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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
26 DE MAIG 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: 22.00 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 

 
PRESIDEIX 

 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 

 
HI ASSISTEIXEN 

 
Primera tinenta d’acalde: 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 Fraxedas 

 
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)  Atorgament de llicències d’obres 
3)  Aprovació inicial del text refós de la modificació puntual del Pla parcial del 

sector d’urbanització prioritària U1 “Can Sala Busquets” redelimitació dels sòls 
destinats a sistemes 

4)  Aprovació de relació de despeses 
5)  Aprovació de retenció de crèdits 
6)  Aprovació dels serveis extraordinaris del mes de maig 
7)  Anul.lació de la convocatòria de la plaça de tècnic de medi ambient 
8)  Aprovació de la pròrroga del conveni de col.laboració entre els ajuntaments de 

l’alt Maresme que tenen alumnes escolaritzats en el CPEE l’Horitzó de Pineda 
de Mar i el Consell Comarcal del Maresme 

9)  Signatura del conveni d’adhesió a la Xarxa local de consum 
10) 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 19 de 
maig 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.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D’OBRES 

 
No es presenta cap expedient. 

 
3.- APROVACIÓ INICIAL TEXT REFÓS MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA 
PARCIAL DEL SECTOR D’URBANITZACIÓ PRIORITÀRIA U1 “CAN SALAT- 
BUSQUETS” – REDELIMITACIÓ DELS SÒLS DESTINATS A SISTEMES 

 
Atès que el 31 de gener de 1992, al DOGC núm. 1549 pàgina 687, es van publicar els 
acords de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona de 13 de febrer i 16 d'octubre de 
1991 i, per tant, es van aprovar definitivament i es va donar conformitat al text refós de 
les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 

 
Atès que el 8 d’octubre de 1993, al DOGC núm. 1.806 pàgina 6699, es va publicar 
l’acord de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona de 9 de juny de 1993 i, per tant, es 
va aprovar definitivament el Pla parcial del sector apte per urbanitzar U1 “Can Salat - 
Busquets” de Canet de Mar. 

 
Atès que el 12 de setembre de 1994, al DOGC núm. 1945 pàgina 6062, es va publicar 
la resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya de 22 de juliol de 1994 de declaració de sector d’urbanització prioritària del 
sector apte per urbanitzar U1 “Can Salat - Busquets” de Canet de Mar. 

 
Atès que des de l’aprovació del Pla parcial del sector apte per urbanitzar U1 “Can 
Salat - Busquets” de Canet de Mar l’any 1993, s’han tramitat diversos instruments de 
gestió i s’han fet les obres d’urbanització del sector, així com la construcció de 
l’autopista C-32 primer i de la seva sortida i enllaç amb el nucli urbà de Canet de Mar 
després. 

 
Atès que el resultat final de tot el procés ha tingut com a conseqüència algunes 
variacions en relació a les previsions del Pla parcial i, per tant, cal la seva adaptació a 
la realitat física dels nous límits de l’àmbit i de la superfície de les seves zones i 
sistemes. 

 
Atès que amb la construcció del nou institut d’educació secundària Lluís Domènech i 
Montaner, situat dins del sector apte per urbanitzar U1 “Can Salat - Busquets”, ha 
sorgit la necessitat de reubicar part dels equipaments esportius que el Pla parcial 
vigent situa dalt del turó central de l’àmbit, de tal manera que la nova posició sigui més 
pròxima a aquest institut i així assolir un ús més racional de les dues instal·lacions, i 
que la necessitat de disposar d’uns terrenys adequats per implantar la segona escola 
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pública de Canet de Mar porta a reassignar la destinació dels terrenys qualificats 
d’equipaments públics en aquest Pla parcial. 

 
Atès allò que es disposa l’article 95 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, el 
qual fa referència a la tramitació de la modificació dels sistemes urbanístics d’espais 
lliures o d’equipaments esportius, la present modificació del Pla parcial haurà de ser 
aprovada pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques. 

 
Considerant que la modificació del Pla parcial del sector apte per urbanitzar U1 “Can 
Salat - Busquets” de Canet de Mar afecta únicament als sòls propietat de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, destinats a sistemes d’espais lliures, comunicacions i equipaments 
comunitaris. 

Atès que el Ple Municipal en sessió de data 31 de gener de 2003, va acordar: 

“PRIMER.-  Aprovar  inicialment  la  modificació  puntual  del  Pla  parcial  del  sector 
d’urbanització prioritària U1 “Can Salat-Busquets” – redelimitació dels sòls destinats a 
sistemes -, redactada pels Serveis Tècnics municipals. 

 
SEGON.- Sotmetre aquest expedient a informació pública durant el termini d’un mes, 
mitjançant edicte que es publicarà al BOP, al DOGC, al Diari Avui i al tauler d’anuncis 
de la casa consistorial, i deixar l’expedient a disposició de qualsevol que el vulgui 
examinar, per tal de deduir-ne al.legacions. Transcorregut el termini i en cas de no 
presentar-se cap al.legació, s’entendrà aprovat provisionalment sense necessitat de 
prendre cap altre acord.” 

 
Vist l’escrit enviat per la Delegació del Govern a les Societats Concessionàries 
d’Autopistes de data 12 de maig de 2003, informant favorablement la modificació 
puntual amb una sèrie de prescripcions ha incorporar a l’expedient. 

