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

LOCAL DE DATA 24 DE SETEMBRE 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 
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. JGL2020/35 ordinari 17/09/2020 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 
2.1.1. Llibre Decrets primera quinzena mes de setembre 2020 
2.1.2. Relació Decrets de data del 7 al 13 de setembre 2020 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2020/35 ordinari 17/09/2020 
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Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
17 de setembre 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. LLIBRE DECRETS PRIMERA QUINZENA SETEMBRE 2020 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local del llibre de Decrets corresponents a la 
primera quinzena del mes de setembre de 2020.  
 
 
2.1.2. RELACIÓ DECRETS DE DATA DEL 7 AL 13 DE SETEMBRE 2020 
 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la relació de Decrets de data del 7 al 13 
de setembre de 2020 i que són els següents: 
 

Codi Descripció Data 
resolució 

RESGE2020/4 Decret Solꞏlicitud de subvenció BCIL Villa Flora 10/09/2020 

RESAL2020/1390 Decret Convocatòria JGL ordinària 10092020 07/09/2020 

RESAL2020/1391 Decret aprovació propostes de despeses Q19 07/09/2020 

RESAL2020/1392 Decret encàrrec servei assessorament TMC 07/09/2020 

RESAL2020/1393 Decret rectificació errada material decret RES2020_1374 07/09/2020 

RESAL2020/1394 Decret aprovació factura liquidació certificació obres de canalització de les 
aigües pluvials del ca

07/09/2020 

RESAL2020/1395 Decret PS 07_09 09/09/2020 

RESAL2020/1396 Decret exp.20-224755 09/09/2020 

RESAL2020/1397 Decret AI 07_09 09/09/2020 

RESAL2020/1398 Decret IMI 07_09 09/09/2020 

RESAL2020/1399 Decret adscripció tasques superior categoria 09/09/2020 

RESAL2020/1400 Resolució Alcaldía_Pancartes Diada 11 setembre_ANC 09/09/2020 

RESAL2020/1401 incoació expedient rp 10/09/2020 

RESAL2020/1402 Resolució Alcaldia_sol.licitud subvenció_obres sostre Sala Plens 10/09/2020 

RESAL2020/1403 Decret llista definitiva aspirants admesos - borsa peons 10/09/2020 

RESAL2020/1404 Resolució Alcaldia_sol.licitud de sub_Centre Parroquial 10/09/2020 

RESAL2020/1405 Incoació rp 10/09/2020 

RESAL2020/1406 Decret llista provisional admesos i exclosos administratius - PI 10/09/2020 

RESAL2020/1407 Decret de 1a TA d'ordenació de pagaments  10/09/2020 

RESAL2020/1408 Resolució Alcaldia_Sol de subv BCIL_Odèon 10/09/2020 

RESAL2020/1409 Decret AI 09_09 10/09/2020 
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3. 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 d’un punt no inclòs a l’ordre del dia. 
Un cop sotmès a la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per unanimitat i es 
procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents: 
 
3.1. Promoció Econòmica i Turisme 

 
3.1.1. ACCEPTACIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ "FONS EXTRAORDINARI PER ALS 
CENTRES LOCALS DE SERVEIS A LES EMPRESES”, DEL CATÀLEG DE LA 
XARXA DE GOVERNS LOCALS DE L’ANY 2020 
 
Fets: 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 
2020, va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el seu règim 
i la convocatòria per a la concessió de recursos. 
 
Atès que en sessió de 9 de juliol de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barce-
lona, ha aprovat la inclusió de nous recursos en el Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2020 i autoritzat la despesa que s’hi destinarà. 
 
En el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 s'inclou com a nou recurs el 
fons de prestació "Fons extraordinari per als centres locals de serveis a les empre-
ses", que té per finalitat donar suport econòmic extraordinari als centres locals de ser-
veis a les empreses (CLSE) per donar resposta a les necessitats d'emprenedors i em-
preses sorgides arran de la Covid-19.  
 
Atès que d’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg, els recursos que la Diputació 
ofereix als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o material i que, al seu 
torn, els econòmics poden ser ajuts econòmics i fons de prestació, essent aquests últims 
transferències dineràries regulars per al finançament de serveis i estructures de gestió 
locals. 
 
