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

LOCAL DE DATA 5 D'AGOST DE 2021 
 
Avís: aquesta acta ha estat retocada per tal de donar compliment a la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades personals.  
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 17:00 
Hora que acaba: 17:20 
Lloc: Per videoconferència 
 

PRESIDEIX 
 

BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
 

ASSISTENTS 
 

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

 
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 

 
  

 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Clara Pérez González, secretària. També hi assisteix Maria Josep Lozano del Pino, 
interventora accidental. 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
 
1.1. JGL2021/31 ordinari 29/07/2021 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 
 
2.1.1. Proposta JGL relació de decrets del 19 al 25 de juliol de 2021 
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2.1.2. Proposta a la JGL d'aprovació del Llibre de Decrets de la segona quinzena de 
juliol 
 
2.1.3. Acceptació subvenció Diputació de Barcelona per als desperfectes causats pel 
temporal Gloria 
 
2.2. Educació, Igualtat i Participació 
 
2.2.1. Proposta a JGL Acceptació Recurs Tècnic Catàleg Serveis Diba 2021 Redacció 
Pla Intern d'Igualtat 
 
2.2.2. Proposta a JGL Acceptació Recurs Material Catàleg DIBA 2021 entorn 17M 
 
2.2.3. Proposta a JGL Acceptació recurs material Igualtat Diba 21 entorn 25N 
 
3.1. Tresoreria 
 
3.1.1. Proposta d'acord JGL acceptació subvenció i aprovació conveni PCL 2021 
  
4. Donar compte de resolucions judicials 
 
5. Precs i preguntes 
 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
_______ de 2021 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. 
 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2021/31 ordinari 29/07/2021 
 
2. Propostes 
2.1. Alcaldia 
2.1.1. RELACIÓ DE DECRETS DE DATA DEL 19 AL 25 DE JULIOL DE 2021 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de data 
del 19 al 25 de juliol de 2021, i que són els següents: 
 

Codi Descripció Data resolució 

RESAL2021/1565 (D) Decret aprovació ajuts socials Llars d'infants 19/07/2021 

RESAL2021/1566 Decret d'Alcaldia d'aprovació de modificació de crèdit 19/07/2021 

RESAL2021/1567 Decret liquidació IVA Model 303 2021 2T 19/07/2021 
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RESAL2021/1568 Decret designa advocat procediment 260_2020E 19/07/2021 

RESAL2021/1569 Decret aprovació factures F2021 61 Fase O sense reparament 19/07/2021 

RESAL2021/1570 Decret adscripció provisional lloc encarregat enllumenat 19/07/2021 

RESAL2021/1571 Decret contractació treballadora social_progra compl 19/07/2021 

RESAL2021/1572 Decret desballestament B2997TN 19/07/2021 

RESAL2021/1573 Decret desballestament 9172BJR 19/07/2021 

RESAL2021/1574 Decret desballestament 1295DWX 19/07/2021 

RESAL2021/1575 Resolució assabentat autorització lloguer pàrquing 19/07/2021 

RESAL2021/1576 Decret desballestament B9465VH 19/07/2021 

RESAL2021/1577 Decret desballestament 5071DKV 19/07/2021 

RESAL2021/1578 Decret PS 19_07 20/07/2021 

RESAL2021/1579 Decret AI 19_07 20/07/2021 

RESAL2021/1580 Decret IMI 19_07 20/07/2021 

RESAL2021/1581 Decret d'Alcaldia exp.111627 20/07/2021 

RESAL2021/1582 Decret d'Alcaldia de justificació de manament a justificar 20/07/2021 

RESAL2021/1583 Decret d'Alcaldia de justificació de manament a justificar 20/07/2021 

RESAL2021/1584 Decret targeta d'aparcament individual 20/07/2021 

RESAL2021/1585 Decret aprovació factures f_2021_66 fase O sense reparament BBVA TRUKING 20/07/2021 

RESAL2021/1586 Decret aprovació fe factures F_2021_63 fase O sense reparament 20/07/2021 

RESAL2021/1587 DECRET d'Alcaldia exp.111982 111626 i 111400 20/07/2021 

RESAL2021/1588 Decret Convocatòria JGL 220721 20/07/2021 

RESAL2021/1589 Decret RESOLUCIÓ civisme N-- 21/07/2021 

RESAL2021/1590 Decret INCOACIÓ civisme F-- 21/07/2021 

RESAL2021/1591 Decret INCOACIO civisme G-- 21/07/2021 

RESAL2021/1592 Decret exp.21-230616 21/07/2021 

RESAL2021/1593 Decret embargament sou ATC_--- 22/07/2021 

RESAL2021/1594 Decret reconeixement triennis --- 22/07/2021 

RESAL2021/1595 Decret embargament salari_ATC_--- 22/07/2021 

RESAL2021/1596 Decret 1a Tinència aprovació indemnitzacions càrrecs electes juliol 2021 22/07/2021 