 
Atès que la Direcció General de Carreteres en el seu escrit de data 2 de setembre de 
2003 informa que la futura construcció de la segona escola pública resulta afectada 
per la futura variant de la carretera N-II, la qual es preveu que transcorri en paral.lel a 
l’autopista C-32 pel costat mar, i per tant, per tal de garantir la viabilitat de la variant 
esmentada, caldrà modificar la posició de la línia d’edificació per la banda mar de 
l’autorpista ©-32 en front del sector. 

 
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 22 de juliol de 2003 va 
suspendre la tramitació fins que es presentés un text refós incorporant les següents 
prescripcions: 

• Es recaptarà informe del Departament d’Ensenyament. 
• S’incorporaran les prescripcions de l’informe de la Delegació del Govern a les 

Societats Concessionàries d’Autopistes de 8 de maig de 2003 i de la Direcció 
General de Carreteres d’11 de juliol de 2003. 

 
En base a tots aquests antecedents, per part dels serveis tècnics municipals s’ha 
redactat un nou document amb una nova ubicació del terrenys per a la construcció de 
la segona escola pública per tal d’acomplir les prescripcions marcades per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 
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Vist l’informe del secretari de l’Ajuntament de Canet de Mar, de data 19 de maig, el 
qual es transcriu a continuació: 

 
“En Marcel·lí Pons i Duat, secretari de l’Ajuntament de Canet de Mar, comarca del 
Maresme, en relació amb la proposta d’acord d’aprovació inicial de la modificació 
puntual del pla parcial del sector d’urbanització prioritària U1 “Can Salat Busquets”, 
emet el següent: 

 
INFORME 

 
PRIMER.-  De  l’anàlisi  de  la  memòria  i  documentació  redactada  pels  tècnics 
municipals,  es  desprèn  que  es  tracta  de  modificar  el  pla  parcial  del  sector 
d’urbanització prioritària U1 “Can Salat Busquets” en el sentit de redilimitar els sòls 
destinats a sistemes. 

 
En els termes dels articles 71 a 72 de la LUC, l’aprovació inicial fa entrar en joc la 
dinàmica de suspensió de plans derivats, de projectes de gestió urbanística i 
d’urbanització i de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, 
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o 
usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació 
sectorial, en els àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del 
règim urbanístic. 

 
Els efectes de la suspensió de tramitacions i de llicències per a àmbits determinats no 
poden durar més d’un any la denominada potestativa, o de dos anys en cas 
d’acumulació de la potestativa amb l’automàtica que té lloc amb l’aprovació inicial del 
planejament o de la seva modificació. Un cop exhaurits els efectes de l’acord de 
suspensió, no se’n pot adoptar cap de nou, per al mateix àmbit i per a idèntica finalitat, 
fins que no hauran transcorregut tres anys des de la data d’exhauriment dels efectes. 

 
SEGON.- Els plans urbanístics, com a disposicions normatives de caràcter 
reglamentari, a diferència dels actes administratius: 

 
a) no són quelcom ordenat sinó que formen part de l’ordenament jurídic urbanístic; 
b) no s’esgoten en el simple compliment sinó que tenen una vigència indefinida; 
c)  són revocables ad nutum, això és, per la sola voluntat de la persona que els ha 

promulgat, a diferència dels actes administratius la revisió dels quals ve constrenyida 
als postul.lats dels articles 102 i següents de la LRJPAC. 

d)  la il.legalitat del reglament comporta sempre la seva nul.litat absoluta, per establir- 
ho així l’article 62.2. de la LRJPAC, mentre que la nul.litat relativa dels actes 
administratius ve confirmada per l’ordenament jurídic com la regla general que 
únicament s'excepciona en els supòsits taxats de l’article 62.1 LRJPAC; 

e)  actes administratius i reglaments tenen un sistema d’impugnació i un procediment 
d’elaboració diferents. 

 
TERCER.- La potestat reglamentària i, dins d’ella, la potestat de planejament, és 
marcadament discrecional, donada la seva naturalesa normativa. Únicament en la 
classificació del sòl urbà, la denominada fuerza normativa de lo fáctico ha produït una 
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doctrina jurisprudencial1 segons la qual la inclusió o no per un pla d’uns terrenys com 
a sòl urbà queda fora de l’esfera voluntarista de l’Administració, que s’ha de limitar  a 
constatar la realitat física per a declarar urbà el que, segons la llei, reuneixi les 
condicions necessàries que, avui, són les previstes a l’article  8 de la LS/98. La 
discrecionalitat del planejament es palesa també quan s’analitzen les determinacions 
que els plans han de contenir; d’aquí, com afirma DELGADO BARRIO, que l’article 38 
del Reglament de Planejament exigeixi que la memòria del pla “analitzi les distintes 
alternatives possibles i justifiqui el model elegit”. 

 
QUART.- De la mateixa manera que l’elaboració i aprovació del planejament, la seva 
modificació o revisió també es configura com una potestat discrecional, no trobant-se 
l’Administració limitada per anteriors qualificacions; la potestat de planejament pot 
exercir-se sobre terrenys de domini públic o de propietat privada, estant tots ells 
sotmesos igualment als designis del planificador. 

