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

LOCAL DE DATA 30 DE JULIOL DE 2020 
 
Avís: aquesta acta ha estat retocada per tal d’esborrar totes les dades de caràcter 
personal que contenen, i donar així compliment a la legislació en matèria de protecció 

de dades personals.  
 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 17:00 
Hora que acaba: 17:15 
Lloc: Per vídeoconferència 
 

PRESIDEIX 
 

PERE XIRAU ESPARRECH 
 

ASSISTENTS 
 

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. Acta JGL2020/29 de 23/7/2020 

 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 
 
2.1.1. Relació de decrets del 13 al 19 de juliol de 2020 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1. Actes pendents d'aprovar 
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1.1. JGL2020/28 ordinari 23/07/2020 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
23 de juliol 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 DE DECRETS DEL 13 AL 19 DE JULIOL DE 2020 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de data 
del dia 6 al 12 de juliol de 2020: 
 

Codi Descripció 
Data 
resolució 

RESAL2020/1113 Decret reconeixement extrajudicial de crèdit 05/2020 14/07/2020 

RESAL2020/1114 Decret contractació actuació musical 18.07 14/07/2020 

RESAL2020/1115 decret incoació rp 14/07/2020 

RESAL2020/1116 (D) Decret aprovació premi i incentiu jubilació xxx 14/07/2020 

RESAL2020/1117 
Decret contractació servei realització tests anticossos COVID-
19 14/07/2020 

RESAL2020/1118 
(D) Decret d'alcaldia de reconeixement extrajudicial de crèdits 
3 2020 14/07/2020 

RESAL2020/1119 Decret atorgament terrassa -el mon del jabugo- 14/07/2020 

RESAL2020/1120 Decret atorgament terrassa 14/07/2020 

RESAL2020/1121 Decret atorgament terrassa 14/07/2020 

RESAL2020/1122 Decret terrassa daikiri 14/07/2020 

RESAL2020/1123 Decret atorgament terrassa -punt de trobada- 14/07/2020 

RESAL2020/1124 Decret atorgament terrassa p 14/07/2020 

RESAL2020/1125 Resolució Alcaldía 14/07/2020 

RESAL2020/1126 Decret atorgament terrassa 14/07/2020 

RESAL2020/1127 Decret Convocatòria JGL ordinària 16072020 14/07/2020 

RESAL2020/1128 Decret aprovació de factures F_2020_31 Endesa 14/07/2020 

RESAL2020/1129 Decret aprovació 9a certificació obres 14/07/2020 

RESAL2020/1130 
Decret deixant sense efecte adscripció provisional lloc de 
treball de cap de l'OAC 14/07/2020 

RESAL2020/1131 Decret exp.20-222330 14/07/2020 

RESAL2020/1132 Decret d'Alcaldia obertura de compte corrent 14/07/2020 

RESAL2020/1133 (D) Decret nòmina alta juny i liquidacions juliol 14/07/2020 

RESAL2020/1134 
Decret 1a Tinència aprova IRPF juny 2020 i ordena pagament 
AEAT 14/07/2020 

RESAL2020/1135 Decret AI 13_07 14/07/2020 

RESAL2020/1136 Decret embargament sou Sr. xxx- ORGT 14/07/2020 
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RESAL2020/1137 Decret liquidació SOREA - emoluments 2n. trimestre Sr. xxx 14/07/2020 

RESAL2020/1138 
Decret aprovació bases comissió de serveis lloc de treball de 
Secretaria 14/07/2020 

RESAL2020/1139 Decret adjudicació subministrament tanca de fusta 15/07/2020 

RESAL2020/1140 Decret nomenament tresorera acctal - excedència 15/07/2020 

RESAL2020/1141 
DECRET RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL CLAUSELL, 
16 15/07/2020 

RESAL2020/1142 Decret incoació Ordre d'Execució per ITE carrer Olot 5 15/07/2020 

RESAL2020/1143 Decret targeta d'aparcament individual 15/07/2020 

RESAL2020/1144 Decret aprovació de factures F_2020_36 taxes ORGT 2019 15/07/2020 

RESAL2020/1145 
Decret incoació restauració i sancionador Via Figuerola 3 bloc 
1 escala A porta 2 15/07/2020 