RESAL2021/1597 Decret atorgament bestreta --- 22/07/2021 

RESAL2021/1598 Decret aprovació AD's relació Q_2021_20 22/07/2021 

RESAL2021/1599 Decret embargament salarial ATC_--- 22/07/2021 

RESAL2021/1600 Decret aixecament embargament TGSS_---_juny 22/07/2021 

RESAL2021/1601 Resolució 1a tinència reconeixement triennis de juliol de 2021 22/07/2021 

RESAL2021/1602 Decret 1a Tinència d'embargaments nòmina i quotes sindicals juny 2021 22/07/2021 

RESAL2021/1603 Decret 1a Tinència de l'Alcaldia 22/07/2021 

RESAL2021/1604 Decret AI 21_07 22/07/2021 

RESAL2021/1605 Decret reconeixement triennis -- 22/07/2021 

RESAL2021/1606 Decret exp.112087 23/07/2021 

RESAL2021/1607 Decret INCOACIÓ civisme M-- 23/07/2021 

RESAL2021/1608 Decret INCOACIÓ civisme G-- 23/07/2021 

RESAL2021/1609 Decret d'Alcaldia d'aprovació de modificació de crèdit 23/07/2021 

RESAL2021/1610 Decret INCOACIÓ civisme ORT 23/07/2021 

RESAL2021/1611 Decret llista admesos concurs ordinari secretaria 23/07/2021 

RESAL2021/1612 Decret INCOACIÓ civisme JT--- 23/07/2021 

RESAL2021/1613 Decret aixecament reparament fiscal aprovacio bases 23/07/2021 

RESAL2021/1614 Decret exp. TM MPS 23/07/2021 

RESAL2021/1615 Decret aprovació de factures F_2021_65 fase ADO sense reparament 23/07/2021 
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RESAL2021/1616 DECRET GUAL CADÍ - POSTERIOR PINAR, 63 23/07/2021 

RESAL2021/1617 Decret aprovació factures F_67 tractament de residus fase ADO sense reparament 23/07/2021 

RESAL2021/1618 Decret pròrroga aux. administrativa Biblioteca 23/07/2021 

RESAL2021/1619 Decret aprovació de factures F_59 gestió_recap.fase ADO sense reparament 23/07/2021 

RESAL2021/1620 Decret denegació concerts juliol i agost GU-5 23/07/2021 

RESAL2021/1621 Resolució Alcaldia assabentat canvi nom i compte plaça 386 aparcament 23/07/2021 

RESAL2021/1622 Decret exp.111636 23/07/2021 

 
 
2.1.2. LLIBRE DE DECRETS SEGONA QUINZENA MES DE JULIOL DE 2021 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, del llibre de Decrets corresponents a la 
segona quinzena del mes de juliol de 2021. 
 
 
2.1.3.ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER ALS 
DESPERFECTES CAUSATS PEL TEMPORAL GLORIA 
 
Fets: 
 
Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia número 2020/839, de 26 de maig, l’Ajuntament de 
Canet de Mar va sol·licitar un ajut a la Diputació de Barcelona dins el Programa d’ajuts 
per a emergències municipals, que tenia per objecte regular la cooperació i assistència 
als governs locals de la província de Barcelona que haguessin de fer front a despeses 
extraordinàries derivades de situacions d’emergència succeïdes a partir de l’1 de gener 
de 2020, i a conseqüència de les quals calgués reparar de manera urgent uns danys 
que afectessin l'estabilitat d'edificis i infraestructures, el medi ambient i les àrees natu-
rals, la seguretat immediata de les persones i, en general, la prestació de serveis. 
 
Atès que mitjançant decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, en data 24 
de juliol de 2021, amb número de registre 8465, s’ha concedit a l’Ajuntament de Canet 
de Mar, la subvenció següent: 
 
Línia 2 "Edificis i espais públics i altres espais ubicats en sòl urbà": 
 
Actuació 1: Enllumenat públic situat a diversos espais (21.301,55 €). 
Actuació 2: Neteja de la sorra i el passeig Marítim (30.506,52 €). 
Actuació 3: Jardineria (14.637,96 €). 
Actuació 5: Actuacions diverses en els carrers (20.533,70 €). 
 
Total de la subvenció: 86.979,73 
 
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 la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona dins el 
Programa d’ajuts per a emergències municipals, d’un total de 86.979,73 euros, 
desglossats de la manera següent: 
 
Línia 2 "Edificis i espais públics i altres espais ubicats en sòl urbà": 
 
Actuació 1: Enllumenat públic situat a diversos espais (21.301,55 €). 
Actuació 2: Neteja de la sorra i el passeig Marítim (30.506,52 €). 
Actuació 3: Jardineria (14.637,96 €). 
Actuació 5: Actuacions diverses en els carrers (20.533,70 €). 
 