 
CINQUÈ.-.- L’aprovació inicial i provisional dels plans urbanístics derivats correspon a 
l’alcalde (art. 21.1.j) de la LBRL, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre) i 
al Ple (art. 22.2.c) de la LBRL, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre) 
respectivament, i l’aprovació definitiva a la comissió territorial d’urbanisme de 
Barcelona; així es desprèn dels articles   83.1 i 78.b) de la LUC. Tanmateix, en el 
present cas l’aprovació definitiva correspon al Govern, com es dirà en el punt següent. 
Entre l’aprovació inicial i la provisional el projecte s’ha de sotmetre a informació pública 
pel termini d’un mes. Els edictes de convocatòria de la informació pública s’han de 
trametre en el termini de 10 dies des de l’adopció de l’acord d’aprovació inicial. 
Simultàniament al tràmit d’informació pública s’ha de sol·licitar un informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els qual l’han d’emetre 
en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg (art. 83, 
apartats 4 i 5). 

 
En el cas que, d’acord amb la normativa aplicable, sigui preceptiu d’efectuar una 
avaluació de l’impacte ambiental, l’informe mediambiental que calgui ha d’ésser 
incorporat i ha d’ésser sotmès a informació pública juntament amb l’instrument. La 
declaració d’impacte ambiental, si és preceptiva, s’ha d’efectuar, segons correspongui, 
abans de l’aprovació provisional o abans de l’aprovació definitiva de l’expedient (art. 
83.6 LUC). 

 
Simultàniament al tràmit d’informació pública s’ha de concedir audiència als 
ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confini amb el del municipi (art. 83.7 LUC) en 
l’àmbit afectat per l’actual modificació.   L’acord d’aprovació inicial correspon a la 
Comissió de Govern en l’exercici de les competències delegades per l’Alcaldia i 
l’aprovació provisional correspon al  Ple, essent suficient el  quòrum de la  majoria 
simple. 

 
SETÈ.-  Com sigui que la present modificació té per objecte alterar la zonificació de 
parcs urbans, la competència per a la seva aprovació definitiva correspon al Govern, 
amb informe previ favorable del conseller de Política Territorial i Obres Públiques i 

 
 

1 SSTS de 10.4.95 -Ar. 3021-, de 14.6.94 -Ar. 4992-, de 9.2.94 -Ar. 1443-, de 16.2.93 -Ar. 
534-, de 21.7.92 -Ar. 6166-, entre moltes altres. 
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l’informe subsegüent de la Comissió Jurídica Assessora, conforme determina l’article 
95 de la LUC. L’anterior tramitació ha d’ésser objecte de resolució definitiva en el 
termini de dos mesos des de la recepció de l’informe de la Comissió Jurídica 
Assessora. Si, un cop transcorregut aquest termini, no s’ha adoptat cap resolució 
expressa, s’entén que la modificació ha estat denegada. La proposta de modificació ha 
de justificar en la memòria pertinent, i mitjançant la documentació gràfica que sigui 
necessària, que no es perjudiquen els aspectes qualitatius ni quantitatius dels espais 
afectats. Entenem que l’especificitat procedimental avantdita respecte de la present 
modificació puntual, comporta que s’hagi d’actuar preferentment l’anterior diagrama de 
procediment  abans  que  el  relatiu  a  aprovació  de  plans  parcials  en  sectors 
d’urbanització prioritària. 

 
En els termes procedimentals al·ludits, s’informa favorablement l’aprovació inicial de la 
modificació del pla parcial per al sector d’urbanització prioritària U1 “Can Salat 
Busquets”. 

 
Atenent allò que es disposa a l’article 79 de la Llei 2/2002 d’urbanisme, vista la 
documentació redactada pels Serveis Tècnics municipals i atès que l’entitat de la 
modificació comporta iniciar novament l’expedient, es proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent acord: 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment el text refós de la modificació puntual del Pla parcial del 
sector d’urbanització prioritària U1 “Can Salat-Busquets” – redelimitació dels sòls 
destinats a sistemes -, redactada pels Serveis Tècnics municipals en data 14 de maig 
de 2004. 

 
SEGON.- Sotmetre aquest expedient a informació pública durant el termini d’un mes, 
mitjançant edicte que es publicarà al BOP, al DOGC, al Diari Avui i al tauler d’anuncis 
de la casa consistorial, i deixar l’expedient a disposició de qualsevol que el vulgui 
examinar, per tal de deduir-ne al.legacions. 

 
TERCER.- En els termes dels articles 71 i 72 de la LUC, l’aprovació inicial fa entrar en 
joc la dinàmica de suspensió de plans derivats, de projectes de gestió urbanística i 
d’urbanització i de llicències de parcel.lació de terrenys, d’edificació, reforma, 
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal.lació o ampliació d’activitats o 
usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació 
sectorial, en els àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del 
règim urbanístic. 

 
4.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 

 
Vista la relació de despeses  de data 26 de maig de 2004, per import de 18.107,84 
EUR, corresponent a la relació de despeses 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 ordinari i únic per l’exercici de 2004, que fou aprovat 
pel Ple de l’Ajuntament en sessió 17 de febrer de 2004. 
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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 
Regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 26 de maig de 2004, per import de 
18.107,84 EUR, corresponent a la relació de despeses de la mateixa data. 

 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries corresponent 
del pressupost de la corporació municipal de l’any 2004. 

 
5.- APROVACIÓ RETENCIONS DE CRÈDITS 

 
Havent-se de comptabilitzar les retencions de crèdits que comprenen els números 
4176 a  4224 de la  relació núm. 16/04 del pressupost ordinari, segons la relació 
adjunta. 

