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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
11 DE FEBRER DE 2004 

 

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: 20.00 hores 
Hora que acaba: 21 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 

 
PRESIDEIX 

 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 

 
HI ASSISTEIXEN 

 
Primera tinenta d’alcalde: Ibis Puig Valls 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quarta tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 

 
HI SÓN CONVIDATS 

 
Antoni Isarn Flores Joan 
Fuentes Albareda Laureà 
Gregori Fraixedas 

 
ACTUA COM A SECRETARI 

 
Marcel·lí Pons i Duat, secretari 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1)  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2)  Retencions de crèdit 
3)  Relació de despeses 
4)  Atorgament llicència municipal ambiental instal.lació difusió senyals de televisió 
5)  Aprovació plec de clàusules particulars concurs serveis temporada platja 
6)  Ratificació contracte promesa de compra finca carrer del Mar núm. xx 
7)  Adhesió al protocol general de la Xarxa Barcelona Municipis de qualitat 2004- 

2007 
8)  Repartiment segon número butlletí municipal 
9)  Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 4 de 
febrer de 2004 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, s’acorda per 
unanimitat la seva aprovació. 

 
2.-APROVACIÓ RETENCIONS DE CRÈDIT 

 
Havent-se de comptabilitzar les retencions de crèdits que comprenen els números 451 
al 594 de la relació núm. 4  de l’Ajuntament de Canet, segons la relació adjunta. 

 
Atès que hi ha consignació suficient a les seves partides pressupostàries per atendre 
les despeses. 

 
A l’empara del que disposa l’article 18 de les Bases d’Execució del Pressupost 
prorrogat de l’exercici 2003 per a l’exercici 2004, de conformitat amb la proposta de la 
Tinença d’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de retencions de crèdits núm. 4/2004, que s’acompanya 
amb càrrec al pressupost general de la corporació, per import de 34.249,99 €. 

 
SEGON.- Que es notifiqui als interessats aquest acord. 

 
3.- RELACIÓ DE DESPESES 

 
Vista la relació de despeses  de data 11 de febrer de 2004, per import de 19.824,27 
EUR, corresponent a la relació de la mateixa data. 

 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de vinculació 
econòmica per autoritzar aquests pagaments, a les diferents partides que s’han 
d’aplicar del vigent pressupost  any 2004, pròrroga del 2003, aprovat per D.A. de data 
31-12-03. 

 
Vist allò que es disposa en els articles 166 i concordants de la Llei 39/1988 de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals,  de conformitat amb la proposta de la 
Tinença d’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 11 de febrer de 2004, per import 
de 19.824,27 EUR, corresponent a la relació de la mateixa data. 

 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la corporació municipal de l’any 2004, pròrroga del 
2003. 
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TERCER.- Aprovar la relació de despeses de data 11 de febrer de 2004, de 
l’Organisme Autònom Radio Canet, per import de  15,57 EUR. 

 
4.- ATORGAMENT LLICÈNCIA MUNICIPAL AMBIENTAL INSTAL.LACIÓ DIFUSIÓ 
SENYALS DE TELEVISIÓ 

 
En data 7 de gener de 2002, el Sr. Josep Maria Gómez Hospital, en nom i 
representació de l’empresa Retevision I, S.A, sol.licita que es tingui per iniciada la 
tramitació de la llicència ambiental per a una instal.lació de telecomunicacions al 
mateix temps que comunica a l’Ajuntament que presentarà l’avaluació ambiental tan 
bon punt el mòdul d’Avaluació del Departament de Medi Ambient de la Generalitat 
sigui publicat i es fixi pel CTC el programa de verificacions i medicions. 

 
En data 06 de juny de 2002, el Sr. Josep Maria Gómez Hospital , amb DNI núm. 
36503808-W en nom i representació de l’empresa Retevisión I, S.A. presentà, davant 
d’aquest Ajuntament, l’esmentada avaluació ambiental amb la documentació annexa 
corresponent per a l’obtenció de la llicència ambiental municipal (tipus B) per a la 
legalització d’una instal.lació de difusió de senyals de televisió situada al Paratge 
Bellsolell s/n, d’aquesta població. 

 
Tot seguit es procedeix a la tramitació oportuna de la sol·licitud, segons determinen la 
Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental i el 
seu Reglament general de desenvolupament aprovat per Decret 136/1999, de 18 de 
maig (RIIA), així com l’Ordenança reguladora de la intervenció integral de 
l’administració municipal en les activitats i instal·lacions (OA). 

 
D’acord amb el procediment establert en les normes esmentades, es va donar trasllat 
de l’expedient al Consell Comarcal del Maresme perquè emetés l’informe preceptiu, en 
el termini d’un mes. Tanmateix es requerí el seu pronunciament previ perquè, en un 
termini màxim de quinze dies, es pronunciés sobre la suficiència i idoneïtat del projecte 
tècnic i demés documentació presentada. 

 
De forma simultània es sol·licità informe de l’enginyer municipal sobre la suficiència i 
idoneïtat del projecte i demés documentació presentada. 

 
L’expedient es va sotmetre a tràmit d’informació pública i veïnal durant  10 dies  sense 
que s’hagi presentat cap al·legació. No es va realitzar el tràmit de notificacions veïnals 
perquè segons l’informe emès per el cap accidental de la Policia Local no hi havia 
veïns immediats. 

 
En data 28/02/2003 es rep en aquest Ajuntament informe desfavorable emès pel 
Consell Comarcal del Maresme en trobar a faltar una sèrie de documentació. 

 
En data 17/04/03 es tramet al Consell Comarcal del Maresme la documentació 
presentada per l’interessat. 

 
En data 23 d’octubre de 2003, s’ha rebut a l’Ajuntament l’informe preceptiu favorable 
emès pel Consell Comarcal del Maresme,  que no presenta discrepàncies apreciables 
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amb el de l’enginyer tècnic municipal, la qual cosa fa innecessaria l’emissió d’un 
ulterior informe en els termes previstos en l’art. 29,1 de l’OA. 

 
Del contingut d’ambdós informes es desprèn que no existeix cap obstacle legal que 
impedeixi a l’empresa Retevision I, SA, legalitzar l’antena de telefonia mòbil al Paratge 
bellsolell, per a la qual es demanà la llicència ambiental municipal (tipus B), que va 
donar lloc al present expedient, amb les determinacions, però, que després es diran. 

 
Atès que la Junta de Govern Local és competent per a l’atorgament de la llicència 
sol.licitada, a tenor del que disposen els art. 21.1q) de la LBRL i 51.1.n) de la Llei 
8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya i la delegació efectuada 
per Decret de l’Alcaldia núm 40/2003 en el seu punt primer 4 f), de conformitat amb la 
proposta de la Tinença d’alcaldia, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Concedir a l’empresa RETEVISIÓN I S.A., la llicència ambiental municipal 
(tipus B) per a la legalització d’una instal.lació de difusió de senyals de televisió 
ubicada al Paratge Bellsolell s/n, d’aquest municipi. 