RESAL2020/1146 Decret ajuts d'urgència social BSGG232020 15/07/2020 

RESAL2020/1147 Decret INCOACIÓ civisme xxx 15/07/2020 

RESAL2020/1148 Decret resolució sancionador residus 16/07/2020 

RESAL2020/1149 Decret AI 15_07 16/07/2020 

RESAL2020/1150 Decret INCOACIÓ gossos xxx 16/07/2020 

RESAL2020/1151 Decret INCOACIÓ menor civisme xx 16/07/2020 

RESAL2020/1152 Decret RR exp.19-218946 16/07/2020 

RESAL2020/1153 Decret RR exp.19-220514 16/07/2020 

RESAL2020/1154 Resolució Alcaldía expedició factures 16/07/2020 

RESAL2020/1155 Decret INCOACIÓ menor civisme xx 16/07/2020 

RESAL2020/1156 Decret RR exp.1900000335 16/07/2020 

RESAL2020/1157 Decret INCOACIÓ civisme xx 16/07/2020 

RESAL2020/1158 Decret exp.20-222097 16/07/2020 

RESAL2020/1159 Resolució compareixença RCA 562 19 16/07/2020 

RESAL2020/1160 Decret RR exp.2000000151 16/07/2020 

RESAL2020/1161 Decret exp.20-222469 16/07/2020 

RESAL2020/1162 Decret de 1a TA liquidació de l'IVA del 2T 2020 16/07/2020 

RESAL2020/1163 Decret RESOLUCIÓ gossos xx 16/07/2020 

RESAL2020/1164 Decret exp.108897 16/07/2020 

RESAL2020/1165 Decret adscripció provisional lloc cap de BOIS - agost 16/07/2020 

RESAL2020/1166 Decret atorgament terrassa  17/07/2020 

 
3. Donar compte de resolucions judicials 
 

- Es dona compte de la Sentència 128/2020, del Jutjat Contenciós Administratiu 
número 1 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu número 335/2018-
A, contra la resolució d’Alcaldia de 18 de juny de 2018, d’incoació de procediment 
sancionador. Es desestima la demanda perquè la resolució impugnada és 
conforme i s’ajusta a dret. No s’imposen costes. 

 
4. Propostes urgents 
 
L’alcalde accidental 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’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència de diversos punts no inclosos a 
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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: 

 
4.1. Promoció Econòmica i Turisme 
 
4.1.1. APROVACIÓ 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 2020, PLA DE MANDAT 2020-
2023 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, REFERENT AL 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, 2020-2021. ATENCIÓ 
I SUPORT INTEGRAL A L'EMPRESA I L'EMPRENEDORIA 
 
Atès que 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. 

 
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 a les 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 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. 

 
Atès que, 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. 
 
Atès que 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. 
 
Atès que 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. 
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Atès que, 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. 
 
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 a les 
empreses, entre d’altres, del seu municipi. 

 
Atès que 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. 

 
Atès que en el marc del Pla “ Xarxa de Govern Local per l’any 2016-2019”, els 
Ajuntaments de Canet de Mar, Calella, Pineda de Mar i Tordera, han formulat 
sol·licitud al Catàleg de Serveis 2020 d’una acció conjunta denominada “Centres 
Locals de Serveis a les Empreses (CLSE) de Calella, Canet de Mar, Pineda de Mar i 
Tordera, 2020-2021. 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). 

 
Atès que, 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.   

 
Atès que l’ens gestor serà l’Ajuntament de Tordera i els ens executors 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. 

 
Vista la memòria justificativa emesa per la tècnica municipal d’autoempresa que 
consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe favorable emès per la Secretaria que també consta a l’expedient. 
 
Vist el conveni de col·laboració, el text del qual consta com a annex a aquesta 
proposta 
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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 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 2020, pla de mandat 2020-2023 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, 2020-2021. Atenció i suport 
integral a l’empresa i l’emprenedoria. Codi actuació: 20/Y/284835.  
 
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, o en el seu defecte, el senyor alcalde accidental 
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. 
 
ANNEX 
 
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 2020, PLA DE MANDAT 2020-2023 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, 2020-2021. ATENCIÓ 
I SUPORT INTEGRAL A L’EMPRESA I L’EMPRENEDORIA. Codi Actuació: 20/Y/284835. 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
AJUNTAMENT DE CALELLA, representat per la Il·lustríssima Alcaldessa, Sra. Montserrat 
Candini i Puig 
 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, representat per l’Il·lustríssim Alcalde Accidental, Sr. Pere 
Xirau Espàrrech 
 
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. 
 