Segon.- Notificar el present acord als interessats. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a les àree d’Intervenció i Tresoreria a tots els 
efectes.  
 
 
2.2. Educació, Igualtat i Participació 
2.2.1.  ACCEPTACIÓ RECURS TÈCNIC CATÀLEG SERVEIS DIBA 2021 REDACCIÓ 
PLA INTERN D'IGUALTAT 
 
Fets: 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 28 de 
gener de 2021,  va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de Concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de 
Serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu règim regulador (AJG 13/2021) 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 30 de juny 
de 2021, ha aprovat un Dictamen (núm. 415/21), en el qual, entre d’altres ajuntaments, 
comunica a l’ajuntament de Canet de Mar de la concessió del recurs tècnic “Redacció 
del Pla Intern d’Igualtat de Gènere”, Codi XGL 21/Y/310041, en el marc de la convoca-
tòria del Catàleg 2021 del Pla de Concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 
(exp.2021/0002913)  
 
Vist l’informe tècnic que es transcriu a continuació: 
 

INFORME TÈCNIC 
FETS 
 
Vist que Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 
2021, va aprovar: 
 

 El Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona de l’any 2021, en tant que 
únic instrument d’abast corporatiu que, de forma unitària i de conformitat amb 
el principi de transparència, comprèn, sota criteris comuns, tota l’oferta que la 
Diputació de Barcelona posa a disposició dels governs locals de la província 
amb la finalitat de donar publicitat a la tasca de cooperació i assistència local 
que desenvolupa. El contingut d’aquest Catàleg està disponible a la Seu Elec-
trònica Corporativa, a través de l’enllaç: https://catalegdeserveis-
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cercador.diba.cat/ 
 

 Pel que fa al seu específic règim jurídic i econòmic, el Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2021, el qual s’emmarca en el Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023”. Aquest Catàleg es conté a l’annex 1 que forma part del pre-
sent dictamen, i inclou els recursos que es convoquen, els seus destinataris i els 
criteris de concessió; i es regeix per les bases de la convocatòria, que es corres-
ponen amb el règim del Catàleg que s’aprova a l’acord següent. 

 
 El règim del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021. 

 
 La convocatòria per a la concessió dels recursos inclosos al Catàleg de la 

Xarxa de Governs Locals de l’any 2021. 
 
Vist que diversos serveis ofereixen els recursos tècnics, econòmics i materials que es 
corresponen amb les necessitats de l’Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Vistes les sol·licituds de l’Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament  de Canet de Mar per dema-
nar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 
de l’any 2021 
 
Recursos econòmics: 
 

Àrea: De Cohesió Social, Ciutadania i Benestar 
Programa: Benestar i Ciutadania 
Recurs: Finançament en l’àmbit de 
l’abordatge de les violències masclistes 

Cost actuació Ajut 
sol·licitat/ 
aportació 
municipal 

% 
sol·licit
at/aport

at 
Codi recurs: 21144 

Continuïtat del servei d’atenció 
psicològica a dones i fills/es en situació 
de violències masclistes, ampliant-lo a 
d’altres tipologies que afectin a les 
dones, ampliant-lo amb suport social i 
jurídic. 

13.700,00€ 6.057,25€ 44,21 

Aportació Fondos Pacto de Estado 
Contra la Violencia de Genero 

 5.587,75€ 40,79 

Aportació municipal  2.055,00€ 15,00 
Partida pressupostària part municipal        15-92401-22799 

 
Àrea: De Cohesió Social, Ciutadania i Benestar 
Programa: Benestar i Ciutadania 
Recurs: Finançament en els àmbits 
d’igualtat de gènere i de la diversitat se-
xual, afectiva i de gènere. 

Cost actuació Ajut 
sol·licitat/ 
aportació 
municipal 

% 
sol·licit
at/aport

at Codi recurs: 21140 
Suport a la implementació del pla 
d’Igualtat 2018-2022. 

19.400,00€ 16.490,00€ 85,00 
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Continuar amb la implementació del 
programa de Coeducació iniciat curs 
2020-2021. 
Actuacions pel 2021 del projecte Canet 
amb Ulls de dona. 
Aportació municipal  2.910,00€ 15,00 
Partida pressupostària part municipal        15-92400-22609 i 15-92401-22799 

 
Ambdues sol·licituds d’ajut econòmic, s’ha indicat a observacions que no es podran dur 
a terme si no es rep l’ajut sol·licitat a la Diputació de Barcelona. 
 
Recursos materials: 
 

Àrea: Cohesió Social, Ciutadania i Benestar 
Programa: Benestar i Ciutadania 
Recurs: Sensibilització envers les relacions igualitàries. 

Codi recurs: 21268 
Títol de l'activitat  

Recursos sol·licitats 
Modalitat activitat artística per campa-
nya 17  de maig , Dia Internacional con-
tra l’Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia 
(LGTBIfòbia) i modalitat activitat artística 
per campanya del 25N Dia internacional 
en contra de la violència envers les do-
nes. 