 
SEGON.- Condicionar l’efectivitat de la present llicència al compliment de les següents 
determinacions: 

 
1.  Les del informe d’avaluació ambiental d’acord amb la Llei 3/1998 

de data 20/02/02 
 

2.  Autocontrol periòdic de les emissions radioelèctriques que, com a 
mínim, han de ser dos mesuraments a l’any 

 
3.  Disposició d’un llibre de registre oficial on hi apareguin  els resultats 

dels autocontrols periòdics amb indicació de les dates en què varen 
fer-se, així com les incidències que puguin existir. 

 
4.  Comunicació a l’Ajuntament dintre del primer trimestre de cada any 

de tots els mesuraments d’autocontrol efectuats l’any anterior. 
 

5.  La  instal.lació  elèctrica  ha  d’estar  protegida  d’acord  amb  el 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió aprovat per Real Decret 
842/2002, de 2 d’agost (BOE 18/19/02) i les seves instruccions 
complementàries. 

 
6.  Disposició dintre de la caseta d’un mínim d’un extintor de CO 2. 

 
7.  Disposició de rètols de “Prohibit Fumar” en tot el recinte 

 
8.  Els residus que s’originin seran recollits per empresa especialitzada. 

 
9.  En no aportar-se la llicència d’activitats ni l’acta de comprovació, 

l’activitat es considera com existent, per la qual cosa cal que 
compleixi la Disposició Transitòria 2a. Del Decret 136/1999, pel qual 
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es va aprovar el   Reglament General de la Llei 3/1998, de 27 de 
febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. 

 
10. La instal.lació elèctrica ha d’efectuar-se d’acord amb el que 

s’estableix en les instruccions MIBT026 (instal.lacions amb risc 
d’incendi o explosió del REBT 20-9-73) i MIBT 027 (instal.lacions en 
locals de característiques especials) 

 
11. Dotar el local de bona ventilació 

 
12. Complir les Ordenances de Seguretat i Higiene en el Treball 

 
13. Abans de la realització de la visita de comprovació haurà de 

presentar acta/es de posta en marxa expedida pels Serveis 
Territorials d’Indústria corresponent a les instal.lacions elèctriques. 

 
14. Certificat  de  l’empresa  que  hagi  efectuat  la  protecció  contra 

incendis. 
 

15. D’acord  amb  el  Decret  143/2003  de  modificació  del  Decret 
136/1999,  i  d’acord  amb  la  informació  aportada,  l’activitat  es 
classifica amb 3el codi 12.44 b “Instal.lacions de readiocomunicació 
emplaçades en demarcació urbana o en espais inclosos en el Pla 
d’espais d’interès natural o que d’acord amb el planejament 
urbanístic municipal siguin qualificats d’especial protecció” 

 
16. Complir l’Ordenança municipal tipus redactada per la Generalitat, 

Resolució del 30 d’octubre de 1995 (Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya 2126, de 10 de novembre de 1995) per a la regulació de 
sorolls i vibracions. 

 
17. Complir  la  norma  bàsica  de  l’edificació  sobre  condicions  de 

protecció contra incendis en els edificis /NBE-CPI-96) i en el present 
reglament municipal i altres disposicions i normatives existents al 
respecte (Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionaments 
urbanístics i   de   protecció   contra   incendis   en   els   edificis, 
complementaris de la NBE-CPI/91). 

 
18. Complir el Decret 148/2001, de 29 de maig, d’ordenació ambiental 

de les instal.lacions de telefonia mòbil i altres. 
 

 
 

19. Simultàniament amb la  petició de l’acta de comprovació s’haurà 
d’aportar  certificat  final  conforme  l’activitat  s’ajusta  al  projecte 
aprovat i s’han adoptat totes i cadascuna de les mesures correctores 
imposades, que haurà d’ajustar-se al contingut del model que 
s’adjunta amb la present proposta, signat per tècnic competent i 
visat pel corresponent col·legi oficial. 
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TERCER.- Així mateix, condicionar l’efectivitat de la present llicència a l’adopció de les 
mesures correctores esmentades per a l’informe d’avalució ambiental de l’activitat, als 
informes tècnics municipals, i a  les disposicions normatives d’aplicació, en els termes 
següents: 

 
a) En matèria de protecció del medi ambient, i particularment en 

relació als límits d’emissió, prevenció, control i garantia: Activitat 
amb poca incidència ambiental. 

b) En relació a la seguretat i protecció de la salut de les persones: 
Sembla complimentar-se la normativa vigent. 

c) En matèria de prevenció d’incendis: És una activitat que es 
desenvolupa al costat d’una zona forestal; s’ha de cumplimentar el 
Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre els condicionants 
urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis. 

d) En matèria d’higiene, seguretat i comoditat: Segons les dades 
aportades en l’ informe d’avaluació ambiental projecte tècnic, per 
desenvolupar-se l’activitat no es precisa presència de personal. 

e) En relació a les condicions acústiques: No s’han d’alterar 
globalment les existents a la zona. Cal que es complimenti la Llei 
16/2002  de  28  de  juny  de  protecció  contra  la  contaminació 
acústica. 

f) En matèria de prevenció, reducció o eliminació de les molèsties 
que es puguin causar al veïnat, així com les d’estalvi dels recursos 
naturals: No hi ha veïnat a l’entorn immediat; en qualsevol cas, 
l’activitat en qüestió no ha de generar cap alteració notable. 

g) En relació a la bona gestió dels residus generats: D’acord amb la 
documentació presentada els residus generats són recollits per 
empresa especialitzada. 

h) Quant als sistemes de control a què es sotmet l’exercici de 
l’activitat, per tal de garantir-ne l’adequació permanent del seu 
funcionament a les determinacions legals i les fixades a través de 
la  llicència  municipal:  s’entén  adient  un  control  periòdic  cada 
quatre anys comptats a partir de la data de l’atorgament de la 
llicència ambiental,   amb   independència   de   les   actuacions 
d’autocontrol que s’estableixin. 

i) Quant a les instal·lacions tècniques, material o maquinària que es 
preveu instal·lar:    Semblen    ajustar-se    a    les    normatives 
específiques que les regulen. 

j) Compliment del Codi d’Accessibilitat de Catalunya: L’activitat resta 
exempta del seu compliment. 

 
QUART.- En cap cas no es pot iniciar l’exercici de l’activitat fins que no s’hagi obtingut 
l’acta de control inicial favorable. 
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CINQUÈ.- Per obtenir l’acta esmentada, l’interessat ha de sol·licitar d’aquest 
Ajuntament la visita de comprovació oportuna, la qual es realitzarà en el termini màxim 
de 20 dies des de la seva petició. A la sol·licitud s’acompanyarà el certificat del tècnic 
responsable de l’informe d’avaluació ambiental que acrediti l’adequació de l’activitat i 
de les instal·lacions a la llicencia ambiental atorgada. 

 
SISÈ.- En cas que, prèviament a la sol·licitud de la visita de comprovació, s’hagin de 
fer proves per verificar el funcionament de màquines o instal·lacions, el titular haurà de 
comunicar-ho  a  l’Alcalde,  amb  cinc  dies  d’antelació,  indicant-ne  la  durada  i  les 
mesures adoptades per garantir que aquestes proves no afectaran ni crearan risc per 
a l’entorn, persones i béns, sens perjudici de la possibilitat que hi assisteixin els tècnics 
que designi l’Ajuntament. 