 
Atès que l’import de la relació es de 65.944,10 € a l’empara del que disposa l’article 18 
de les bases d’execució del Pressupost de l’exercici 2004, de conformitat amb la 
proposta de la Regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de retencions de crèdits núm. 16/04, que s’acompanya, 
amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, per import de 65.944.10 €. 

 
SEGON.- Que es notifiqui als interessats aquests acords. 

 
6.- APROVACIÓ RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES DEL 15 
D’ABRIL A 15 DE MAIG DE 2004 

 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia 15 d’abril al 15 de maig de 2004. 

 
Atès que el servei de la Policia local es presta ininterrompudament durant les 24 hores 
del dia, la qual cosa provoca la necessitat de treballar durant les hores considerades 
nocturnes. 

 
Atès que a la plantilla de la Policia local únicament hi ha tres caporals, es fa necessari 
cobrir els seus permisos i descans, per això s’ha habilitat la figura del cap de servei, 
qui assumeix la responsabilitat del servei. 

 
Atès que la realització d’aquestes tasques s’ha considerat necessària i convenient pel 
correcte funcionament dels serveis corresponents. 

 
Atès que les relacions han estat conformades pels corresponents caps de serveis 

 
Atès que en el pressupost ordinari per a l’any 2004, aprovat  pel Ple municipal de data 
17 de febrer de 2004,   hi ha consignació pressupostària suficient per fer front a 
aquesta despesa, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Hisenda, 
s’acorda per unanimitat: 
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PRIMER.- Remunerar fins a la quantitat d’onze mil vuitanta-sis euros amb trenta-un 
cèntim (11.086,31 €), els serveis extraordinaris efectuats pel personal dels diversos 
serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès entre el 15 d’abril i el 15 de maig 
de 2004. 

 
SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de mil seixanta euros amb vint cèntims 
(1.060,20 €), corresponent als serveis nocturns efectuats pel personal de la Policia 
local, durant el mes d’abril de 2004. 

 
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat de cinc-cents un euros amb vuitanta cèntims 
(551,80 €) corresponent a les tasques de cap de servei efectuades per agents de la 
Policia local durant el mes d’abril de l’any 2004. 

 
QUART.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents partides 
del vigent pressupost general per a l’any 2004. 

 
7.- ANUL·LACIÓ CONVOCATÒRIA PLAÇA TÈCNIC DE MEDI AMBIENT 

 
L’Ajuntament de Canet de Mar, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 
28 d’abril de 2004, va aprovar les bases de la convocatòria pública per a la provisió 
d’una plaça de tècnic de Medi Ambient. 

 
Atès que actualment l’Ajuntament de Canet de Mar, per necessitats organitzatives i de 
prioritats de projectes endegats, considera necessari i convenient anul·lar la 
convocatòria oberta. 

 
Atès les bases varen ésser publicades en el Butlletí Oficial de la Província de data 11 
de maig d’enguany i l’anunci de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de 
data 25 de maig d’enguany obrint-se el termini de presentació d’instàncies per prendre 
part en el procés selectiu a partir del dia 26 de maig. 

Vist l’informe emès pel secretari de l’Ajuntament, que es transcriu a continuació: 

“Primer.-  S’ha  discutit  per  la  doctrina  la  correcció  de  l’anul·lació  d’una 
convocatòria i del subsegüent procés selectiu una vegada aquesta ja ha estat 
aprovada i publicada. Els defensors de tal possibilitat sostenen que 
l’Administració pot revocar per la via de l’article 105.1 LRJPAC els actes 
administratius no declaratoris de drets o, més genèricament, no favorables, 
sempre que aquesta revocació no sigui contrària a l’ordenament jurídic, com és 
el cas; és a dir, la retirada de la convocatòria, ultra la lesió o no d’autèntics 
drets dels eventuals aspirants, qüestió aquesta que s’abordarà en l’apartat 
següent, és un indiferent jurídic ja que no aporta ni substreu res a l’ordre jurídic 
establert; en altres paraules, la seva eventual revocació no constitueix dispensa 
ni exempció no permesa per les lleis, ni és contrària al principi d’igualtat, ni a 
l’interès públic ni a l’ordenament jurídic. 

 
Segon.- El nostre Tribunal Suprem ha tingut ocasió de declarar en diverses 
ocasions que a l’aspirant no li neixen drets fins que és admès en el procés 
selectiu mitjançant l’aprovació de la llista d’admesos (SSTS de 16 de juliol de 
1982 –Az. 5442- i de 23 d’octubre de 1984 –Az. 5139-). Fins aquell moment 
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l’aspirant sols ostenta una expectativa de dret, segons aquesta jurisprudència i, 
en conseqüència, la Corporació local pot fins el moment d’aprovar aqueixa 
relació d’admesos i exclosos, modificar i àdhuc anul·lar d’ofici, per raons 
d’oportunitat, la convocatòria. 