V. En el marc del Pla “ Xarxa de Govern Local per l’any 2016-2019”, els Ajuntaments 
de Canet de Mar, Calella, Pineda de Mar i Tordera, han formulat sol·licitud al Catàleg 
de Serveis 2020 d’una acció conjunta denominada “Centres Locals de Serveis a les 
Empreses (CLSE) de Calella, Canet de Mar, Pineda de Mar i Tordera, 2020-2021. 
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). 
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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 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. 
 

VI. Marc regulador 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 28 de maig de 
2020, ha aprovat el Protocol de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023. 
L’aprovació d’aquest protocol deroga expressament el Protocol aprovat pel Ple de la 
Diputació de Barcelona en sessió 26 de novembre de 2015. 
 

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 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. 
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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.- Pagaments avançats 
 
La Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de maig de 2020, va 
aprovar l’atorgament de 162.000,00€ 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, ha acceptat expressament 
l’atorgament dins del període establert. Un cop acceptat, la Diputació de Barcelona realitzarà un 
pagament avançat i un cop rebut el pagament l’ens gestor, l’ajuntament de Tordera, haurà de 
realitzar el pagament en el termini de tres mesos als ens executors (Calella, Canet de Mar i 
Pineda de Mar) en el percentatge del 25% corresponent. 
 
CINQUÈ.- 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 28 de maig de 2020, va 
aprovar l’atorgament de 162.000,00€ 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’import atorgat correspon als exercicis 2020 i 2021. 
 

Codi actuació Cost total actuació Import 
subvencionat 

Import total a 
cofinançar 

20/Y/284835  216.000,00€ 162.000,00€ 54.000,00€ 

 
L’ens gestor i els executors hauran de presentar conjuntament la justificació de les actuacions 
segons el punt 1 de l’article 29, especialitats d’execució i justificació dels recursos econòmics, de 
l’Aprovació del Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona de l’any 2020 (aprovat per Junta 
de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió 9 de gener de 2020): 
 
“1. Els recursos econòmics inclouen actuacions i despeses executades i justificades dins 
d’un dels terminis que s’indiquen a continuació: 
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a. Els ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva poden tenir els  terminis 
màxims d’execució i justificació que s’indiquen a continuació: 
a.1. Execució anual: execució entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020. 
Justificació voluntària fins al 15 de novembre de 2020 i justificació final entre el 2 de gener 
de 2021 i el 31 de març de 2021. 
a.2. Execució pluriennal: execució entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2021. 
Primera justificació voluntària fins al 15 de novembre de 2020. Segona justificació voluntària, 
entre el 2 de gener de 2021 i el 15 de novembre de 2021. Justificació final entre el 2 de 
gener de 2022 i el 31 de març de 2022. 
a.3. Execució anticipada: execució entre l’1 d’octubre de 2019 i el 30 de setembre de 2020, 
i justificació fins al 15 de novembre de 2020. 
a.4. Execució diferida: execució entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021. 
Justificació voluntària fins al 15 de novembre de 2021 i justificació final entre el 2 de gener 
de 2022 i el 31 de març de 2022.” 
 
L’Ajuntament de Tordera aportarà les quantitats als ens executors, conforme s’ha detallat 
anteriorment, segons quadre adjunt. 
 
DISTRIBUCIÓ PER AJUNTAMENT CONVENIAT 
 

Nom 
Ajuntament 

Percentatge 
subvenció 

Import 
subvencionat 
2020 

Import 
subvencionat 
2021 

Import a 
cofinançar 
2020 

Import a 
cofinançar 
al 2021 

Import a 
justificar 2020 

Import a justificar 
2021 

Import a 
justificar 
2020-2021 

Ajuntament 
de Calella 

25% 20.250,00€ 20.250,00€ 6.750,00€ 6.750,00€ 27.000,00€ 27.000,00€ 54.000,00€ 

Ajuntament 
de Canet de 
Mar 

25% 20.250,00€ 20.250,00€ 6.750,00€ 6.750,00€ 27.000,00€ 27.000,00€ 54.000,00€ 

Ajuntament 
de Pineda de 
Mar 

25% 20.250,00€ 20.250,00€ 6.750,00€ 6.750,00€ 27.000,00€ 27.000,00€ 54.000,00€ 

Ajuntament 
de Tordera 

25% 20.250,00€ 20.250,00€ 6.750,00€ 6.750,00€ 27.000,00€ 27.000,00€ 54.000,00€ 

Total 100% 81.000,00€ 81.000,00€ 27.000,00€ 27.000,00€ 108.000,00€ 108.000,00€ 216.000,00€ 