 
SETÈ.- Per tal de garantir l’adequació permanent de l’activitat a les determinacions 
legals i les fixades en la llicència, es sotmetrà l’activitat autoritzada a controls periòdics 
cada quatre anys, el primer comptat a partir de l’atorgament de la llicència i, la resta, 
quatre anys desprès de la realització de la corresponent revisió. 

 
El control periòdic quedarà substituït per la revisió reglamentària quan ambdós tràmits 
hagin de ser coincidents. En tot cas, entre la realització d’una acció de control i la 
següent no podran transcórrer més de vuit anys. 

 
VUITÈ.-  La llicència  ambiental es revisarà de forma periòdica, a instància del titular 
de l’activitat, cada vuit anys a comptar des de la data del seu atorgament o, en el seu 
cas, a comptar des de la data de la darrera revisió. 

 
Tanmateix es podran practicar d’ofici revisions anticipades quan es doni qualsevol dels 
supòsits previstos a la Llei . 

 
NOVÈ.-  Sens perjudici de les accions específiques de revisió i controls establerts - 
inicial i periòdic- l’activitat autoritzada resta subjecta en els aspectes mediambientals a 
l’acció inspectora de l’Ajuntament, que es podrà dur a terme en qualsevol moment, 
d’acord  amb  les  previsions  contingudes  en  l’OA,  així  com  a  les  inspeccions 
periòdiques que estableixi la legislació sectorial en matèria de prevenció d’incendis, 
accidents greus i de protecció de la salut. 

 
DESÈ.- Notificar el present acord al titular de la instal.lació 

 
ONZÈ.- Aprovar les taxes municipals per un import de 225,00 €. 

 
5.- APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS CONCURS SERVEIS 
TEMPORADA PLATJA 

 
Atès que la Comissió de Govern en sessió de data 28 de gener de 2004 ha pres entre 
d’altres els acords següents: 

 
PRIMER.- Aprovar el Pla d’usos de la platja de Canet de Mar, per a l’any 2004 
redactat per l’enginyer municipal, el Sr. Antonio Mateos Hernández. 



8  

 
 
 
 
 
 
 

SEGON.- Sol·licitar al servei de Costes de la Direcció General d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, així com a la Demarcació 
de  Costes  a  Catalunya,  l’explotació  dels  serveis  de  temporada  previstos  i 
regulats en aquest pla d’usos de la platja de Canet de Mar per a l’any 2004. 

 
Atesa la necessitat i la conveniència de tramitar el procediment de licitació per a 
l’atorgament de les autoritzacions administratives per a l’explotació dels serveis que 
s’estableixen a les platges i zona marítima terrestre d’aquest terme municipal que no 
precisin instal·lacions fixes d’acord amb l’art. 75 de la Llei de costes i 111 del seu 
Reglament. 

 
Vist i trobat conforme el plec de condicions economicoadministratives que han de regir 
el concurs per a l’atorgament d’aquestes autoritzacions, part integrant dels quals és el 
pla d’ocupació de platges del 2004, i tenint en compte allò que es disposa al RDL 
2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, de conformitat amb la proposta de la Tinença d’alcaldia, 
s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar el plec de clàusules economicoadministratives particulars que han 
de regir el concurs per a l’atorgament d’autoritzacions per a l’ocupació de terrenys de 
domini públic en zona marítima terrestre per al desenvolupament de les activitats 
previstes en el pla d’usos de la platja de Canet de Mar per a l’any 2004. 

 
SEGON.- Aprovar l’expedient de licitació, obrir la convocatòria per a l’adjudicació 
d’aquestes autoritzacions i publicar-se el corresponent edicte al Butlletí Oficial de la 
Província. 

 
TERCER.- L’eficàcia del present acord i de tot l’expedient de contractació restarà 
condicionada suspensivament a l’obtenció de les autoritzacions del Pla d’usos de 
Temporada a la platja de Canet de Mar, que resultessin exigibles, de manera que, si a 
instància  dels  esmentats  organismes,  l’Ajuntament  no  pogués  atorgar  permís 
municipal per algun dels serveis previstos, qui en resultés adjudicatari no tindria dret a 
reclamació de cap mena, en els termes suspensius susdits. 

 
QUART.- Facultar l’alcalde o membre de la corporació en qui delegui per dur a terme 
totes les autoritzacions necessàries per a la tramitació i execució d’aquests acords. 

 
6. RATIFICACIÓ CONTRACTE PROMESA DE COMPRA FINCA CARRER DEL MAR 
NÚM. xx 

Atès que el Sr. RLDC és propietari de la finca següent: “Porció de terreny situada en 

el terme municipal de Canet de Mar, carrer del Mar, 
número xx. Té una superfície de 74’25 m2. i limita: per l’est, amb successors de 
Florentina Carbonell; per  l’oest  amb  Clara  Carbonell o  successors; pel  sud  amb 
RENFE     i     pel     nord     amb     carrer     del     Mar”.     Referència     cadastral: 
5041202DG6054S0001UG. 
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Atès que l’esmentada porció de terreny ha estat valorada per l’arquitecte municipal en 
una quantitat no inferior a 105.177 €, segons informe que s’adjunta a l’expedient, 
informe elaborat conforme als postulats establerts per la Llei 6/1998, de 13 d’abril, 
sobre règim del sòl i valoracions. 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té un interès particular en adquirir 
l’esmentat terreny, ja que forma part de la denominada façana del litoral, àmbit del 
planejament que requereix que es vagi paulatinament alliberant de l’edificació 
existent, d’acord amb les determinacions de les Normes Subsidiàries del 
planejament i el futur pla especial de millora urbana. Aquesta circumstància, per si 
sola ja comporta que no es faci possible promoure concurrència en l’oferta per a 
aquesta adquisició. 

 
Vist el contracte de promesa de venda de la finca ubicada al carrer del Mar, xx, 
subscrit en data 5 de febrer d’enguany entre el Sr. RLDC i l’Ajuntament de Canet de 
Mar, pel preu cert i global de 105.177 €, de conformitat amb la proposta de la Tinença 
d’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar el contracte de promesa de compra venda de la finca ubicada al 
carrer del Mar, xx d’aquesta població, pel preu cert i global de 105.177 €, celebrat en 
data 5 de febrer d’enguany entre el Sr. RLDC i l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde, Joaquim Mas i Rius per a actuar en nom i representació 
de l’Ajuntament de Canet de Mar en tots els temes relacionats amb aquest contracte. 

 
7.- ADHESIÓ AL PROTOCOL GENERAL DE LA XARXA BARCELONA MUNICIPIS 
DE QUALITAT 2004-2007 

 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 29 de gener de 2004, 
ha aprovat el Protocol Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007. 

 
Atès que Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat és un conjunt d’accions de cooperació 
entre els ens locals de la província de Barcelona, destinades a desenvolupar xarxes 
d’infrastructures i serveis locals de qualitat. 