 
Tercer.- En el nostre cas, en el moment de subscriure’s el present informe, la 
convocatòria i les bases ja han estat publicades; tanmateix, ni s’ha aprovat la 
llista d’aspirants admesos i exclosos, ni tan sols han estat presentades 
instàncies per part dels aspirants. En conseqüència, tot i ser conscients que 
una part de la doctrina sosté que, des de la convocatòria l’anul·lació de les 
bases comporta ultimar el procediment de revisió d’ofici, ens inclinem pel sentit 
de la jurisprudència invocada, que considera que l’acte de la convocatòria 
stricto sensu i encara més en el nostre cas, que ni tan sols s’han presentat 
instàncies per participar en el procés selectiu, no constitueix un acte declaratori 
de drets. “ 

 
Atès que en data d’avui no ha estat presentada cap instància per prendre part en el 
procés selectiu, ni s’ha nomenat tribunal i ha estat aprovada la llista d’aspirants 
admesos i exclosos, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de 
Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Anul·lar les bases aprovades per la Junta de Govern Local de data 28 
d’abril de 2004, per a la provisió d’una plaça de tècnic de Medi Ambient, vacant a la 
plantilla de funcionaris de l’Ajuntament i la convocatòria de les proves per a la selecció 
mitjançant concurs oposició d’aquesta plaça. 

 
SEGON.-  Publicar anunci d’aquesta anul.lació en el BOP i DOGC, als deguts efectes 
de publicitat. 

 
TERCER.- Facultar a l’alcalde per signar els documents que siguin necessaris en 
relació amb aquest acord. 

 
8.- PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS 
DE L’ALT MARESME QUE TENEN ALUMNES ESCOLARITZATS EN EL CPEE 
L’HORITZÓ DE PINEDA DE MAR I EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME 

 
Atès que en data 26 de novembre de 2002 es va signar un conveni de col·laboració 
entre els Ajuntaments de l’Alt Maresme que tenen alumnes escolaritzats en el CPEE 
l’Horitzó de Pineda de Mar i el Consell Comarcal del Maresme. 

 
Atès que el CPEE l’Horitzó, és l’únic centre públic d’educació especial de la zona de 
l’Alt Maresme que està ubicat físicament al terme municipal de Pineda de Mar i que és 
l’escola de referència d’educació especial dels municipis de l’Alt Maresme. 

 
Atès que l’objecte del conveni és establir un marc de col·laboració econòmica de cada 
un dels diversos Ajuntaments de l’Alt Maresme, en funció del nombre d’alumnes que 
tinguin escolaritzats en el CPEE L’Horitzó, i en la clàusula sisena preveu que la durada 
del conveni és d’un any, podent-se prorrogar de mutu acord i manifestat de manera 
expressa per a cada una de les parts. 
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Atès que l’aportació econòmica pel proper curs 2004-2005, és la mateixa especificada 
en el conveni, de 240’40€ per alumne i curs. 

 
Atès que, considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret 
núm. 40/2003 de  17  de  juny, de  conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l’Alcaldia d’Educació, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.-  Que  l’Ajuntament  de  Canet  de  Mar,  aboni  al  Consell  Comarcal  del 
Maresme, la quantitat de 1.923’20€ en concepte de l’ajut econòmic a 8 alumnes de 
Canet de Mar que estan inscrits al CPEE L’Horitzó de Pineda de Mar, pel curs 2004- 
2005. 

 
SEGON.- Que l’aportació econòmica pels 8 alumnes de Canet, va repartida entre 
l’Àrea d’Educació i l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

 
9.- SIGNATURA DEL CONVENI D’ADHESIÓ A LA XARXA LOCAL DE CONSUM 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, a través de la Regidoria de Comerç, ha tingut 
coneixement de l’existència de la Xarxa Local de Consum (XLC), agrupació voluntària, 
constituïda pels diversos serveis municipals de protecció i defensa del consumidor de 
la província de Barcelona, que treballen de manera coordinada, que comparteixen 
iniciatives, objectius i mitjans. 

 
Vist que la XLC s’integra en el projecte “Xarxa Barcelona, Municipis de Qualitat”, 
iniciativa de la Diputació de Barcelona, plantejada com una aposta conjunta amb els 
ens locals de la província per posar en marxa infraestructures, equipaments i serveis 
locals de qualitat. 

 
Atès que la XLC incorpora les recomanacions de la Unió Europea d’enfortir la 
cooperació entre administracions i va néixer amb la pretensió de: 

•  Servir  de  plataforma per  cohesionar polítiques i  programes de  protecció i 
defensa dels consumidors. 

• Constituir una eina important de dinamització del consum en l’àmbit local. 
• Provocar sinèrgies i evitar duplicitats. 
• Donar valor afegit als actuals serveis locals de consum. 

 
Atès que la XLC ofereix als ajuntaments una col·laboració que té com a objecte 
proporcionar recursos tècnics per tal de suplir les mancances que aquests puguin 
presentar en l’àmbit de la defensa dels consumidors i usuaris, ja sigui per falta de 
serveis en consum o per complementar i potenciar els serveis ja existents. 

 
Atès que aquesta col·laboració suposarà el poder posar en marxa l’Oficina Provincial 
d’Informació al Consumidor (OPIC), les activitats de la qual seran les següents: 

 
1.  Visites de l’Oficina Provincial d’Informació al Consumidor al municipi, per tal 

d’oferir una atenció personalitzada al ciutadà/na. 
2.  Donar resposta a les consultes dels ciutadans recollides en l’Oficina Provincial 

d’Informació al Consumidor, així com les trameses per l’Ajuntament mitjançant 
la bústia del consumidor. 
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3.  Suport tècnic i jurídic als ajuntaments i administracions locals, en matèria de 
consum. 