2 

 
Recursos  tècnics: 
 

Àrea:  Cohesió Social, Ciutadania i Benestar 
Programa: Benestar i Ciutadania 
Recurs: Eines per a la planificació de polítiques d’igualtat i diversitat afectiva, sexual i 
de gènere. 
Codi recurs: 21083 
Títol del projecte  

Recursos sol·licitats 
Recurs per redactar el Pla intern d’igual-
tat de gènere. 

1 

 
Informe 
 
S’informa que queda justificada la proposta de sol·licitar aquests ajuts, en l’àmbit 
d’Igualtat del Catàleg de serveis de l’any 2021 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2020-
2023”. 
 
Així com acceptar els recursos que ens siguin atorgats.  
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CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe. 
 
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 els recurs tècnic “Redacció del Pla Intern d’Igualtat de Gènere”, Codi 
XGL 21/Y/310041, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de Concerta-
ció Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (exp.2021/0002913)  
 
Segon.- Facultar l’alcaldessa 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. 
 
 
2.2.2.  PROPOSTA A JGL ACCEPTACIÓ RECURS MATERIAL CATÀLEG DIBA 2021 
ENTORN 17M 
 
Fets: 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 28 de 
gener de 2021,  va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de Concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de 
Serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu règim regulador (AJG 13/2021) 
 
La Presidència delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de 
Barcelona, en data 10 de juny de 2021, ha dictat un decret amb número de registre 6145 
en el qual comunica a l’ajuntament de Canet de Mar el que segueix:” Concedir el recurs 
de sensibilització envers les relacions igualitàries “MARTELLS, PLOMES i XAPES”, 
Codi XGL 21/Y/310818, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de Con-
certació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (exp.2021/0002916)  
 
Vist l’informe tècnic que es transcriu a continuació: 
 

INFORME TÈCNIC 
FETS 
 
Vist que Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 
2021, va aprovar: 
 

 El Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona de l’any 2021, en tant que 
únic instrument d’abast corporatiu que, de forma unitària i de conformitat amb el 
principi de transparència, comprèn, sota criteris comuns, tota l’oferta que la Di-
putació de Barcelona posa a disposició dels governs locals de la província amb 
la finalitat de donar publicitat a la tasca de cooperació i assistència local que 
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desenvolupa. El contingut d’aquest Catàleg està disponible a la Seu Electrònica 
Corporativa, a través de l’enllaç: https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/ 

 
 Pel que fa al seu específic règim jurídic i econòmic, el Catàleg de la Xarxa de 

Governs Locals de l’any 2021, el qual s’emmarca en el Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023”. Aquest Catàleg es conté a l’annex 1 que forma part del pre-
sent dictamen, i inclou els recursos que es convoquen, els seus destinataris i els 
criteris de concessió; i es regeix per les bases de la convocatòria, que es corres-
ponen amb el règim del Catàleg que s’aprova a l’acord següent. 

 
 El règim del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021 
 La convocatòria per a la concessió dels recursos inclosos al Catàleg de la Xarxa 

de Governs Locals de l’any 2021. 
 
Vist que diversos serveis ofereixen els recursos tècnics, econòmics i materials que es 
corresponen amb les necessitats de l’Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Vistes les sol·licituds de l’Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament  de Canet de Mar per demanar 
a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 
l’any 2021. 
 
Recursos econòmics: 
 

Àrea: De Cohesió Social, Ciutadania i Benestar 
Programa: Benestar i Ciutadania 
Recurs: Finançament en l’àmbit de 
l’abordatge de les violències masclistes 

Cost actuació Ajut 
sol·licitat/ 
aportació 
municipal 

% 
sol·licit
at/aport

at 
Codi recurs: 21144 

Continuïtat del servei d’atenció 
psicològica a dones i fills/es en situació 
de violències masclistes, ampliant-lo a 
d’altres tipologies que afectin a les 
dones, ampliant-lo amb suport social i 
jurídic. 

13.700,00€ 6.057,25€ 44,21 

Aportació Fondos Pacto de Estado 
Contra la Violencia de Genero 

 5.587,75€ 40,79 

Aportació municipal  2.055,00€ 15,00 
Partida pressupostària part municipal        15-92401-22799 

 
Àrea: De Cohesió Social, Ciutadania i Benestar 
Programa: Benestar i Ciutadania 
Recurs: Finançament en els àmbits 
d’igualtat de gènere i de la diversitat se-
xual, afectiva i de gènere. 

Cost actuació Ajut 
sol·licitat/ 
aportació 
municipal 

% 
sol·licit
at/aport

at Codi recurs: 21140 
Suport a la implementació del pla 
d’Igualtat 2018-2022. 