 
Atès que Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat és una acció promoguda per la 
Diputació de Barcelona que s’emmarca en la seva estratègia d’enfortir la cohesió 
territorial mitjançant un sistema local eficient i estructurat, al servei de les persones, 
per millorar-ne la qualitat de vida i afavorir l’accés igualitari a la societat del 
coneixement. 

 
Atès que Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat incorpora els objectius bàsics de la 
política de desenvolupament territorial de la Unió Europea, que es concreten en la 
voluntat d’aconseguir un desenvolupament sostenible i equilibrat del territori, a la 
vegada que es reforça la cohesió econòmica i social. 
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Atès que amb aquest programa, que es va estrenar durant el període 2000-2003, la 
Diputació de Barcelona vol seguir defensant que el màxim de recursos tècnics, 
econòmics i tecnològics arribin als municipis. 

 
Atès que per entrar a formar part de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, la 
Diputació de Barcelona proposa als ens locals del seu àmbit territorial que s’incorporin 
al projecte mitjançant l’adhesió al Protocol general "Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat" 

 
Atès que el Protocol general "Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat” és l’instrument 
que defineix el marc legal d’actuació de l’XBMQ i que estableix els objectius comuns i 
la metodologia de treball per als seus membres, essent el text literal del qual el 
següent: 

 
“PREÀMBUL 
El Mandat 2000-2003 va significar l’inici d’un nou model de relació entre la Diputació de 
Barcelona i els ens locals de la província: Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. 
Amb Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, la Diputació de Barcelona pretén, davant de 
la globalització de determinats processos i idees, aprofundir en els seus aspectes locals 
per tal d’articular noves formes de treballar en el territori, basades en un concepte modern 
d’administració, dialogant, negociador, flexible i concertador, que permetin assolir amb la 
màxima qualitat i eficiència els objectius de la cohesió social i territorial, la sostenibilitat, el 
desenvolupament social i econòmic i el reforçament de la dimensió cívica i democràtica 
dels pobles i municipis de la província. 
Xarxa  Barcelona  Municipis  de  Qualitat  es  basa  en  la  figura  del  protocol  general, 
considerat l’instrument legal idoni que permet establir pautes d’orientació en qüestions 
d’interès comú, a partir de les quals desplegar un conjunt d’accions de cooperació amb 
els ens locals de la província destinades a fomentar polítiques públiques de qualitat i 
impulsar el treball en xarxa. 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat és, per tant, un projecte innovador, els trets 
essencials del qual són els següents: 
En primer lloc, el respecte a l’autonomia dels ens locals. Si la principal raó de ser de la 
Diputació són els municipis, les polítiques a desenvolupar hi han d'estar lògicament 
lligades. La Diputació de Barcelona és una mena d’ajuntament d’ajuntaments que té sentit 
per l'existència d'un variat i ric mosaic de municipis del seu àmbit d'actuació que volen 
prestar serveis de qualitat. Són ells els que componen la xarxa de pobles i ciutats que 
vertebren el nostre país i són l'administració més propera al ciutadà, la que ha de donar 
resposta  en  primera  instància  a  les  seves  necessitats  i  la  que  ha  de  defensar  els 
interessos del territori davant d'altres institucions. Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 
està orientada a enfortir el poder local i preparar-lo per la subsidiarietat, i per això dóna 
suport i impulsa la participació dels ens locals de la província en el procés de decisió dels 
assumptes del seu interès. Són els ens locals, per tant, els encarregats d’expressar 
directament les necessitats de col·laboració en relació al seu territori, d’una manera 
dinàmica i d’acord amb la seva evolució en el temps. 
En segon lloc, el foment de l’acció concertada i del treball en xarxa. Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat es basa en l’acció concertada i voluntària, el contacte directe i 
l’intercanvi  d’informació  i  experiència  amb  els  ens  locals  de  la  província.  Aquesta 
concepció de l’acció pública de la Diputació es sustenta essencialment en la figura del 
conveni interadministratiu, el caràcter flexible del qual permet un tractament específic i 
adequat a la varietat de situacions a què pot respondre l’acció concertada, i contribueix a 
garantir l’autonomia dels ens locals, els quals, en aquest tipus de relacions, sempre 
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gaudiran d’una posició d’igualtat enfront la Diputació. A través dels convenis 
interadministratius es fomenta, a més, la integració voluntària dels serveis locals en un 
sistema en xarxa d’abast supramunicipal que genera economies d’escala i millora la 
qualitat i eficiència dels serveis i equipaments locals. 
En tercer lloc, la identificació amb objectius estratègics del Pla d’Actuació del Mandat 
2004-2007. Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat recull explícitament els objectius 
estratègics del Pla d’Actuació del Mandat 2004-2007, raó per la qual és susceptible 
d’incorporar a aquest projecte la cooperació de la Diputació destinada al foment de les 
polítiques locals i fer realment efectiva una prestació integral i adequada del serveis 
locals. 
Aquesta identificació amb els objectius del Pla de Mandat 2004-2007 confereix a Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat una estructura atemporal i permet la seva continuïtat en 
el temps. A aquests efectes, és voluntat d’aquesta Corporació renovar el compromís amb 
el projecte Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat i per això s’ha considerat oportú 
promoure la redacció d’un Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat per al 
període 2004-2007, al qual s’hi podran adherir els municipis i tots els altres ens locals que 
ho desitgin. 
L’adhesió al Protocol, no portarà, per ella mateixa, cap més obligació que la de reconduir 
els actes i instruments concrets de desplegament a les pautes formals establertes pel dit 
Protocol. Ni la seva aprovació ni l’adhesió al mateix donaran lloc a compromisos concrets 
o de caràcter econòmic. 
La Diputació de Barcelona i els ens locals del seu territori adherits voluntàriament al 
present Protocol General, estableixen de comú acord els següents, 

 
PACTES 
Primer: 
La Diputació de Barcelona i els ens locals adherits, rebran, en endavant, quan s’escaigui, 
la denominació de “parts contractants”. 
Segon: 
Les parts contractants es consideren vinculades pel present Protocol General, la vigència 
del qual compren els exercicis 2004, 2005, 2006 i 2007, sens perjudici de l’eficàcia 
temporal que puguin tenir els actes i instruments específics d’aplicació o desplegament 
que s’estableixin. 
Tercer: 
El present Protocol General constitueix un conveni marc, i es regeix per les clàusules 
següents.  Aquestes  clàusules  constitueixen  la llei reguladora del vincle convencional 
existent entre la Diputació de Barcelona i els ens locals adherits. 
Quart: 
Les relacions convencionals entre la Diputació de Barcelona i els ens locals adherits 
derivades d’aquest Protocol, no suposen cap limitació de la capacitat o de les 
competències respectives de les parts contractants, i s’estableixen sens perjudici de les 
relacions jurídiques de qualsevol naturalesa, establertes per les dites parts d’acord amb la 
Llei, incloent-hi altres relacions convencionals, formalitzades, quan s’escaigui, al marge 
d’aquest instrument. 
Cinquè: 
Les referències fetes anteriorment als ens locals adherits, als municipis o a l’autonomia 
municipal,  s’apliquen  també  a  la  resta  d’ens  i  d’entitats enumerats a la clàusula 6a 
d’aquest Protocol. 
En conseqüència, de mutu acord i voluntàriament, la Diputació de Barcelona i els ens 
locals del seu territori adopten el següent clausulat com a normativa reguladora del seu 
vincle convencional i de les seves relacions de col·laboració i concertació: 
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CLAUSULAT 
Clàusula 1a: Finalitat del Protocol General 
1. A través del present Protocol General denominat Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 
2004-2007 (en endavant, “Protocol” o “Protocol General”), les parts contractants 
estableixen de comú acord: 

a)  Pautes  compartides d’orientació política local en les qüestions d’interès comú 
identificades a través o en aplicació del present instrument. 
b) El marc general i la metodologia per al desenvolupament de la col·laboració mútua 
en  les  àrees  d’interrelació  competencial  i  en  els  assumptes  d’interès  comú  que 
apareixen definits en el present Protocol General. 