 
Atès que la proposta de Conveni Marc d’adhesió a la Xarxa Local de Consum 
presentada pel Servei de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona és la 
següent: 

 
“CONVENI MARC D’ADHESIÓ A LA XARXA LOCAL DE CONSUM 

 
A la ciutat de Barcelona, 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 

 
D’una part, l’Il.lma. Sra. Margarita Dordella i Cirera, presidenta delegada de l’Àrea de 
Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, que actua en representació 
d’aquesta en virtut de la competència que té delegada, i assistida pel Sr. Josep M. 
Esquerda i Roset, secretari de la Diputació de Barcelona, que dóna fe d’acord amb 
l’article 92.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

 
D’altra banda, l’Il·lm./a. Sr./Sra.                                            alcalde/essa president/a de 
l’Ajuntament ............., a qui assisteix el secretari/a de dita corporació. 

 
Les parts es reconeixen mútuament la qualitat amb que cadascú intervé, així com 
també capacitat legal suficient per a l’atorgament d’aquest Conveni, i a l’efecte 

 
MANIFEST EN  

 
I.  Que  des  de  l’any  1991  l’Àrea  de  Salut  Pública  i  Consum de  la  Diputació de 
Barcelona col·labora amb els ajuntaments de la província de Barcelona per 
desenvolupar activitats de protecció i defensa dels drets dels consumidors, havent 
signat durant tot aquest període més de dos-cents convenis amb ajuntaments. 

 
II. Que com a culminació de l’estratègia de col·laboració practicada, l’Àrea de Salut 
Pública i Consum proposà al Ple de la Diputació de Barcelona la creació de la Xarxa 
Local de Consum, que va ésser aprovada per acord de data 31 d’octubre de 2002. 

 
III. Que la Xarxa Local de Consum és una agrupació voluntària, constituïda pels 
diversos serveis locals de protecció i defensa del consumidor de la província de 
Barcelona,  que  treballen  de  manera  coordinada,  que  comparteixen  iniciatives, 
objectius i mitjans i que reben el suport de l’Àrea de Salut Pública i Consum de la 
Diputació de Barcelona. 

 
IV. Que el model de xarxa aprovada és d'arquitectura plana, sense jerarquització, en la 
qual serà possible realitzar prestacions bidireccionals de serveis entre els diferents 
punts de la xarxa. 

 
V. Que la constitució de la Xarxa ha despertat gran interès en els ajuntaments i ens 
locals de la província i prova d’això és la voluntat d’adhesió a la mateixa expressada 
per molts ajuntaments. 
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VI. Ultimats els treballs preparatoris, la Diputació ha adoptat els acords necessaris per 
formalitzar l'aprovació i publicació d’un conveni marc al qual poden adherir-se els ens 
locals interessats. 

 
VII. Que aquest conveni marc ha estat aprovat per la Comissió de Govern de la 
Diputació  de  Barcelona  de  data  30  de  gener  de  2003.  I  que  per  decret  de  la 
Presidència de data de 2003 s'ha resolt signar el present conveni d'adhesió al mateix 
amb l'Ajuntament .............. 

 
VIII. Que l’Ajuntament ............. està interessat, a l’objecte de millorar la qualitat i 
l’eficiència dels serveis municipals de consum, en adherir-se a la Xarxa Local de 
Consum i treballar conjuntament amb els altres membres, per tal de prestar serveis de 
qualitat en l’àmbit de la defensa dels consumidors i específicament en aspectes com 
ara  campanyes  d’informació,  assessorament  individualitzat,  tramitació  de 
reclamacions, inspecció de consum, educació consumidorista, formació en consum i 
foment del sistema arbitral de consum. 

 
En conseqüència, ambdues parts formalitzen el present conveni marc d’adhesió, el 
qual es regirà pels següents 

 
P A C T E S 

 
PRIMER. L'objecte del present conveni d'adhesió és fer efectiva la incorporació de 
l'Ajuntament ............. a la Xarxa Local de Consum. 

 
SEGON. La Xarxa Local de Consum té per objectiu cohesionar i dinamitzar polítiques i 
programes de protecció i defensa dels consumidors en l’àmbit local, dotant a tots els 
actors d’instruments suficients per garantir prestacions de servei de nivells de qualitat 
idonis. Així com també potenciar l’intercanvi d’experiències, enfortir les relacions entre 
els agents de la xarxa i cercar recursos col·lectivament. 

 
TERCER. Els òrgans de direcció de la Xarxa Local de Consum seran la Comissió 
Coordinadora, presidida pel representant de la Diputació de Barcelona, que estarà 
constituïda per càrrecs electes, representants dels municipis i ens locals adherits a la 
Xarxa Local de Consum; i la Comissió Tècnica, formada per tècnics de la Diputació de 
Barcelona i dels ens locals membres, proposats per la Comissió Coordinadora. 

 
QUART. La Comissió Coordinadora decidirà la política informativa i els objectius, 
avaluarà les necessitats, determinarà les prioritats, fent-ne les propostes d’activitat 
corresponents i coordinarà l’activitat de la Xarxa Local de Consum. Com a funcions 
específiques li corresponen la representació de primer nivell davant d’altres 
administracions i  institucions, proposar la  carta  de  serveis de  la  Xarxa  Local  de 
Consum i l’avaluació del funcionament de la xarxa. 

