin un Punt d’Atenció Energètic, facilitaran un espai 
d’atenció a les persones usuàries d’acord amb els criteris establerts als plecs 
de clàusules administratives i tècniques.  

 
Per les dues administracions intervinents: 

1. Destinaran íntegrament les aportacions econòmiques establertes en el 
conveni a la prestació dels serveis o programes per als quals han estat 
assignades.  

2. Aconseguiran un bon funcionament i organització dels serveis i programes 
que permetin atendre amb qualitat les necessitats socials de l’àrea bàsica 
de serveis socials. 

3. Assumiran els costos de manteniment necessaris referent a les 
infraestructures.  

4. Consignaran en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a 
finançar el servei. 

5. Gestionaran correctament els documents dels expedients de les persones 
usuàries, de forma que es garanteixi la confidencialitat de les dades, d’acord 
amb la LOPD i es garanteixi el seu tractament, custodia i conservació en 
l’arxiu corresponent. 
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CLÀUSULA 3. Finançament 
El finançament de l’OIAVE es realitzarà a càrrec dels ajuntaments per un import màxim 
de 88.338,13 € anuals. Per determinar l’aportació econòmica de cada ens local, s’ha 
establert un import fix corresponent al 25% (22.084,53 €) i un import vinculat al nombre 
d’habitants, corresponent al 75% (66.253,60 €) del cost total.  
 
L’aportació econòmica de l’ajuntament de Canet de Mar pel finançament de l’OIAVE és:  
 

Municipi  
Núm. 

d'habitants 
Import fix 

Proporcional 
habitants 

Import total 
a liquidar 

CANET DE MAR 14.583 898,15 € 4.424,88 € 5.323,03 € 

 
CLÀUSULA 4. Obligacions econòmiques 
Les dues administracions intervinents assumeixen la continuïtat de la prova pilot que 
està funcionant a la data de la signatura d’aquest conveni.  
 
El Consell Comarcal presentarà la liquidació a l’ajuntament una vegada finalitzat el 
conveni de col·laboració interadministratiu, i aquest haurà de liquidar l’import acordat en 
l’exercici econòmic de 2020. 
 
En cas que el CCM pugui destinar un import al cofinançament de l’OIAVE, s’informarà 
als ajuntaments adherits i es realitzarà una regularització de l’import a finançar per part 
dels ens locals.  
 
Les aportacions econòmiques d’ambdues administracions, es podran fer efectives 
mitjançant fons propis o fons procedents d’altres administracions o institucions. En el 
cas que per algun programa concret, els fons provinguin de la Unió Europea, la 
justificació d’aquest programa s’haurà d’adequar als requisits europeus en la matèria, a 
banda del procediment general de justificació establert en aquest conveni. 
 
CLÀUSULA 5. Seguretat i protecció de dades 
Ambdues parts es comprometen a complir els requeriments de la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal. 
 
El CCM vetllarà i controlarà que l’Ajuntament compleixi la normativa sobre protecció de 
dades personals, garanteixin els drets dels interessats i implementi les mesures i 
procediments tècnics i organitzatius de seguretat adequats. 
 
CLÀUSULA 6. Vigència 
La vigència d’aquest conveni s’inicia el dia 1 de gener del 2020 i finalitza el dia 30 de 
setembre del 2020.  
 
CLÀUSULA 7. Publicitat 
En tot tipus de publicitat o comunicació sobre els serveis i programes objecte d’aquest 
conveni, s’haurà de fer referència a la cooperació i col·laboració d’ambdues parts. 
 
CLÀUSULA 8. Mecanismes de seguiment i control d’execució del conveni 
El seguiment de la cooperació interadministrativa objecte d’aquest conveni serà a càrrec 
de la Comissió de Seguiment que es creï a tal efecte. Aquesta Comissió estarà formada 
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per un representant polític i un representant tècnic de cada part, sens perjudici que hi 
puguin assistir altres persones amb veu però sense vot a petició de la Comissió. 

 
Les funcions de la Comissió de Seguiment seran les següents: 

1. Comunicar els assumptes tractats en el sí de la Comissió de d’avaluació. 
2. Avaluar el compliment de les condicions del conveni i els objectius descrits 
3. Altres funcions derivades de la relació interadministrativa de les parts. 

 
Aquesta Comissió es reunirà com a mínim una vegada durant l’execució del contracte, 
i sempre que alguna de les parts ho cregui convenient, amb l’objecte d’efectuar la 
valoració de l’any anterior i n’emetrà un informe al respecte. 
 
CLÀUSULA 9. Incompliment del conveni 
Ambdues administracions actuaran d’acord el que estableix l’article 51.2.c) de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
 
En aquest sentit, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un 
requeriment perquè compleixi en un termini determinat els compromisos que es 
consideren incomplerts. Si un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, 
l’incompliment persisteix, la part que el va adreçar ha de notificar la concurrència de la 
causa de resolució i el conveni s’entendrà resolt. 
 
CLÀUSULA 10. Modificació del conveni 
Qualsevol modificació del present conveni haurà de formalitzar-se per a la seva validesa, 
per mutu acord d’ambdues parts, mitjançant el corresponent pacte addicional.  
 
CLÀUSULA 11. Resolució 
Són causes de resolució d’aquest conveni: 

- La finalització del termini de vigència. 
- El mutu acord de les parts, instrumentat per escrit. 
- L’incompliment dels seus pactes o de les seves addendes, amb denúncia prèvia 

amb tres mesos d’antelació. 
- L’acord de revocació de la gestió del servei al Consell comarcal o la disposició de 

la prestació directa del servei per part de l’Ajuntament d’acord amb la normativa 
relacionada. 

- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material de donar compliment als seus 
pactes. 

 
CLÀUSULA 12. Legislació i jurisdicció aplicable  
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del conveni 
seran resoltes per acord de les parts. En cas contrari, es podran sotmetre a la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen duplicat, al 
lloc i data de l’encapçalament.  
 
 
 
3. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS  
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- Es dona compte de la Sentència núm. 101/2020, de data 6 d’abril de 2020, emesa per 
la Magistrada del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13, de Barcelona, en relació al 
Procediment Ordinari 115/2018-F, interposat per Antonio Maraver Armada i Concepción 
Anglés Salicrú contra l’Ajuntament de Canet de Mar, acordant estimar el recurs conten-
ciós interposat, davant el Decret  núm. 75/2018 de data 23 de gener de 2018, emès per 
l’Ajuntament de Canet de Mar,  pel qual es desestima el recurs de reposició presentat 
pels recurrents davant la Resolució adoptada per Decret núm. 710/2017 de 15 de juny 
emès pel mateix Ajuntament, anul·lant les esmentades resolucions per no ser ajustades 
a dret, amb expressa condemna de la demandada del pagament de les costes proces-
sals fins al límit de 300 euros.  
  
 
4. 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 17:20 de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 