TOTALS 2020-2021 162.000,00€ 54.000,00€ 216.000,00€  

 
En el cas que algun o tots els ens executors no justifiquin la totalitat de l’import concedit, havent-
se presentat la justificació parcial i 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 23 del règim regulador del Catàleg de Serveis de l’any 2020 del Pla 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023, punt 18 de l’article 29 :  
 
“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. 
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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 
e. L’ens destinatari, un cop es facin efectius els pagaments de qualsevol tipus per part de la 
Diputació de Barcelona, resta obligat a transferir a la resta d’ens executors la part que els 
correspongui, d’acord amb la distribució de finançament acordada, en el termini màxim de 
tres mesos.” 
  
Per tant,  
 

- 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.  
 
SISÈ.- 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. 
 
SETÈ.- 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. 
 
VUITÈ.- 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. 
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NOVÈ.- Règim jurídic. 
 
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.  
 
DESÈ.- 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. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per quadruplicat 
en el lloc i data que s’assenyalen. 

 
4.1.2. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS I 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER A L’IMPULS DEL PROGRAMA DE 
MESURES ACTIVES D’INSERCIÓ PER A PERSONES BENEFICIARIES DE LA 
RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ (MAIS) 
 
Fets: 
 
Atès que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, va publicar el data 22 de 
juny de 2017, l'Ordre TSF/128/2017, de 19 de juny, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions destinades a les entitats sense ànim de 
lucre per a la realització del Programa de Mesures actives d'inserció per a persones 
destinatàries de la renda mínima d'inserció.  
 
Atès que segons la base 2 de l'Ordre esmentada podran ser entitats beneficiàries 
d'aquestes subvencions les entitats privades amb personalitat jurídica pròpia, sense 
ànim de lucre i amb àmbit d'actuació a Catalunya, que tinguin experiència en la 
realització d'accions d'inserció laboral per a col·lectius en risc o situació d'exclusió social. 
Els destinataris i destinatàries de la subvenció seran les persones acollides a lla Llei 
10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció (RMI). 
 
Atès que la Fundació Privada Gentis va mostrar interès per desenvolupar a Canet de 
Mar un Programa de Mesures actives per a 30 persones beneficiàries de la Renda 
Mínima d'Inserció.  
 
Atès que des de l’Ajuntament de Canet de Mar som coneixedors dels diferents 
programes i projectes que Fundació Privada Gentis executa a la comarca del Maresme 
i que van destinats a millorar l’ocupabilitat de les persones i a oferir suports per a 
l’estabilitat laboral, des d’Alcaldia es va signar la corresponent carta de suport a 
l’esmentada entitat que consta a l’expedient. 
 
Atès que el dia 6 de Maig de 2020 es va publicar la Resolució TSF/928/2020, de 20 
d’abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020. 
 



 

13 
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 

Atès que en data 21 de juliol s’informa de les subvencions atorgades per la realització 
del programa de Mesures Actives d’Inserció per a persones destinatàries de la renda 
mínima garantida, on consta el projecte que la Fundació Privada Gentis sol·licita per a 
Canet de Mar. 
 
Vista la memòria justificativa emesa per la tècnica municipal de Promoció Econòmica 
que consta a l’expedient. 
 
Vist el text del conveni, que consta com a annex a aquesta proposta, així com l’acord de 
cessió d’us d’espais entre l’Ajuntament de Canet de Mar i la Fundació Privada Gentis. 
 
Vist l’informe desfavorable conjunt de secretaria i intervenció de 30 de juliol de 2020. 
 
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.- Aixecar el reparament i resoldre la discrepància manifestada a l’informe conjunt 
15/2020 de secretaria intervenció. 
 
Segon.- Aprovar el text del conveni de col·laboració entre la entre la Fundació Privada 
Gentis i l'Ajuntament de Canet de Mar per a l’impuls del programa de Mesures Actives 
d’Inserció per a persones beneficiaries de la Renda Mínima d’Inserció (MAIS). 
 