 
CINQUÈ. El desenvolupament de les directrius de la Comissió Coordinadora serà 
responsabilitat de la Comissió Tècnica, que tindrà funcions executives i orientarà la 
seva activitat a elaborar els projectes que proposi la Comissió Coordinadora, fer 
propostes de programes i activitats i a coordinar l’execució dels programes que 
desenvolupi la Xarxa Local de Consum. 
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SISÈ. La Diputació de Barcelona, que impulsarà la Xarxa Local de Consum, es 
compromet a: 

 
a)  Proporcionar la tecnologia de xarxa necessària. 
b)  Proporcionar l’accés a un web específic per a la XLC. 
c) Proporcionar informació sobre la xarxa i resums estadístics de l’activitat 

desenvolupada. 
d) Proporcionar eines per a facilitar la gestió dels expedients de consulta i 

reclamació que hagin de tramitar els serveis locals d’informació al consumidor i 
les Juntes Arbitrals de Consum Municipals. 

e)  Realitzar les tasques de manteniment de programes i bases informatives. 
f) Proporcionar formació tècnica i informació a tècnics i polítics. 
g)  Donar suport tècnic, jurídic i econòmic a la resta de membres. 
h)  Posar els mitjans necessaris per constituir el centre de documentació de la 

Xarxa. 
 

SETÈ. L’Ajuntament ............. es compromet a: 
 

a) Garantir el maquinari suficient perquè el servei de consum pugui treballar 
connectat a Internet (hardware i software suficients). 

b)  Garantir recursos humans suficients per donar servei d’atenció al ciutadà en les 
condicions establertes a la carta de serveis. 

c)  Facilitar la formació tècnica del personal del servei de consum. 
d)  Utilitzar de manera habitual les eines de gestió proporcionades per la xarxa. 
e)  Mantenir un servei de consum, obert a la ciutadania, un mínim de 3 hores 

diàries, durant 5 dies a la setmana. L'horari s’indicarà de manera clara i 
identificable per mitjà d’un rètol. 

f) Donar informació o tramitar l’expedient, si s’escau, a totes les persones que ho 
demanin, siguin o no residents al municipi, durant l’horari indicat. 

 
VUITÈ. L’adhesió a la Xarxa Local de Consum dóna dret a participar i gaudir dels 
serveis i accions que aquesta desenvolupi, en compliment dels acords específics i del 
calendari establert per la Comissió Coordinadora. En concret, possibilitarà que 
l’Ajuntament ............. pugui: 

 
a) Fer ús de les eines de gestió (GEC) per a la tramitació d’expedients de 

reclamacions de les OMIC o de les Juntes Arbitrals de Consum Municipals. 
b)  Consultar i fer ús de les bases de dades legislativa, informativa i documental 

que es posin a disposició de la xarxa. 
c)  Disposar d’assessorament tècnic per potenciar i millorar els serveis municipals 

de consum presents en l’àmbit municipal. L’oferta d’assessorament inclou: 
- Un servei telefònic d’assessorament de reclamacions específic per a 

tècnics municipals. 
- Informació tècnica sobre problemàtiques puntuals de consum. 
- La  possibilitat  de  participar  en  comissions  de  treball  i  estudi,  tant 

tècniques com jurídiques. 
- La possibilitat de participar en el disseny i organització de campanyes 

informatives i gaudir del material de difusió elaborat. 
d)  Formació continuada per a tècnics municipals. 
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e)  Sol·licitar,  periòdicament,  altres  serveis  de  consum  que  la  Diputació  de 
Barcelona incorpori a la seva cartera de serveis de consum. 

 
NOVÈ. La utilització de les eines de gestió (GEC) proporcionades per la Diputació 
implica el tractament de dades personals i el seu emmagatzematge. És per això que 
estan afectades per la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal (LOPD) i legislació concordant i el seu ús comporta obligacions 
específiques per ambdues parts: 

 
a)  La Diputació de Barcelona es farà càrrec i durà a terme: 

- El manteniment de la infraestructura informàtica i de comunicacions 
necessària. 

- La centralització d’una base de dades. 
- L’emmagatzematge  de  les  dades  mecanitzades  pels  usuaris  de 

l'Ajuntament. 
- La conservació de les dades històriques. 

 
b)  La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, prendrà les 

mesures necessàries    per    garantir    la    seguretat    de    la    informació 
emmagatzemada en la base de dades i la seguretat en les comunicacions en 
les consultes o transaccions que pugui fer l’Ajuntament per via telemàtica. Els 
serveis de salvaguarda que proporcionarà, seran els següents: 

 
- Gestió  d’un  sistema  de  control  d’accessos  als  mitjans  i  suports 

d’informació. 
- Previsió contra la divulgació no autoritzada d’informació. 
- Protecció  de  la  integritat  de  la  informació  emmagatzemada  en  el 

sistema. 
- En aquells casos que la Diputació, per conveni amb l’Ajuntament, també 

es faci càrrec de la recepció i processament de les dades: l’adopció de 
les mesures de conscienciació del personal que utilitzi els sistemes 
informàtics; la garantia de la disponibilitat de la informació, mitjançant 
l’adopció  de  mesures  de  seguretat física  de  les  instal·lacions i  els 
equips; i, en el seu cas, l’establiment d’un servei d’atenció als usuaris 
autoritzats per l’Ajuntament. 