19.400,00€ 16.490,00€ 85,00 
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Continuar amb la implementació del 
programa de Coeducació iniciat curs 
2020-2021. 
Actuacions pel 2021 del projecte Canet 
amb Ulls de dona. 
Aportació municipal  2.910,00€ 15,00 
Partida pressupostària part municipal        15-92400-22609 i 15-92401-22799 

 
Ambdues sol·licituds d’ajut econòmic, s’ha indicat a observacions que no es podran dur 
a terme si no es rep l’ajut sol·licitat a la Diputació de Barcelona. 
 
Recursos materials: 
 

Àrea: Cohesió Social, Ciutadania i Benestar 
Programa: Benestar i Ciutadania 
Recurs: Sensibilització envers les relacions igualitàries. 

Codi recurs: 21268 
Títol de l'activitat  

Recursos sol·licitats 
Modalitat activitat artística per campa-
nya 17  de maig , Dia Internacional con-
tra l’Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia 
(LGTBIfòbia) i modalitat activitat artística 
per campanya del 25N Dia internacional 
en contra de la violència envers les do-
nes. 

2 

 
Recursos  tècnics: 
 

Àrea:  Cohesió Social, Ciutadania i Benestar 
Programa: Benestar i Ciutadania 
Recurs: Eines per a la planificació de polítiques d’igualtat i diversitat afectiva, sexual i 
de gènere. 
Codi recurs: 21083 
Títol del projecte  

Recursos sol·licitats 
Recurs per redactar el Pla intern d’igual-
tat de gènere. 

1 

 
Informe 
 
S’informa que queda justificada la proposta de sol·licitar aquests ajuts, en l’àmbit 
d’Igualtat del Catàleg de serveis de l’any 2021 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2020-
2023”. 
Acceptar els recursos que ens siguin atorgats. 
 
CONCLUSIONS: 
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De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe. 
 
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 els recurs material de sensibilització envers les relacions igualitàries 
“MARTELLS, PLOMES i XAPES”, Codi XGL 21/Y/310818, en el marc de la convocatòria 
del Catàleg 2021 del Pla de Concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 
(exp.2021/0002916)  
 
Segon.- Facultar l’alcaldessa 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. 
 
 
2.2.3. ACCEPTACIÓ RECURS MATERIAL IGUALTAT DIBA 21 ENTORN 25N 
 
Fets: 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 28 de 
gener de 2021,  va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de Concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de 
Serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu règim regulador (AJG 13/2021) 
 
La Presidència delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de 
Barcelona, en data 22 de juliol de 2021, ha dictat un decret amb número de registre 
8315 en el qual comunica a l’ajuntament de Canet de Mar el que segueix:” Concedir el 
recurs de sensibilització envers les relacions igualitàries “LA CORDA”, Codi XGL 
21/Y/311786, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de Concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (exp.2021/0002916)  
 
Vist l’informe tècnic, que es transcriu a continuació: 
 

INFORME TÈCNIC 
FETS 
 
Vist que Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 
2021, va aprovar: 
 

 El Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona de l’any 2021, en tant que 
únic instrument d’abast corporatiu que, de forma unitària i de conformitat amb el 
principi de transparència, comprèn, sota criteris comuns, tota l’oferta que la Di-
putació de Barcelona posa a disposició dels governs locals de la província amb 
la finalitat de donar publicitat a la tasca de cooperació i assistència local que 
desenvolupa. El contingut d’aquest Catàleg està disponible a la Seu Electrònica 
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Corporativa, a través de l’enllaç: https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/ 
 

 Pel que fa al seu específic règim jurídic i econòmic, el Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2021, el qual s’emmarca en el Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023”. Aquest Catàleg es conté a l’annex 1 que forma part del pre-
sent dictamen, i inclou els recursos que es convoquen, els seus destinataris i els 
criteris de concessió; i es regeix per les bases de la convocatòria, que es corres-
ponen amb el règim del Catàleg que s’aprova a l’acord següent. 

 
 El règim del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021 

 
 La convocatòria per a la concessió dels recursos inclosos al Catàleg de la Xarxa 

de Governs Locals de l’any 2021. 
 
Vist que diversos serveis ofereixen els recursos tècnics, econòmics i materials que es 
corresponen amb les necessitats de l’Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Vistes les sol·licituds de l’Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament  de Canet de Mar per demanar 
a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 
l’any 2021. 
 
Recursos econòmics: 
 

Àrea: De Cohesió Social, Ciutadania i Benestar 
Programa: Benestar i Ciutadania 
Recurs: Finançament en l’àmbit de 
l’abordatge de les violències masclistes 

Cost actuació Ajut 
sol·licitat/ 
aportació 
municipal 

% 
sol·licit
at/aport

at 
Codi recurs: 21144 

Continuïtat del servei d’atenció 
psicològica a dones i fills/es en situació 
de violències masclistes, ampliant-lo a 
d’altres tipologies que afectin a les 
dones, ampliant-lo amb suport social i 
jurídic. 