Tercer.- Signar l’acord de cessió d’us d’espais entre l’Ajuntament de Canet de Mar i la 
Fundació Privada Gentis exclusivament per a la realització del programa de mesures 
actives d’inserció per a persones destinatàries de la renda mínima d’inserció, abans del 
proper 31 de juliol. 
 
Quart.- Facultar el senyor alcalde accidental per signar tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
Cinquè.- Notificar aquests acords als interessats, a tots els efectes. 
 
Sisè.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Serveis Socials.  
 
ANNEX 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I LA 
FUNDACIÓ  PRIVADA GENTIS PER A L'IMPULS DEL PROGRAMA DE MESURES ACTIVES 
D'INSERCIÓ PER A PERSONES BENEFICIÀRIES DE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ 
( MAIS) 
 
Canet de Mar a xxx de 2020 
 
INTERVENEN 
 
D’una part, l' AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, amb domicili al Carrer Ample, 11 08360  Canet 
de Mar, amb CIF P0803900J, representat pel Sr. Pere Xirau Esparrech com alcalde accidental, 
actuant en virtut de les competències contingudes a l'article 41.12 del Decret 2568/1986, de 28 
de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals. 
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D’altra part, la FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS, amb domicili a l'Avinguda de la Pau, 178 de 
Deltebre, amb CIF G17679267, representada per la Sra. Marta Cid Pañella, amb DNI xx, 
facultada per fer l’atorgament d’aquest document. 
 
Ambdues parts en la representació amb què actuen, es reconeixen mútuament plena capacitat 
per a l'atorgament d'aquest conveni, per la qual cosa, 
 
     EXPOSEN 
 
L'Ajuntament de Canet de Mar mitjançant el Servei Local d’Ocupació de l’Àrea de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de Canet de Mar té, entre altres objectius, integrar i gestionar el 
conjunt d’actuacions ocupacionals a nivell local, per tal de mantenir i incrementar en el seu cas 
l’ocupabilitat dels ciutadans i ciutadanes de Canet de Mar, així com fomentar l’ocupació de 
qualitat i la igualtat d’oportunitats d’accés i condicions al mercat de treball.  
 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, va publicar el data 22 de juny de 2017, l'Ordre 
TSF/128/2017, de 19 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions destinades a les entitats sense ànim de lucre per a la realització del Programa de 
Mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda mínima d'inserció. 
 
Segons la base 2 de l'Ordre esmentada podran ser entitats beneficiàries d'aquestes subvencions 
les entitats privades amb personalitat jurídica pròpia, sense ànim de lucre i amb àmbit d'actuació 
a Catalunya, que tinguin experiència en la realització d'accions d'inserció laboral per a col·lectius 
en risc o situació d'exclusió social. Els destinataris i destinatàries de la subvenció seran les 
persones acollides a lla Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció (RMI). 
 
El dia 14 de març de 2019 es va publicar l’Ordre TSF/46/2019 d’11 de març, de modificació de 
les bases de l’Ordre TSF/128/2017, de 19 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions destinades a les entitats sense ànim de lucre  per a la 
realització del Programa de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la renda 
mínima d’inserció. 
 
El dia 6 de Maig de 2020 es va publicar la Resolució TSF/928/2020, de 20 d’abril, per la qual 
s'obre la convocatòria per a l'any 2020. 
 
La Fundació Privada Gentis va mostrar interès per desenvolupar a Canet de Mar un Programa 
de Mesures actives per a 30 persones beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció, i això ho va 
sol·licitar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.. 
 
La Fundació Privada Gentis desenvolupa, entre d'altres, programes d'iniciativa social que 
afavoreixin l'equilibri i el benestar de les famílies amb vulnerabililitat social, oferint formació 
especialitzada tant a professionals com a famílies, i desenvolupant projectes i programes, tant a 
nivell nacional com internacional, relacionats amb l'àmbit de la família. 
 
La Fundació Privada Gentis comunica la seva voluntat d'iniciar el programa en data 27 de juliol 
de 2020 per a fer possible que aquest programa es pugui desenvolupar a les dependències de 
La Masoveria – Vil·la Flora. 