Atès que els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa 
amb concurrència (article 5.6), no requereixen solꞏlicitud (article 11.1) i l’acte de conces-
sió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat per a la seva aprovació a 
la Junta de Govern (article 24). 
 
Vista la resolució de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 30 de juliol 
de 2020 en la qual s’aproven les concessions del "Fons extraordinari per als centres 
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locals de serveis a les empreses” del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 
2020. 
 
Atès que aquest fons de prestació “Fons extraordinari per als centres locals de 
serveis a les empreses” s’estableix amb una durada pluriennal durant el període 2020 
i 2021 i que atesa la naturalesa d’aquest recurs i les dificultats en les quals es troben les 
tresoreries municipals degudes a la crisi de la Covid19, la Diputació de Barcelona farà 
un pagament avançat del 100% de l’import concedit a la primera anualitat un cop es 
presenti l’acceptació expressa i un pagament anticipat del 100% de l’import concedit a 
2021 quan es produeixi la justificació mínima del 75% de l’import de la primera anualitat, 
sempre que el pressupost a càrrec del qual s’imputi la despesa estigui obert. 
 
Vist l’informe favorable emès en data 16 de setembre de 2020 i que s’incorpora a l’ex-
pedient. 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Acceptar el fons de prestació atorgat per la Diputació de Barcelona, per la seva 
totalitat, per a la realització de la següent acció per les anualitats 2020 i 2021: 
 

CODI ACTUACIÓ 
IMPORT TOTAL 

ATORGAT 
Aportació 

2020 
Aportació 

2021 

20/Y/293416 “Fons extraordinari per als centres 
locals de servies a les empreses”

23.806,00 € 11.903,00 € 11.903,00 € 

 
Segon.- Tramitar l’acceptació expressa de la concessió de l’ajut atorgat, així com de tots 
els termes de la concessió i les condicions de la seva execució, a través del portal 
electrònic PMT amb el model normalitzat C3-002-20, com a màxim el 30 de setembre 
de 2020. 
 
Tercer.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò establert 
en el Règim de concertació i en la convocatòria 2020. 
 
Quart.-. Facultar l’alcaldessa, la secretària i l’interventor per signar qualsevol document 
que sigui necessari per fer efectius els presents acords. 
 
Cinquè.- Comunicar aquests acords a les àrees municipals d’Intervenció i Tresoreria, 
als efectes oportuns. 
 
3.1.2. ACCEPTACIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ “SUPORT A LA DIGITALITZACIÓ 
DELS MERCATS MUNICIPALS” DEL CATÀLEG DE LA XARXA DE GOVERNS 
LOCALS DE L’ANY 2020 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 
2020, va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el seu règim 
i la convocatòria per a la concessió de recursos. 
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Atès que en sessió de 9 de juliol de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barce-
lona, ha aprovat la inclusió de nous recursos en el Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2020 i autoritzat la despesa que s’hi destinarà. 
 
Atès que en el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 s’inclou com a nou 
recurs el fons “Suport a la digitalització dels mercats municipals”, l’objectiu principal 
del qual és donar suport a la creació de plataformes digitals de venda en línia i reparti-
ment a domicili pels mercats municipals, que permetin ampliar els canals digitals de 
comercialització per afavorir el negoci i facilitar l’experiència del consumidor. Subsidiàri-
ament, el fons de prestació podrà dedicar-se a la implantació de sistemes tecnològics 
de control d’aforament o d’eines de control sanitari dels mercats municipals. 
 
Atès que d’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg, els recursos que la Diputació 
ofereix als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o material i que, al seu 
torn, els econòmics poden ser ajuts econòmics i fons de prestació, essent aquests últims 
transferències dineràries regulars per al finançament de serveis i estructures de gestió 
locals. 
 
Atès que els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa 
amb concurrència (article 5.6), no requereixen solꞏlicitud (article 11.1) i l’acte de conces-
sió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat per a la seva aprovació a 
la Junta de Govern (article 24). 
 
Vista la resolució de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 30 de juliol 
de 2020, en la qual s’aprova la concessió del fons de prestació “Suport a la digitalit-
zació dels mercats municipals” del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 
2020. 
 