13.700,00€ 6.057,25€ 44,21 

Aportació Fondos Pacto de Estado 
Contra la Violencia de Genero 

 5.587,75€ 40,79 

Aportació municipal  2.055,00€ 15,00 
Partida pressupostària part municipal        15-92401-22799 

 
Àrea: De Cohesió Social, Ciutadania i Benestar 
Programa: Benestar i Ciutadania 
Recurs: Finançament en els àmbits 
d’igualtat de gènere i de la diversitat se-
xual, afectiva i de gènere. 

Cost actuació Ajut 
sol·licitat/ 
aportació 
municipal 

% 
sol·licit
at/aport

at Codi recurs: 21140 
Suport a la implementació del pla 
d’Igualtat 2018-2022. 

19.400,00€ 16.490,00€ 85,00 
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Continuar amb la implementació del 
programa de Coeducació iniciat curs 
2020-2021. 
Actuacions pel 2021 del projecte Canet 
amb Ulls de dona. 
Aportació municipal  2.910,00€ 15,00 
Partida pressupostària part municipal        15-92400-22609 i 15-92401-22799 

 
Ambdues sol·licituds d’ajut econòmic, s’ha indicat a observacions que no es podran dur 
a terme si no es rep l’ajut sol·licitat a la Diputació de Barcelona. 
 
Recursos materials: 
 

Àrea: Cohesió Social, Ciutadania i Benestar 
Programa: Benestar i Ciutadania 
Recurs: Sensibilització envers les relacions igualitàries. 

Codi recurs: 21268 
Títol de l'activitat  

Recursos sol·licitats 
Modalitat activitat artística per campa-
nya 17  de maig , Dia Internacional con-
tra l’Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia 
(LGTBIfòbia) i modalitat activitat artística 
per campanya del 25N Dia internacional 
en contra de la violència envers les do-
nes. 

2 

 
Recursos  tècnics: 
 

Àrea:  Cohesió Social, Ciutadania i Benestar 
Programa: Benestar i Ciutadania 
Recurs: Eines per a la planificació de polítiques d’igualtat i diversitat afectiva, sexual i 
de gènere. 
Codi recurs: 21083 
Títol del projecte  

Recursos sol·licitats 
Recurs per redactar el Pla intern d’igual-
tat de gènere. 

1 

 
Informe 
 
S’informa que queda justificada la proposta de sol·licitar aquests ajuts, en l’àmbit 
d’Igualtat del Catàleg de serveis de l’any 2021 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2020-
2023”. 
 
Acceptar els recursos que ens siguin atorgats. 
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CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe. 
 
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 els recurs material de sensibilització envers les relacions igualitàries 
“LA CORDA”, Codi XGL 21/Y/311786, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 
del Pla de Concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (exp.2021/0002916)  
 
Segon.- Facultar l’alcaldessa 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. Tresoreria 
2.3.1. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ I APROVACIÓ CONVENI PCL 2021 
 
Fets: 
 
Atès que en data 30 de juny de 2021, el Ple de l’Ajuntament ha adoptat els següents 
acords: 
 
“Primer.- SOL·LICITAR a la DIPUTACIÓ DE BARCELONA que efectuï tots els tràmits, 
estudis i qualificacions necessaris per a l’atorgament d’una operació de crèdit a llarg 
termini, en el marc del Programa de crèdit Local 2021, per import de DOS MILIONS 
CENT TRENTA-DOS MIL NOU-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-
SIS CÈNTIMS (2.132.952,46 EUR) destinada al finançament de les inversions previstes 
al pressupost per l’exercici 2021, amb les característiques que s’indiquen a continuació: 
 
- Disponibilitat: un any. S'entendrà per un any, 3 trimestres naturals més fracció de 

trimestre. En tot cas la primera disponibilitat del préstec, coincidirà amb el moment 
de la seva signatura i serà com a mínim igual a l'import de la subvenció de la 
Diputació. 

- Carència: un any. 
- Durada dels contractes de préstecs: 10 anys. 
- Sistema d'amortització: Trimestral en la forma habitual de l'entitat financera. 
- Períodes de liquidació d'interessos: trimestrals. 
- Tipus d'interès aplicable: Euríbor a 3 mesos + diferencial sota els criteris de 

prudència financera - 25% de dit diferencial, en el moment de la concessió del 
préstec. El diferencial calculat sota criteris de prudència financera, és el que 
estableix mensualment la Secretaria General del Tresor i Política Financer, en 
aplicació del que disposa l'art.48.bis.3 del Text refós de la Llei d'hisendes locals en 
el redactat aprovat pel R.D. Legislatiu 17/2014, de 30 de desembre de 2014. En 
aquest cas per un préstec de vida mitjana 67,50 mesos. 
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- Comissions i altres despeses: sense comissions ni despeses de cap mena. 
- Entitat financera: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA. 
 