2. L’abast de les previsions contingudes al paràgraf anterior, serà en cada cas el que es 
desprengui dels termes i condicions resultants dels convenis específics, dels protocols 
generals aprovats per la Diputació de Barcelona referits a la constitució de xarxes de 
serveis locals, d’altres instruments o actes específics que es subscriguin o aprovin en 
desplegament d’aquest Protocol. 
Clàusula 2a: Règim jurídic instrumental del Protocol 
El present Protocol General es fonamenta, des del punt de vista instrumental, en les 
previsions normatives següents: 
1. Arts. 31.2 i 36.1 i 2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local (LBRL), i l’article 92 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMC), en tant que aquest 
preceptes, concordats amb el principi d’autonomia provincial proclamat a la Constitució i 
desplegat en la Carta Europea d’Autonomia Local, legitimen a les diputacions catalanes 
per cooperar amb els municipis de la seva demarcació territorial en la realització d’obres, 
serveis i activitats de competència municipal mitjançant qualsevol fórmula d’assistència i 
cooperació que procuri assegurar las prestació integral i adequada, en la totalitat del 
territori provincial, dels serveis de competència municipal. 
2. L’article 9 de la Carta Europea d’Autonomia Local que desprès de disposar que les 
entitats locals tenen dret a tenir recursos propis suficients dels quals poden disposar 
lliurement en l’exercici de les seves competències (apartat 1), estableix que la concessió 
de subvencions no ha de causar perjudici a la llibertat fonamental de la política de les 
entitats locals , en llur àmbit propi de competència (apartat 7). 
3. Arts. 4.1.c) de la LBRL, i 8.1.c) de la LMC, els quals consagren la potestat de 
programació de tots els ens locals territorials. 
4. Arts. 4.1.d), 4.3 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LPAC), en tant en 
quant prescriuen, de forma bàsica i general, els deures de cooperació i assistència activa 
entre totes les administracions públiques. 
5. Arts. 10 i 57 LBRL, i 144.c) i 150 LMC, que, a banda de reflectir els deures de 
col·laboració i cooperació recíproca que vinculen totes les administracions públiques 
locals, estableixen clarament la possibilitat que aquests deures s’instrumentin a través de 
convenis interadministratius. 
6. Arts. 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de 
Catalunya (ROAS), aprovat per mitjà del Decret 179/1995, de 13 de juny, que desplega 
abastament el règim jurídic dels convenis interadministratius que poden subscriure els ens 
locals, tenint present que aquests instruments de col·laboració i cooperació resten 
exclosos de l’àmbit d’aplicació de la Llei de contractes de les administracions públiques 
(LCAP), atès allò que disposa el seu art. 3.1.c). 
Clàusula 3a: Objectius generals del Protocol 
1. El present Protocol, d’acord amb la finalitat expressada a la clàusula primera, estableix 
el marc legal del vincle convencional existent entre la Diputació de Barcelona i els ens 
locals adherits. 
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2. A través d’aquest marc general, el present Protocol crea un espai de treball comú amb  

 

els municipis de la Província, amb la finalitat última de desenvolupar conjuntament els 
següents objectius: 

- El  foment  de  polítiques  públiques  locals:  A  partir  de  la  satisfacció  de  les 
necessitats  locals  expressades  pels  ens  locals  o  detectades  per  la  pròpia 
Diputació  de  Barcelona;  promovent  alhora  el  desenvolupament  d’actuacions 
caracteritzades per la qualitat i per l’establiment i millora de canals informatius 
entre les parts contractants d’aquest Protocol i d’instruments d’avaluació. 

- L’impuls del treball en xarxa: La Diputació de Barcelona fomentarà la constitució 
d’un sistema en xarxa de serveis municipals i promourà la transversalitat en la 
prestació dels serveis i la realització d’activitats amb l’objectiu de generar 
economies  d’escala  i  major  qualitat,  eficàcia  i  eficiència en la prestació dels 
serveis públics locals. 

Clàusula 4a: Objectius estratègics 
Els objectius definits genèricament a la clàusula 3a es consideren referits als objectius 
estratègics  següents,  assenyalats  en  el  Pla  d’Actuació  del  Mandat  2004-2007  de  la 
Diputació de Barcelona: 
1. La Diputació de Barcelona treballarà per dotar els pobles i ciutats d’instruments que 
garanteixin la seva cohesió i per crear un entorn social i econòmic més segur per a les 
persones 

- Política urbanística i d’habitatge amb objectius integradors i socials. 
- Serveis de benestar social locals i plans de família. 
- Plans d’eliminació de les bosses de pobresa i marginalitat. 
- Integració legal, social i cultural dels nous ciutadans. 
- Polítiques per millorar la seguretat. 

2. La Diputació de Barcelona treballarà per incrementar la qualitat de vida de tots els 
pobles i ciutats 

- Polítiques locals d’educació permanent. 
- Foment de la cultura. 
- Programes municipals d’esport educatiu, d’oci i lleure. 
- Dotació d’equipaments municipals de qualitat. 
- Dotació d’espais públics de qualitat. 
- Un sistema de mobilitat més accessible, humà i sostenible. 
- Ciutats i pobles més segures i saludables. 
- Polítiques de consum més responsable. 

3. La Diputació de Barcelona treballarà per una gestió territorial sostenible. 
- Accions que tenen com a finalitat convertir als ajuntaments en gestors territorials 

responsables i sostenibles. 
- Projectes de gestió territorial: 1) sistema d’espais naturals i no urbanitzables. 2) 

sistema d’espais fluvials i costaners. 3) millora i promoció de la superfície forestal 
de la província. 4) millora de la gestió dels residus i la seva minimització. 5) vies 
verdes. 6) lluita contra la contaminació ambiental i acústica. 

4. La Diputació de Barcelona treballarà per un desenvolupament social i econòmic dels 
diferents territoris de la Província 

- Xarxes que impulsin les polítiques de promoció de l'activitat econòmica. 
- Polítiques destinades a reforçar i promoure el comerç local, especialment els 

centres comercials urbans, els mercats municipals i el comerç rural. 
- Polítiques que fomentin l’ocupació, integració ocupacional, formació, etc. 
- Polítiques de promoció i millora del patrimoni cultural i natural com a suport als 

nous jaciments d'ocupació. 
- Polítiques  de  millora  de  l'accessibilitat  (xarxa  de  vies  locals  i  xarxes  de 

telecomunicació). 
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- Polítiques de dinamització i promoció turística aplicades a cada territori i a uns  

 

productes específics. 
5.  La  Diputació  de  Barcelona  treballarà  per  enfortir  la  dimensió  cívica,  ciutadana  i 
democràtica dels nostres pobles i ciutats. 