Atès que de conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a reforçar el paper 
dels mercats municipals com a proveïdors de producte fresc de proximitat a la població 
i d’incrementar la seva oferta i presència digital, i ateses les dificultats de les tresoreries 
municipals, el fons es paga de la forma següent, d’acord amb l’article 31.2 del règim del 
Catàleg: s’estableix un pagament avançat del 100 % de l’import concedit, el qual s’ha 
de realitzar un cop es presenti l’acceptació expressa. En cas de no presentar 
l’acceptació expressa, l’ajut s’ha de pagar prèvia justificació de despeses. 
 
Vist l’informe favorable emès en data 15 de setembre de 2020 i que s’incorpora a l’ex-
pedient. 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Acceptar el fons de prestació atorgat per la Diputació de Barcelona, per la seva 
totalitat, per a la realització de la següent acció en el marc del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2020: 
 

Codi XGL Actuació Import atorgat  
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20/Y/292968 “Suport a la digitalització dels mercats municipals” 15.000,00 € 

 
Segon.- Tramitar l’acceptació expressa de la concessió de l’ajut atorgat, així com de tots 
els termes de la concessió i les condicions de la seva execució, a través del portal 
electrònic PMT amb el model normalitzat C3-002-20, com a màxim el 30 de setembre 
de 2020. 
 
Tercer.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò establert 
en el Règim de concertació i en la convocatòria 2020. 
 
Quart.-. Facultar l’alcaldessa, la secretària i l’interventor per signar qualsevol document 
que sigui necessari per fer efectius els presents acords. 
 
Cinquè.- Comunicar aquests acords a les àrees municipals d’Intervenció i Tresoreria, 
als efectes oportuns. 
 
3.2. Secretaria 

 
3.2.1. APROVACIÓ PRIMERA PRÒRROGA CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ 
DEL SERVEI DE PREVENCIÓ I SALVAMENT A LES PLATGES 2018-2020 
 
Atès que per Acord de la Junta de Govern Local, de 23 de maig de 2018, es va resoldre 
adjudicar el contracte per a la prestació del servei de prevenció i salvament a les platges 
2018-2020 a l’empresa Marsave Mallorca, SL amb CIF núm.B57256026, pel preu de 
178.800 €, exclòs l’IVA el qual puja un import de 37.548 €. 
 
Atès que en data 18 de juny de 2018, es va procedir a la formalització del contracte, 
establint-se en la clàusula tercera un termini d’execució de tres anys a partir de la data 
de formalització del contracte, per bé que podrà ser prorrogat d’any en any fins a un 
màxim, incloses les pròrrogues de 5 anys, per voluntat expressa d’ambdues parts, que 
es posarà de manifest a través del corresponent acte administratiu acceptat pel contrac-
tista. 
 
Atès que en data 8 d’agost de 2020, l’empresa Marsave Mallorca,SL, ha solꞏlicitat 
d’aquest Ajuntament la pròrroga de l’esmentat contracte. 
 
Vist l’informe emès en data 4 de setembre de 2020, per l’enginyera municipal, que 
consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe núm. 34/2020 emès en data 15 de setembre de 2020 per la Secretaria muni-
cipal, que consta a l’expedient. 
 
En virtut de les atribucions que em confereix l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, s’acorda per unanimitat:  
 
Primer.- Aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació del servei de prevenció i 
salvament a les platges 2018-2020, prevista en la clàusula tercera del document de for-
malització, això és per un any, finalitzant el termini de la present pròrroga el 18 de juny 
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de 2022. El termini d’execució per a la temporada d’estiu 2021 serà des del 14 de juny 
al 19 de setembre. 
 
Segon.- En tractar-se d’una pròrroga, el present contracte es seguirà regint per totes i 
cadascuna de les clàusules fixades en el document formalitzat en data 18 de juny 2018. 
 
Tercer.- Donat que la present pròrroga no iniciarà la seva execució fins a l’exercici 2021, 
l’Ajuntament haurà de consignar el seu import, això és 72.116,00 €, en el pressupost 
d’aquell exercici econòmic amb càrrec a l’aplicació pressupostària 24 17220 22799 (doc 
AD núm. 220209000026). 
 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva eficàcia queda subordinada a la con-
signació de crèdit adequat i suficient als pressupostos respectius, de conformitat amb 
allò que es disposa a l’article 174.1 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a l’interessat. 
 