Segon.- FACULTAR a l’Alcaldia per l’execució dels presents acords. 
 
Tercer.- COMUNICAR els presents acords als departaments de Tresoreria i Intervenció.” 
Atès que , en data 1 de juliol de 2021, i en execució d’aquests acords, l’Alcaldia ha 
tramès el formulari de sol·licitud del préstec de Programa de Crèdit Local 2021 a través 
del Portal Municipal de Tràmits a la Diputació de Barcelona, 
 
Atès que segons comunicació tramesa per la Diputació de Barcelona, l’entitat financera 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, en data 19 de juliol de 2021 ha aprovat 
oferta referida a l’operació sol·licitada per aquest Ajuntament en el marc del Programa 
de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona, en els següents termes: 
 
- Import: 2.132.952,46 EUR 
- Termini: 10 anys, inclòs 1 any de carència de capital 
- Periodicitat liquidació interessos: Trimestral 
- Tipus d'interès aplicable: Euríbor a 3 mesos + 0,63% 
- Comissions: sense 
Atès el conveni-tipus regulador de les subvencions concedides amb càrrec al Programa 
de Crèdit Local destinades a subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats pels 
ajuntaments i Entitats Municipals Descentralitzades de la província per al finançament 
d’inversió en obres i serveis públics, que es transcriu a continuació: 

 
“CONVENI-TIPUS REGULADOR DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES AMB 
CÀRREC AL PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL DESTINADES A SUBSIDIAR EL 
TIPUS D'INTERÈS DELS PRÉSTECS CONTRACTATS PELS AJUNTAMENTS I 
EMD DE LA PROVÍNCIA PER AL FINANÇAMENT D'INVERSIÓ EN OBRES I 
SERVEIS PÚBLICS 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
La Diputació de Barcelona, representada per l'Excm. Sr/a.      ,president/a de la 
Diputació de Barcelona, domiciliada a Barcelona, Rambla de Catalunya, núm. 126, 
assistit per el/la secretàri/a general Sr/a.      . 
 
L'Ajuntament/Entitat Municipal Descentralitzada de      , representat per l'Il·lm/a. 
Sr/a.     , domiciliat a      , assistit/da pel secretàri/a de la Corporació Sr/a. 
     . 
 
Ambdues parts, en la representació que ostenten i reconeixent-se mútuament ca-
pacitat legal per obligar-se.  
 
MANIFESTEN  
 
Que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de       va pren-
dre l'acord d'atorgar a l'Ajuntament/Entitat Municipal Descentralitzada de       una 
subvenció d'import       euros per subsidiar el tipus d'interès del préstec de       
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euros acollit al Programa de Crèdit Local, signat per aquesta Corporació i       
mitjançant conveni, en data      . 
Que l'Ajuntament/Entitat Municipal Descentralitzada de      , mitjançant resolució 
de       de data       va acceptar la subvenció del Programa de Crèdit Local de 
la Diputació de Barcelona. 
 
A fi de regular i documentar la subvenció del tipus d'interès del préstec esmentat, 
ambdues parts, en nom i representació de les corporacions respectives, acorden 
les següents: 

 
ESTIPULACIONS 
 
PRIMERA. Que la Diputació de Barcelona concedeix a l'Ajuntament/Entitat Munici-
pal Descentralitzada de      , i amb càrrec al Programa de Crèdit Local, una sub-
venció d’import       euros per subsidiar el tipus d’interès del préstec d’import 
      euros, destinat íntegrament al finançament d’inversions municipals. Aquest 
capital té el seu origen en la línia de crèdit oberta per a dotar el Programa de Crèdit 
Local que el/la       té concertada amb la Diputació de Barcelona mitjançant con-
veni signat amb data      . 
 
SEGONA. L’Ajuntament/Entitat Municipal Descentralitzada accepta la subvenció 
del tipus d’interès del préstec i en dóna conformitat plena, així com a les condicions 
i normes específiques que la regulen. 
 
TERCERA. Aquesta subvenció s’haurà de destinar, de forma obligatòria i en el seu 
import íntegre, a la reducció del principal del préstec concedit per      que s’es-
menta a la primera estipulació. 
 
QUARTA. L’Ajuntament/Entitat Municipal Descentralitzada beneficiari podrà dispo-
sar de la subvenció concedida, als trenta dies hàbils de la signatura del present 
conveni. 
 
CINQUENA. La Diputació de Barcelona podrà, en qualsevol moment, comprovar el 
compliment de les obligacions i els compromisos contrets per l’ens prestatari. 
També podrà comprovar l’aplicació efectiva de la subvenció del tipus d’interès del 
préstec i del propi préstec al finançament de les inversions municipals i, en cas 
d’incompliment, un cop hagin estat degudament avaluats els aclariments i justifica-
cions aportades per l’Ajuntament/Entitat Municipal Descentralitzada, podrà rescindir 
aquest conveni i, al mateix temps, iniciar les actuacions necessàries per a l’efectivi-
tat de l’immediat retorn de la totalitat de l’import de la subvenció del tipus d’interès 
del préstec concedida. 
 