 
Atesos els expositius anteriors, i per tal de formalitzar aquest document, les parts signatàries, 
 
  



 

15 
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 

ACORDEN 
 

   Primer .- Objecte  
 

Aquest conveni té per objecte establir la col·laboració entre la FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS i        
l'Ajuntament de Canet de Mar, per al desplegament del Programa de Mesures actives d'inserció 
per a persones destinatàries de la renda mínima d'inserció 2020 a Canet de Mar, en concret, a 
les dependències de La Masoveria - Vil·la Flora, de titularitat municipal. 
 
Segon .-  La FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS es compromet: 
 
a) La FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS es compromet a desplegar a Canet de Mar el Programa de 
Mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda mínima d'inserció que té com 
a objectiu posar a l'abast dels demandants de feina perceptors de la RMI un seguit de recursos 
que els situïn en una posició millor davant la recerca d'ocupació. Són actuacions que afavoreixen 
la presa de decisions i la manera d'afrontar els canvis que fan referència a la professió, la 
formació o el projecte de vida laboral. Aquesta millora s'emmarca en un procés que atendrà les 
competències de cada persona i les confrontarà amb els competències que demana el mercat 
de treball per a cada ocupació, la qual cosa permetrà concretar els objectius professionals. 
 
Entenem per competències el conjunt de recursos personals, capacitats, habilitats, destreses, 
coneixements, preferències, interessos, etc., que té cada persona i que, aplicats al context 
laboral, esdevenen competències professionals. 
 
Les persones adquireixen les competències per diverses vies: aprenentatges formals i no 
formals, experiència formal, experiències vitals, etc. 
 
El programa acompanyarà les persones participants en l'elaboració d'un projecte professional 
per a la millora de l'ocupabilitat mitjançant el desenvolupament de competències necessàries en 
el context laboral. El programa pretén atendre les necessitats de cada persona participant i, 
d'acord amb aquestes necessitats, desenvoluparà un itinerari, o un altre. 
 
En el transcurs del programa s'haurà d'elaborar, per a cada participant, un pla individual d'inserció 
en relació amb la seva ocupabilitat. Aquest pla quedarà plasmat en un document elaborat per 
una persona tècnica i se li lliurarà a la persona participant al final del procés. Les actuacions 
poden ser individuals o grupals. Les actuacions grupals es faran en grups amb un màxim de 15 
persones i s'hi treballaran competències tant de tipus personal com de recerca de feina. Per mitjà 
de les actuacions grupals s'aconseguirà que cada persona prengui consciència de la seva 
situació, que augmenti la confiança en si mateixa, que adquireixi autonomia i que identifiqui els 
seus interessos i motivacions cap a la recerca de feina a partir dels seus coneixements i 
experiències. 
 
Per al desenvolupament del programa, l'entitat beneficiària ha de disposar, obligatòriament, d'un 
tècnic orientador per a cada grup de 30 persones. L'entitat beneficiària també ha de contractar 
obligatòriament un prospector, com a mínim, per a la meitat del període subvencionat. 
 
b) La FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS facilitarà les memòries i dades relatives a l'execució de les 
activitats, objecte de subvenció, en els terminis establerts per l'Ajuntament de Canet de Mar, a fi 
i efecte de realitzar la valoració i avaluació del rendiment, eficàcia i eficiències de les mateixes. 
 
Tercer.- L'Ajuntament de Canet de Mar es compromet a autoritzar a la FUNDACIÓ PRIVADA 
GENTIS, d’acord amb l’art. 57 del Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el 
Reglament de patrimoni dels ens locals, l’ús privatiu, que no comporta la transformació o la 
modificació del domini públic, per l’ús gratuït a precari, durant el termini de vigència d’aquest 
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conveni, dels espais ubicats La Masoveria - Vil·la Flora – edifici de titularitat municipal ubicat a la 
Via Cannetum, s/n  d’aquest municipi. 
 
a) Les dependències objecte d’autorització hauran de ser destinades única i exclusivament 
durant el termini de la vigència de la mateixa, a la realització de les activitats pròpies per les quals 
s’autoritza el seu ús i en benefici dels veïns de Canet de Mar. 
 
b) En el cas de que les instal·lacions objecte d’autorització d’ús no es destinessin a l’ús previst o 
deixes de ser-hi destinat, aquestes revertiran de forma automàtica i de ple dret al patrimoni de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
c) El dret d’ús que s’autoritza no podrà ser cedit a cap altra persona física o jurídica, pública o 
privada. 
 