- Aquelles altres previstes a la normativa vigent i especialment al RD 
994/99, d'11 de juny, pel qual s'aprovà el reglament de mesures de 
seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter 
personal. 

c)  La realització de les esmentades activitats per part de la Diputació no suposa 
cessió de titularitat de la competència municipal ni dels elements substantius 
del seu   exercici.   Atesa   aquesta   titularitat   municipal   correspondrà   a 
l’Ajuntament, com a responsable del fitxer, l’exercici de les competències i el 
compliment de les obligacions assenyalades a l’article 20 de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la 
resta de normes concordants. 

d)  L’exercici  d’aquestes  competències  i  el  compliment  de  les  obligacions 
s’entenen sense perjudici de les mesures de coordinació voluntària que, 
proposades per la Diputació, fossin acceptades per l’Ajuntament. 
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e)  L’Ajuntament ............. s’obliga a adoptar tots els actes administratius i dur a 
terme les actuacions que siguin necessàries perquè la Diputació pugui realitzar 
el seguit d’activitats objecte del present conveni. 

f) Així mateix, l’Ajuntament es compromet a seguir els protocols d’actuació que 
s’estableixin per la Diputació de Barcelona en aplicació de la normativa o com a 
conseqüència dels sistemes informàtics utilitzats. 

g)  Previ el compliment de les mesures de seguretat que exigeixin les normes 
legals sobre el secret estadístic, la Diputació de Barcelona, previ procediment 
de dissociació, podrà fer explotacions amb finalitats estadístiques de les dades 
no personalitzades. 

h)  La Diputació de Barcelona no transferirà ni cedirà les dades personals sinó per 
compte i a sol·licitud expressa i per escrit de l'òrgan competent de l'Ajuntament 
............., d'acord amb el que es preveu a l'art. 12.2 de la LOPD. 

 
DESÈ. Sense perjudici del que es preveu en l’apartat dotzè relatiu a l’extinció, aquest 
conveni es preveu de vigència indefinida. 

 
No s’entendran modificacions del règim previst en aquest conveni les actuacions que, 
diferents de les previstes, hagin de dur a terme la Diputació o l’Ajuntament en 
compliment de la normativa aplicable, llevat del cas que les alteracions fossin tan 
substancials que exigissin la formalització d’un nou conveni. 

 
ONZÈ. L’Ajuntament ............. resta obligat a fer esment de l’ajut de la Diputació de 
Barcelona en tota la documentació generada per l’activitat cooperada, en particular en 
els cartells, fullets, anuncis, i altres elements de propaganda utilitzats per donar-la a 
conèixer, així com també als llibres, vídeos, programes informàtics o qualsevol altre 
mitjà de difusió que serveixi de suport del producte resultant de la col·laboració, 
mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona (d’acord amb la nova 
imatge per la mateixa, que inclou l’eslògan “xarxa de municipis”). 

 
DOTZÈ. L’Ajuntament podrà deixar sense efecte l'adhesió a la Xarxa Local de Consum 
mitjançant l’adopció de la corresponent resolució per l’òrgan competent i produirà 
efectes en el termini que es disposi, el qual no serà, però, inferior a dos mesos, 
comptats des de la notificació d’aquella resolució. 

 
En el cas que l’Ajuntament no donés compliment a les obligacions que li corresponen i 
això determinés la impossibilitat que la Diputació pugui dur a terme les obligacions 
adquirides pel present conveni, el Ple de la Diputació de Barcelona podrà denunciar-lo, 
produint efectes en el termini que s’acordi, el qual no serà, però, inferior a tres mesos, 
comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord. 

 
Amb  l'extinció  del  conveni  la  Diputació  de  Barcelona  procedirà  a  retornar  a 
l'Ajuntament la totalitat de les dades, els documents i altres suports que en continguin 
amb la major celeritat possible. Un cop materialitzada l'acció esmentada es procedirà a 
l'eliminació  física  dels  registres  existents  a  la  Base  de  Dades,  de  la  qual  cosa 
s'expedirà la corresponent acreditació. A partir d'aquest moment la Diputació de 
Barcelona quedarà desvinculada del tractament que de les dites dades en pugui fer 
l'Ajuntament o un tercer com a encarregat del tractament. 

 
 
 

15 



Ref: S/iu 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Carrer Ample, 11 - 08360 Canet de Mar - Barcelona - Tel. 93 794 39 40 - Fax 93 794 12 31 
a/e: canetmar@canet.diba.es - web: www.canetdemar.org 

 

 

 
 
 

TRETZÈ. Anyalment, en document annex, s’especificaran les característiques dels 
ajuts i serveis complementaris que s’atorgaran a l’Ajuntament ............., amb indicació 
de quanties, terminis i compromisos. 

 
CATORZÈ. En el supòsit que se suscitin discrepàncies en la interpretació d’aquest 
conveni  se  sotmetran  als  Tribunals  Contenciós  Administratiu  de  la  ciutat  de 
Barcelona.” 

 
Atès que la signatura d’aquest conveni suposarà una millora significativa del servei 
que l’Ajuntament de Canet de Mar dóna al ciutadà, de conformitat amb la proposta de 
la Regidoria delegada de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, s’acorda per 
unanimitat: 

 
PRIMER.- Signar el Conveni d’adhesió a la Xarxa Local de Consum entre el Servei de 
Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
SEGON.- Facultar l'alcalde de l'Ajuntament, Sr. Joaquim Mas Rius, per signar els 
documents que siguin necessaris. 

 
10.- PRECS I PREGUNTES 

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

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 22.00 hores de 
tot el que jo com a secretari certifico. 

 
El secretari                                                                          L’alcalde 

 
 
 
 
 

Marcel.lí Pons i Duat                                                           Joaquim Mas i Rius 
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