- Educació cívica, social i cultural 
- Foment de la participació. 
- Polítiques d’Igualtat, integració de la dona en la vida social, política i laboral. 
- Promoció del civisme. 
- Polítiques d’innovació en la gestió publica. 
- Solidaritat i cooperació al desenvolupament. 
- Polítiques de comunicació local. 

6.  La  Diputació  de  Barcelona  treballarà  per  aconseguir  un  sistema  local  eficient  i 
estructurat. 

- Formació d’electes i de tècnics. 
- Implementació de noves tecnologies. 
- Optimització de recursos. 
- Suport a l’organització municipal. 
- Participació en el projecte europeu. 

Clàusula 5a: Principis informadors 
1. Els objectius a què es refereix el punt anterior, venen presidits pels principis següents: 

1.1 Suport als municipis. Voluntat plena d’incrementar la capacitat de gestió dels ens 
locals de la Província –especialment dels municipis -, com a millor manera de fer viable 
el principi de subsidiarietat, des de la convicció que són els poders públics més propers 
al ciutadà els que es troben en millors condicions de fer realitat en el seu àmbit “l’Estat 
Social i Democràtic de Dret”. 
1.2 Concertació. Voluntat de les parts contractants de privilegiar les relacions 
convencionals i de concertació entre la Diputació, els municipis i la resta d’ens locals 
adherits a aquest Protocol, com a millor manera d’afavorir el principi d’autonomia 
municipal  i  local,  atès  que,  tal  com  expressen  els  arts. 303.1 i 304.1 ROAS, els 
convenis interadministratius pressuposen una relació de cooperació consensuada entre 
les parts intervinents, basada en el diàleg, l’intercanvi i el contacte directe. 
1.3 Sistema de treball en xarxa. Voluntat plena de la Diputació de Barcelona de 
fomentar i administrar els interessos específics del seu territori amb la col·laboració 
activa dels municipis, creant un sistema en xarxa de serveis municipals que, amb ple 
respecte a l’autonomia de cada ajuntament, aprofiti l’avantatge cooperatiu que ofereix 
aquest sistema i permeti millorar la cohesió del territori. 
1.4 Voluntarietat. Adhesió voluntària dels municipis a les xarxes esmentades 
anteriorment, l’impuls de les quals recau en la Diputació de Barcelona. Aquest impuls 
ha de permetre a la Diputació de Barcelona realitzar, amb abast supracomarcal i 
provincial i aprofitant economies d’escala, les comeses d’aquest caràcter que es 
desprenen dels arts. 31.2.a), i 36 en la seva integritat, de la LBRL. 
1.5 Prestació integral de serveis locals en totes les fases. Amb el desenvolupament 
d’aquest principi, la Diputació de Barcelona exerceix una de les seves competències 
bàsiques: la coordinació dels serveis municipals per garantir-ne una prestació integral i 
adequada en la totalitat del seu territori (arts. 36 LBRL i 31.2 a) de la LBRL); és a dir, 
les actuacions que s’impulsen en el marc del present Protocol s’orienten a donar suport 
a la prestació de serveis municipals tant pel que fa a la fase de disseny, creació o 
millora d’infraestructures locals com a la fase de gestió i prestació directa del servei. 
1.6 Qualitat. Voluntat de les parts contractants de contribuir amb el seu esforç 
mancomunat a que els equipaments, infraestructures i serveis locals siguin de qualitat, 
responent en qualsevol cas a uns estàndards mínims (a tota la Província) que 
garanteixin la vigència dels criteris de reequilibri territorial, desenvolupament econòmic 
sostenible i cohesió social. A tal efecte, les parts contractants pactaran per a les 



15 

 

 

 
 
 
 
 
 

actuacions que s’adoptin en desenvolupament del Protocol els instruments més 
adequats. 
1.7 Eficàcia i eficiència. Voluntat expressa de les parts contractants d’assolir els 
objectius polítics i socials compartits recollits a la clàusula 3a d’aquest Protocol utilitzant 
els recursos personals, tècnics, materials i econòmics de la forma més eficaç i eficient; i 
això en el marc d’una gestió basada en l’aprofitament de les economies d’escala, 
l’intercanvi de coneixement i d’experiències i l’estalvi de recursos que comporta el fet 
de treballar en xarxa. 
1.8 Avaluació. Voluntat de la Diputació d’analitzar la tipologia i l’impacte de les accions 
de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) en el territori i conèixer l’evolució 
de les necessitats i el funcionament de les xarxes de serveis municipals, de manera 
que es puguin definir nous objectius i noves línies de treball. 

2. Els principis enumerats a l‘apartat anterior seran d’aplicació a les actuacions, actes i 
acords que adoptin les parts contractants en desenvolupament d’aquest Protocol General. 
Clàusula 6a: Partícips 
1. Es consideren partícips –i parts contractants- pel que fa al present Protocol: 

a)La pròpia Diputació de Barcelona en qualsevol cas, i 
b)Els  Ajuntaments,  Entitats  Municipals  Descentralitzades  i  Consells 

Comarcals que s’hi adhereixen. 
2. Els ens locals esmentats a la lletra b) anterior poden deferir llur adhesió, tot traslladant 
el present Protocol, a: 

a)  Mancomunitats de municipis, comunitats de municipis i altres ens locals no 
territorials  que  en  depenguin  o  als  quals  estiguin  vinculats,  incloent-hi  els 
consorcis. 

b)  Ens instrumentals de dret públic i societats mercantils que en depenguin o 
estiguin vinculats, prèvia autorització expressa de l’ens local de cobertura. 

3.  Les  previsions  dels  apartats  anteriors  també  seran  d’aplicació  pel  que  fa  a  les 
actuacions específiques que es portin a terme en desplegament del present Protocol. 
4. Els beneficiaris últims i principals de la concertació i cooperació interadministrativa a 
què respon el present instrument, són els ciutadans. 
Clàusula 7a: Procediment d’adhesió al Protocol i propostes de col·laboració 
1. La Diputació de Barcelona convocarà a adherir-se a aquest Protocol General a tots els 
municipis, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals de la Província, així 
com també a la resta d’ens locals que s’haguessin adherit al Protocol General per al 
període 2000-2003, mitjançant un anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Província i una invitació personal i individualitzada que es trametrà a tots els destinataris. 
2. Per tal que els ens locals que ho desitgin puguin formalitzar l’adhesió, aquesta haurà de 
ser aprovada pels seus òrgans competents i notificada a la Diputació de Barcelona. 
L’adhesió serà efectiva un cop constatada per la Diputació, que només s’hi podrà oposar 
si  l’acte  d’adhesió  contravé  o  és  incompatible  amb  les  determinacions  del  present 
Protocol. 
3. Si, a judici de la Diputació, les peculiaritats d’alguna adhesió ho aconsellen, aqueixa 
s’haurà de formalitzar en darrer terme a través d’un conveni singular. 
4. Per al període 2004-2007, els ens i entitats adherits trametran una relació de les seves 
necessitats  referides  als  anys  2004,  2005,  2006,  2007,  així  com  de  les  propostes 
concretes de col·laboració i actuació conjunta que estiguin disposats a portar a terme o 
vulguin assumir en desplegament d’aquest Protocol. Aquesta informació haurà de ser 
lliurada a la Diputació de Barcelona des de la data en què l’adhesió al present Protocol 
s’hagi fet efectiva i no més tard del 31 de març de 2004. 
Amb posterioritat a aquesta data els ens locals, d’acord amb el principi d’autonomia local, 
podran realitzar les modificacions que creguin oportunes al seu registre de necessitats, en 
front  de  noves  circumstàncies  municipals  que  ho  requereixin. Per tal de facilitar els 
tràmits, la Diputació pot establir els models de documents que es considerin oportuns. En 
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coherència amb la voluntat de la Diputació de Barcelona de fomentar l’ús de les noves  