d) La FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS, i els usuaris potencials de l’espai objecte d’autorització no 
tindran cap relació de dependència amb l’Ajuntament de Canet de Mar, per la qual cosa 
l’Ajuntament de Canet de Mar no es fa responsable ni directament ni subsidiàriament dels danys 
tant materials com personals o morals, que per acció o omissió de qualsevol classe puguin 
produir-se en les instal·lacions objecte d’autorització d’ús, sens perjudici de la possible 
responsabilitat patrimonial derivada del funcionament normal o anormal dels serveis públics 
exigibles conforme a la normativa legal aplicable. 
 
e) La FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS no podrà realitzar obres de cap tipus ni cap actuació que 
impliqui una transformació o modificació de l’espai, sense prèvia autorització de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. En tot cas, les obres autoritzades seran a càrrec de la FUNDACIÓ PRIVADA 
GENTIS, i quedaran en benefici de la finca, sense dret a reclamació o indemnització, sempre i 
quan aquestes obres no siguin conseqüència d’una aplicació concreta d’una normativa sectorial 
que obligui a fer-les, essent en aquest cas, a càrrec de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
f) El desenvolupament de les activitats per part de la FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS en l'espai 
objecte d’autorització s’haurà de realitzar de conformitat amb els principis de convivència, 
col·laboració i respecte mutu. 
 
g) En aquells casos en que l’Ajuntament de Canet de Mar necessiti portar a terme alguna activitat 
en les dependències objecte de la present autorització, la FUNDACIÓ PRIVDA GENTIS haurà 
de facilitar la seva utilització a l’administració sense que l'entitat tingui dret a cap ressentiment 
per aquest motiu, sens perjudici dels desperfectes que se’n puguin derivar. 
 
h) L’Ajuntament de Canet de Mar s’obliga a fer-se càrrec de tots els impostos o gravàmens que 
puguin caure sobre l’espai objecte de llicència, de totes les despeses de consum i 
subministrament d’aigua i electricitat, així com l’assegurança de l’espai,  i a assumir el cost de 
tota classe de reparacions estructurals necessàries per a la posada en marxa de l’espai objecte 
de llicència. 
 
i) Seran a càrrec de la FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS les despeses ocasionades pels 
desperfectes que tinguin lloc, ja siguin vidres, panys, persianes, i la resta d’útils i utensilis de les 
instal·lacions, quan aquells siguin imputables a un mal ús. 
 
j) La FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS renuncia des del moment de la signatura del present 
document, a sol·licitar qualsevol indemnització a l’Ajuntament de Canet de Mar, un cop finalitzada 
i/o revocada l’atorgament de llicència d’ús privatiu. 
 
k) Un cop finalitzat l’ús autoritzat a precari, la FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS haurà de deixar 
l’espai i el mobiliari, en les mateixes condicions en què havia estat autoritzat, tenint en compte el 
deteriorament ocasionat pel desgast d’ús del mateix. 
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l) Junt amb l’espai d’atenció al públic, de forma individual, l’Ajuntament cedirà també el mobiliari 
necessari per dotar-lo com a espai de treball. 
 
m) L’entitat Gentis proporcionarà els mitjans tècnics necessaris per a que el seu equip pugui dur 
a terme les seves tasques, incloent l’accés al telèfon i als mitjans informàtics per al tractament 
de la informació i les comunicacions. 
 
Quart. Protecció de dades de caràcter personal 
 
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, 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. 
 
Cinquè . - Vigència 
 
Aquest conveni entra en vigor des de l’endemà de la seva signatura i tindrà un període de 
vigència fins a la finalització del programa a data 30 d’abril de 2021. 
 
Sisè.- Seguiment 
 
Per fer el seguiment del conveni i avaluació de les actuacions que es duguin a terme de forma 
conjunta, cadascuna de les dues parts signatàries del present conveni designarà un/a 
representant; addicionalment l'Ajuntament de Canet de Mar designarà un representant tècnic de 
l’Àrea de Promoció Econòmica, i es fixarà un calendari de reunions periòdiques per fer el 
seguiment de les activitats. 
 
Setè . - Extinció del conveni 
 
El present conveni es resoldrà per: 
 

1. Mutu acord de les parts. 
2. Pel compliment de les actuacions i obligacions objecte del conveni. 
3. Incompliment de qualsevol dels seus pactes i la inobservança de la normativa aplicable. 
4. Denuncia de qualsevol de les parts amb dos mesos d’antelació. 
5. Venciment del seu termini de vigència. 