SISENA. En tot el que aquest conveni no reguli específicament, s’estarà al que de-
terminen les “Normes reguladores del Programa de Crèdit Local de la Diputació de 
Barcelona”aprovades per el Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de data de 
22 de desembre de 2011 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barce-
lona, del 01.03.2012. 
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SETENA. La Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’interpretar les clàusules 
d’aquest conveni, com també la de resoldre els dubtes que sorgeixin de la seva 
aplicació.” 

Atès que en data 30 de juliol de 2021 i amb RE 2021/7653, s’ha rebut notificació de 
l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona, en sessió de 
29 de juliol de 2021, del següent tenor: 

 
“Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 75.436,80 euros a 
l’Ajuntament de Canet de Mar per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins el Conveni Programa de Crèdit Local signat 
entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a 
l’emprada de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 01/07/2021. 
 
Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada amb càrrec a  
l’aplicació pressupostària G/2020/94200/76200 del pressupost vigent de la 
Corporació. 
 
Tercer.- APROVAR la formalització d’un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar , d’acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS).” 

 
Fonaments de dret: 
 
Atès el que estableixen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i 
el Reglament general de la Llei de subvencions, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol,  
 
Atès el que estableixen els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, quant al règim jurídic dels convenis. 
 
Atès el que estableixen les Normes reguladores del Programa de crèdit local de la 
Diputació de Barcelona, aprovades pel Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 
22 de desembre de 2011 (BOP 1 de març de 2012). 
 
Considerant les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
1041/2020, de 18 de juny, en favor de la Junta de Govern Local quant a l’acceptació de 
subvencions i l’aprovació de convenis de col·laboració, s’acorda per unanimitat:   
 
Primer.- APROVAR el conveni-tipus regulador de les subvencions concedides amb 
càrrec al programa de crèdit local destinades a subsidiar el tipus d’interès dels préstecs 
contractats pels ajuntaments i Entitats Municipals Descentralitzades de la província per 
al finançament d’inversió en obres i serveis públics, que es reprodueix en la part 
expositiva de la present resolució. 
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Segon.- ACCEPTAR la subvenció al tipus d’interès prevista a les Normes reguladores 
del Programa de Crèdit Local i al Conveni-tipus referit en el punt tercer de la present 
resolució, atorgada per la Diputació de Barcelona, mitjançant acord de la seva Junta de 
Govern en sessió de 29 de juliol de 2021, per import de SETANTA-CINC MIL QUATRE-
CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (75.436,80 EUR, que 
s’aplicarà a amortitzar anticipadament capital del préstec atorgat, en el marc del 
Programa de Crèdit Local 2021, per l’entitat financera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
SA, per un import total de DOS MILIONS CENT TRENTA-DOS MIL NOU-CENTS 
CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS (2.132.952,46 EUR). 
 
Tercer.- FACULTAR l’Alcaldessa per l’execució dels presents acords. 
 
Quart.- COMUNICAR els presents acords a la Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè.- COMUNICAR els presents acords als departaments d’Intervenció i Tresoreria. 
 
 
4. Propostes urgents 
4.1. Secretaria 
3. Propostes urgents 
 
L’alcaldessa i presidenta 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, sot-
met 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 de-
clarada per unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en 
els termes següents: 
 
3.1. Secretaria 
 
3.1.1. APROVACIÓ SEGONA 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 
178.800,00 €, exclòs l’IVA el qual puja un import de 37.548,00 €. 
 
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. 
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Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 24 de setembre de 2020, va acor-
dar aprovar la 1a. pròrroga del contracte per la prestació del servei de prevenció i sal-
vament de les platges. 
 
Atès que en data 18 de maig d’enguany, el Sr. MA-, en representació de l’empresa Mar-
save Mallorca,SL, ha sol·licitat d’aquest Ajuntament la 2a pròrroga de l’esmentat con-
tracte. 
 
Vist l’informe emès en data 1 de juliol d’enguany, per l’enginyera municipal, que consta 
a l’expedient. 
 
Vist l’informe núm. 32/2021 emès en data 12 de juliol d’enguany per la Secretaria municipal, 
que consta a l’expedient. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal apli-
cació, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la 2a. 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 
formalització, això és per un any. 
 
El termini d’execució per a la temporada d’estiu 2022 serà des del 18 de juny al 16 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 2022, 
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 futur núm. 220219000014). 
 
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. 
 
 
Donar compte de les resolucions judicials  
 
Precs i preguntes 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole I 
problemàtica municipal. 
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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. 
 