 

tecnologies, aquesta acceptarà les necessitats que els ens locals enviïn per correu 
electrònic. 
5. Les sol·licituds que es rebin d’ara en endavant d’acord amb els paràgrafs anteriors, 
seran inscrites i classificades degudament al Registre de Necessitats de la Xarxa 
Barcelona 2004-2007, que es configura com l’instrument que recull les necessitats locals 
prioritàries que requereixen suport de la Diputació de Barcelona. 
6.  Les  sol·licituds i  propostes  –junt  amb  els  documents  aportats-  seran  tramitades  i 
resoltes per la Diputació de Barcelona observant, entre d’altres, les normes reguladores 
del procediment administratiu comú. Als dits efectes, caldrà, alhora, ponderar, si s’escau, 
les iniciatives sorgides en el si de la pròpia institució. 
7. Els representants de la Diputació de Barcelona i dels ens locals adherits es reuniran a 
les Meses de Concertació de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007, en el si 
de les quals s’adoptaran els pactes que han de servir de base per a la formalització 
posterior de les actuacions a desenvolupar conjuntament en aquest període. 
Els compromisos que adopti la Diputació de Barcelona com a resultat de l’Acció 
Concertada amb els ens locals adherits al present Protocol ponderaran de forma 
individualitzada els projectes o programes presentats per cada ens local i llurs prioritats en 
funció de les disponibilitats pressupostàries, i fomentarà, quan sigui possible, aquells 
projectes i programes que: 

a)   conjuguin la satisfacció directa i conjunta d’interessos o competències provincials i 
d’interessos o competències municipals; 

b)   portin aparellada l’actuació en xarxa; 
c)   s’ajustin als estàndards mínims en matèria de qualitat que pugui fixar la Diputació 

de Barcelona en desplegament del present Protocol, d’acord amb la competència 
de coordinació a què es refereix l’article 36.1.a) LBRL; i 

d)   contribueixin  al  compliment  dels  objectius  estratègics  del  Pla  d’Actuació  de 
Mandat 2004-2007 de la Diputació de Barcelona. 

8. El resultat final de l’aplicació d’aquest Protocol haurà de garantir l’observança dels 
principis d’objectivitat, igualtat i coordinació establerts a l’art. 150 LMC. 
9. Els tràmits previs a l’adopció dels acords pertinents, i a la formalització, si és el cas, 
dels  convenis  corresponents,  també  es  portaran  a  terme  d’acord  amb  les  normes 
reguladores del procediment administratiu. Les propostes definitives seran sotmeses a 
l’aprovació de l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona; i un cop aprovades es 
formalitzaran en els termes que siguin més adients. 
10. Sens perjudici del termini de vigència dels mecanismes específics de suport als ens 
locals que s’hagin pactat o acordat, i sens perjudici, alhora, del termini de vigència dels 
aspectes  directament  financers  o  econòmics  dels  convenis  subscrits  o  dels  acords 
adoptats en desplegament del present Protocol General, la resta de compromisos, i molt 
especialment els relatius a la vinculació supramunicipal o en xarxa d’obres, instal·lacions, 
activitats o serveis dels Ajuntaments, de la Diputació i d’altres ens locals en el seu cas, es 
mantindran necessàriament durant un termini d’entre 5 i 10 anys, el qual s’establirà en 
funció de la quantia i la naturalesa de l’objecte de la col·laboració, i/o del període 
d’amortització necessari. 
Clàusula 8a: Estructuració de les accions de desplegament del Protocol La concertació 
entre la Diputació de Barcelona, els municipis i la resta d’ens locals adherits a aquest 
Protocol, es durà a terme en base a les següents Accions de Cooperació: 

a)   Accions de prestació integral de serveis de competència municipal, per tal de 
donar suport a la prestació de serveis municipals tant pel que fa a la fase de 
programació, creació   o   establiment,   com   a   la   d’adequació   i   millora 
d’infraestructures i serveis locals. 
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b)   Accions de realització i manteniment de serveis mínims municipals: amb l’objectiu  

 

d’assegurar l’accés de la població de la Província al conjunt de serveis mínims 
municipals, en les majors condicions d’eficàcia i economicitat. 

c)   Accions supramunicipals, derivades de la necessitat de l’Ajuntament de prestar el 
servei de forma supramunicipal per manca de capacitat de gestió; o de la voluntat 
de l’Ajuntament de gestionar el servei municipal conjuntament amb altres ens. 

d)   Accions de foment del desenvolupament econòmic i social, amb la voluntat de 
posar en comú els esforços per tal de satisfer el mandat que l’art. 9.2 de la 
Constitució imposa a tots els poders públics, consistent en remoure els obstacles 
materials que impedeixen o dificulten la llibertat i la igualtat reals i efectives dels 
individus i dels grups en que aquest s’integra. 

e)  Accions de foment en la planificació en el territori, amb la voluntat d’oferir un 
assessorament tècnic als ens locals en la matèria de planejament i ordenació 
territorial. 

Clàusula 9a: Metodologia d’actuació 
1. Les actuacions vinculades a les previsions de la clàusula 3a i 4a d’aquest Protocol es 
poden desplegar a través dels instruments o tècniques següents: 

a)   Concertació de convenis per a desenvolupar actuacions específiques, que poden 
incorporar els compromisos que es considerin convenients, així com l’atorgament 
d’ajuts i subvencions. 

b)   Atorgament d’ajuts i subvencions a través de conveni específic, o d’acte unilateral 
sotmès a acceptació. 

c)  Delegació de competències, o encomanes de gestió a favor dels ens locals 
partícips. 

d)   Creació d’ens instrumentals, consorcis o de fundacions, segons la naturalesa i els 
objectius a assolir; i segons el grau d’implicació o la naturalesa dels subjectes 
privats que puguin intervenir-hi, si es dóna el cas. 

e)   Qualsevol altre instrument de col·laboració i cooperació admissible en dret, amb 
personalitat jurídica o sense. 
En qualsevol cas, els convenis específics, així com els acords o pactes relatius a 
la concessió d’ajuts i subvencions, hauran de contenir els pronunciaments que es 
desprenen del règim jurídic aplicable a cada modalitat d’actuació. I com a mínim 
hauran de fer referència als extrems següents: vinculació al present Protocol; 
política local que es fomenta; àmbit específic al qual es dóna suport; tipus de 
suport; data o període de realització; compromisos específics que s’assumeixen; i 
procediment de seguiment i verificació i avaluació. 