 
Vuitè.- Jurisdicció  
 
La jurisdicció contenciosa administrativa serà competent per conèixer, un cop esgotada la via 
administrativa de les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i 
efectes d’aquest conveni. 
 
En prova de conformitat, i perquè així consti, les parts signen el present document mitjançant 
duplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i data que s’assenyalen a l’encapçalament. 
 
 
 
ANNEX 
 

ACORD DE CESSIÓ D’US D’ESPAIS ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I LA 
FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS 
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REUNITS 

 
D’una part, Sra. Pere Xirau Esparrech, amb Document Nacional de Identitat núm.  xx, com a  
Alcalde accidental  de l’Ajuntament de Canet de Mar, amb domicili al carrer Ample, 11 de Canet 
de Mar amb CIF P0803900J.  
 
I d’una altre part, Sra. Marta Cid Pañella, amb DNI xx, actuant en qualitat de Apoderada de 
FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS, domiciliada a Deltebre, Avinguda de la Pau 178, amb CIF 
G17679267, inscrita al Registre de Fundacions amb núm. 2337. 
 

MANIFESTEN 
 

Que a data de la signatura del present acord l’Ajuntament de Canet de Mar  és propietari de 
l’immoble Centre Civic i Cultural Vil·la Flora – La Masoveria situat a la Via Cannetum, s/n de 
Canet de Mar. 
 
Que FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS necessita disposar temporalment d’aquest espai, per a 
l’execució del Programa  de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la renda 
mínima d’inserció de la convocatòria 2020 amb referència BDNS 503477. 
 
Ambdues Entitats estableixen la present cessió d’ús, per a fer possible que aquest programa es 
pugui desenvolupar. 
 

ACORDEN 
 

Primer.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar CEDEIX L’ÚS, de part d’aquest immoble referenciat, 
a la Fundació Privada Gentis de manera gratuïta. 
 
Segon.- La part cessionària destinarà l’ús de l’espai cedit exclusivament a la realització del 
programa de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la renda mínima 
d’inserció segons la resolució TSF/1730/2020, de 8 de juliol. 
 
Tercer.- El present acord té una vigència fins a 30/04/2021. 
 
Quart.- Que la Fundació Privada Gentis es farà càrrec de tots els costos que es derivin de la 
gestió del servei. 
 
I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest acord les dues parts els signen. 

 
4.2. Urbanisme 
 
4.2.1. APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT OBRES CARRER CLAUSELL 
 
Fets: 
 
S’ha aportat, en data 28 de juliol de 2020, re: 7127, el Pla de Seguretat i Salut de les 
obres de “substitució de paviment i millora d’infraestructures del carrer Clausell” per part 
de l’empresa adjudicatària COYNSA-2000, SL. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 29 de juliol de 2020, que es transcriu 
a continuació: 

 
INFORME TÈCNIC 
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FETS 
 
Amb data 28 de juliol de 2020 i registre d’entrada 7127, s’aporta Pla de Seguretat i Salut 
de les obres per a la “substitució de paviment i millora d’infraestructures del carrer 
Clausell a Canet de Mar”, redactat per l’empresa adjudicatària Coynsa-2000 SL. Per 
altra banda, amb registre d’entrada 7111 del mateix 28 de juliol de 2020, s’aporta informe 
per a l’aprovació per part del coordinador de seguretat i salut xx 
 
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. 
 
SEGONA.-  En el pla de seguretat i salut presentat s’analitzen i es desenvolupen les 
previsions de l’estudi de seguretat i salut aprovat amb el projecte executiu. 
 
TERCERA.- 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. 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, es dóna el vist-i-plau formal al Pla de 
Seguretat i Salut presentat per Coynsa-2000 SL per a l’execució de les obres per a la 
substitució de paviment i millora d’infraestructures del carrer Clausell a Canet de Mar, 
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 de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per Coynsa-2000 SL per a 
l’execució de les obres per a la substitució de paviment i millora d’infraestructures del 
carrer Clausell a Canet de Mar, conformat pel coordinador de seguretat i salut de l’obra. 
 
Segon.-  Fer arribar el pla de seguretat i salut aprovat 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.- Notificar el present acord als interessats.  
 
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 17:15 de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 