Cinquè.- Comunicar la present resolució a intervenció i a la responsable del contracte 
als efectes oportuns. 
 
3.3. Educació, Igualtat i Participació 

 
3.3.1. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE LA DIPU-
TACIÓ DE BARCELONA 2020, PER VIA DE CONCESSIÓ DIRECTE PEL RECURS 
“IMPULS D’AGENTS D’ACCIÓ COMUNITÀRIA A L’ESPAI PÚBLIC”.  

 
FETS: 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 9 de juliol 
de 2020,  va aprovar la concessió de nous recursos en el Catàleg de la xarxa de Governs 
Locals de l’any 2020, fons de prestació que es concedeixen pel procediment de conces-
sió directe amb concurrència (article 5.6) i els fons no requereixen de solꞏlicitud (article 
11.1), entre aquests fons hi ha  la concessió del “fons de prestació “Impuls d’agents 
d’acció comunitària a l’espai públic” que promou la Direcció del Servei de Cooperació 
Local de la Diputació de Barcelona, en el marc de Catàleg de serveis de l’any 2020 del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”.  
 
El recurs econòmic, fons de prestació en concessió pel procediment de concessió di-
recte amb concurrència “Impuls d’agents d’acció comunitària a l’espai públic”, està des-
tinat a tots els ajuntaments de la província de Barcelona. La quantitat atorgada a l’Ajun-
tament de Canet de Mar és de  14.120,00 €. (Codi 20/Y/292817). 
 
Les actuacions objecte de fons de prestació tenen un període d’execució comprés entre 
l’14 de març de 2020 i el 31 de desembre 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: 
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Primer.- Acceptar el recurs econòmic “Finançament per Impuls d’agents d’acció comu-
nitària a l’espai públic”, està destinat a tots els ajuntaments de la província de Barcelona. 
La quantitat atorgada a l’Ajuntament de Canet de Mar és de  14.120,00 €. (Codi 
20/Y/292817). 
 
Segon.- Facultar l’alcalde accidental per subscriure tots aquells documents que tinguin 
relació amb el present acord. 
 
Tercer.- Comunicar la recepció de l’ajut Secretaria, a la Intervenció i Tresoreria Munici-
pals. 
 
3.3.2. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE LA DIPU-
TACIÓ DE BARCELONA 2020, PER VIA DE CONCESSIÓ DIRECTE PEL RECURS 
“ABORDATGE INTEGRAL DE LES VIOLENCIES MASCLISTES”.  

 
FETS: 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 9 de juliol 
de 2020,  va aprovar la concessió de nous recursos en el Catàleg de la xarxa de Governs 
Locals de l’any 2020, fons de prestació que es concedeixen pel procediment de conces-
sió directe amb concurrència (article 5.6) i els fons no requereixen de solꞏlicitud (article 
11.1), entre aquests fons hi ha  la concessió del fons de prestació “Abordatge integral 
de les violències masclistes” que promou la Direcció del Servei de Cooperació Local de 
la Diputació de Barcelona, en el marc de Catàleg de serveis de l’any 2020 del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2020-2023”.  
 
El recurs econòmic, fons de prestació en concessió pel procediment de concessió di-
recte amb concurrència “Abordatge Integral de les Violències Masclistes”, està destinat 
a tots els ajuntaments de la província de Barcelona. La quantitat atorgada a l’Ajuntament 
de Canet de Mar és de  5.364,20 €. (Codi 20/Y/293488). 
 
Les actuacions objecte de fons de prestació tenen un període d’execució comprés entre 
l’14 de març de 2020 i el 31 de desembre 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.- Acceptar el recurs econòmic “Finançament per “Abordatge Integral de les Vio-
lències Masclistes”, està destinat a tots els ajuntaments de la província de Barcelona. 
La quantitat atorgada a l’Ajuntament de Canet de Mar és de  5.364,20 €. (Codi 
20/Y/293488). 
 
Segon.- Facultar l’alcalde accidental per subscriure tots aquells documents que tinguin 
relació amb el present acord. 
 
Tercer.- Comunicar la recepció de l’ajut Secretaria, a la Intervenció i Tresoreria Munici-
pals. 
 
4. Donar compte de les resolucions judicials  
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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 17:15 de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 