2. Per mitjà dels instruments esmentats a l’apartat 1 d’aquesta clàusula s’instrumenta la 
incorporació dels ens locals adherits al present Protocol a les xarxes de serveis locals, 
tant les constituïdes en el moment de l’aprovació d’aquest Protocol com les que es 
constitueixin en virtut de les relacions de col·laboració establertes en desplegament del 
present Protocol. Aquestes xarxes es configuraran per sectors d’acció pública, i en llur 
concreció podran ser generals –si abasten tot el territori- o parcials en cas contrari. 
3. L’actuació en xarxa es tradueix en la vinculació voluntària dels serveis locals afectats a 
cada actuació específica, creant un sistema integrat d’abast supramunicipal, que fa 
compatibles: 

a)  La satisfacció de les necessitats dels respectius municipis, mitjançant la gestió 
autònoma, per part de cada ajuntament, dels seus propis serveis i instal·lacions, i 

b)   L’obertura de les instal·lacions i serveis municipals i supramunicipals dels ens 
locals adherits, a la resta d’entitats locals de la Província i als seus habitants; 
preferentment als dels municipis llindars. 

4. Les xarxes són gestionades per la Diputació, els seus ens instrumentals i/o els ens 
locals interessats, que, d’aquesta manera poden: 
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a)  Utilitzar-les per tal d’assegurar la prestació integral i adequada dels serveis de 
competència municipal, donant compliment a allò que disposen els arts. 31.2.a) i 
36.1.a) LBRL. 

b)   Assegurar, d’acord amb l’art. 36.2.b) LBRL, l’accés de la població de la Província 
al conjunt dels serveis de competència municipal, independentment del lloc de 
residència, tot garantint, alhora, la major eficàcia i economicitat en la prestació 
d’aquests serveis. 

c)   Prestar   els   serveis   a   què   es   refereix   l’art.   36.1.c)   LBRL,  aprofitant  la 
infraestructura  dels  municipis  i  altres  ens  locals  adherits,  i  alhora  realitzar 
activitats del mateix abast a l’empara de la clàusula general d’habilitació 
continguda a l’art. 4.2 de la Carta Europea d’Autonomia Local. 

d)   Cooperar en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació 
en el territori provincial, d’acord amb l’article 36.1.d) LBRL. 

e)   Emprendre accions de foment i administració dels interessos peculiars de la 
Província d’acord amb l’art. 36.1.e) LBRL, amb la col·laboració dels Ajuntaments, 
emprant, si s’escau, els serveis i les instal·lacions de titularitat municipal. 

f) Canalitzar  en  unitat  d’acte  l’assistència  i  la  cooperació  amb  els  ajuntaments 
adherits –especialment amb els de menor capacitat econòmica i de gestió-, en tot 
allò que fa referència a les polítiques públiques corresponents, i particularment a 
les obres, serveis i activitats de competència o titularitat municipal, fins i tot 
emprant els instruments de foment a què es refereixen els arts. 92.2 i 240.1 LMC. 

5. A través dels beneficis i ajuts canalitzats a través de les xarxes, els ajuntaments 
exerceixen,   en   les   millors   condicions   possibles,   les   competències   municipals 
corresponents en mèrits dels arts. 137 i 140 de la Constitució; 4.2 de la Carta Europea 
d’Autonomia Local; i 2, 25, 26, 28 i disposició transitòria 2ª LBRL. I alhora cooperen amb 
la Diputació de Barcelona, per tal que aquesta pugui escometre les tasques que es 
desprenen dels diferents apartats del punt 9.4 i de les clàusules concordants del present 
Protocol. 
Clàusula 10a: Publicitat del Protocol 
Per tal de donar compliment al principi de publicitat, la Diputació de Barcelona publicarà 
periòdicament al Butlletí Oficial de la Província la relació d’actes i acords que es derivin en 
desplegament del present Protocol. 
Clàusula 11a: Disposicions orgàniques 
L’execució del present Protocol en l’àmbit de la Diputació es durà a terme prenent en 
consideració, en el seu cas, les instruccions dictades per la Presidència i per la resta 
d’òrgans competents, així com també les instruccions de gestió definides per les diferents 
àrees de la Diputació de Barcelona. 
Clàusula 12a: Disposició transitòria 
Pel  que  fa  a  les  actuacions  formalitzades  administrativament  en  desplegament  del 
Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2000-2003 que es trobin en tràmit 
d’execució en el moment de l’aprovació del present Protocol General, s’obrirà un període 
de dos anys que comprendrà des de l’1 de gener de 2004 fins al 31 de desembre de 2005 
per tal que pugui finalitzar la seva execució.” 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, de conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 

 
PRIMER.- Adherir-se al Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004- 
2007, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de data 29 de gener de 
2004, i el text del qual es transcriu en el cos del present acord. 
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SEGON.- Trametre un certificat d’aquest acord al Registre General de la Diputació de 
Barcelona utilitzant el Model A aprovat per la pròpia Diputació. 

 
TERCER.- Facultar l’alcalde o membre de la corporació en qui delegui per dur a terme 
totes les autoritzacions necessàries per a la tramitació i execució d’aquests acords. 

 
8.- REPARTIMENT SEGON NÚMERO BUTLLETÍ MUNICIPAL 

 
Atès que aquest mes de febrer, des de la Regidoria de Comunicació s’ha enllestit la 
preparació del segon número del butlletí d’informació municipal Viure Canet. 

 
Atès que aquest butlletí és una eina de comunicació entre l’administració i els 
canetencs i les canetenques i que, per tant, ha d’arribar a totes les famílies de la 
població. 

 
Atès que una manera de fer-ne el repartiment porta a porta és a través de joves 
estudiants del municipi interessats a participar en tasques d’aquest tipus, que els 
permeten aconseguir una gratificació econòmica. 

 
De conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER- Autoritzar la participació en el repartiment del primer número del butlletí 
d’informació municipal Viure Canet als següents joves: 

 
RRM – DNI: xxxxx  
ESC – DNI: xxxxxxx  
XNB – DNI: xxxxxxx  
ODG – DNI: xxxxx  
CPD – DNI: xxxxxxx  
MLV – DNI: xxxxxx 

 
SEGON – Atorgar-los una subvenció global de 240 euros per aquesta tasca, que 
correspon a 40 euros per a cadascun d’ells. 

 
9.- PRECS I PREGUNTES 

 
Tot  seguit,  els  regidors  procedeixen  a  preguntar-se  mútuament  sobre  qüestions 
diverses d’índole i problemática municipal. 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 21.00 hores de 
tot el que jo com a secretari certifico. 

 
El secretari                                                                          L’alcalde 

 
 
 
 
 
Marcel.lí Pons i Duat                                                           Joaquim Mas I Rius 


